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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

İstanbulda da büyük bir mobilya sa
tış mağazası açtılar. Salonları Jteı

mek be.rkese serbesttir. Bir kere ıörünüz. ADRES: Fincancılar Rı, 
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f ngiftere - Mihverciler: ALMANLAR, YUGOSLAVLARA KIZDI 
~ulh Taarruzu .Romanya 

Dahilinde 
Alman Plô.nına Göre, 

t ihtimali Daha Yaşıyan 

800 Bin 
Balkanlarda Yeni 

Nizamı Temin için Bazı 
~~:

1

~"r~:" Devletler Feda Ediliyor Kuvvetlendi 
tunun için Almanya, Cenubu ı.;;-· _ _j 

Alman 

Parki Avrupada Bir ihtilata 
~eydan Vermemiye Çahşıyor 
ıgiltered M··d f • e u a aa Hazırlığı Hızlandır1lmış, 

Fevkalade Ahval İçin Hususi Sivil 

'1ahkerneler lhdasma Karar Verilmiştir 
Londra ı 7 Al · 
tr\lza ' - .. manyanın Ingiltereye karşı bir askeri 
i bah~eçmeden once bir sulh taarruzu yapması ihtimali 

n) ıs ~evzuudur. Gerçi Roma radvosu, cuma günü 
for. ::~ı acak ~lm~n taarruzundan bahsctmiye devam 
- at, bugunku gazetelere göre, bir sulh taarruzu .. ---- ---ı ihtimali hala mevcuttur. Hatta ı 

S 
------ Kont Ciano'nun Bcrlinc gitmek ü. 1 ovyet R zere olmasından da ısrarla bahsc-usy a dilmektedir. Daily Telcgraph, ya.. 

yılan şayialara göre, sulh ültima. 

Çanakkalen.ln tomunun Hitler _ Ciano mühika. 
tında kararlaştırılacağını, \•e bu 
karar ile hem İngiltere, hem Ame. 

K t I
•• rika efkan umumiyesine hitap c. on ro unde dileceğini ve ikisinde de ayrılıklar 

vücude getirmcğc çalışılacağını 

!flad·ııa"t lstemed·ı bildirmektedir. Fakat bu arada Cc nubu Şarki Avrupasındaki ıhtılat. 
lar Almanyanın siyasetini bozmak. 

11.ondra 17 tadır. Bu yüzden Almanya, Maca. 
ltnar 

1 
(A.A.) - Avam ristan ve Bulgaristnnm Romanya. 

asında ic: . M b 
tice ç lfçı e uslardan dan metalipte bulunmamalarını 
ibd: ta· d~J~akkalenin kontro. temin etmic:tir. 

ı at '-'a l . ){ 
''Yet hük ·" P~ masına daır İngilterenin Hazırlığı 
rk hüku u~etı tarafından İngiltere her taarruza kar.n ha. 
er nıetıne yapılan tek. lf" 

hakkında ne ih" zırlanmağa devam ediyor. Dahili. 
~t tne\'cut 1 g 1 mallı. ye Nazırı Anderson, salahiyetini 

liOerin mah~ ~u~~nu ve hu 1 takviye eden bir layiha hazırla-
histeşarınd ·~ etını Hariciye 1 rruş ve meclise tevdi etmiştir. Bu 

· B. Butıer ~.: 50
.'
1
mu§tur. 18.yiha, askeri hiı.diselerin inkişaf. 

Pta ş" 1 ıı 1 e verdiği ce. l ları icap ettirdiği takdirde faalL 
.. Lo oy e demiştir: yete geçmek üzere hususi sivil 
r td llalifax'ın b"ld'v• m hk l · ihdas d r iş t e, Sovyet Bi ]'''" ı ıgıne a eme erın ını c p e • 
rkiye h"k• r •gı tarafından mcktedir. Mesela büyük taarruz 
in kon~ ~.~etine Çanakka. veya bir istila teşebbüsü halinde 
da hiç b~ ll nıeselcsi hak- büyük cürümler veya katil ile it. 

tbııtır ır teklif '\'anılına- ham edilebilecek insanları, nor. 'I .. ,, 

.....__._ mal zamankinden daha seri bir su. 
--... (Sonu Sa: 4 Sü: 3) 

ALMANYA 
Bükreşe Komşularile 

Anlaşmasını 

Tavsiye Etti 
--o--

Berlin1 Romanyadaki 

Almanlara Muhtariyet 

Verilmesini istiyor 
Londra, 17 - Bugünkü 

Alman gazeteleri Yugoslavya 
aleyhinde şiddetli neşriyat 
yapıyor. Sebebi, Yugoslav 
zabitlerinden bazılarının 14 'fem
muzda Fransız Sefirinin, Fransız 

İngiltere, Japonya ile Ani astı 
1 ölüleri için yaptığı tazim merasi-

1 mine iştirak etmeleridir. Bir ri. 

