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iğer Bir Habere Göre, Hücumdan önce 
lngilterege Sulh Teklif Ed!lecekmiş 
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İn9iltere, Yeni Hadisatın 
İnkişafını Hazırlıklı ve 

/ 

Uyanık Olarak Bekliyor 
' 

Sovyet - Alman Münasebatında Eski 

Samimiyetin Kalmadığı iddia Ediliyor 

Londra, 16 - Roma radyosu bu akşamki neşriyatında L:::::::..:...:.:..;...:....; _______ _... _______ ..,.. 
Hitlerin önümüzdeki cuma günü (yarın) İngiltereye taar
ruza başlıyacağını bildirdi.. Bunun tahakkuk edip etmiyece
ği mallım değildir. Fakat, Ingiltere bu taarruzu karşılamıya 
hazırdır. İngilterenin bütün kuvvetleri geceli gündüzlü 
uyanıktır ve hadisatın her türlü inkişafını beklemektedir. 
Almanyanın Norveçe 100,000 kadar asker sevkettiği 

Almanlar, İngiltereye sık sık hava akınları yapm.ıya başladılar. Alman 
tayyareleri son günlerde, bilhassa lngil terenin cenup ve cenubJ şarklsini 
bombalıyorlar. Burası İngilterenin san ayi nuntakasıdır. 

Haritamız, Norveçin şimal ucundan bnıilıyarak İspanya hududuna kadar 
uzanan ve Alınan işgali altında bulun an iki bin millik geniş bir sahanın 
İngiltereyi nasıl kucakladığını gösteri yor. 

Yarın başlıyacağı iddia edilen İngil tereyi istila hareketinde Almanların 
bu sahillerin muhtelif noktalarından is tifade edeceği muhakkaktır. 

Londrada mallımdur. 1 
Fakat bu kuvveti İngiltereye 1 

karşı harekete geçirmek kafi de
ğildir. Her halde Hitler, taarruza 
karar verirse, N orveçle beraber 
daha başka noktalardan da İngil. 
tereye bir takım kuvvetler sevki • 

JAPON KABİNESİ I İSTiFA ETTi 

.n~ çalışac~tır. 
HUCUMDANEVVEL ·uLH 

R 1 TAARRUZU omanya Balkan . Mihverciler, b~gün. İngiıte:~yi 
' hır taraftan tehdıt edıyor, ?ıger 

A 
taraftan da bazı makamlar, Ingil-

n tan t dan tereye ültimatom mahiyetinde bir 1 n sulh teklifi yapıld~ktan sonra t~-

ç ek
• ı • k • ;~:~zun başlıyacagını haber verı-

aponyada da Faşist 
Bir idare Kuruluyor 

1 mıyece mış İsviç~~nin Zuri~ şehrinde çı~~n 
Neue Zurcher Zeıtung gazetesının 

R Romadan aldığı malumata güre, 
unıen Ve Al • • fi mihverciler ingiltereye hücumdan 

T man Harıcıye Nazırları T elgra ar evve1 üıtimatom mahiyetinrıe bir 

eati Etf 1 M"ıllAı sulh teklifi yapacak ve bu teklifi 
il"'. • 1 er - Macarlar da partiye müteakıp Kont Ciano Berlini zi-
!Qlrıyo B . .. yaret edecektir. 

.. r • ulgarıstanla Muzakere Yapılmıyor sıNYOR c.AYDA'NIN YENI 

Bukreş 16 (AA) . . . . BiR MAKALESİ 
escu Alrn' . . - Stefanı: - Harıcıye Nazırı Manoı- Romada çıkan Giornale d"İtalia 
lönd~er k ~~ya Hariciye N

1

azırı Von Ribbentrop'a bir telgraf nın muharriri Sinyor Gayda da, 

''Aı:ı ılh~ssa şöyle demiştir: Churchill'e cevap olarak yazdığı 
~n vi d anya ıle Romanya arasındaki münasebetlerin bu- bir makalede, İngilterenin ciddi 
ı:::_ c anımızın emrettiği ve yeni Avrupa nizamının icap bir tehdit ile karşılaşmadığı fik. 

rini cerhetmeğe çalışmakta ve şu 

1 

ettirdiği bu yeni yaklaşma, sami- sözleri söylemektedir: 
miyet ve anlayış yolunda ilerliye- (Sonu Sa; 3 Si.i: 2) 

Japon Faşist partisini kurmıya tesebbi.is 
eden Prens KONOE 

Japonya, Mihvercilerle 
Birlikte lngiltereye 

Karşı Hareket Edecek 
Prens Konoye Başvekil Oluyor 

Tokyo, 16 - Japonya kabinesi bugün istifa etmiştir. 
Bu istifanın, tek fırkaya dayanan yeni bir sistem kurulma· 
sının ordu tarafından müzaheret görmesile alakadar olduğu 
anlaşılıyor. Çünkü, bu sabah kabinenin istifasından evvel 
Harbiye Nazın General Hata, Başvekile ordu ve donanmanın Çay ve Kahve 

lstihlakinin Tahdidi 
ceğini Rumen milleti ile birlikte 
kuvvetle ümit ediyorum.,, 

Bu telgrafa verdiği cevapta Von 
Ribbentrop, Manoilescu'nun Ha. 
riciye Nezaretine tayini münase

' betile en samimi temennilerini 
bildirmiş ve şunları ilave etmiştir: 

Daladier, 
r yeni bir siyasi bünye vücude ı 

P 1 A 1 geti~m~k lehinde k~~ar _verdiği~i ••••••••••••• 

ar amento bildı~ış. ve bu~ur~ uzerıne kabı-
Düşünülüyor 

-o-
Bu Takd· 
lhl ırde Gazinolarda 

8:111ur, Ayran ve Şerbet 
lle Meyva Satılacak 

Ankaıa 16 
irinden)'- M(T~Nk Muha
ariçte em e etimize 

~icaret n gelmekte olan ve 
~ekun ~~vazenemizde mühim bir 
tihlak· ~ an çay ile kahvenin is 

ını azalt k • 
!\le ve gaz· 

1 
ma maksadile kah. 

trıi tnah lılno arda ve bu kabil umu 
a erde 

§Inın ın . çay ve kahve satı. 
enedılınesi d .. .. 

apılmakt uşunühiyor. 
ir ner a olan tetkikler müsbet 

ıce verecek l 
\>ur bir kara o ursa bu tasav. 
\>e ve ra bağlanacaktır. Kah. 

çay Yerine k h 
rtolarda ıhl a ve ve gazi. 

amur 
Jış \'e k ' ayran, şerbet, 

uru mevu 
l'rıtddele . "ya ve pasta gibi 
et ktir rın. satılfnası tavsiye edi. 

. l 
Ciğ k ..... t' ·~ 

ı. ahv.e v ... 
rcıan iste ~I ç~\fl~tan. dükkan. 

için bu rrrl.~n erıo.; ~v 1 tiy !arı 
'•li ~--:-'r.'eleri Ja'"11ıl*itirtı serbest oTaca'kb.~"" c. 

~.ı. '· 
."7'!ı!'eııo; .... Jpt 

"Memleketlerimiz arasında ta
mamiJe emniyete müstenit müna. 
sebetler tesisi yolunda sarfedece
ğiniz gayretler için benden anla
yış ve yardım bekliyebileceğiniz. 
den emin olabilirsiniz.,, 

Macarlar Milli Partiye Giri~·or 

Millet partisi umumi katibi Ro
manyadaki Macar cemaati resinin 
başkanlığındaki bir Macar heyeti 
ni kabul etmiş ve Romanyadaki 
Macar ekalliyetlerinin bu partiye 
girmeleri için mutabık kalınmış
tır. 

Balkan Antantı Ve Romanya 
Romanyanın yakında Balkan 

Antantından çekileceği hakkında 
bazı yabancı gazetelerin neşretti. 
ği haber tamamile asılsızdır. 

• 
Sovyet hükumeti, Romanya

dan Besarabyaya giden kimsele
rin maruz kaldıklan fena mua. 
meleyi Romanya hükumeti nez. 
dinde şiddetle pn~esto etmiştir. 

BULGARİSTANDA 

Soyfa, 16 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

(Sonu Sa: 4 Sü; 4) 

Kararını Vermeden 
Harp ilin Etmiş 
Eski Bir Nazır ifşaatta Bulunuyor 

Clermont Ferrand, 16 (A. mişlerdiF. Bu şerait dairesindedir 
A.) _ Sabık nazırlardan ki. b_ütçe komisyonu tar~!ından 

. . kredıler kabul olunarak ogleden 
Deat hır makalesınde başlıca sonra parlamento, celsesine başla. 
şunları yazmaktadır: mıştır. Başvekilin bir beyanatın. 

"Her şeyden evvel bilinmesi dan sonra parlamentoda kredile
]azım olan şey, Fransız parlimen. rin müzakeresine başlanmış ve 
tosundan ilanıharp kararının ne birkaç avuç mebus tarafından 
suretle dolandırıldığı kiyfiyeti_ harbe karşı son bir baraj çekmek 
dir." teşebbüsünde bulunulmuştur. 

Deat, bundan sonra, askeri kre. HARP MÜZAKERESİ 
dilerin itasile harp ilanı salahiye. YAPILMADI 
ti arasında bir teşevvüş husulüne Evvela Montigeny tarafından 
mani olmak için alınan tedbirle. elli kadar mebusun da takviye et
rin tarihçesini yapmaktadır. Da. tiği bir takrir, Herriot'ya veril. 
ladier ile Reynaud , hükumetin bu miştir. Bu takrirde hükumetin p0-
kredileri talep etmekle her ne su. litikası hakkında her türlü kuyu
retle olursa olsun muha!amata du ihtiraziye dermeyan edilmek. 
başlamak salahiyetini kendisinde te idi. Saniyen, mahrem komite
görmediğini ve parlamentonun nin bir talebi için imzalarımızı 
hukukunun muhafaza edileceği. vertlik. Bu talep Bergery tarafın-
nin tabii bulunduğunu beyan et. (Sonu Sa; 4 SU: 5) 

ne de ıstıfa etmıştır. 
Yeni bir siyasi bünye vücude 

getirmek meselesi, eski Başvekil 
Prens Konoe'nin Japonyada milli 
bir tek fırka teşkilini ileri sürme. 
sile meydana çıkmış, Prens Ko
noe'nin riyaseti altındaki 41 sene
lik mazili Seiyukai fırkasının ken. 
dini feshetmesile, kendini büsbü
tün hissettirmiştir. Seiyukai par
tisinin mutaassıp zümresi, eski 
başvekil Prens Konoe'nin hima
yesi altında teşekkül eden yeni, 
"milli parti., ye iştirak edeceğini 
bildirmiştir. 

Yeni kabinenin iki siyasi te
şekküle uygun olması beklenıyor. 

JAPONYA F AŞISTLIK 
YOLUNU TUTTU 

Japonyada vaziyetin ifade et
tiği mana, Japonya hükumetinin 
büsbütün faşistlik yolunu tutma. 
sı ve mihver devletlerile en sıkı 
münasebetleri tesis etmesidir. Bu
nun iki taraf arasında en geniş 
teşriki mesaiye yol açması, hatta 
mihvercilerin Avrupada1 Japonya
nın Uzak Şarkta lngiltereye ka. 
dar müttehiden hareket etmeleri 
bekleniyor. 

BU İSTİF ANIN 
tNGiLTEREDEKİ AKİSLERİ 
Japon kabinesinin istifası in. 

(Sonu Sa: 4 SU: 3) 

EN SON 
DAKİKA 

Nevyork, 17 - Buraya gelen 
haberlere göre Bitlerin inıiltere
ye karşı yapacağı taarruzu cecik. 
tiren en mühim amil, Alman ordu. 
su başkumandanı General Brav. 
~iç ile erkinıharbiye reisi General 
Keitel arasındaki ihtilaftır. Gene. 
rallerin biri taarruzun muvaffak 
<.lacağına dair rey verdiği halde 
diğeri taarruzun muvaffakiyetsiz. 
liğe uğrıyacağını bildirmiştir. Bu 
yüzden Bitlerin birkaç gün içinde 
Rayştag'& tophyarak bir nutuk 
söylemesi ve İngiltereye bir sulh 
tt-klifinde bulunması beklenmek
tedir. Hatta bu sulh teklifinin Al. 
man müstemlekelerini iade ve Av. 
rupa~·ı tanzim işine iştirak esası. 
na dayanacağı bildiriliy~r. 

• Londra, 17 - Suriye hükume. 
ti namına söz söylemeğe ~alihi. 
yettar bir zat, Suriyedeki •·ransa. 
ya ait silihlann Suriyede kalaca· 
ğım ve Suriyede asayişi muhafaza 
edereğini, binaenaleyh memleke· 
tin Alman nya ltalyan işgaline 
hırakılmıyacağını söylemiştir. .. .......... 

• 
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YAZAN: ISMAİL HAKKI BAŞAK 

Hamdi Baban: "Hissiyatına 
Kapdmıyacaksın ! .. Diyordu 

-5-
"- İsabet! ... dedi: Müstahak olduk

ları cevabı almışlar!.." 

Onun hareketimi bu ııekilde tasvip 
etmesi, bana rahat bir nefes aldırdı: 
Cünkü her şeye rağmen, içimde, Hizuın
suz bir tahammülsüzlük ve ta5kınlık 

göstermiş olrnalc korkusu vardı. Bana: 
"- Orada sana dilşen vazife, hi«sl

yatına kapılmamak ve yapılan teklifi 
siyasi bir silkunetle karşılamaktı:" de
nilmesinden çekinmiştim. Hamdi Ba
banın vaziyet ve cevabı, içimin bütün 
endişelerini temizledi. Onun ellerini 
tekrar öperek ayrıldım ve beklettiğim 
taksiye atlıyarak Göztepedeki eYimin 
yolunu tuttum. 

Refikam beni sa:ıkın bir ~evinçle 
ka~ıladı. Gece yarısından sonra yap
tığım bu ini ziyaret, onda kim bilir 
nasıl vehimler uyandırmıştı: Fakat yü
zümUn sükuneti, bir anda ona da sira
yet etti: 

.. _ Merak edilecek bir şey yok!" di
yerek, onu büsbütün yatıştırdım. 

Onunla birlikte yavrularımın odası
na girdik. İki masum çocuğum, olup 
biten her şeyden bihaber, derln bir uy
kuya dalmış bulunuyorlardı. Masum 
rüyaların melAikelestirdiği ufak temiz 
yüzlerine uzun uzun baktım. Sonra iki
sini de, uyandırmaktan çekine çekine 
koklayıp öptüm. Gözlerimi dolduran 
damlaları, refikamdan da gizlemek is
tiyordum. Fakat onları öpüp ayrılır

ken, derin bir ıstırap duymamam im
kansızdı: Öyle bir devirde, öyle hildl~e
ler icinde yuvarlanıp gidiyorduk ki, on
ların yüzlerini bir daha hiç görmemek
liğim çok mümkündü. Yuvamın lezzeti
ni, bö;\'le bir hırsız gibi gizlice tattık
tan sonra, icabını:la gizlenmek üzere ki
ralamış bulunduğum 'eve gittim. Sinir
lerimin bozukluğu uykuya dnlmanrn 
mAnidi. Bütün giinümü, kiraladığım 

evden gözüken yU\·amı acı bir hasretle 
seyrede ede geçirelim: Ve benden, ya\·
rularımı sevipokşamak hakkını bile alan 
düsmana nefret ve lfınetle diş blledlm. 
Eminim ki, memleketin o gilnlerinde, 
bütün r.ıımuslu yurtdn~larım, ayni J<ini 
duymaktnyd!lar: Ve işte o müthiş kin, 
enin<le sonunda her düşmanı yereblle
cck kadar emsalsiz bir silfilıtı! 

E rtesi gün, Boğazlıyan kaymakamı 

Kemal Beyin cennze merasimi 
vardı. Ermeni tchcirile alakadar göste
rilerek, Nemrut Mustafa divanıharbi 
tarafından Beyazıt meydanında asılan 
bu mert Türk çocuğunun şerefli hatıra
sı, bütün milletin hafızasında olnnca 
tazeliğile ve acılığile yasnmakladır ka
naatindeyim. 

Nemrut Mustııfa divnnıhorbine knl
ıaydı, Ermeni komltecllerlne hoş gö
rünmek için, Kemal .Beyin cenazesini 
Ermenilere teslim edecek ve o şercm 
öHinün patri}}hane kapısında te~hir o
lunmpsına göz yumacaktı. Fakat, bu 
hareketin, biltiin millette uyandıraca~ı 
korkunc ialeyandon korkuldUb'U için~ 
dir ki, Kemal Beyin dirisine olduğu 

gibi ölüsüne de kıyılamadı. 
Bizim kararımız ise, Kemal Beyi'!, ıe

·efiyle mütenasip bir cenaze merasimi 
haı:ırlamaktı. Bu vazife, Dayı Mesutla 
bana verilmieti. Kadıköy inzibat kara_ 
kolu da biıe her yardımda bulunacak. 
tı. Darülfünun muhitinde uyandırdığı_ 
mız alaka, hemen bütün ııenc;liğin mera
sime iştirakini temin etmiye kifi ıeL 
mişti. O acı felaket günlerini yaşıyan 
Kadıköyliiler, bu merasimin ne kadar a
zametli ve ne kadar hazin oldu&unu 
hatırlamakta zorluk çekmlyeceklerdlr. 

Halbuki, hain İstanbul hUkUmetl ta_ 
rafından tahrik olunan i,gal kuvvetle
ri, 4;enaze merasiminin seniz ve sönük 
ııec;;mcsi için mukabil her tedbiri almış_ 

!ardı. 
Fakat bu tedbirlerin alınacaixndan 

cizlice haberdar edilen halk, ve ııenç. 

ter, son derecede ihtiyatlı davrandılar: 

:Müteferrik : 

Paraşütle A +lama 
Gösterişi Y apllacak 
Türkkuşu gençleri, Trakyada 

olduğu gibi, yurdun diğer mın
takalarmda da paraşütle at1ama 
gösterileri yapacaklardır. 

Bu sene Türkkuşuna · binlerce 
genç kabul edilmiştir. Yalnız İs
tanbuldan müracaat edenlerin sa
yısı binden fazladır. 

UÇAK KURSU 
Model uçak kursu. bugün saat 

15 te Galatasaray lisesinde açıla
caktır. Kursa muhtelif vilayetler
den 50 muallim ve tedrisat mü
fettişi iştirak edecektir. Mektebin 
jimnastik salonu atölye olarak 
kullanılacak ve misafirler mek
tepte yatıp kalkacaklardır. 
* Maarif Vekaleti ilk tedrisat 

şube müdürlerinden Hıfzur!'ah
man Raşit Öymen, dün şehrimize 
gelmiştir. Müdür, Maarif matba
asında Vekaletin neşrettiği dergi •e mecmualar üzerinde tetkikler 
yapacak dört, beş iün sonra An
karaya dönecektir. 