, 
---~~---~~------~~~~~~-~---~~ 

lngiltere, Çine Yardım 
Etmiyecek,Japonya Çini 
Sulhe Mecbur Edecek 

Prens Konoye, Yeni Reiimi ve 1 

Yeni Kabineyi Kurmıya Çahşıyor 
Tokyo, 17 - Başvekillik, Prens Konoye'ye· tevcih edil

miş, Prens, İmparator tarafından kabul olunduktan· sonra 
yeni kabineyi teşkile başlamıştır. Hariciyeye Yosuke Mat
suoka'nın getirilmesi muhtemeldir. 

vayete göre, bu merasime Yugos. 
lavya ordusu erkanıharbiye reisi 
ve başkumandanı ile birçok yük
sek rütbeli zabitler de iştirak d
mişlerdir. Alman gazeteleri, Fran 
sanın Yugoslavya Sefirini, Gene
ral De Gaulle taraftarı sayınakt. 
ve Yugoslav zabitlerinden bir kıs· 
mının da onunla hemfikir olduk. 
hırını ileri sürerek Yugoslavyayı 

muahaze etmektedir. 

ROMANYADA 

Rcuter muhabirinin öğrendiğine 
göre, Almanya, Romanyaya, Bul

(Sonu Sa; 4 Sü: 2) 

EN SON 
DAKİKA 

lngilterenin 
Başbelası: 

~ lrlanda 

Uçak Modelcilik Kursu 1 
İmparator, Prens K.onoye·yı ıta. 

bineyi teşkile memur etmeden ev. 
j vel yaşlı devlet adamlarını toplı. 
yarak Başvekalet makamına bir 

S. Rusya, Romanyada 

Yeniden 12 Nahiye 

işgal Ettiler 

l'aıan. M 
• · Z. SERTEL 

L lınanların İ .. 
' ist·ı· ngılız adalarını 
'1• ı aya teşebb" 

tahrn · . us edecck-'8 · ın edılen . 
. Ya lllgiltere . şu gunlerde, 

İli bir nıe 
1 

yı rahatsız eden 
lrıanda kte : ~ıktı: İrlanda. 
• I~kat İn ~~cuk ~ir memleket.. 
r. Ingilt g . erenın baş belası-

erenın h 
Vgasile rn ayat ve memat 
landanın :l;uı~ olduğu sıralarda 
tk ehernrniye~~gı vaziyetin bü. 
İrlanda ı vardır. Bu s~bep 
lnsların etrafında bugunl"'rde. 

verd·~ . -
ıtle taki . ıgı haberler dik-
ı ı p edılrnelidir 
randa ı· · · • ngilter · lngiliı ada} enın Garbında 

'tılrnış bi :.~ı~dan bir hanall~ 
Soo,ooo kr d uçuk hükürnettir ,,_ a ar . f . 
uı;at coğrafi v ~u usu vardır. 
ı1t • İngiltereninazıyeti bakımın. 
lihırn rolü rnudafaasında 
lrıand 11 mevcuttur. 

a ı ar, An 1 
a rnensup d .g ~ - Sakson ır
n asırlar t eğ~ldırler. Bilakis 
dıkları i . ngılız istilası altında 

tırn çın , İngn· ı 
eı bir kinı . ız ere karşı 

t~rları vardı etı ve sonsuz iğ. 
ıliıden nefr: rlandalı kadar, 
. Alınanlar ~ eden millet yok-
1 arını ist' a, İrlandalıların 
ladırıar. ısrnar ctnıeğ1.· ça 

:1 

<Sonu Sa: ~ rj 
f 

Galatasarayda Açıldı 

Turk Hava Kurumu tarafından ha:tırlanan tayyare modelcilik kursu diin 
Maarif Vekilinin de huzuriyle ve merasimle Galatasaray Lisesinde acılmı~tır. 
Puna ait tafsilitı ikinci ısayfamızd3 bulacaksınız. 