Tabutun ortaya çıkmasiyle, meydanda 
öyle muazzam bir kalabalık, ve o kadar 
birdenbire belirdi ki, inzibat kuvvetleri 
neye uğradıklarını şaşırdılar. Ve mib_ 
l" vli milletin poli•leri, o kalabıı.lı 0

ı1.lu ki
min yakasına yaprşıp geri c;evireccl:le_ 
rini kestirenıedikleri içın, paniğe ugra. 
dılar. 

Boğazlıyan kaymakamının k'm oldt•. 
ğu, vatanma ne ıtibi hizmetlerde bulun
duğu, ve ne namertçe bir darbeye kur_ 
ban gittiğ-i, çok ku~etli kalemler tarn
fmdan yazılmı~. basılmııı. ve cena;r~y~ 

iştirak edenlere el altındnn dağıttlmı tı 

Hele bu sayede, arkasından eidilen ,e_ 
refli ölünün herkes tarafm<lan iyice ta 

nrnması, balkı ve gençliği büsbütün C'"'
turdu. İngiliz polisleri de. cenazeyi ta
kip eden kalabalığın milli asabiyet ve 

heyecanını sezmiş olacaklar ki, o here_ 
canı biraz daha körüklemekten c;ekin
diler. Ve, sessiz sadasız, halkı takip et_ 
tiler: Fakat eğer bu isabet ve basireti 
göstermeselerdi, o gün, Kadıköy sokak
ları, tarihin unutamıyacağı kadar kanlı 
h§diselere sahne olacaktı: Çünkü mera_ 
sime gelenlerden çoğu, her ihtimale 
karşı silahlanmış bulunuyorlardı. Ve en 
ufak müdahaleyi, ağır bir mukabeleyle 
karştlamıya, gerek fikren, gerek hiısen 
hazırdılar: 

O gün zavallı Kemalin öliisü, bu bil
yük milletin diriliğini bir kere daha iı_ 
bat etti. 

Namert eller tarafından boğazlanan 

Boğazlıyan Kaymakamının mezar ta:ıı

na yazılmış olan acı kitabenin en mil_ 
essir krtasmı şuracığa geçirmekten ken_ 
dimi alamıyacağım: 

İn~ana rniikafat, böyle dar olsun 
.Milletimi ağlattı. beni güldürdü: 
içi rekenler berhurdar olsun, 
Mllletim naınrna, beni öldürdH! 

Cemalin cenaze meruiminden bir 

kaç gün sonra idi. İngilizler, 

merhum gazeteci Mahmut Sadık, ve 

Profesör Fatin (1) vasrtasiyle İttihat ve 
Terakkiye müracaat ettiler, ve: 
"- Biz, gerek İstanbul hükumetinin , 

gerek 1tilafçılarm bozuk mahiyetlerini 
anladık. Eğer iki murahhas gönderir_ 
seniz, sizinle, dostane bir• anlaşma mü_ 
zakeresine başlryabifirizl,, Dediler. 

İttihat ve Terakki, bu talebin samimi_ 
yetinden şüphelenmek istemedi. İsteni. 

len iki murahhası seçmekte de tereddüt 
etmedi. 

Mahmut Sadıkla, Profesör Fatin, 
meşhur ve tarihi Meserret kıraathanesi_ 
nin karşısındaki "Karagöz,, idarehane. 
sinde, İttihat ve Terakkinin vereceği 

cevabı bekliyordu. 
Tayin olunan saatte, bu cevabı onlara 

bildirmek vazifesi de bana verilmişti. 

Hem, talebin muvafık görüldüğünü bil

öirecek., hem de bizim murahhaslarınırı_ 
la onların murahhaslarmm nerede, ne 
zaman buluıacaklarını soracaktım. 

Bu vazifeye de, bermutat yanıma ,iki 
arkadaş alarak gittim. Bu arkadaşlar_ 
dan birisi, Meserret Kn-aathanesinde o_ 
turacak, diğeri de. Karagöz İdarehane_ 
si biti!şiğindeki kütiipanelerin, camekfm_ 
!arı önünde oyalanacak, kitaplara, re_ 
simlere bakıyormuş gibi görünecekti: 
Bu suretle, Karagöz İdarehanesinin met_ 
halini, ikisi de göz önünde bulundura
bilmlş olacaklardı. Bittabi, onlarla Bıı_ 
bratiye gelirken, yanyana delildik: Biri_ 
si önden gidiyor, diğeri de arkamdan 
&"eli yordu. 

Ben, Karagöz 
yalnız Profesör 

İdarehanesine girince. 
Fatinle kar,ıJaştmı. 

(Devamı var) 

(1) Rasathane Müdürü. 

Spor: 

Bir Ankara Muhteliti 
Şehrimize Geliyor 
Ankaranın Demirspor ve Anka

ragücü Klüpleri, muhtelit bir hal
de İstanbula gelerek iki karşıla~
ma yapmak üzere Fenerbahçe Klü
bünc müracaatta bulunmuşlardır. 
Bu teklif ve şerait Fcnerbahçelilcr 
tarafından müsait görülmüştür. 
Karşılaşmaların öni.imüzdeki Cu
martesi ve Pazar günleri yapılması 
kuvvetle muhtemeldir. 

ATLETiZM l\.JUSABAKASI 

100 ve 200 Balkan şampiyonu 
atlet Muzaffer, bu sene mektebini 
ikmal ederek Fenerbahçe Klübüne 
girmiştir. 

İstanbul ve Gül Kupası şampi. 
yonu Fenerbahçe atletizm takımı 
Ankara atletleriyle karşılaşmak Ü
zere Ankaraya davet edilmiştir. Bu 
temas önümüzdeki haftalar içinde 
yapılacaktır. * İstanbul kürek te5Vik müsa
bakalarının birincisi Pazar günil 
yapılacaktır. Müsabakalara yalnız 
lisansiye olan 1dmancılar iştirak e
deceklerdir. 
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Ankaradaki Polis Enstitiisiinde kurs gören memurlara merasimle diplomaları tevzi edilmiştir. nu 
resimde, Dahiliye Ve kili Faik Ozlrak'ı diplomaları v<:r irken görüyoruz 

Belediyede : 

Kömür Satışı için 
15 Semtte Yeniden 
Depo Tesis Ediliyor 
Şehrin ihtiyacı için bir taraf

tan maden kömürü stoku yapılır. 
ken, diğer taraftan da açılmış o. 
lan ana depolardan kömür tevzi
atı yapılmaktadır. Tesisine karar 
verilen üç ana ve dört yardımcı 

depodan başka. 15 te semt deposu 
a~ılacaktır. Semt depolarının Fm
dıklr, Pangaltı. Asmalımescit, Ak
saray, Fatih, Adalar ve Kadıkö
yünde açılmasrna karar vcri1 ro'-'i
tir. Diğer depoların yerleri de bu
gün tesbit edilecektir. 

ŞEHRJ:\fIZDR GRRl BIRAKI
LAN YOL İNŞAATI 

Belediye, Koordinasyon heyeti
nin verdiği karar üzerine demire 
ihtıyac hissettiren inşaattan ba~ka 
tezyini mahiyetteki yol in~aatını 
da tehir etmiştir. Sultanahınet 

meydanının tanzimi, ve mozayik 
olarak inşası. Beyazıt meydanının 
asfaltı, Taksim kışlası ifo Sürpa
gop arsalarından gec;irilec"'k olan 
gezinti yolları ve refüjler de bu 
meyandadır. Buna mukabil Yeni
kapıdan Unkapamna kadar devam 
edecek olan Gazi caddesi gibi lü
zumlu yolların acılma!;ına devam 
edilecektir. Tünelden Azapknpıva. 
Kasımpaşadan Halıcıo~luna gide
ce1': yolların insası da lüzumlu ad
dedildiği icin huızünden itibsren 
münakasaya çıkarılmıstrr. * Yalovada bulunmakta olan 
Vali ve Belediye Reisi Ltıtfi Kır
dar, Eminönü meydanının bnzi
mine ait faaliyetin hızlıındrrılm~

sım dün belediye tramvay idaresi
ne ve beledive fen heyetine biL 
dirmiştir. Köprünün terfii ame
liyesi ağustosun birinci haftası so
nunda bitecek. meydan da ağusto
sun sonunda ikmal edilecektir. * Taksim gazinosunun i~letil
mesinl üzerine alan Romanyalı 
Yorgolesku, dün şehrimize gelmiş, 
gazinonun teslimi hakkında bele
diye reis muavini ile görüşmüş
tür. Gazinoda hazırlıkların ağus

tos sonuna kadar ikmal edileceği 
anlaşılmıştır. 

----o---
Denizde: 

İskenderuna Şilep 

Seferleri Başlıyor 
Denizyolları idaresi, İskenderu. 

na kadar şilep seferlerinin yapıl
ması için tertibat almıştır. Ancak 
yüzde 4 sigorta primini mevcut 
navlun tarifesine göre almak im
kanı olup olmıyacağı araştırıl. 

maktadır. 

"METE., DE GELİYOR 

Çimento yüklü olarak Barselon 
limDnına iltica etmiş olan Mete 
sikbi limanımıza avdet etmekte
dir. Geminin birkaç güne kadar 
gelmesi beklenmektedir. l'.>emir 
şilebi de bugünlerde gelecektir. * Ağva limanı açıklarında gö
rülen serseri mayinin imhası kin 
tertibat alınmıştır. * Dada Rumen vapuru, limn
nımıza ~elmiş ve on yolcu getir
mi~tir. G emi, Pireye gidecı:?ktir. 

Gelmesi beklenilen Rumen heyeti 
bu vapurdan c1kmamıstır. 

-···-~:;·-~;d:·~b·:~'""'l 
Elektrik ve I! 

Su Verilmemiş! 
ll Sebze hali için binlerce lira 1 

sarfedilcrek yeni hel81ar ya-

l pılmıştır, fakat beş ay ev\ el 
! inşaatı biten bu helalara su ve 
i elektrik verilmediği için he. 
1 nii.z açılamamış. bu yii.zdcn de 
i halin Cİ\•arı kısmen mezbele 
İ haline gelmiştir. Belediyeye 
İ bağlı birer müessese olan su 

ve elektrik idarelerine hela
lara su \'e cere:van vermelerini 
emretmek pek uzun bir ınua. 
mele midir? 

Tifonun yaş sebze ve me:v- ! 
va ile aşlandığını herkesten i;vi 1 : 
bilen sıhhiye miidürüniin na· • 
zarJ dikkatini celbcderiz. 1 ................................................... 

Piyasada: 

Gümrükte Bekliyen 
ithalCit Malları 

Piyasaya Çıkardıyor 
Eskidenbcri gümrük depoların· 

da beklemekte olan muhtelif men
şeli ithalat eşyasının piyasaya çı. 

karılması için teşebbüsler yapıl. 
mıştır. Ticaret Müdürlüğü bu gibi 
malların cins ve mahiyeti ile mik
tarlarını birer birer tesbit cttir
miye başlamıştır. 

KAR NİSBETLERİ İÇİN 
Manüaturacılardan bir kaçı TL 

caret Müdürlüğüne müracaatla ye
ni getirilmiş ve perakende satıla
cak malların kar nisbetlerini sor
muşlardır. Bu gibi mallara bırakı

lacak kar, bugünlerde ilan edile
cektir. 

ROMANYAYAİHRACAT 
Romanyaya satılan yapak ve tü~ 

Poliste: 

Arabacı, Arabasının 

Altında Kaldı 

.. tiklerin vapura yüklenmesini mü_ 
teakıp Romanyadan da 30 bin ton 
petrol ve benzinin yüklenmesi an 
laşma esaslarındandır. Fakat an
laşma mucibince verilen tiftik li
sansı heni.iz gümrüklere tebliğ e-

Sürücü Ahmet, kum yüklü ara. 
basından atlarken tekerleklerin 
altında kalarak kaburga ve beL 
kemikleri kırılmış, ifade veremi
yecek bir halde Cerrahpaşa has
tanesine kaldırılmıştır. 

DOSTUNU YARALADI 

Zibada 15 numarah evde otu
ran Hüseyin kızı Nazmiye, dostu 
Erzurumlu Ali tarafından tabanca 
ile göğsünden yaralanmıştır. 
Kavganın sebebi, Alinin bera

bC'r yaşamak için yaptığı teklife 
kadının muvafakat etmemesidir. 
Vakayr müteakıp suçlu t<ıbanca 

ile beraber yakalanmış, yaralı 
Beyoğlu hastanesinde tedavi altı. 

na alınmıştır. 

BEŞ METREDEN DÜŞTÜ 

Cibalide bir fabrikada çalışan 

amele Ohannes, fabrikanın 5 met
re irtifııındaki merdiven aralığın
dan düşerek sağ kolu ile kaburga 
kemikleri kırılmış, hastaneye kal. 
dmlmıştır. 

İKİ AYDIR KAYIP 

Hendekli Yusuf Keskin lsminde 
bir tüccar, iki aydanberi ortadan 
kaybolmuştur. Yusuf Keskin, 25 
Mayısta sığır satın almak üzere 
ortağı Yılmaz Ahmetle birlikte 
Eskişehire gitmiş, fakat bir daha 
dönmemiştir. Zabıta kendisini a
ramaktadır. * Dün zabıta, şehrin muhtelif 
semtlerinde kadınlı erkekli ta
mam 17 eroin ve esrar kaçakçısx 
suç üstünde yakalıyarak adliyeye 
teslim etmiştir. 

İzmirde Bir Verem 

Pavyonu Açıldı 
İzmir, 16 (TAN) - Tepecikteki 

emrazı sariye hastanesine ilaveten 
inşa edilen elli yataklı verem 
pavyonunun açılma töreni bugün 
12 de yapılmıştır. Törende vali 
Eten: Aykut, belediye reisi Beh
çet ve vali muavini, Parti ve vi~ 
lfıyet idare heyeti. reisi ve Cüm
huriyet Merkez ve Emlak Banka
ları müdürleri, İzmir, mülki ve 
askeri hastaneler başhekimleri, 
vilayet ve belediye erkam hazır 
bulunmuştur. 

dilmediği için mavnalara yüklenen 
malların gemiye verilmesine güm. 
rüklerce müsaade edilmemiştir. 

Tahmil işinin bugün başlaması 
muhtemeldir. * Bir Türk firması hariçten de
mir ithal etmek için hükumete mü 
racaat ederek müsaade istemistir. 
Bu firma, Basra - Bağdat tar!kile 
demir tel ve çember getirtecektir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

Yaptığı Yardımlar 
Ankara, 16 (A.A.) - Çocuk E

sirgeme Kurvmundan bildirıliyor: 
Temmuzun birinci gününden, 

on beşinci gününe kadar Genel 
merkez polikiliniğinde mür:ıcaat 
eden 595 hasta çocuğun muayene 
ve tedavisi yapılmış, diş bakıme
vinde 319 çocuğun dişleri muaye
ne ve tedavi edilmiştir. 

Kurumun süt damlasından ht:'r 
gün 173 süt çocuğuna 1225 kilo 
süt '1'erilmekte ve sıcak banyoda 
1216 çocuk ve anası banyo alm~k 
tadır. Gündüz bakımevinde 139 
çocuk bakılmakta ve bunlara 15 
günde 2985 kap sıcak yemek ve
rilmek suretile beslemekte ve yaz 
münasebetile Kurumun çocuk balı 
çesindeki yüzme havuzu açılarak, 
bahçe mualliminin nezareti altın. 
da 4728 çocuk havuzdan istifade 
etmektedir. 

Bundan başka Keçiörendcki ço
cuk yuvasında daimi bakım altın
da bulundurulan 225 çocukla Ku
rumun genel merkezinin Ankara
da on beş günde 7404 çocuğa yar
dım eli uzatılmıştır. Ayrıca do
kuz çocuğa da 45 lira 86 kurnş 

para yardımı yapılmıştır. 

Kereste Kaçırırken 
Yakalandılar 

Kızılcahamam, (TAN) - Gere
de kazasının Ovacık köyünden İb
rahim Gülerle, şoför Baki Özde
mir, kaçak suretile kamyona yük
ledikleri keresteleri Ankaraya gö~ 
türmek üzere kazamızdan geçi
rirlerken, şüphe üzerine ı;evrll

mişlerdir. Ellerindeki tezkerenin 
sahtE> olduğu anlaşılmıştır. Her i
kisi de adliyeye verilmi,lercilr. 
Keresteler müsadere edilmistir. 

Dlin adliyede üç ihtikar d 
na bakılmı~tır. Bunlardan ik 
tıncı Asliye Ceza Mahkcıt · 
görülmüş. birisine de YedıJl 1 
!iye Ceza Mahkemesinde 1 
rnı..,tır. Altıncı Asliyede baki~ 
"fi ta~ctan birbi k;losu 45 J\v 
~50 gram civi satmaktan sıJe 
'japvus hakkındaki davadır· 

AgapyL!S ge~·en celsede T 
ı·ivinin ki.icük boy çivi old 
ve ci\ i küctildükçe fiyatını 
:>cldiğini söylem i tşi. Bu busı.ı·ı 
rnlan suale Ticaret Mi.ıd 
müsbnt cevap vermiştir. IW 
le Ap,apyusun suçu olmadığın 
~ılmış. beraatinc karar ve 
c'lerhal tahliye edilmiştir. r 

Ayni mahkemede bakılsfli 
dava Cihangirdeki apartııtl 
<ıltındaki manav dükkanınıCP 
sını 14 liradan 20 liraya çı1'1tt 
istiyen Muzaffer hakkındak •ı 
dır. Bu muhakeme şahit cel 
başka güne bırakılmıştır. \T 

TEVKİF EDİLDİ 
Yedinci Asliye Ceza Ma!ıJ 

sinde bakılan dava 18 - 20 
f.iafüı satılması icabeden de ;1 
23 kuruştan satan demir 1 
Baki Tezcan hakkındaki dl 
Suçlu demirleri 13 Mayısta :J 
ğını, demir fiyatlarının ise '.:t 
yısta tesbit edildiğini, kcıı~:. 
şından bir kaç gün evvel vı 
bir bf.J.şka tüccardan kilosu 1 

ruşa demir aldığını söylernij 
dia makamı bu cihetlerin te 
ve kan1Jnun emri mucibince11 
nun tevkifini istemiştir. ı 

Hakim, Fiyat Mürakabe ft 
yonu kararıyle Ticaret VeJc6ll 
ilan ettiği listenin biribiriJl:ı 
madığını, Mürakabe Koıtl. 
nun bu meseledeki mütal 
neye istinat ettiğinin de S°'la 
sına lüzum görüldüğünü ila~~ 
rek duruşmayı başka güne 
mış ve kanuni mecburiyete it 
suçluyu tevkif ettiğini bil~ 
tir. 
* Galatadaki esnafı hB'1 

bağlamaktan suçlu olarak 
keme edilen komiser ve ar1' ,_ 
rı hakkındaki karar temyiı t 
tımumiyesince tekrar bozul~ş 
Suçluların yeniden duruşll'I , 
25 Temmuzda başlanacaktı!• J 

----o -,k 
Kazım Dirik ÇanakkDt 

Gitti 16 

Bir müddettenberi şch!ın 
bulunmakta olan Trakya ı,1 
Müfettişi Kazım Dirik, di.iO ~t 
Konya vapuru ile Çanal"r, 
gitmiştir a 

---o l ' 
Haziran Ayındald k 

Vergi Tahsilatı r 
Ankara, 16 (TAN Mtıb 

den) - Maliye Vekfileti fhı> 
1940 tahsilatını 39.803.483 le 
)arak tesbit etmiştir. Gcçe~•r 
nin ayni ayında tahsilat fil 
30.253.397 liradır. ~ 

Açık Teşekkiİ~r 
Srvgili annemizin cenaze rnt~J 

de bulunmı:ık i'c taziye gönded 
retile derin acımıza i~tirak c!Jll'§ 
funcJa bulunnn muhterem zevııt~I 
sek alfıkalarınn btiti.in aile naJ11l'.b 
süz teoekkür ve rninnctdarlıl 
arzcderim. 

Merhum Talılr Pat• 

Bugünkü Program: 

7.30 Progrnm 
7.35 Uverttirleı· (Pl.) 
8.00 Ajans haberler~ 
8.10 Ev kadını 
8.20 Müzik (Pl.) 

• ıt 

12.30 Program Uı 
12.35 Alaturka müzik ln 
12.:;0 Ajans haberleri Bs 
13.05 Türküler 
13.2!> Radyo salon orkestrası· 

• 18(00 Program 
18.05 Cazband (Pl.) 
18.·10 Fasıl heyeti 
19.15 (Dış µolilıka hfıdisclcrl) 
19.3fl Suz esl'rlcri Vel 
l!l.45 Ajans Jıabr:lerl >ul 
20.on Alıılurka müzik in 
20.15 
20.10 
20.'iO 

21.15 
21.31) 
21.f\O 
2:?.30 
22.45 
23.25 

Konuşma Cır 

Müzik: Amatör saati haı 
Geçit koııı:eri la~ 
Pren~ İgordan danstıır 
Radyo ı:aze1csi ~ rr 
Riyasctıcuıııhtır hıındosıl re 
Ajans haberleri r 
Cazband (Pl.) 
Yarınld ro rn 
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aponya ve Mihver 
~evletleri 

?·azan: Ö. Rıza DOORUl..1 
ur ~ il iinl .. 

j~ g "u haberlere giirc. Ja. 
em ·r ıfon kahine i i:;tifn l'tmistir. 

dill 8l.~ .takaddiinı eden hiıdis~lc. 
ı ınuhıınlerinden hi . J 
ı fırkav .. . rı, aponl 3-

akı k·· .: a nıuı;tcnıt bir s'yası fo_ 
ul vucud · ·1 • ı.ı: . . c ı::etırı ıncsi ''olunda 

s ıncsKaıdır . .Eski Japon B~ş,·ckili 
cns ono J 

ır ka si t ~·. nponl ada tek hir 
e T""ft elnıının hiıkiim sürmesine 

" ar o d • • . 
olÔ ka kendi ugu 151? riya et ettiği 
1 nı f k kcndını foshctmis ve 

Us~ıı· fır la, teşckkiil edecek ;·eni 
ı ır,a d h·ı· • "d d. • a 1 ınde calı ·ıcag·ını 

U ırınıstir J • • 
nıı ika · ~ •. apon ordusu da tek 
µ sı teınınc t· ft • 
dı~nd'ki Ja 

0 
.:1 r~ ar oldugn \ ' C 

C• • • P n htıkuınetinin bu , e· v Sı\ası te kk .. I " 
reket et ed··'~ ~ uygun tarzda 

ıl .. ııi irin 1 ~lke. ıgını ntiilafıu;a et-
" :. lU Uınet . C f 

tut.Bu had· d ıs ı a c.tmi~tir. 
ıse en nııl 1 • 

10ıf.Poyada f . aşı an mana, 

Çı); te tanı aş;st .unsurların hiikiı
ntana ıyl h"k· ıc •ı ve J · c a ım olma. 

a aponyanın siya i le '·k"I 
ce ımından An • . ~c .. u 

vlctlcr· upadakı mihver 
ıne tam b .. 

. Fakat hu h ~.zeıncsıdır. 
l sistemine e~.zcyı ın :ralnız ida. 
alı göze nıunhasır kalınn·aca. 
2C •• . çarpıyor. • 

d 
unkü Japo . .1 • 

e: leri lll a ı e mıhvcr de,· 
1 arasındak· 1 -

ir giinden .. 1 ıarl'kct birliği 
d pon•· gune sıkla makta ve 

.>anın hu d . 
ta lerini takviv :.ıra a nııhvcr dc'·-
e ı.rcket taki • e .~~erek bir hattı 
ndr. P eltıgı anlasılınakta· 
vi • 

sı.ı ~azı .la il.O d pon gazefl'lcri ınih,•er 
' evletı · · ı 

teıda asker· ;~· ! ~ Japonya ara-
cC nu ileri ı .. ~-r ıttıfak akdi lüzu_ 
Jİltercye s~ruyor \'e hu ittifakın, 

e fidan vap 
1 

ar:şı Alınanlar tara-
. ~ ı acnk u • 

wın önce akd" • mumı taarruz. 
rill'IYordu. 1 lazım geldi~ini an. 

.rJl r.f apon ,., t 1 . . 
1 th .,,aze c erının bu d 

ta ver devleti . ıra a 
so:ak nkti d erıylc aı;keri bir if_ 

U"(kmeti rn~h en hah:.ehnelerinin 
ı:ı • 1 \e ·ı · e Akd ·. rcı crın Anuııada n cnızde llrn • 

te ekleri sı d uını taarruza gc. 
Jk . ra a Jap . bil" Şarkt 1 . on~ anın da U· 
dhirler at ngıltcreyi sar acak 

. ınası helk" d ı· • h lbın Uzak Şark . ~ c ngıltc-
1. nıesini te . ıle alaknsının ke-
,.. B ının etn kf 
j; u suretle J ıe ır. . 
~ !1in nıağlubi a~nya da Ingilte. 
ııt' olacak '\' Yetıne yardım et. 

tak Şarkt c bunun mukabilinde 
:;; cektir. a tek başına hüküm sü. 

Japonya G 
'ark~an ~rp dcvlctlerinin U. 

k hnclcrı'n· . ası tarağı toı>lnyıp 
1 ı ted· - · · !Sterrn"'kt ıgını her vesile ile 

" e ve b ıJllllar atınıs u yolda geniş a. 

1ınya g... . ~ hulunınaktadır. Ja-
a "rcı hu . . ''A 

'1ndır <:.. ~ 1~ 1 sya Asvalı-.. n " ·4ıarı it • u ~l hak"k a ında vapıvor fa 
a~ ı atte "A . • ' -

r,, saiki ile h s~a, .Japonların. 
anyanın A areket ediyor ve Al. 
ğini "e va vrupada yapmak iste. 

1.'k Ş • Pnuva t ;ı;. -~1 arkta b • ı.,raştıgırıı u_ 
?<fasıl Al a armıya bakıyor. 

1 tnanla b··t·· r YetnJik b' u un Avrupayı 
ul'ek ve ke~di;d tarla haline getir_ 
.ff1Pahlar1 Al en ha ka olan Ay-

3 eınur cift . tnıa.nları heslemive 
.J.I 4 ı ıalınc • • 
t:" r \·c hiricik . getırınek isti-
Jftak kend· anayı ınenılcketi o. 

, • 1 refah 
ınde ko ıtıı temin etmek 

ak UYor a J . Şarkta 'ç· r . aı>onyaııın t.l:ı 
u~rhe girınekt;~ ılerle biiyiik bir 

akadar G · • Uzak Şark ile 
a •arp devleti · · rı etrnckt erını knpı 

crı'J~J>onlnnıne~ ~aksadı budur. 
cifi' tıki hl<-sa· nıh\'er de\'letlerile 
\'I Havla t ı etmesi kcnd· ... 

.ttı ~ ıracağı . . ı ı ııı ı 
w· crlifinin inki ı~ın hu nıesai bc-
uı: Ş<ıfı beklenir. 

~ 

ı~ IRAK .. TÜRKİYE 
Dern· ı~./. 'v.o 

ıryoıu Bırleşti 
Lo.rıdra, 16 
gdat _ li - Irak hiıkuml'ti . 
dan kend. a:.darpaşa demiryo· 
rnını tam 1 ;ssesinc isabet ectcn 
Irak ve ;~ ka~ış ve bu suret. 

·as d ur ıyc d . ın a irt'b cmıryolları 
arın Bağa 'tat teessüs C'tmiştir 
k t a tan h k . 

ren, Yolcul are et edecek 
ıya Baydar a arı dogrudan dog. 
U suretle s~lhşaya gôtureccktır 
at ile Lond ~amanında Bağ
ın doğruya ~: bıribirine dogru. 
~hatı Yedi ü glanacak ve bu sc. 
Usıı olacaktg nde Yapmıya imkan 

ır, 

~ 

i MüLriYET 
ro· · 

n A. ıesı Hazırlandı 
~ ~kara, ı 6 C'I' 
,~kalctinin tnleb~N~ ~ Maarif 
. l liukuk Fak" uıcrınc İstan. 
·ınden ttıürekkc ult~si profesôrle. 

h t Svarts v n.P bır heyet Profe. 
al..ı (\ .r.ıırs de d h" e aylara a ıl olduğu 

r ıaıtkında b. ankberı edebı mulkıyet 
•Ilı k ır anun . a tadırlar projesi hazır-

,$1) ~tdc ikınaı ~~u proJenin bugun. 
tıl~efü hild .elınrek Meclise gon. 

ırı cktcdır 

"Butun Buyük ~(r~=.~:·a
1

. ~;::~::or-1 rH1ARP ... reil"iG9i:iii"I 
lugu, Pasifıktcn Hınd denızıne kadar ı f 
tecrıt edilmiş bulunduğu cihetle, İngi- : 
liz adıısının iaşesi gittikçe guçlcşmekte
dır. Bunun ıçındir kı, ingillz nıillcti
nın de Churchlll'ın bu nlkbinlığlne iş
tırak çdip etmcdigini sormak caizdir. 
Bu esnada, Almanya \'C italya, l\lanş 
denizinde, Atlantiktc ve imparatorlu
ğun sair noktalarında, İngiltereye kar
şı kııtl ve nihni taarruza hazırlanmak
tadır. İngiltere ııu iki şıktan birini in· 
tihap etmek mecburiyeti ııdcdir: 

Ya Avrupanın kıılkınma kuv\'etinın 

karıjısında ınuta\·aat elıı\•k, veyahut, 
Churchıll'ın sriykdıği gibi senelerin dc
~ıl, fakat giınler 'c s.ıatlerin teşkil c
deccgi son derece çetin ve anudanc bir 
harbe katlanmak. 

Almanya ve İtalya, dil!cr Avrupa 
mllletlcrınin gittikçe miltebariz bir 
surette iltihak etmekte oldukları Av
nıpanın yenileşme kudretini temsil et
tiklerine kani bulunmaktadırlar. Bu 
mıllctlerln bazıları da birkaç hafta ev
vel İngiltercnin tarafında mevki al
makta bulunanlar Jdi. Churchill'ln dun
ya menafılnden bahsetmesi boştur. Bü
ytik Britanya sırf kendi egoizm ve im· 
paratorluğunu milda.fnH etmektedir.'' 

SOVYETLER - AL~1ANYA 
1\IÜNASEBATI 

İsviçrenin Zi.irih şehrinde sı 
kan Neue Zürcher Zeitung gaıe 

tesinin Roma muhabiri, Gaydanın 
bu makalesi ile İngiltereye ülti
matom mahiyetinde bir sulh tek!!. 
fi yapılacağı şayiasını mukayese 
ederek diyor ki: 

Gayda. bu makalesinde, İngil
terenin inkiyad ve muhakkak tah· 
ribi ile neticelenecek harp şıkla. 
rından birini seçmesi lazım gel. 
diğini yazmaktadır. Almanyanın 
nihai zafere itimadı, bir çok Nazi 
makalelerinde kendisini göster· 
mekte ve Nazi muharrirler, bu 
makalelerinde, Almanya ve İtalya 
nm Avrupaya hükmetmek hakk~ 
üzerinde ısrar eylemetkcdir. Bu 
makalelerde Rusya hakkında hic' 
bir bahis yoktur, fakat Alman tek 
ziplerine rağmen, Rus - Alman 
münasebetlerinde bir değişiklik 
bulunduğu hakkında şayialar de
veran etmektedir. İsviçre hudu
duna gelen bitaraf yolcuların söy· 
lediklerine göre, Alman halkı, Al
manyanın İngilterenin işini bitir
dikten sonra Rusya ile meşgul o· 
lacağı fikrindedir. 

Buna mukabil. ingilterenin son 
sözünü Mister Churchill söylemiş 
ve bunu bir cümle ile hulasa et. 
miştir : ''Müzakere yok. Harp var.,, 

MADAM T ABOUİS'NİN 
MÜHÜI BiR NUTKU 

Bugün sendikalar yurdunun 
öğle ziyafetinde söz alan meşhur 
Fransız kadın gazetecisi Gene
vieve Tabouis şöyle demiştir: 

Fransa çok çabuk. halen Bitle
rin hükmettiği bı.itün diğer mem • 
1eketlerden çabuk kalkınacaktır. 

Önümüzdeki kı~ın ortalarına doğ. 
ru Fransız milleti gözlerini zul
met içinde bir ışık gibi İngiltere. 
ye çevirecektir. 

İngiltere, Ilitleri durduran ye. 
gane memleket olacaktır. "ııgiliı 
aleyhtarları bile o zaman İngiliz 
zaferinin esaretten kurtulmak için 
tek ümit olduğunu anhyacaklnr
dır. İngiltere İtalyan bahriyesini 
iktidarsızlığa uğrntarak İtalyaya 
karşı çok kuvvetli bir vaziyet tesis 
edecek ve o zaman Yakın Şarkta-

İngiliz Tebliği 

Kahire, 16 (A,A .) - Libya'da Tob

ruk'a karıı diğer bir hücum muvaffa. 
kıyetle icra edilmi§tir. Bir çok bom. 
balar atılmış, infilaklar kaydedilmir-tir. 
Tayyareler Bardia büyu:. top(u mü
himmatı depolarma hucumlar yarnıış. 

lar ve· tam isabetler kaydeylcmiştir. 

• 
Nairobi, 16 (A.A.) - Namarapoth'_ 

daki diı!;man karakolunun imha:ıım ik. 
mal ettikten sonra, Turkama'daki İnKİ
liz kltaatı çekilmiştir. 

• 
Londra, 16 (A.A.) - İngiliz bombar-

dıman tayyareleri dün düşmanın :Nor
mandiy;,daki hava meydanlarına taar
ruz etmıştir. Gece, tayyareler tekrar 
Holar.d:ıda Norderney ve Dekooy hava 
meydanlarını bombardıman ederek han
garlara, petrol depolı:ırına ve yerde bu
lunan tayyarelere ateş vermişlerdir. 

Dun gece Hanovre'da bir petrol taıs

fiychanesi ve Pderborn'da bir tayyare 
parkı, Hamm ve Osnabruck tekrar bom 
bardıman edilmiş, marşandiz garlarınd;ı 

yangın \'e infilakler görülmüştıır. 

Ruhr"daki Hamborn'da bir yüksek fı
rın ve Dortmund'da bir mühimmat fab
rikaşı bombardıman edllmiştir 

Bugün öğleden sonra ı;ahillerimizc 

yapılan bir baskın esnasında uç diişman 
bombar~ı.:nan tayyaresi tahrip edılmiş
tir. 

Alman Tebliği 

Berlin, 16 (A,A.) - Manş üzeıinde 
tayyarelerimiz İngiliz vapur kafileleri_ 
ne hücum etmiş ve cem'an 17 bin toni. 
lato hacminde üç ticaret remisi batır. 
mıştrr. Bir torpido muhribi, bir mua_ 
vin kruvazör ve 4 ticaret remiı;i, bom. 
balarla ciddi hasara u&ratılmıı:ı ve kıs. 

men yakılmıftır. 

Alman ve lnriliz avcı tayyareleri 
gruplan arasında vukua gelen mul.te. 
lif hava muharebelerinde 4 İngiliz ile 
2 Alman tayyaresi düşmüştür. 

14 Temmuzu 15 Temmuıa bağlıyau 

gece, Alman Tayyareleri, Cenubi ln. 
rilterede denir tesisatına, hava mer. 
danlarma ve silah fabrikalarına hli_ 
cum etmiştir. Bilhassa Favrshaın'da 

vukua gelen yangınlar ve kuvvetli in. 
filiklar, bu hücumların müessir mahi. 
yetini isbat eylemiştir. Ayni gece, tn_ 
riliz tayyareleri Şimali ve Garbi t\l. 
manya üzerine ıeliıJi ıüzel bomhalar 
atmışlardcr. Hasar, mühim değildir. 

Hava dafi bataryalarımız iki lngili7. 
tayyaresi, avcı tayyarelerimiz: de dii;er 
bir İngiliz tayyare&ini düşürmüşlerdir. 

İtalyan Tebliği 

İtalyada bir mahal, 16 (A.A.) 
Dunkü tebliğde bildirilen torpido muh
ribinin torpillenmesi bir denizaltı ge_ 
mimizin talili bir tcsadufiı eseridir. 

Hava teşekkiıllerimizden birisi Fiıi~

tinde muhim petrol depolarını bombar. 
dıman etmiştir. Bir c;ok depolar, tasfiye 
Ye sair tesisatına İsabetler vaki olmll§ 
ve büyuk yanemlar husule eelmiştir. 

Tobruk üzerine düşman tarafından 

yapılan neticesiz bir hava akını esna. 
sında, bir lnıiliz tayyaresi dıişüriılrrıi•Ş 

tiir. Krtaatırnız Sulı:eila, Tabaca. Ter. 
kali, Kakaya, Dula ve Damisa mevki!c
r:ni işgal ederek, Kenyadan Dolo ıtsıL 
kametinde Somaliye riren c;ıkıntıyı ber _ 
taraf etmiştir. Bu müstemlekenin 1.ep. 
hesi takriben 300 kilometre kısaltılnıış 
bulunmaktadır. 

Pire Tozu 
Yazan: B. FELEK 

1 stanbul fivat murakabe ko· 
ınis~·onu: yani sizin ıı.nlı) a. 

cağınız: pahalılığa kar~ı ko~ ına 

1 ı 
komisyonu. toplanıı>: alı~ 'cri~tr 

)t_i Fransız kuvvetleri Şimal Af- yazı ile cevap veren Hari.ciyc Müs. eı-nafa verilecek kar nbhetini ta. 
rıkası kıtaatı ve General De teşarı Butler. şöyle demiştir: yin etmi~. Di.in hu nisbctlcri ga1:e· 
Gaulle'ün Lejyonunun da iltiha- İngiltere hükumeti Alman kı. telerde okudum. Ha~ li )orıılmu~-
kile büyük bir ordu haline gele- taatmın İsveç üzerinden geçmc5i. 1 B 1 1 • k' h.k 1-

kt. B'' ··k B 't b h ar e' ar. ,a ·ın tal ı atını ga ı. 
ce ır. uyu rı anyanın u ar ne müsaade edilmesini ,·ahim te. b d" ·.. d"kl · · · Ik d 
b

. k - b' • . . - . · . . a U!\unntl' ı crı u·ın , ha ı a 
ı azanacagına ve buna ıırnen hıkkı eyledıgıni ve lsvec hı.ikume. · 1 - k · •1 1 k · · k ı . . . . . · ) oı u mı;ya sc\ chnı" er. 

mem e etımın a kınacagına kuv. tınm bu hareketının bıtaraflık ka. F . ı: ·b . • . k d k 
vetlc inanıyorum. nununun ağır bir şekilde ihlfıli oL I· ''k~:e a ~el 1~ '.ek~ e'.~~ık~e kol Bu • 

in. gı"ltere • 1· tal~·a d ~ ı· h"k. . b.ld' arı .ır nıs >ctı co 'u se . a11 u••unu sveç u umetıne ı ır. . - v • . ~ . arıı.tokrat kazıkçı esnaf harıç hı-

Londra, 16 - Bugün İngilizler 
de. İtalyanlar da 8 - 9 Tcmmu:ı· 
da Akdenizde vuku bulan hava ve 
deniz harpleri hakkında uzun teb. 
!iğler neşretmekte "e iki taraf da 
kendi hareketlerini muvaffak ol. 
muş _gibi göstermiye çalışmcıkta· 

dır. Italyanlara göre harbin neti. 

mıstır. 1 1· 1 ld h · h ı • 
B• h · N . . b .. b'l tu ursa , stan 1u a u nıs ette .. ar a rıye ı ezaretının ugun ı • 

<'den mana\' 'e ıerzenttçı yoktur. 
dirdiğine göre, 7 _ 8 Temmu7. ge. 

Rı•alite~ e U) lll\l)Or. 
cesi nihayet bulan hafta zarfında. 

Bunu ~e<·clim. A~ıl mesele "il: 
ki ticaret gemisi zayiatı, hava hiı. Ben hakkala. manam, :ıerzc\ ~t-
cumlarının ve denizaltı faaliyeti. 
nin artması sebebile, cv,·elki haf. 
taJardaki zayiattan cok yüksek oL 
muştur. Bu hafta zarfında 22 f ngi. 
Iiz, müttefik veya bitaraf vapur 
zc.yi olmuştur. Bunların mecmuu 

ccsi şu merkezdedir: 
''Bir İngiliz torpido muhribi ve 

bir kargu hiç şüphesi?.. batmış. iki 
zırhlıya, 4 kruvaıôr, 2 tayyare ge. 
misi ve iki torpido muhribine mu· 

114.l 37 tondur. 

İrlandanın Müdafaa ı 

hakkak surette isabet vaki olmu~. Irlandada memleketin müda!n. 
12 tayyare düşürülmüştür. 10 ka. ası hazırlıkları mümkün olduğu 
dar tayyare de tayyare gamilcrin. kadar süratle devam ediyor. Fa. 
de. hasara uğratılmı~tır . ., kat l!erek Ulster, gerekse İngiltere 

Ingilizlere göre, bütün bu idd:a· ile hiçbir teşriki mesai emaresi 
lar esassızdır ve İtalyanlar 20 mevcut değildir. Eirc bugiinkii 
bombardıman tayyaresini kaybet. şartlar altında harbe girmek iste. 
mişlerdir. memekle beraber. memleket nıu. 

HA VA HARPLERİ kacderatının İngiltercnin mukad. 
Bugün İngilizlerle İtalyanlar a. d t b -ı ld - t kd' a·ı . . era ına ag ı o ugu a ır c ı -

r~sıdndah Afrhıkanlın _mu! htclıf y~rlc· I mı>ktcdir. Fakat İrlandanın nok-
rın e ava arp crı o mu:?tur. Ital. . · fl - ··d f 

1 L .b 'd 
1
· ·ı· 1 . . taı nazarı. bıtara ıgın mu a aası 

yan ar ı ya a ngı ız erın ıhata . . b" 1 · 1 ·b. ı ı d 
lt d k

. K t k.. . - ıcın ır eşmıs o an ır r an anın 
sı a ın a ı apu ro mev ıınc bır t" . . · • h · d h·1· 
· d t k 1 ·· d · 1 d · ,ngıltere ıçıı.~ mu arıp ve a ı ı 
ım a o u gon ermıs erse e bu · 1 d 
k 1 aff k 1 

• l 
1 

a ·rılıklarla zavıflamış bır Ir an a. 
o muv a o amamı~ ve ta van • 1 - k 

k 1 ·· k'' t" l .. b. 1· 1 ~ dan daha faydalı o dugu mer c. o u pus ur u muş ve ır ta yarı . . 
harp arabası yanmıştır. zındedır. ---·<>----
. Kenya - Habeşistan hudutlu Ü- Tu··rk o·.ı·ı 
zerinde bir takım keşif faalh·etle-
ri vukubulmuştur. İngiliz t

0

ayya- ı 

~ı~·a gidi) orum. Fi Yat ::.oru~·o rum: 
- Kırk kuru~! di,yor. 
Runuıı ne kadarı kar. Ne kada· 

ı·ı scrına) e olduğunu nereden hi. 
lN·cğinı' Satu:ı)·a ı.orunca: 

- Efendi! Alı~, veri c mi gel. 
din? Beni btintaka mı? 
Dcm~z mi? Demese bile ok ·an~ 

üzeri, Balıkpazarında kalabalık 
bir zamanda alaca~ınız pirincin, 
n.ra )·ağın maliyet fiyatını nasıl 

tahkik eder..ini:1.? 
Eğ<.'r e-.nafın ka' li miiccrrcdinc 

inanacaksak, serma~ e) i sormı~ a 
hic hacet yok! Karları da nirnmi· 
d;r, di~·e inaumalı~·ıı:. inanını.} a. 
ca'ksak, o kalabalıkta adaın siu: 
fatura çıkarıp, '\.'C)'a d<-fterlcı·ini 
acııı 'esika gibterir mi? Ili)~·le 

~e)· olur mu? Kom is~ ondaki Tica 
rt-t Oda!>ı azası kendi dükkanla. . 
rında nıi.i~terilerini hu tarzda ik. 
naa ) ana!jırlar mı acaba? 

Dinleyin şunu: 
Kadıncağızın biri. bir giin l•öp. 

ri.iden geçerken. hir en·ar satıcı· 
nın pire tozu sattı~ını görmiiş. 
Sokulmuş \"C sormm:: 
- EYladım! Bu pire tozu nasıl 

ku!Janılır? reler• bir petrol ve mühimmat Belleteni 
deposunu tutuşturmuşlardır. ~atıcı cevap ,·erıni~: 
FILJSTININ BOMBARDE\1!\.1'1 --<>- - Valide hanım! Pirc-yi tutar, 

Filistin üzerine yapılan ilk ha- 1 İkinci Serinin 3 ve hu torn ~özüne ekersiniz! 
va taarruzu esnasında cfü~man - A;rol! Ben pireyi tuthıkfan 
tayyareleri Hayfa üzerine 50 bom ı 4 Üncü Sayıları Çıktı ~onra. elimde oğu~hırur, öldürii-
ba atmışsa da, doğrudan doğruya .. . rüm. 
hiçbir isabet temin edememisler- 1 Ankara. 16 (A.A.) - Turş Dıl Satı<.·ı Iilozofça: 
dir. 2 kişi ölmü*tür. • ~ur~ı:nu Gen~l Sekreterligin:len 

Bu hususta Kudüsten şu malü- bıld~_rılme~!edır: . . . . . . 
mat veriliyor: Turk dılı belletınının ıkıncı se-

Dünkü hücum esnasında Hayfa risinin üçüncü ve dördüncü sayı
mıntakası üzerine düşman tayya. ları bir arada olarak bası~mıştır. 
releri tarafından yüksek infilak- Kurumun çalı~ma ,·erimlerini gl'
h 20 bombanın atılmış olduğu ne) bir bakışla ha~h 'an bu bclle
rcsmen bilc"l .·ilmektedir. Pek az tende Ahmet Cevat Emrenin Şa
maddi hasar olmuştur. İki ki~i hıs Zamirleri. Profesör Besim A
c iddi surette yaralanmış, biri öl- talay'ın türkçe gelecek .!aman 
müş ve diğer birkaç kişi hafifçe eki, doktor Memet Ali Agaby'ın 
zedelenmiştir. Düşman tayy ırcleri dilimizde (1) eki. A. DilaC"ar'ın 
çok yüksekten ucmakta idiler. lchçemizin adı. profe:;ör A. İna
. Kahireden biİdirildiğine göre. n_ın Fu~ulin~n arapça d_h·a~ı iize. 
imparator Haile Sclassie'nin ha. rıne etudlerı. doktor Şukru Ak. 
len Şap denizi bölgesinde bulun- ı kayanın_. :ıadlo~t~n Türk dillc:i 
duğu hakkında henüz teeyyüt et- mor~olOJ~ıne gırış başlıklı bır 
miyen şayialar üzerine asaaı böl- krcumesı. Orhan Şamhalın Ana
gelerdeki mıntakalarda.,. :;mki dolu ağızları üzerine profesör Ca
Habeş aşiretleri arasındaki gal: fero?lunu~ kitabı için_ ?ir ıncelc-
yanın arttığı bildirilJT1!'ktedir. mesı, Celal Arıkdemırın İlynda 

- O da olur! t•e\•ııhım verıni ı 
Sa~·ın komisyonun biz nhcıları , 

ihtikıirdan korumak i ·in huluıı , 

sunduğu çare de pire tozunun yu. 
karıda ~ a7.ılı kullanı tarzının ay
ni. Ben bir maim mali~·et fiyatını 
ii.i!rcndikten ı.onra hiç ihtikara bo-
ğulur mu~ um? 

- iyi amma! Tenkit kolaydır. 
Ya ne .'·apalım? di~·enlcr hulıına. 

c·ağını hili~·orunı. Her aklımıza 
gelen <:arcyi bu siitunlara clöktiik." 
;\Jiiııtezel oldu. :\1 urakabe komis
~·onıı naçiz fikirlerimi1:i hilnrnk i~
tı.' orsa, bizden sorar, Ö) )eriz. So. 
kağa laf atmaktan u andık nrtık ! 

Chamberlain istifa 
E ttirilmiyecek 

İn ilt AJ tcrr.i.imesi vardır. 1939 yılının dil 
g ere - man~·a olan bitenleri ile on dördLincü a- Londra, 16 - Bugün maden iŞ

Bugün Alman tay~·arelcri. ln
giltcreye kar~ı müh' m bir hare
kette bulunmam ıstır. İskocvanın 
Şimali Şarkisinde• bir Alman· bom
bardıman tayyaresi. birkac bomba 
at'!lışsa da, derhal düşüriilmiiştür. 

Ingiliz tayyareleri Holanda, AL 
manya ve Şimali Fransacia birçok 
hava meydanlarını bombardıman 
etmi~tir. 

İSVEÇİN VAZİYETİ 
Avam Ka'marasınd::ı bir suale 

~ır va7malanndan Kclile \'e Diın- çilcri kongresinde Mister Cham
n~d~n örnekler. ahıs zam "rlcri Lİ- berinin ile onun siyasetine mtlza
:ı:~rine olan ara~tırmanın fransı7.- I hcret edenlerin kabineden cekil
cası ve on dörd-iincü asır lÜrkc:c-I ırıeleri meselesi bahis mevzuu ol. 
sinin kısa sözlüğü de bu sayıda mu~ fakat bu yoldaki teklif reye 
yer almıştır. kondugu zaman bire karşı iıç ile 

-<>- reddolunmuştur. 

uönencle Üç Ev Yandı 
Gönen, 16 (A.A.) - Dun gece 

saat birde çıkan öir yangın neti
cesi üç dükkan ve iki ev yanmış. 
tır. 

----o-

İngilterede Yeni 

Vergiler Konuyor 

H A ·o i S E L E R i N i: Ç Y 0 Z ü 
Londra, 16 - On beş aydanbc

ri hazırlanan dördüncü munzam 
bütçe gelecek salıya, Meclise tak. 
dim olunacaktır. Bu bı.itce ile yenı 
\'ergiler tarhetlilmesi bekleniyor. 
lngiltcrenin gündelik h~ırp ması-a. 
fı 9 milyon Sterline vardığı kin 
varidat ile masarif at· arasındakı 
rçığı kapamak icin yeni tedbirll"r 
almak icap etmiştir. Yeni vergile. 
rio bilhas:sa lüks eşyaya mtitcal1ii< 
n 1 acağı anlaşılıyor. 

• Cenubi İrlamlada, f llgilterenilı hürmet etliği 
bir bitaraflık iddiası t'ardır ki, imparatorlu
ğun i~tilası pl{mlannm lıazırlanıl}mda bun
dan da istifade olwı"'7lakladır. hla11da şima-

linde ise, Rayişhill namına bir sefirle bir Jıc. 
ııetı bulundufiu halde, altı tane kontluk, ken

di t;ıkarlarım, muhasamatın ilk günlerinden
beı·i, İ11fıiltere ile birleştirmiş vaziyettedir. 

* * lrland:t. iktı.,aden. menudi:yctini lngiltereye bor<:ln 
hulıındıığu 

0

halde, halk, koyu İngiltere ale;rhtarıdır. 
Bu dn, Alman)·anın projelerini tahakkuk ettirmc~inc 
) aramaktadır. 

* * Bugünün vukuatı, İ>-landayı da rok yakt.ndan 
alakadar etmektedir. Geçenlerde bir gece, es· 

rarengiz bazı tayyareler lrlanda üzerinde UÇ· 

muslardı. Bu uçuşlaı·da11 sonra, İrlandada, 
çantmmıda 20 bin dolarla, alıcı ve verici bir 
de radyo bulunan bir paraşütçü yakalanmıı-

• 

• 
1 

fır. Bu para5ütçü11ün üzerinde, askeri talima
tı almasına müteallik birtakım malimıal da 
bulunmuştur. 

* lrlandada. "::U. Dö Valera ... mahalli selametin muha. 
faza~ını temin maksadıyle, ihtiyatları silah altına <':t . 
A•rınıs. ,·e hir ordu teskil etınistir. Fakat huna ra;;.. 
men, f rland~da , İngiltereyle daha sıkı anla"imalar te
mini ~·o)unda bir temayül yoktur. 
Onl:ır. İng'lizlcrin i~lerini kolaylaştırmak i~in hi~· bir 
sey ) aıunamaktadırlar. 1938 den heri. Bercha' en, 
Lough Svill)". \ 'e Queenstovn gibi üç üste ıne,·cut hu· 
lunnn garnizonları tahliye etmiş olan İngilizler. St. 
Gcorge Kamtlının öbür sahilinden İrlandaya -c~ir 
ve t<•\ kif edilmelerini göze almadan- ne &!\ker, ne 
den:1ci, ne de tayyareci göndermektedir. 

* * Dü§man la/ılelbalıirleri, ve kuvvet nakleden 
büyük düşman tayyareleri, ivicarlı lrla11da 
sa/ıillerİTrde ihraca müsait mahaller bulabil
dik/er; takdirde, Dubli11 lıükiimelinin sefer
ber edebileceği 10 bin ki. ilik daimi ordunun 
hiçbir iş görenıiycceği söylenilmektedir. 

Elbistan Yolunda Bir Kaza 
Elbistan, (TAN) - Co1a ko

yünden kocasile birlikte kazaya 
gelmekte olan bir köylü kadım, 
yolda bir otomobilin sadmcsine 
maruz kalmış ve feci şekilde öl
müştür. Adliye hfrdiseye el koy
muş ve şoför tevkif cdilmi)tir. 
--------.-.----- ·-- -- .. ··- --~- -- ---, 
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Japon Kabinesi 
istifa Etti 

TAN 

Arı burnunu 
Ziyaret 

Tarihi :r efrika: No. 80 

Mutemen, Şam 

Yazan: ÜLUNA Y 

Yolunda 

(Ba51 l incide) 
giltercdc çok derin bir tesir bırak. 
mıştır. Çünkü, İngilterenin Tokyo 
sefiri, eski Hariciye Nazırı Arita 
ile uzun uzadıya müzakere yap. 
mış ve Birmanya tarikile Çine gi. 
den emtia nakliyatının tahdidi 
için bir anlaşma zemini temin et
mişti. İstif anın bu miizakereler ü. 
zerindeki ~siri anlaşılmamıştır. 
İngiltere. Amerika hükumetini 

Çanakkale 
Hürmetle 

Şehitleri 

Anıldı 
Çanakkale, 16 (A.A.) - Halke. 

vi köycülük kolu tarafından Arı

burnundaki şehitlikleri ziyaret i
çin tertip cdih\n seyahat pazar 
günü yapılmıştır. Öldürüleceğini Anhyordu! 

C ellU hmıen ı;eniş ı;ahtiyan ör-ı 
tuyu yere ıı:rdi. Kassar zangır 

zanı;:ır titriyordu. Ebul Hamranın ku
ıacından irıl\ ufnklı bıçak ve kcrpc
tenkr çıknrdığnıı gorünce yere yığıl
dı. Kanı çckılmi~ dudaklarının ara
sından: 

- Merhamet ya Emir! dedi. Mer
hamet! 

Salahaddin; 
- Soracağım suallere cevap verir

sen hayatını bağışlarım. 
Kııssarı maharetle ~oylctU. Propa

ganda <=cbekcsi pek mahirane tertıp 

dılmiş olmasına ragmen zincirin son 
halkıısı hahfcnin ırnrııyıncla nıhayct 

buluyordu. Bu hıılkanın Mulemen ol
duı:unda şüphe yoklu. 

KarakuG sordu: 
- Kııssarı ne yapayım7 
- Onun hayalını bagı~ladım. Bu 

ı;ece Knhireden çıkart. Bır daha bu
raya donmesln. 

• M utemen vcı.lrin kendisi ile gö-
rilşmek istediği haberini alınca 

" derhal SalAhaddinin sarayına ıelrli. 

Birisi arslan kadar cessur, dıgeri tll
ki kadar kurnaz olan iki düGman kar
~ı karııya bulunuyorlardı, 

Salahaddin: 
- İmamın size olan derin mma~ı 

saray ricali arasında size buyük bit• 
mevki vermistir. Kahireye geldim ge
leli ahvalinızi daima tetkik ettim. Ha
kikaten itimada l:iyık bir adamsınu:. 

Mutcmen hiç sesini çıkarmadı, bu 
mukaddcmenin nasıl bitecegini bekli
yordu. Sall'ıhaddın devam etti: 

- Gayet na:r.ik bir mesele var. Bu
nun h:ılline sizi memur ediyorum. 

Mutcmcn ablak simasında birer 
çizgi gıbi görünen sOzlik göı.lerlle Sa-
16naddine bakıyordu. Nihayet: 

- Cümlemiz Halife Hazretlerinin 
bcndcsiyiz.. cevabını verdi. SalAhad
din: 

- Ona şüphe yok! dedi. Sizi me
mur eylcdıgim vazife Kahireden u
zaklaşmanızı icap ettiriyor 

Mu tem en: 
- Efendimize arzedeylm. Müsa.adc 

t..yururlarsa semi'nfı \'c ata'ntı! 
- İmıım Hazretlerinden ancak şe

Jı:U itibarile müsaade alacağız. Bu va
zifeye siz.in tayininizi ben münasip 
ıördukten sonra .. 

- Fakat ben doğrudan doğruya hı
lf\fet makamına ait bulunuyorum. 
Halıfe Aziduddinullah Hazretlerinin 
şahsi kölclcriylm. 

- Öyledir, fakat ben vezirim. Ve
zaret vektıletür. Vekil asil demektir. 
O halde benim emrim hall!enin ira
desi yerindedir. 

Mutcrnen eğildi. Salahaddin: 
- Sizi bir haftaya kadar mfihlm 

hlr memuriyetle Şama gönderccesim. 
Bugün İmam Hazretlerine bu mcse
kyl arzcdcccğim. Yalnız bir nokt:ıyı 
~krar edC'yim: Halifenlze yerinize bir 
backasının gönderilmesi hakkında tel
klnatta bulunmayınız. Zira faydasız

dır. Şama mutlaka siz gideceksiniz. 
Mutcmen sordu: 
- Ne zaman hareket edeyim? 
- Bir haftaya kadar. Hareket ede-

ceğiniz gün size bazı mektuplar ile 
beraber ~i!ahen de talimat vereee
r.im. 

M ulcmen, Salilhaddinln alzlnl öp

tü, huzurundan çıktı. Saraya 
dönerken: 

- Beni Kahlrede Jmha edemedıği 
için yolda oldürtecek! diyordu. 

Emir yalnız kalınca derhııl Ziyaed
din İsa ile Karaku§u celbetli: 

- Bir haftadan evvel Kahlrede 
btiyük bir isyan olacak. Tertibatınızı 
ona göre alınız. 
Karakuş sordu: 
- Bu tertibatın hnngI muhitlerde 

alınması icap edecek? 
.Salahaddin: 
- Saray muhitinde. Yalnız adam-

. Jnrınız bu ciheti bilmemeli. İsyan çok 
flddeUI olacaktır. İsyanı bastıracağı
mı1.a eminim. Yalnız d.iışmanlarımız 

1'!0n kzolnrını oynıyacaklardır. En u
fak teferrilat ihmal edilmemeli. Bun
don evvelfi seni mesut tutuyorum. 
Karakuş itimatla cevap verdi: 
- Emin olunuz. İstediklerini yap

ınnlar. Hepsinin bıışıru ezerim. Emir
den istirhamım 6sllere karşı merha
metsiz olmasıdır. Çünkü yaş arasında 
kuru dıı yanar. Ben emrinizle Mısırın 
tısfly!şlnden mesulilm. 

Salahaddin: 
- Sana vbl salfıhlyet veriyorum. 

İstediğin gibi hareket et. ,, 
Zlyaeddın: 

- Bir noktayı Emire arzcdeylm. 
İcyan hakkında bu kaıiar kati malu
mııt aldığınıza gore düşmanın bütUn 
tertibatını biliyorsunuz demektir. İs
yanın patlamasını ve beyhude kan 
flökulmeslnl niçin bekliyclim? Mü
sebbipleri tevkif edelim. Cezalandı· 

ralım. 

Snlahnddin: 
- Hayır, eledi. İsyan aıtacının !ıs

ktrmasına müsaade cdcceclm. Bu su
retle kökQnil, ~Bvdesinl \'e dallarını da 
mtııdnn kııldırmıs olaca •ım. 

M utemcn saraya .ı;idcr ı;ltmcz bu mÜ7.akerclerden haberdar etti. 
Azide knştu. Belki hayatında 1 ği gibi Moskovadaki sefirini de 

ilk defa olarak bQyuk bir heyecan mallımattar etmiş ve Moskova hü. 
Iı;inde idi. Halifenin ayaklarına ka- kümeti tarafından sorulacak her 
par.dı: suale cevap vermcğe hazır oldu. 

_ St'!yyidlna, dedi. Vezirin sarayın- ğunu bildirmişti. 
dan geliyorum. Eyyubun oğlu beni İngilterenin, Tokyo hükumeti 
vazife ile Şamn göndermek istiyor. ile anlaşmak yolunu tutması Çin 

.Azidin kaşları çatıldı: hükumetinin İngiltereyi protesto 
- Nıçin? 1 b t 
_ Henüz sebebini söylemedi. Sizin etmesine sebep o muş, u pro es-

kolenize karşı olan iUnıadınızri<'n to Cin sefirine verilmekle beraber 
bahsetti ''c böyle mühim bir ,·nzife- hen.üz Londraya gelmemiştir. 
nin ancak iUmıııia ı:ıyık &damlara e 
tcvdı C'dılebilccccini. bu adamın da HOLANDA MÜSTE:.\1LEKEl.Eni 
ben o1acağımı söyledi. VE .JAPONYA 

- İtlrıı7. etmedin mi? Diğer taraftan Japonya Hariciye 
- Sııhsımın ve ''aı.ifcmın ı;araya Nezareti sözcüsüne nazaran llolan 

aıl oldugunu sbyledım. Buna da ehem- da sefiri General Pabst. öğleden 
miyct V('rmedl. Sııin vezarctlnlzi, ya- sonra nezarete davet edilmiş ve 
nı vekAletinizi haiz oldugunu ,.e 
boylc munasip gorıHlgUni.ı illwe etti. Hariciye Nazır Muavini Tani ken
Kolenizi Şama doğru yola çıkaracak- disinden Şarki Holanda Hindista
tır. Fakat bir kere Kahlrcden çıktık- nını ziyaret niyetinde olan bazı 
tan sonra nereye varacağımı blln'ıiyo- Japonlara bu müstemlekedeki ma 
nım. . kamat tarafından kolaylık göste. 

_ Ne diyorsun? Seni öldürtmek mi rilmcsini talep etmiştir. General 
istiyor. Pabst bu talebi hükumetine bildi. 

- Bunda ştiphe etmiyirum. Eğer receğini vadetmi~tir. 
Vezirin emrine Haat edersem yolda • 
imha edilecegim. Etmezsem Halifenin Honk Kong hükumetinin bir 
vekili olan zata itaat etmemiş olmak- sözcüsü Hong Kongtan tahliye c. 
la ~eriate isyan etmiş olurum. 1 . 1 .. .. "'l .. 1 

_ Ben kendisine haber gönderir, di erek Manıl aya goturu en mu • 
senin yerine başknsını tayin etmesini tecilerin Avuslralyaya nakilleri 

için şimdi emirlerinde gemiler bu talep ederim. 
_ İbni Eyyup bu cihcU dUşündii. lunduğunu beyan etmiştir. 

Bu vazifeye bir başkasının tayini hu- ÇİNİN BİR KARARI 
susunda Hnlllenlzc tclklnatta bulun- Reuterin, Chung - Kingten al-
mayınız, faydasızdır, Şama mutlaka dığı resmi telgraflara nazaran 
sen gideceksitı! dedi, Chung - King'de akdedilen Kuo. 

.Azid sap arı kesilmişti. mintang konferansı neticesinde 
- Uınet olsun! dedi. (Muizzeddin) neşredilen bir beyanname, Çin 

gibi bir adamın sulbiinden ~eldiğım topraklarından düşman koğuluncı. 
halde hiıkmilm, sarayımda bılc geç- ya kadar harbe devam siyaseti o. 
miyor. Ah Şaverl Bu Suriyeli (Düha- lan milli siyaseti teyit etmektedir. 
liı) güruhunu ba~ıma sen rnusall:ıl 
ettin. Mümkün olsıı her gün boynunu • 
vur,lurmak için serti yeniden canlan- Vaşington, 16 (A.A.) - Harici. 
dırırılım. ye N eza re ti, Birmanya yolu gibi, 

Mutemenln heyecanı da efendi in- büyük dünya münakale yollarının 
den asağı değildi. Tekrar Azidin ayak- kapanmasına muarız olduğunu 
larınıı kapandı. Bir an için camit yU- bildirmektedir. 
7.Unun haUarını karıştıran sinlrlerirıl YE~İ BAŞVEKİL 

tcskJn etti: Londra, 16 - Yeni Japon ka. 
- Efendimiz! dedi. Mutemen kulu-

h hinesinin, eski Başvekil Prens nuz Şama gitmlyccek. Fakat in:ıalla 
Konoye tarafı.11dan teşkiJi beklen. 

Eyyubilerden kurtulacagız. mektedir. Prens Kono:ve 1937 de 
- Nasıl? Ne sureUe? _ 
ı.ııutemo)n efendisine bütün planını de Ba5vekillik :yapmıştı. Haliha-

nrliattı. (Devamı var) zıtda bir tek milli fırka)·a istinat 

Topla11tılar, davetler : 

Konferans 
B~yoljlu Halkevlnden: 
17-7-040 Çıırşıımba günü sııııl 18.30 

dl\ evimizin Tepeba~ındaki merkez bi
nasında "Pasif Korunma" mevzuunda 
mühim bir kon!erans verilecektir. Her
kes gelebilir. 

eden rejim tarafdarıdır ve hu )'iiı. 
den kendi fırkasını feshetmiştir. 

YENİ NEŞRİYAT: 

DENİZ MECMUASI 
Üç ayrla bir neşredilC'n Deniz mec

muasının 357 nci sayısı çıkmı[itır. 
e Bayındırlık İfleri Derglsi'nin Ha

ziran nüshası, aylık Varlık mecmuası
nın 169 uncu sayısı intişar etmi:ıtır. 

Çanakkaleden 500 kişinin işti. 
rak ettiği bu merasime Eceabat 
kazası halkı da iltihak eylemiş

tir. Merasime askeri bandonun 
çaldığı ve bütün halkın \ştirak et
tiği İstiklal marşı ile başlanmış ve 
bunu matem marşı takip etmiştir. 
Bu esnada Çanakkaleli genç kız. 

lar tarafından hazrrlanan çelenk
ler ve buketler Mcmetçik abidesi. 
ne ihtiramla konulmıya başlan. 

mıştır. Konulan çelenkler arasın
da İngiliz mezarlıklar komisyonu 
reisliği tarafından gönderilen bir 
çelenk te bulunmakta idi. 

Köycülük kolu başkanının he
yecanlı hitabesini bir kız çocuğu. 
\un okuduğu ve bütün halkı içten 
müteessir eden şiiri takip eylemiş
tir. 

Bundan sonra abide etrafında 
mevlut okunmuş ve genç bir teğ. 
men tarafından Çanakkale deniz 
ve kara harpleri ı hakkında bir 
konferans verilmiştir. 

Türk şehitliğinde merasimin hi. 
tamında Çanakkalede bizimle 
kahramanca döğüşıpüş olan Fran
sız ve İngiliz mezarlıkları da ziya. 
ret edilmiş ve çelenkler konul. 
muştur. 

Arıburnundan dönüşte Çanak
kaleden Milli Şef İnönüye çeki. 
len bir telgrafla aziz şehitlerle 
birlikte yaşanılan büyük günün 
tahassüsleri arzedilmiştir. 

Bu telgraf merasime iştirak e
den halk arasından seçilen ve Ça
nakkale harplerinde bulunmuş üç 
ihtiyar köylü tarafından imzalan. 
mıştrr. 

Romanya, Balkan 

Antantından 

Çekilmiyormuş 
(Başı 1 incide) 

Salahiyettar mahfiller Bulgaris. 
tanla Romanya arasında doğru

dan doğruya müzakerat başladığı. 
na dair yabancr gazetelerin neş. 
rettikleri 'haberleri tekzip etmek
tedirler. 

YUNANİSTANDA 

Garbi Yunanistannın Tayyareler 
Tarafından Bombalandığı Yalan 

Atina. 16 (A.A,) - Rcuter A-
w 

jansı bildiriyor: 
Garbi Yunanistanm tayyareler 

tarafından bombardıman edilmi~ 
olduğuna mütedair haberler, res
men tekzip edilmektedir. 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 
YlyeceOln nev'i Miktarı Tahmini flat 

K. S. 

Ekmek 
Kuzu eti 

25000 K. 
2000 .. 

narh fiatı 
35 

Dağlıç eti 
Karaman eU 
Sığır eU 
Yumurta 
Sadeyag 
Zeytin yağı 
Barbunya :fasulye 
Çalı .. 

Ayşe kadın • 
Sakız kabağı 
Ta;ı:c bakla 
Semizotu 
Taze bezelye 
Bamya 
Ta:ıe yaprak 
Salamura yaprak 
Domates 
Dolmalık biber 
Ispnnnk 
Havuç 

5500 "' 
1000 .. 
1000 .. 

25000 tane 
3000 K. 
1200 .. 
1000 n 

300 .. 
1500 .. 
1000 ". 
500 " 
240 n 

400 " 
300 .. 
100 " 
100 " 

3000 n 

700 " 
2000 " 

800 .. 

50 
47 
30 

12.'> 
65 
12 . 
11 
12 

7 
6 
5 
o 

12 
12 
15 

6 
8 
5 
4 

Kereviz 400 " 6 
LAhna 800 " 5 
Pırasa 1500 " 4 
Helvacı kafüığ1 300 " 5 
Salça 150 ,, • 25 
PaUıean 5000 " JO 
Enginar 1000 tane 6 
l!lyar 1000 " 2 
Limon ' 7500 •• 3 
Yeşil salata 2500 '' 1 
Kernıbahnr 750 '' 13 
Marul 600 rı 3 
M~a~ 3~dcmcl l 
Dereotu 500 " l 

50 

50 

Taze soğan 2500 •• l 50 
Sarımsak 50 kilo 15 
Kuru soğan 2400 " 6 
Pat.ates 3500 " 7 

Tutarı 

Lira K. • 

---
2562 50 
1100 00 
2750 00 

470 00 
300 00 
375 00 

J750 00 
780 00 
120 00 
33 00 

180 00 
70 00 
30 00 
12 00 
36 00 
36 00 
12 00 
15 00 

105 00 
51! 00 

100 00 
32 00 
24 00 
40 00 
60 00 
15 00 
37 50 

500 00 
60 00 
20 00 

225 00 
25 00 
97 50 
18 00 
30 00 

5 00 
37 50 
1 rıo 

144 00 
245 00 

İlk teminat Tarih üün Saat 
Lira K. 

---
192 20 5-8-940 Pazartesi 10 
82 50 5-8-040 

206 25 5-8-940 Pazartesi 10 
34 25 5-8-940 
22 50 5-8-940 
28 12 5-8-040 Pazartesi 10 

281 25 6-8-940 Salı 10 
59 50 6-8-940 Salı 10 
9 00 ' . 2 4R ) 

13 50 ) 

5 25 ) 

2 25 ) 

o 90 ) 

2 70 ) 

2 70 ) 

o !10 ) 

l 13 ) 

14 63 ) 
ı] 20 ) 

7 50 ) 

2 40 ) 

l 80 )' 

3 00 ) 6-8-!ltO Salı 10 
4 50 ) 
1 13 ) 

2 82 ) 
37 50 ) 
4 50 ) 
1 50 ) 

l6 88 ) 
1 88 ) 

7 32 ) 
1 35 ) 
2 25 ) ' 
o 38 ) 
2 82 ) 
o 67 ) 

10 80 ) 
18 38 ) 

Yuksek öğretme!'I okulunun MaY1!l !141 soııuna :Kad:-ır ihtiyacı olan ve Y11 karda n_ev'i \'~ tnlkhı:ı yazılı ylyec~k
Icr. eksiltme eartnıımeh:rine göre ayrı ayrı göstcrilmistlr. Bunlıınn. açık ~kslltmc usulıle ckınltmelerı yapılacaktır, Ve 
eksiltmenin hangi gun ve saatte yapılncağı ve bunlara aid ilk tcmınat mıktarları yanlarında yazılmı&tır. 

Eksiltme İstanbul Erkek li esi yanında yüksek mektepler muhasebecilisi nde toplanan okul komisyonunca ya-

pılacaktır. . . M 

isteklilerin Tıcarcl Odasının yeni yıl vesikası ve ilk teminat makb1:1ıııe blrlıkle bcllı giln ve saatte sozil geçen 
komisyonda bulunmaları. 1 . . _ 

İlk teminatı yatırmak ve ı,ıartnnmeyi görmek isteyenlerin yüksek.(lğrctm en okulu ıdarcsıne hıuracaatları. (6183) 

' 

n • -. • ırııu 

Daladier, Parlime 
Kararını V ermed 

Harp ilin Etmiş 
(Ba ı l incide) 

dan veritdi, fakat mumaileyh söz 
almıya muvaffak olamadı. Yuka
rıda bahsedilen krediler kabul e
dildi. On kadar muhalefet oldu. 
Fakat harp hakkında hiçbir mLiza
kere cereyan etmediği gibi, mese
le de hiçbir zaman hiikumet tar<.ı
fından ortaya atılmamıştır. 

PARLAME~TOYA HABlm. 
VERİLMEDEN HAREKET 

EDİLMİŞ 
Ertesi gün 2 Eyluldii. İngiltere 

He beş saat fasılalı olmak ı.izerc, 

Fransa Almanya ile hali harpte 
olduğunu beyan etmiştir. Kcyfj. 
yet, Parlamentonun haberdar edil. 
mcdiği bir ültimatomla ihbar edil. 
miştir. 

Harp Parlamento tarafından ka 
rar altına alınmadığı gibi, Kanunu 
~sasi de hükümet tarafından bili. 
nerek ihlal edilmiştir. 
AMERİKA SEFİRİ VAZİFESİNE 

DÖN~IİYECEK 
Nevyork, 16 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesinin bildirdiğine gö· 
re, Lizbon'dan tayynrc ile bugün 
Amerikaya hareket eden Paris 

Fransaya Mal 

Gönderen Tacirler 

Liste Hazırlıyor 
İzmir, 16 (A.A.) - Gazetelerin 

yazdığına göre, piyasada nisbi bir 
faaliyet ba§lamıştır. 

Fransa ile iş yapan ihracat ta! 
cirleri toplanarak, son zamanlar
da Fransaya gönderilip sahibini 
bulamıyan veya harp dolayısile 

Fransaya çıkarılamıyarak başka 

limanlarda tahliye edilen malların 
listesini hazırlamıya başlamışlar. 
dır. Bu liste Ticaret Vekaletine 
gönderilecektir. 

Adliye Vekilinin Tetkikleri 
Bolu, 16 (TAN) - Adliye Ve

kili Fethi Okyar, diin Düzcede 
adliye taksimatını tetkikten sonra 
ak~am Boluya dönmüştür. 

Vekil; Boluda müddeiumumi. 
den mahkemeler hakkında izahat 
almış, bütün mahkemeleri birer 
birer dinlemiş, ceza evini teftiş et. 
miş, sonra şerefine verilen ziya. 
fette bulunmuştur. Fethi Okyar 
Boludan Mudurnu'ya hareket et. 
miştir. 

Biiyük Elçisi Bullit, • 
Pctain hükumeti nezdind 
fesine dönmiyecektir. Bul 
kumeti ile istişarede bulu 
zere Amerikaya çağrılmı 
maktadır. 

CHURCHİLL'İN NU~ 
ETRAFINDA TEFSİR 

Vichy. 16 (A.A.) - Sal· 
mahfiller Churchill'in so 
nu son derece soğuk bir i 
karşılamışlardır. Bu . 
:'.\1ers _ El _ Kebir'deki çı 
ikastten sonra Churchill'i 
saya teemmüllü dersler 
ten tevakki edebileceği f 
dirler. Churehill eski bir 
tunun emniyetini temin 
hücum etmek gibi ken 
fazla başkasını korumak 
dan sarfı nazar edebilirdi. 
chill, verdiği hüsnü niy~t 
tı, Fransa tarafından in 
müdafaa için yapılan a1tı a 
dakarlığa nazaran garip b 
de ölçüsüzdür. 

Churchill'in gösterdiği 

idrak delili sabık General 
le'iin faaliyetine ciddi n 
bakmamasıdır. 

Trakyad 
Mahsul 

Toplanıyo 
Edirne, (TAN) - Me 

dirne olmak üzere İstanbulı 
Bolu, Bursa, Çanakkale, 
dağ, Kırklareli vilayetleri 
eden Trakya mmtakası zir 
kı.ınlığına tayin edildiğini 
ğım Trakya Umumi Mü 
Ziraat Müşaviri Şevket A 
taka dahilindeki teftişleri 
vam etmektedir. 

Mumaileyh Uzunköprü, 
Keşan, Malkara, Hayrab 
kirdağ, Çorlu, Saray, Lüle 
Babaeski ve Kırklareli mc 
köylerindeki Ziraat Vek 
halka yardım maksadile 
orak makinelerinin çalış 
larını gözden geçirmekted 

Hükumetimizin ziraat s 
liği sahasında bu isabetli 
yardımını Trakya köylüsü 
karşılamış ve makineli 
verimi ve sürnti bakımında 
halindeki çalışma ve başar 
rc:tinden bu makinelere d 
sarılmış bulunmaktadır. 

Trakyamızm üç vilayetin 
orak makinesi dağıtılmış v 
yanın bu yerlerinde köJ 

ne olduğu gibi, bu sene .d~ 1-Idlke- bizzat hasadını yapmağa v 
vı ders ve kurslar şubesının açmış sulünü süratle kaldırmıya 

Çanakkalcdc Sergi 
Çanakkale, (TAN) - Gecen se-

olduğu dikiş ve biçki dersleri so- 1 t 
na ermiş ve genç kızlarımızın e- 1 m~ ır~ k .. 1" .. z· t 
serleri sergi halinde halkevi salo- l ra ya oy usu ıraa 
nunda açılmıştır. 1 tinin ve sık sık köylerine ıı 

Yine bu şubenin açmış olduğu zıraat muallimlerinin yak 
türkçe kursları da hitam bulmuş. ka ve yardımlarından çok 
ve kursa devam edenler arasında nundur. 
imtihan yapılarak 12 kişiye me-
rasimle şahadetnameleri dagıtıl-
mıştır. 

Pazarcıkta Bir Zahı1 
Katibini Vurdular 

Pazarcık, (TAN) - Meraşta o
turan terzi Murtaza isminde biri 
kazamıza gelerek zabıt katibi Be. 
kirj vazife başında tabanca ile ya
ralamıştır. Hfıdiseye müddeiumu
milik el koymuş ve suçlu tı:?vkif 

edilmiştir. Muhtelif yerlerinden 
varalanan Bekir, Maraş hastane
~inc kaldırılmıştır. Hayatı tehli
kededir. Hadisenin sebebi belli 
değildir. 

---,o---
Prof. l\Iaıhar Osmanın 
Çanakkaledc Konferansı 

Çanakkale, (TAN) - Akıl hasta. 
hklan Profesörü Mazhar Osman 
Uzman şehrimize gelerek Halkevi 
salonunda "Dünya vaziyeti, Nü
fusun tekessürü ve sağlam nesil 
yetiştirmek,. mevzuunda bir kon
ferans vermiştir. 

BİGA 

Küçük Memleket 
Haberleri 

Zahire tacirkrinden Ha-
ı;ibullalı, 40 fııklr çoCU!lll ı;linnct ettir
miş ve giyimlerini temin etmiştir. 
ELBİSTAN - Orta okuldan bu sene 

38 talebe mC?.uıı olmuştur. 
BALIKESIR - Geçen Pazar akşamı 

Halkevi genı;lcrl bir temsil vermişler, 
"Yaşıynn Ölil'' piyesini oynamıslardır. 
BALIKESİR - Şehrimizle Balyc a

rasındaki şose yolunun U'ımlrlne fcv
knl!lde hız verllmiştlr. Yolda on kadar 
s:lllndir makinesi ve yiızlcrcc amele 
çalışınaktndır, 

Pratik Eczacıları 
Kongresi 

Pratik eczacılar cemiyet 
gresi, diin gece Eminönü 
vinde toplanmıştır. Mül1 
geçen kongrede Pazar rı\ 

konuşulmuş, idare heyeti 
kabul edilerek pazar mes 
tahsilat işlerinin yeni heye 
fından tanzim olunması kB 
trrılmıştrr.Yeni idare heyeti 

met Nuri, Emin, Fehmi, 
Jak, miirakabe heyetine 
san, Hayri ve İzak scçilıniŞ 

Hava Kurumunun Ta~ 
l\lodclcilik Kursll 

İlk ve orta okulların res 
el isi öğretmenlerine tayya 
dclciliğini öğretmek üzere 
Kurumu yeni ibir kurs hazıt 
tır. Kurs bugiin saat on beşi 
latasaray lisesinde Hava J{tı 
Baskanı Erzunım Mebusı.ı 
So~ak'ın bir nutku ile işe b.~ 
cak ve bir ay devam edece~ 

Maarü Vekaleti de bu dC 
ehemmiyet vermektedir. örı 
deki ders yılı ilk ve orta 01't

1 

birkaç sınıfında modelcilik 
11 ri verilecek ve bu derslere i 

I'' hasıl olacak malzeme ma 1 fı 
yatınn Hava Kurumu tarll 
temin edilecektir. 
Öğretmen kursunun so~ 

fstnnbulda btr modelcilik 111~ 
kası yapılacaktır. 
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TAN 
ABONE 
TUrklyı 

BEDELi 

Ecnebi 

1400 
750 

Kr. 

" 
1 •ene 2800 Kr. 

400 
150 

.. 

.. 
6 Ay 1500 " 
3 Ay 800 " 
1 Ay 300 " 

MilleUerarası posta ittihadına 
dahil ol 

b mıyan memleketler için 
:

0 
one bedeli müddet sıraslyle 

d İ· ı 8, 9, 3,5 liradır. Abone be-
e ı Pesindır. Adres değiıtırmek 

25 kuru tu C 
1 r. cvııp lçın mektup-
ara 10 kuru luk pul ilAvesi 

1 zımdır. 

MIJ5IÜMiif %dtbı 
Hava Kurumuna 

Yardam Etmeli 
B aı~ekilet, Pek haklı olarak bir ta~ 

,,. ınun neıretmiıı, ve Türk Hava 
n.urumuna iza 
tanda kal YUılmamıı hiç bir va_ 

T . 
1 mamasını iıtemi,tir 

Ürk liava K • 
bugu urumuna yardan etmek, 

ıı. memleket v ·r 1 •• 
hiınlcrl azı e erının en mü_ 

ııraıına 1· . . 
dir ki ınnı,tır. Bunun için. 
nıim· , vaandaılar, Ba,vekiletin bu ta_ 

1 &onderiıind k. da e ı minayı kavrıyarak 
vranınakta çok . • b. 

göste k ' samımı ır tehahik 
rece !erdir. 

Bugun nam 1 
isti yen h' us u ve ııerefli ya~amak 
kün er millet için, kuvvetli, mum 

mertebe ku I' -
biç b' vvet ı olmaktan baı:ka 

ır çare kal 
harbi d namııtır. Ve bugiıniın 

n e, en m · · 
Ylik ucsaır, en miıhim en bü 

vazifeyi bllh ' • 
ınekted· ' assa tayyareler gör_ 

ır. Son ay! 
ıahid· ar zarfında uzaktan 

ı oldufumuz .. 
belen· bu mucadelelerin tecrü_ 

• hak0 k • 
bol ı..af di ı atı idralı: etmemize bol 

-ı r Bu v · 
ı:niıe d • azıyet karş11ında hepi. 

uıcn iş Tu k h . . çoğa! ' r ava kuvvetlennın 
masında en bü Ulı: 

Turk li Y ro!U oynıyan 
lı:olayla:t:~ru~unun vatani vazifesini 
lanınakttr, li .ıçı.n, her fedaklrlığa kat. 
brlatan B ep mı.ıe bu vazifemizi h:ı_ 
ltttte T. akııvelı:llet tamimi, bütun mil-

, ur havacı! i 
kolaylaıt 1 mm kalkmmasını 
aııkı Y ırına Yolunda bir fedakfirlık 

aratabilira 
emniyeti b . e, ıemalanmıza daha 

e aka bıt ~ · • 
defildir B. lı: ecegımız giınler uzak 
nıaz b' • ır avga giınünde, telifi olun 

ır nedam f -
1llİYorsalı: bu .~ ın acısını duymak iste-
7azıl.,.my.' Cun liava Kurumuna iza 

··- .. ona er · 
teredduts . unızden gelen :rardnnı 

uz Yapma 
bir fedakirl k Yt. başarılması gi.ıç 
deyiz: 

1 
laYntamak mecburiyetin. 

çunı.:n arı k 
raJı:ı._ 1 antaııılmııtır ki, Türk top 

~ında,.. 
lar 'ıyanlarm ıelimeti, sema.. 

llnızı kap!ın ak . 
~ti c çelık kartallarm ka. 

arı altına 
kan ti aıfmmamıza baihdır: O a arı, hep· .. 
c-ı.·ı . ıınızın altlarına sı&mabilt ... nııı nı·k -
h- . ı tara kavufturduiumuz ü ... "eı t ı n, ,. ı encfiı d 
•aadet. • e en UZaklaımanm eıısiz 

ını tadacaf ız ! 

D _. • 
~ız Banyolan Palialı 

1 •tanbuı, h 
,._ .

1
. . enıen her tarafı denizle 

,. .... ,rı ı bır 1 h. d' 
ratınen t e ır ır. Fakat buna 

' •tanbul h · ıın. deni IC nnde, bir vatanda_ 
""'-- z ban:roau b·ı • ·-....nıa ridi Ya~a ı meaı, kıım 
daha küır tli P Yıkanabılmeıinden çok 

Paraa., e ha• f"e bilhassa pahalı iıtir. 
Pll·ıa tada bir ·1c· ·• J rında . . 1 ı cun Florya 
bıılda Yaı ııdıp J'ılranabilmiye, lıtan. 
'-- ınn "•tanda la .. _ 
uqçufunun b.. 1 rwan dörtte üç 

Ac utı:eıl müsait deiildir 
aba, k11ın "h 1k • 

liran beledi a haınamıan,, yap. 

gayreti cö t Ye, Yazın da •mi isabetli 

ı ı eremez mi 1 
stanbut .. 

1 , oy e r ri 
i~ıniıtir ki h a P bir ıehlr haline 
~ ha , er koı . d 
•• ide bi eaın en ıu fışkırdı_ 
tılınaJrt ' r hardalı: au bir kuru 

a. her tar f •• sa. 
~alde, bir t!eniz a ı denizle çemldili 
•içinin iki - ban:rosu, orta halli bir 
bil • uç Yevm · • ı rneltted· ıyeaı Pahaaına alına 

ır. Ve bu .. • 
aıı iı:ınelt, d . . Yuzden, ha"a almak, 
a:yyen vatanedanızcl gırınelt bile, ancak mu 
bi fara • • r nıazhari . nasıp olan emaalılz 
Yet L. Yet halıni al 

,...rıısında f m11tır. Bıı vazi. 
bir "•tanda ' araza, Floryadan donen 

.. _ S sın. masrafını öirenenter: 
. en denıze ·· . 

rnıye cit . . Yuzınıye deiil yu·· ·w 
mıuın ı • z -1) .. 

emekte hak 
~ }: sayılabilirler mi? 

ı--~ 
~ iEKTt!Pı.Aıul 

AksarayLlann Ricası 
~ "Ş aaraYlnda 

_ ehrinıizin n 1~zılıyor: 
Buyuk Bol lı:bazı Yerlerınde, bilhassa 
köpru ve Na~~ Kı.iı;ülr Bolcek, Bao
~rn evlerin d il mahallelerinde bir lrı. 
ÇbJr 1 uvarları bo 
. ur ar, suların Y11nca uzanan 
tıce ıivrııinekl . dolmasına ve binne 
llıak erın ure -tadır. Alik me11ne lebep ol_ 
ıneıeuı olnıat adarJarın bu nıe1ele ile 

arını bekliyoruz ... 
t· • 
evalJlarınıız • --- . ------Darıcada F 
.. 8 h •zıı lunıar'a• 

tU ı · 
it Oldu unu h nı elt'de ıeklen hak. 
~or. Ancak U met ek lbım ıe-
•nı1e VcJt41 "' lyctı b r def da Da

•l11r... ne bıldlrmcnl& nıuvatı.k 

'f A ~ 

' ( 
\.. 

BALKAN MEKTUB~ 

Bugünkü Bulgar 
Siyaseti Ne Zaman 
Tadil Edilebilir? 

S ofya, (Sureti mahsusada 
Balkanlara göndcrdiği-

"?lliz muharririmlz Sevim Sertel 
yazıyor:) - Kom~umuz Bulga
ristanın merkezi küçük, temiz 
ve şirin Sofyaya geleli bir hafta 
oluyor. Geldiğim gündenbcri dik 
kat nazarımı çeken bir şey var. 
Buradaki fazla sükunet. Herkes 
işinde, gücünde, eğlencesinde. 
Sanki dünyada olanlarla hiç bir 
alakalan yok .... 

Fakat bu diyarın sakinlerile 
yapılacak birkaç muhavere, bu 
vakur slikunetln altında canlı bir 
uyanıklık sezdiriyor. Ne istedik
lerini ve niçin istediklerini bili
yorlar. Mazinin haksızlıklarına 

karşı gösterdikleri sabrın müka
fatlandırılacağı ve bunun p:k ya. 
kında olacağı kanaati hepsinde 
çok kuvvetli. 
Yanımdaki Bulgar meslekdaş, 

bana Bulgaristanın siyasetini 
şöyle anlatıyor: 

- Biz, diyor; sulh taraftarı
yız. Her şc;.-in sulh ile ve her i
ki tarafın isteğile hallolunması
nı isteriz. Dobruca bizim hakkı
mızdır ve bizim bu talebimiz, 
Rumenlercc de mall.ımdur. Fakat 
bizim siyasetimiz, diğer devlet
lerin zayıf dakikalanndan istifa. 
de edip, onları yandan vurmak 
değildir. Öyle olsaydı, Dobruca
yı çoktan almı§tık. 

B ulgar dostumun bu sözle-
rinde samimi olduğuna e

minim, zira ayni iddiayı burada 
yaşıyan diğer bitaraf ecnebi dev. 
!etlerin diplomatlarından da 
muhtelif vesilelerle ititiyorum. 

Fakat daima hakkı istemekte 
muhtelif yollar vardır. Haklı ol. 
duğuna emin olan ve kuvvetine 
güvenerek, kısmen heyecanlarile 
hareket eden iptidai bir insan 
hemen bazuya güvenir ve hakkı
nı iater. 

r 

ı:--y AZAN-

j~im Sertel 
Okumuş ve zeki bir insan ise, 

bugün diplomasinin kuvvetli bir 
rol oynadığını bilir; ve adımını 
atmazdan evvel etrafını kollar 
ve hakkını gayet kurnaz bir §E!· 

kilde ve zamanında ister. 
Bunu böyle kabul edersek, ne. 

den Ruslann Besarabyaya giri
şinden sonra, buradaki halk!n da 
coştuğunu, Dobrucayı almak kin 
nümayişler yaptığını anhyabili. 
riz. Fakat etrafı kollamak m<'c
buriyetinde olan hükumet, bu
nun zamanı olmadığı kanaatinfl 
varmış ve böyle bir harekete 
geçmemiştir. Bu hareket makul 
olmakla beraber bir an için halk 
arasında hoşnutsuzluk uyandır. 

masını tabii kabul etmek lazım
dır. 

Fakat Bulgarlann umumlyetle 
vaziyeti çabuk kavrıyan, kıvrak 
biı zekaları " e kendilerini vazi
yete uyduruverişleri var. Şimdi 
vaziyeti kavradılar, sakinane 
bekliyorlar. 

Buradaki hissiyat ta pek bir. 
birine uymuyor. Hükumetin ba. 
şında sessizliği ve akilane karar
larile halkın sempatisini kazan. 
mıı bir Kl-al var. Macarların 
Berline kadar gidip, eli boş dön. 
düğünü gören Bulgarlar, şöyle 
diyorlardı: 

- Aferin, bizimki ise, hix ol· 
mazsa 1ren parasını kazandı. 

Kendi hissiyatı itibarile İngi. 
Uzlere sempatisi olduğu söyle. 
nen Kralın karısı, İtalya Kralı 
Emanuel'in kızıdır ve tabiidir ki, 
kendisi o tarafa meyleder. Bu 
mane\ i rabıta bertaraf, Alman
lar ve Ruslar, bu şirin Balkan 
payitahtında birbirlerile yarışa 
girmiş &ibi aörünüyor. 

B ulgarlan mazilerine çok 
bağlı buluyorum. Bugüne 

kadar konuştuğum her Bulgar 
bana, Rusların onlara istiklalle
rini kazandırdığını bir defa daha 
hatırlatıyor. Bir tanesi hüklımet 
binasının önündeki meydana di. 
kilmiş olan Çar İkinci Aleksan
dr'ın heykeline işaretle: 

- Onun yerine Rus askerinin 
heykelini dikseymişiz, daha isa. 
betli olurmuş, dedi. 

Halkın Ruslara karıı olan mey 
11, yüzde doksan dokuz muhak
kak. Fakat beri tarafta, Alman
lann pratik sahnede olan yayıl
maları burada da hissediliyor. 

Almanca, bulgarcadan sonra 
kıymeti olan yegane Usandır. 

Gazeteler yalnız bulgarca ve al. 
manca çıkıyor. Elinize verilen 
listede bulgarcanın karşısında al
manca tercümesini buluyorsu
nuz. Köşe başları, Almanyadan 
.gönderilmiş propaganda resimle. 
rile dolu. Almanca kitap satan 
kütüphaneler sayısız. 

Bütün komıularile iyi geçin
mek niyetinde olan hükumet, 
Almarİyaya karşı gayet kibar bir 
siyaset kullanıyor. Halk :ırasın. 
da bunu hükumetin Almanya 
taraftan olduğu şeklinde tefrir 
edenler de var. 

Zannedersem, hakikati en sa
mimt olarak §U Bulgar diploma
tı ifade ediyor: 

- Bizim, diyor; bıtşhca der. 
dimiz; bütün komıularımızla 
sulh için~ kalmaktır. Fakat öy
le bir devirde yaşıyoruz ki, ha
zan küçük devletler kendi iste. 
diklerini tatbik ve tahakk•Jk et
tirmeğe muvaffak olamıyorlar. 

Bu vaziyet karşısında hepimiz 
tetikteyiz ve eğer bir gün Bulga
ristan bugünkü siyasetini terke 
mecbur olursa bu, kendi isteğile 
olmıyacaktır. 

ÇARŞAMIADIR ÇARŞAMBA 1 

~-----------------....------------------.) 

OLGUN YEMiŞ, 
HAM YEMiŞ 

. . 
Ah efendım! Düşünün de 

yutkunun! Doyulur mu, 
suyu ağız köşelerinden pkıı:, şa
kır çenenize, oradan da çıplak 
göğüs tahtanıza dökülen olgun 
bir ,eftalinin yemesine! 

Doyulur mu, ısırırken dişleri
nizin Eyüp kaymağına gir.?rmiş 
gibi ıesıiz, sadasız kestiği sulu, 
tatlı Akça armudunun yemesine? 

Doyulur mu efendim! Dilber 
dudağı gibi kıpkırmızı, kütür kü
tür, tatlı ve sulu dürani kirazı

nın yemesine? 
Doyulur mu iki gözüm; üç 

metreden kendini haber veren 
mis kokulu Havayi adalarındaki 
güzellerin yanaklan renginde şe. 
kerli, lifsiz, nefis Malatya kayı
sısının yemesine? 

Doyulur mu cancağızım, çu
kuruna parmak batırınca ikiye 
ayrılan, koyu eflatun renkli, üze_ 
rl buğulu, içi sulu, yarı tatlı, ya
n buruk bardak eriğinin yemesi. 
ne? 

Doyulur mu, hulasa ağacında 
olmuı, vaktinde kopmuş, kendi 
kendine kemale ermiş bir yemi. 
şin yenmesine? 

Gerçek güzel §eydir. 
Llldn gel gelelim ki; maınn 

esnafı daha doğrusu kabzımal es
nafı bizi bu nimetten hanidir 
mahrum edeli. 

Onlar için olgun ıeftali, olmuı 
armut, kemale ermiş kayısı mak 
'bul değil, muzırdır. 

r--- Yazan: 

~ELEKI 
J ki gün dükkanda durmı-

yan, müşteriye naz etme
ğe takati olmıyan yemişleri ma
nav dükkanlarına almazlar. A
lırsa 20 kurup aldığı kayısıyı 50 
kuruşa nasıl satar? Bekliyecek. 
ya sıkışık bir alıcı, ya şık bir a. 
şık rastlıyacak ta ona çakacak. 

Bunun için de zaman lazım. 

Olgun yemiş te beklemez, çürür. 
Onun için artık manav dükkan
lannda olgun yemiş bulmak mu
hal oldu. Şeftaliler, kayısılar, ar. 
mutlar, erikler ekşi, katı ve ku-
rudur. Yemek için sağlam di§, 
bol tahammül ve çok çabuk ko. 
lay benlzlik lazım. 

Bahçesinde yemiş olmıyanlar 

için bir gün gelecek ki; olgun 
şeftalinin, olgun kayısının, olgun 
armudun tadı, mevcudu kalma. 
mış antika eserler gibi birer ha
tıradan ibaret kalacak. Manava 
sorarsanız: 

- Dükkanda olur, diye tesel. 
li bulur. Dükkanda olan yemişin 
tadı, ağaçta olmuşa benzer mi? 
Olgun yemişin iÜneşten ve a. 
ğaçtan aldığı tadı, dükkanın göl
geli uf unetlerinde bulabilir mi? 
Ne mümkün? 

İnsanlar da böyledir efen:iim. 
Olmadan koparmıya gelmez. 

- Adam! Olduğu yerde hem 
çalışır; hem yetişir! derler. Böy. 
le yetişen adamlar vaktinden ev
vel ham kopanlıp manav dükka
nında olan yemitlere benzer. Tat 
sız, susuz ve özsüz olurlar. Mak
bul değildir. 

Domatesin Nazı 

LJ lan, ben senin küfe küfe, 
araba araba, sokak sokak 

gezip te kırk paraya mü~teri bu
lamadığın ve nihayet çüriiyüp 
denize döküldüğün zamanları da 
bilirim. Nedir sendeki bu naz? 

Bir gün 25, ertesi gün 30, da
ha sonra 20, daha sonra 35 ku
ruş. 

Ne olursan .;1, nihayet kema
lin domatestir. Ne müzsün? Ne 
ahu dudu! Komposton olmaz, re
çelin olmaz, §Urubun olmaz. 

Büyük hüsnüniyetle dolman 
ve salatan olur. Yakışır mı sana 
bu kadar ifve? 

Neymit? Vapur, tren, bullsa 
mal gelirse on be.-, hattl ona 
kadar iniyormu§. Gelmeyinee, o. 
tuza çıkıyormuş. Desene keramet 
sende değil, postalarda ... 

Kabarma öyle ise, iki tözüm. 
Yarın bin kafes domateı gelince, 
görürüm fiyakanı! 

~·1CDZUM[ [ADPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

Alo! Orası Neresi? • 
Evinin Üstüne 

Ordu Nizamı • 

Dütmüı 

H avadiılerin bu k;ıdar bol ve nıu. 

him oldugu buı;ıinlerde ;re_ 
tecilerin faaliyeti ıon derece artmıı

tıı. Butıin ciın havadıa re:ıinde koşan 

Meselenin aslı şudur: 
O cun birhkte i:ıinli olan ilci kardeş 

trene beraber binmiıler ve daha ucuz 
olması için birlıkte hır kompartiman al_ 

ecnebi gazetelerin muhabirleri gece geç mıılar; ccce beraber ayni kompartı_ 
valrit telefonlara ve telgraflara sarıl_ m:ında yatmııludır. Bunu gören inzi_ 
makta bir gunlük mesailerini anlatmak_ hat Ceyms'i tevkif etmiştir. Ordunun 
tadırlar. Yalnız ecnebi muhabirler aıa. nizamı nizamdır. Tecmenln kardeşi ol_ 
smda müthiş bir rekabet vardır. Zira, ması ve bütçelerinin bir olması Ceym!.·İ 
hepıi ayni şehirdeki diler muhablrl:ıi cı::za vermekten kurtaramamıştır. 

atlatıp en mühim havadiıi ilk olarak • ' 

vermek için çırpınır. Evinin Üstüne Düşmüş 
işte bu arada Romanyada bir Ame. 

rikan ıazetesi muhabirinin batından H er yerde olduiu ıibl Bulgaristan. 
şöyle bir valu. ıeçmi,tir. Bir çok tanı. daki pilotlar da tayyareci mek_ 
dıkları, bildikleri (ılan bu muhabir Ro_ tebini bitirdikten sonra bir ı;ok tecruhe 
manyada kabine decişccecini herkesten uçuşları yaparlar. 
evvel birenmi, ve derhal ıolucu tdl'_ Muıınkof ta çocukluı:undanberi tay_ 
foııda almı§hr. Doğrudan doeruya Ncv_ yarelere kendini kaptırmış bir cenc;tır. 
yorkla temasa reçmek guç oldugundrn 
1-:endiıi daima lngilteredeki tuhelerinc 
telefon etmekte, onlar da oradan Nev_ 
ycrka havadis vermektedirler, 

Simdi bu muhabir, santraldan hemen 
Londrayı ister. Vercceii havadis ken_ 
d;sini o kadar heyecanlandırmıştır ki 
sabırsızlıkla muhaverenin başlamabırıt 

beklemektedir. Aradan bir saat .~cçer 

v~ nihayet telefon çalar. Telefoncu kız: 

Evvela mukavva tayyarelerle oynamıs, 
ıı;onra tayyareci mektebine yazılmııt. bu_ 
rada yetiştikten sonra da orduya gir -
miştir. Geçen .:ün ordu tayyaresinde 
ilk tecrübe uçuşunu yapacak olan Mu
şinkof o gün yemeğini biıyuk bir ıc_ 
vinçle yemiıı, karısını ve bir yaımdaki 
çocuiunu çıkarken opmüş ve buyilk bir 
iftiharla onlara: 

- Bugün saat üçte bizim evin iize. 
- Alo .. Londrayı veriyorum, konu_ rindcn ccçeceğim , ve ı;İT.c 

~unuz, der. kuyruğunu bükerek selam 
tayyarenin 
vereceı;im 

Heyecanlı muhabir heınen ahiıeyi beni seyrediniz. demiştir. 
kavradıiı cibi ic;ini boıaltmıya bıııılar: 

- Alo .. Ben John, Yarım saate kadar 
Hakikaten saat üçte evin batıc;eı;inrl'" 

bekliyen karısı tayyarenin ccldisini 
Tatareıko kabinesi iıtifa edecektir Ye_ kuyruğu ile onlara selim verdi&ini cor. 
n! kabineyi falanca vekil kuracaktır. Bu ınüştür. Fakat tam bu sırada tayyareye 
vaziyet Romanyada Almanyayı doı,.'l"u bir şey olmuştur ve tepesi taklak don_ 
atılan bir admı olarak kabul olunmak_ müş, yanarak yere diıtmiı,tür. Duştugü 
tadır. Başvekil Tataresko şu dakıkada 1 yer evin oniındeki meydandır n onur. 
Kralla konuımaktadır. parça parça olmuı vucudunıi ilk cbren 

Fakat bu esnada muhabir karııısmda_ de kendi karısıdır. 
ki ıcain yabancı olducunu farkedeı- \'C 

rorar: 
- Yahu ıiı kimsiniz? Benim her za_ 

man konu,tuium scıe benzemiyor. 
Aldıiı cevap şudur: 
- Burası Alman D. N. B. Ajansı. 

Palrat ıiz bütün havadisi bize veriniı, 
biz buradan sizin kumpanyanıza telefon 
ederiz. 

Alman Ajansının bu teklifi .:ayet na_ 
7.lkse de Amerikalı kendi İiiini kendi 
görmeyi tercih ederek hemen telefonu 
kapatır. Fazla teliş yüziınden en mü.. 
him havadisi yanlış yere vermiştir. Ka. 
zar.ı hatlar karıımış ve ona kendi şu_ 
btııi yerine Alman Ajansını vermişler. 
Ah o yalnız akıl edipte bir sorsaydı ya: 

- Alo, orası neresi. 
Şimdi muhabir ne kadar mühim hava_ 

disi olursa olsun bu suali muhakbık 
sormıya karar vermiştir. 

• Ordu Nizamı 

J
ımca ve Wılliaıns İncittcr~de u. 

fak bir kasabada oturan orta 
halli bir aileye mensup ikı kardettirler. 
Ueçenlerde orduya alınan bu cençler _ 
den birine teimen birine de çavu5 rüt_ 
besi verilmiıtir. 

Mah1m ya tnıiliz orduıunun en mü_ 
him kaidelerinden biri de inzibattır. 

Gayet tabii ki rütbesi alçak olan asker 
)Ükaek olana hürmet edecektir. James 
t~ afabeyisine itaatinde kusur etmemiş. 
tir. Fakat, bir gün izinli olan Ceynıis 

trende ıiderken bir teğmene lü1umu 
11eçhile muamele etmediiinden tfol.ıyı 

tevkif edilmiş ve ceıalandırılmıtıtır. 

BULMACA 
Bugiinkü Rulmanmı:ı 

1 z 3 4 5 6 7 8 9 

f-F ~ I~ r.;q:ı 
.-._, ı ı '#c 

• •• 1 • • 1 .- . , • • 

1 ı-ı ıı.i ' 
,. , 1 1 • ·'-' ·---ı . • 1 1 ·~ 

SOLDAN SAGA: 

1 - Kuşun ag7.ı - Modern. 2 -
Hııne - Neşeli - Kmılk rlef: ıl. 3 -
fgrcnınck. 4 - Göı yaşı - !'ek tyl. 5 -
F.(kek - A\·rupııda bır n<"hir. 8 - F:ı· 

ı:ıla - Y<-mck. 7 - l\hık al. ıı - Si
"' T. - Gızli şey - Çok dcgıl. Si - Eır 
hay' an - Bir mc\ sim. 

YUKARDAN AŞAGI: 
l - Gıindüz değil - Namuslu. 2 -

Avlanır - Fenalık - 1,3416. 3 - Buyur 
etmek. 4 - Sc\'da - Musikide sükut. 
5 - Erkek - Başa sarılır. 8 - Ba':>a 
dc-;ıl - Bal yapan. 7 - Farzın zıdctı. 

8 - Bir nota - Hayvan olu u. 9 -
K&pek - 7..aman - Çok dcgıl. 

DÜNKÜ BUl.MACANIN 
HALLEDİLMiŞ ŞEKIJ 

ı - Lokanta. 2 - Aş - İkaat. 3 -
Teke - Sim. 4 - Arafat. 5 - Şerait. 

fi - La - Ast.ar. 7 - Akıl - Ata. 8 -
Saf:ı. 9 - Al - Alık. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

MÜZMiN ROMATiZMA 
ıcumatizma h11talıiının hld •ekli. o_ 

na tutulan hasta için, müzmin şekline 
nisbetle şüphesiz daha çok ıstırap ve. 
rir. Fakat Rümatizmalı hastayı teıiavi 
edecek hekim ic;in onun müzmin şekli 
daha ıatıraplıdır. 

Çünkü, rümatizmanın had ıekli belli 
başlı bir hastalıktır. Onun da asıl se.. 
bebi o lan mikrop henüz ayırt edileme. 
miı olmakla beraber, hiç olmana mık_ 
coplu bir hastalık olduiu, naaıl yiıru_ 
:receii. ne cibi ihtilitlar yapabilecegı. 
hem de en tesirli ilicı bilinir. 

Halbuki müzmin • Rumatizma deni_ 
len rahatsızlık belli başlı bir haııtalık 
değildir. Pek çok türhi sebeplerden 
ileri ıelebileceiinden onu tedavi ed,._ 
c•k helfim, hastuını airılardan kur_ 
tarmak için ilkin, rahatıı:ılıiın sehe_ 
bini aramıya mecburdur. Bu da, heki. 
me ıerçekten ıatırap verecek kadar 
güç bir İştir. 
Müımin rümatlzrıı&, bir kere ınik.. 

roplardan celir. Hangi mikrv1Jtan r;el. 
diiini anlamak bazan kolay olur: .. &e. 
aell rümati.ıınanm hld ıelclinden ka.. 
lan, tenasül uzuvlarmda mikroplu Lir 
hastalılrtan sonra meydana çıkan, rii_ 
matizmalar. Fakat başka mıkroplardan 
celmiı olunca asıl sebebi bulmak hay. 
lice ıüçleıir. 

İnaan bir )'ere düıer, hic; bir tara. 
fında kırık veya c;ıkık olmadan kalkar; 

i~ine gücüne devam eder, fakat bir 
milddet sonra rümatizma başlar ... A. 
yakta çokça durur, rümatizma ağrılaı • 
meydana çıkar. Çok oturur, gene ciy. 
le ..• 

Hormonların bozukluitundan ilen 
gclmi, müzmin rümatizma da pek çok 
görülıir. Bilhassa tiroit ıuddeııind'! 

hozukluk olunca. Bayanlardaki mu·. 
min rümatizma da bir c;olr defa kadın 

yumurtalıimda bir hastalıktan cıkar. 
Sinirler cümlesinde uzvt hastalık. 

lardan bazıları rümatizma airıhrımı 
sebep olur. Bilhassa murdar ilikteki 
hastalıklar. Felce tutulduktan sonra 
iyi olmu, olanların da rümati:ıma airı. 
!arı mqhurdur. 
İnaana bir yemek dokunur, midesin_ 

den ve baraaklarından hastalanır. On. 
dan kurtuldutunu zannederken T"Uma. 
tizma airıları meydana çıkar ... Damar 
haııtalıklarında da rümatİ7.ma afrılaı ı. 
nın çıktığı olur ... Bir de cilt Ü7.~rinrlc 

ıedef hastahimdan ileri ıelen rüma. 
tiıma "ardır •.. 

Müzmin rümatiımanm hbeıtlS\"i 
cok c.;maamdan dolayı, milımin nima_ 
th:ma ağrılarını çekenler ele colr el 
ınakla beraber, bu h111talıtı herke~"' 

celmez. lnsanm vücudünde. acrılarır 
cıkmaaına miluade edecek bir lıtidaı 
lSzımdır. Bu iıtidada nkidenberi ar. 
tritiıma derler. 
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inhisarlar ·· Umum Müdürlüğü ilanları 
/ 

1 -· Şartnan e ve numıınesi mucıbince 300 adet reğlis uç bobin açık ek. 
ıiltme usuliyle satın alına<"aktır. 

II - .r.Iuharnınr::ı bedeli ııif 117!) lira muvakkat teminatı 88,42 liradır. 

lII - Eksıltme 5/ VIII/940 Pazartesi gunu saat 14 te KabataıJta Le. 
"Unn ''e MLlbayaat Subes·ndeki Alım Kom syonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnam" ve •• ıımune sozü ıeçen şubeden parasız alınabilir. 
V - 1stckliJ .. rin tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gtivenme parala. 

riyle birlıkte :nczlıcur komisyomL muracaatlan. '6051., 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Sıvil Jısc"erde ikmale kalını, talebelerin Harp Okuluna (irebilmelerL 

ni temin mak .. adile kayıt ve kabul muamelesi. Eylul nihayetine kadar 
uzatılmr,tır. İkmali olup Harp Okuluna &'İrmeie istekli olan talebelerin 
sımdıden mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat ederek muamc. 
lelerini ikmAl ettirmeleri ve ikmalde muvaffak oldukları takdirde evvel. 
ce teY.emmiıl ettirecekleri evrakı ile okula alınacakları ilin olunur. 

(293) (5996) 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanlan 

9:!.400 Çıft nalça ma çıvi. 
9240 Kılo kabara. 
462 ,. 9 mılımctre bakır çivi. 

1386 
462 

1388 

.. .. .. 
10 
14 
18 

.. .. 
" 

.. .. 
" 

2772 " 10 X 28 bafilı çıvı. 
Yukarıda mıktarı yazılı nalça ve çi

viler 18-7-940 Pcrficmbc gunu saat 14 
de Tophanede L11. Amırliği sııtın alma 
komısyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tı:ıhmin bedeli 11,805 lıra ılk temınatı 
88 l lira 39 kuru tur. Şartname \'C nÜ
munelerİ komisyonda gorulür. istck
lılcrın bcllı saatte komısyona gclme
lerı. (104) (5898) 

Adet 

% 
'4 
3 

9 

• 
SX:I eşya örtusO 
7X7 
7Xl0 .. .. 

Yukarıda cbııd 'e mıkları yazılı 9 
adet eşya ortusil alınacaktır. Pazar
lıkla eksıltme f 18-7-940 Perşembe 
ı;unu saat 14.30 da Tophanede Lv. A
mırlıği satın alma komisyonunda ya
p:ı. caktır. Kati temınatı 147 lırcıdır. 

llmune ı komı yon{!a görulur. istek
lılerin belli saatte komısyona gelme
leri. (107) (5977) 

• 
918.000 kilo fınn odunu alınacaktır. 

P zarlıkla eksiltmesi 18-7-940 Per
"C.'l'lbe günü saat 15.30 da Tophanede 
İstanbul Lv. Amirliği satın alma Ko. 
d. yapılııcaktır. He= inın tahmin be
de- • 13311 lira, ilk temınatı 998 lira 
32 kuru;:ıtur. Şartnamesi Ko.da gôru
lür. i tckhl<'rın kanuni vesıkalarile 
beraber bcllı saatte Ko.na gelmcle
n. (110) (5080) 

• 175 ton la\·amarln komürü alına

caktır. Pazarlıkla eksıltmesi 22/'i/940 
pazartt'.'si gunu saat 15.30 da Topha
nede Lv. Am. Satın alma Ko. da ya
pılacaştır. Tahmin bedeli 2362 bu
çuk lira ilk teminatı 177 lira 18 ku
n: tur. Şartname 1 Ko. da gorulur. 
!stcklllerın bellı s<ıatte Ko. na gelme-
lerı. (115) (6072) 

• 2500 adet alemınyom kılıfsız ma-
tara alınac ktır. Pazarlıkla eksıltmesl 
lR/7/940 perşembe günü saat ı6 da 
Tophanede Lv. Am. satın alma Ko. 
d.. ynpılacaktır. Nilmunesi Ko. da 
1ırülur. isteklilerin teminatlarlle 

belli saatte Ko. na gelmeleri. 
( 117) (6074) 

• 3000 kilo sirke alınacaktır. Pazar-
lıkla eksiltmesi 23/7 /IJ40 salı gunu 
ıııa<!t 14,30 da Tophaned.e Lv. Am. Sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 270 lıra kail temınatı 50 bu
çuk liradır. İstcklılerin bellı saatte 
Ko. na gelmclcrı. (120) (6077) 

• 
20 adet kantar alınacaktır. Pazarlık-

11 eksıltme ı 18-7-940 Perşembe günu 
'aat 11 de Tophanede Lv. Amirligl sa
tın alma Ko.da yapılacaktır. Mevcut 
'?lalı olan lsteklılerın nilmunelcrile be
raber bclC saatte Ko.na gelmeleri. 

(128) (6143) 

• 
Piyade atış okulu içın kırk iki bin 

kilo koyun ctı ve yetmiş yedi bin be 
yuz kılo ıgır etı alınacaktır. Pazarlık

lı cksıltmcsl 22-7-UO Pazartesi gCınü 

saat 11.30 da Tophanede İsl Lv. Amlr
lığı satın alma Ko.da yapılacaktır. Tah
mın bedeli 35335 !ıra, ılk teminatı 2650 
lıra 12 kuruştur. Şartnamesı Ko.da go
rulür. 1 teklılerın bellı saatte Ko.nn 
gclınelcri. ( 122) (6098) 

• 
Bin adet bakır karavana, beş bin a-

det a kabı bakır sahan alınacııktır. Pa
zarlıkla cksıltmesi 24-7-IJ!O Çarşamba 
günu saat 15 30 da Tophanede Lv. A
mlrlığı tın alma Ko.da yapılacaktır. 

Nümunelcri Ko.d gorulur. İsteklilerin 
kanuni 'I: csikalarılc \'C temınatlanle 

belli saatte Ko.na gelmeleri. 
( 127) (6142) 

• 
Beğenilerek (300) a,dct demir soba 

alınacaktır, Pazarlıkla eksıltme 1 24-7-
940 Çarşamba gunü saat 10.30 da Top

hanede ist. Lv. Amlrllği satın alma Ko. 
da y pılacaktır. İsteklılerin ı. 2, 3 No.lı 

halardan b rer del nümunclcrini ck
ltmc "Ünunden evvel Ko.na getirme-

leri ve f'k ıltme s ntındc de tcmınatla
rnc b r ber Ko dtl bulunmaları. 

Yırmi ton sııde yagı alınııcııktır. Pa
zarlıkla eksıltmesi 23-i-940 Salı gunü 
saat ıo.30 da Tophane-de ist. L\•, Amir
lığı satın alma Ko.da yapılacaktır. 

Şartnamesi Ko.da göruliır. istcklılcrin 
kati temınaUarile belli saatte Ko.na 
gelmeleri. ( 134) (6193) 

• Adet 

9:500 fp yular başlığı 

9500 İp yular sapı 
9500 Zıncır :vular sapı. 

Yuknrda r.1lktarı yazılı üç kalem 
muytablye alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesı 26-7-940 Cuma guni.ı saat 15.15 
de Tophanede İstanbul Lv. Amırligi sa
tın alma Ko.da yapılııcaktır. Tahmin 
bedeli 10917 lira 50 kuruş. ilk teminatı 
818 lira 81 kuruştur. Şartname ve nu
muneleri Ko.da gciri.llur. isteklılerin ka
nuni veslkalarıle beraber belli saatte 
Ko.na 'elmclcri. ( 133) (6192) 

• ıooo ton tutuşturma odunu alınacak-
tır. Pazarlıkla ekı iltmesi 25-7-940 Per
şembe gilnil saat 15.15 de Tophanede 
Lv. Amlrlıgi satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 14.000 lira, 
ilk temınatı 1050 liradır. Şartnamesı 
komısyonda ı:ıorülur. İsteklılcrln be111 
o:ıı .. tte komisyona gelmeleri. 

(141) (6200) 

• On bin adet kayış yular başlıfı alı-

nacaktır. Pıızarlıkla eksiltmesi 24-7-940 
Carsamba giınu saat 15.45 de Tophane
de ist. Lv. Amirliği satın alma Ko.da 
yapılacaktır. Tahmin bedelı 35 bin lıra, 
flk cmımıtı 2625 lıraciır. Nümunesi Ko. 
da göriılur. İsteklılerln kanuni vesika
larlle bellı saalte Ko.na gelmeleri. 

Miktarı 

Adet 

• 

500 Keçe belleme 
500 İp yular ba~lığı 
SOO Zlncır yular sapı 
500 Kıl kolan 
500 Kıl yem torbası 
500 İp yular sapı. 

(138) (6197) 

Yukarıda yazılı altı kaleom muytabiyc 
malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla ck
s•ltmesı 2!1-7-940 Pazartesi gunu saat 
14 Cle Tophanede Amirlik satın alma 
Ko.ds yapılacaktır. Tahmin bedeli 2670 
lira, ilk temınatı 200 lıra 25 kuru tur. 
Ş:ırtname 'e nü mu neleri Ko.da göril
lur. istekllleıin kanuni veslkalarllc bel
li saatte Ko.na gelmeleri. (135) (6194) 

• 7100 adet elektrik nmpulü alınacak-
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 25-7-940 Per
scmbe günü saat 10.30 da Tophanede'! 
lst. Lv. Amirlıği satın alma Ko.da ya
pılacaktır. Ampuller Osram, Fılıps, 

Tungsram markalarından alınacağın

dan tallplcrın tcmınatlarile bellı saatte 
Ko.na gelmeleri. (137) (6ı96) 

• Adet 

15,600 Pantnıon tokası 

7,755 " kancası 

70.250 Buyi.lk parlak duğme 
70,700 Kuçuk " '' 
Yukarıda yazılı dort kalem malzeme 

29-7-940 Pauırtcsi ı;:bnu saat 14.30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma ko
mısyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tahmın be<lelı 4661 lira 94 kuruş, ilk 
temınatı 349 lırn 64 kuruştur. Numu
neleri komisyonda ,ı:orulıır. isteklılerin 
belli saatte komı yona gelmeleri. 

(140) (6199) 

• Yuz adet lsterlızalör alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksıltnıe i 26-7-940 Cuma günu 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirllgi satın 
alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedelı 
300() lira, ilk t~mınatı 225 liradır. İs
teklılerın belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(125) (6140) 

• 5000 takım tahta cebire alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 26-7-040 Cuma 
gunü saat 14 de Tophanede Lv. Amir
lıği satın alma Ko.da y&pılacaktır. Tah
min bedeli 3000 lira, ilk teminatı 450 
lıradır. Nümunelerı Ko.da gorülur. İs
tcklılerin bellı saalte Ko.na gelmeleri. 

(126) (6141) 

• o. l, 2, 3 No.lı katkütlerdcn 15 bin 
adet alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
26-7-940 Cuma günü saat 14.30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmın bedeli 6437 li
ra, kati teminatı IJ65 !ıra 55 kuruştur. 
Ş rtnnme i Ko.da gorulur. İsteklıkrin 
kanuni ve ıkalanle belli aatte Ko.na 
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ELEKTRiKÇi ARANIYOR. 
Demir \'e Tahta Fabrikaları T. A. Şirketinden: 

' .............. ~ 
1 Ticaret ve Zahire Borsası 

Sirketimizin AdanAzarı Fabrikıllarmda çalııımak uzre iki Elektrikc;iy:: 
ihtiyac vardır. cnr:TA) ~dapazarı adresine müracaat etmeleri 

1 İntihabı Hakkında 

T. IS BANKASI 
KÜÇÜK 1940 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

Askeri Fabrikalar &atınalma 

Komisyonu ilanları 

100000 metre torbalık bez alınacak 
Tahmin edilen bedeli (40.000) lira 

olan 100000 metre torbalık bez askeri 
fabrikalar umum müdurlüiü merkez 
satm alma komisyonunca 30/7 /940 sa. 
1ı giınü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname (2) lira muka • 
bilinde komisyondan verilir. Talip'e. 
rin muvakkat teminat olan (3000) li. 
rayı havi teklif mektuplarını mezkur 
gunde saat 15 'e kadar komi~'."ona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu. 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde. 
ki vsaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduk_ 
!arma dair Ticaret Odası vesikasi!e 
mezkfır cün ve saatte komisyona mu_ 
racaatları. < 5972) 

• 
300 ton yerli linters pamuiu alınacak 

Tahmin edilen bedeli (84.000) lira 
olan 300 ton yerli linters pamuiu as. 
keri fabrikalar umum miıdıirhiiiı mer _ 
kez satın alma komisyonunca 31/7/940 
çartamba gunıi saat 16 da kapalı zarf_ 
la ihale edilecektir. $artname ( •) lira 
(20) kuruş mukabilinde komisyondan 

verılir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (5450) lirayı havi teklif mektup. 
farını mezkur günde saat ıs şe kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

maddelerindeki vesaikle komisyonc-u 
olmadılıclarma ve bu işle alakadar tile. 
cardan olduklarma dair Tica.ret Oda_ 
sr vesikasile mezkiır gun ve saatte k<-. 
misyona muracaatları, (5971) 

• 
20000 metre İpek kuma!} alntaca'k 
Tahmin edılen bedeli (62.000) lira 

olan (20000) metre ipek kumaş as1'e. 
ri fabrikalar umum müdürluiü mrr -
kez ııatın alma komisyonunca 30/7/ 1 
940 aalı cunıi saat ıs te kapılı zarfla 
ihale edilecektir. Sartname (3) lira 
(10) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (4350) lirayı havi telı:lif mektup. 
!arını mezlı:Ur cünde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2'490 numaralı kanunun 2 ve 3 

1940 İKRAMİYELERi: -
1 adet 2000 llralık = 2000.- llra 
s • 1000 • = 3000.- .. 
s 

12 
40 
75 

210 

• 
• 
• 
• 
• 

500 
250 
100 

60 
25 

• 
• 
• 
• 
• 

= 3000.- • 
= 3000.- • 
= 4000.- • 
= 3750.- • 
= 6250.- • 

Ketldeler: 1 ıubat, 1 mıy11. 

1 ığuatoe, 1 lklneltcırln tarihlerinde 

vııııılır 

Deniz levazım Satınalma 

Komisyonu ilanları 

1 - Tahmın edilen bedeli ( 1542) 
lira olan Aydın Reis mesaha gemisi 
erleri için alınacak 12 kalem eSfanın 
18-7-940 tarıhine raslaynn Perşembe 
günü saat 14 de Kasımpaşada bulunan 
Deniz Levazım satınalma komisyo
nunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

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

3 - isteklilerin 2490 ı;ayılı kanunun 
istediği vesalkle birlikte adı ııeçen ko
misyona müracaatları. (5624) 

• 1 - Tahmin edılen bedeli "6608" li-
ra olan "8000" kilo yünun 23 Temmuz 
940 salı gi.ınü saat 16 da pazarlıkla ek- ı 

sıltmesi yapılacaktır • 
2 - Kat'i teminatı "991,. lira "20" 

kuruş olup ~artnamesl her gtin komis

yondan alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda -yaı.ılı vesaikle bırlikte belli gun ve sa-
a'tte Ka~ımpaşada bulunan komi.yona 
müracaatları. tıH35) 

• 
Bidon Alınacak 

23 Temmuz 940 akşamına kadar bi

don pazarlıkla alınacaktır. isteklilerin 

her gun Kasımpaşada bulunan komis-

yona müracaatları. (6ı84) 

• 
Takribi 

Kilo 

Yumuşak tell'k saç llO"X° 500X6 2000 
" " " 5000Xl220X5 18500 . 
"' " " ıooox 5ooxs 2000 .. .. .. .. " 2440Xı220X4 19000 

" ıooox 400X4 350 
" " " 2440Xl220X3 1350 

50000 
Yukardak.i saçların ihtiyatı olarak 6800 

56800 

Dövme demir çubuk 25 m Ç.O: q> 1000 

" " .. 20 m.'m qı 500 

maddelerindeki vesaikle komisyor.cu Yukarda cins \'e miktan yazılı saç 
olmadıklarına ve bu işle alakadar ~tic_ ve demi'!' çubuk 23 Temmuz 940 tari
cardan olduklarma dair Ticaret Orla. hine kadar pazarlıkla alınacaktır. is-

[ntihap Heyetinden : 
1 - Temmuz 940 nihayetinde mi,ddeti hitam bulacak olan T icaret ,,e 

hire Borsası Heyeti İdaresinin yenid•"l icra edılecek intıhabatmda intıh• 

mek ve intihap olunmak hakkını haiz olanların lısteleri bugunden itibaren 
ve Borsa Koridor ve salonlıırma :ı ılmıştır. Bır itirazı olanların Oç gıııı 

fmda - 19. Temmuz. 940 Cuma g-unü akşamına kadar - yazı ile İntihaP 
yetine müracaatları. 

2 - İntihabat 26, Temmu.ı:. 940 tar hine musaclif Cuma ı:üniı saat c 
On üçe kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların Borsa ldıre 
yeti salonuna ıelerek reylerini istımal etmeleri ilan olunur. , ________ ..... 
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Y;ızan: 
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TürK Tarıh Kurumu Uyesi, 

Manisa Sayla\'l 
DEGERİ 50 KURUŞ 
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' DOKTOR 

NiYAZi Ali 
Seyahatten dönmü~ ve hastalarını 

kabule başlamıştır. 

Telefon, Ev: 81196, Kabine: 44395 

latanbul ee,ınel icra Memurluğun· 
dan: 

Arif Sporelc. Karr.köy meydanı No. ı7. 

Halen ikametgiihı meçhul 
İzak Bahar ve Şerıkinin İstanbul Bi

rinci Asliye Hukuk Hiikimllğinln 
23-11-939 gun ve 938/691 sayılı ilamı
na iııtinaden 458 lira iki kuruşun ta h
sili hakkında yaptığı takip uzerıne bc-

iNKIBA~ 
Miraton Grenleri t 

lırm inkıban Te hem I' ~ 
terkibindeki maddeler sar" 
sinde barsaklann (aaliyt" 

tini tanzim ile nı muaıın:~ ıg 
inlabaz nıüptelilanm a.iJf 
rahata kanışturur. 

Her ecıaoede bulunur. 

~. 

KAYIP 

rayi teblig ikametgilhınıza gonderilen İstanbul Beşinci icra Memur 
icra emri ikametgıihını:ı:.ın meçhuliye- dan· T 
tinden bahisle mubaşır tarafından iade l\~ahcuz olup satılmasına ka 
edilmesi ve zabıta tahkikatı da buna rilen (Radyo, gramofon. el çanta5lo 
müeyyit bulunması hasebile mezkür kutusu v.c gramofonculuğa) mil 
icra emrinin bir ay müddetle ililncn eşya 19-7-940 Cuma gunU saat 0 

tebliğine İstanbul icrası tetkik merci- ı Beyoglu Tünclba,şında Galip oed' .rn 
ince karar verılmiş olmakla işbu ilfının desi 20 numaralı mağazada biriııc:ltic 
neşri tarihinden itibaren bir ay zarfın- tırma suretile satılacaktır. d 
da borcu ödemeniz lazımdır. Birinci arttırmada mahcuza te ~ 

Bu müddet içinde borcu öd<'mez., tet- diler. bedcl takdır edilen kıymet111 r 
kik merclınden veyahut iadeyi muha- de yetmiş beşini bulmazsa satış 
keme yolu ile ait olduğu mahkemeden IJ10 Pazartesı günil ayni saatte 
icranın geri bırakılmasına dair bir ka- arttırma suretılc yapılacaktır. 
rar getirmedikçe cebri icra yapılacağı T lıplerın yct•m ve saati m 
ve yıne bu miıddet içil\de 74 üncil mad- mahallıııde hazır bulunacak sııtd S 
deye gore mal bt'.'yanında bulunmazsa- muruna muracaatları ilan olunur B. 
nız 76 ncı maddeye göre tazyik, 337 nci 
maddeye göre de tecziye olunacağını:ı:. 

ve hakikate muhalif beyanda bulunur
sanız hapisle ce7.alandırılacagınız mez
kür icra emri yerine kaim olmak üze
Te illınen tebliğ olunur. 

Kocaell Sullı Hukuk Mahkemesinden: 

11-7-940 günlıi Tan ,.e Akfiam ga

zeteleri 13-7-940 cumartesi günıi satıla

caG• ilan olunan öliı Vahit Akpak tere

kesıne ait in;ıaat malzemesi ve sair elj

yaların satışı 20-7-940 Cumartesi gu
nü saat 12 ye bırakılmılj olduı;u nan 
olunur. (28172) 

RAŞİD RIZA TİYATROSIJ 
17 Temmuz Çarşamba guniı al' 
Üskudar, Baglarba~ı Hale Bahçefl' 
e KARMAKARIŞIK . Vodvil,!J 

Sahip ve Ne;iriyat Mudıiri1 
E.nin Uzman _ Gazetecilik ve tJJ 

T. L. Ş,. TAN Matbaası 
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