simde, bu kursa iştirak eden ikı ıcncı yeni yapılmııı bir modeli uı;u!"_ 

namzet göstermelerini istemi~ , Londra, ı 7 - Bugün Biikreş· 
bütün devlet adamları, Prens Ko. ten gelen haberlere göre, Sovyct 
noye'yi "yeni siyasi bünye" nin 1nııilterenin Moskova Sefiri askerleri yeniden 12 nahiye işgal 
vücude getirilmesini istihdaf eden STAJ}F'ORD CRİPPS etmişlerdir, bu hareket Romanya. 
hareketi idare etmek üzere Baş. S R da hoşnutsuzluk uyandırmıştır. 
vekilliğe namzet göstermişlerdir. ovyet usya • 

Ordunun da yeni Başvekile Bir habere göre, Romanya Bal. 
müzaheretini temin icin tedbir a. i ngiltere kan antantından ayrılmak istediği 
hnacağı zannediliyor. Tokyo gaze. halde, Sovyet makamatı bunun 
telı>r! nden birine göre. Prens Ko • 
noy~. ordu ile iyi ve semereli bır 1 Mu··nasebatı diğer dc\'letlerce dostluga aykırı 

bir hareket sayılacağını ihsas et. 
işhırliği temin etmek icin bazı 

miş ve Romanya bunun üzerine 
şartlar ileri sürmüstür. Eğer ordu Londra , 17 - Moskovadan bu-

antanttan al·rılmamağa karar \Cr· bu şartları kabul etmezse. Prens raya gelen malumata göre, İngil. . . 
'< k b' . k kt t . M k r· · s· S d mı tır. . orıoye a ıneyı urma an va7

- er~nın , os ova se ırı ır tra •
1 geç"~·ek VP bu takdirdt> p{'k mt.ıh. ford Cripps, birkaç gün önce I • 

temel olarak veni bir intikal ka- KrPmline giderek Stalin ile görü*- Sov:'\·et Birliği Ba,,.vekili hugiin 
l:ıincsi teşekkiil eCfecPl<tir müştür. Görüşmede iki tarafı ala. ilk Yugoslav sefirini kabul etmiş. 

<Sonu Sa: 4 Sii: U kadar eden umumi ve müşterek tir. 
meseleler dostane bir hava içinde • 

..._., • _....,,,,_ ___________ -.r:: konusulmuştur. ' Amerika hükumeti hu sene w 

Reisicümhurumuz 

Şehrimizi . 

Diğer taraftan Reuter ajansının nuna kadar 60 motörize fırka ha 
diplomatık muhabirinin ö~rendi. zırlama~a karar vermiştir. 
ğirıe göre Sovyetler sefiri Maisky. • 
Buttler' i ziyaret etmiş ve bu mü. 
lakat esnasında Buttler. Sovyctler 
sefirine İngiliz - Japon müzakeratJ 
hakkında malümat vermiştir. Bu 
mii7akcrattan diğer aliıkadar hiıkCı 
metler dtt haberdar edilmişlerdir. 

Şereflendirecekler 

Valovada hul11nmakta olan 
Cümhurreisi Milli Sef İsmet 
İnönii'nün birka~ güne kadar 
!it>hrimizi şer.-flendirmeleri ve 
hir müddet Flor~adaki deniz 
kö~kiinde ikamet buyurmaları 
muhtemeldir. 

Papen ve Maiyeti 

lstanbula Geliyor 
Milli Şefimizin ayın 24 Hnde 

Ankarada bulunacakları söy. 
lenmektedir. 

Ankara, 17 (TAN Muhabirin. 
den) - Alman büyük elçisi Fon 
Papen ve sefaret erkanı , bu ak. 

~ şamki 19.25 eksprcsilc fstanbula 
hareket ettiler. 

Kahire, 17 - Mısır Gaşveıuli 
ile İngiltere Sefiri, Diiyunuuınu· 

mı~·e Komisyonunu ilga eden bir 
anlaşma~·ı bugün imzaladılar. 

Londra, 17 - lngiltere ile 
Fransa arasında iktısadi \1e ticarı 

meseleleri halletmeğc Fransı% hü
kumeti tarafından Paul l\Jorand 
tayin edilmiştir. Fransız mtimes· 
silinin ve İngiltere hüki'ımcti ta
rafından tayin edilecek bir mu
rahhasın diplomatik imth·aı.lRr· 

dan \'e masunlyetten istifade d
ıneleri kararlaı:mıştır. 
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İSTİKLAL UGRUNDA! 

YAZAN: iSMAIL HAKKI BAŞAK 

Öğrendik ki, İngilizlerin 
Arzusu Samimi Değildi! 
-6-

O tienl tanıdığı için evveli: 
.. _ Seni mi cönderdiler?,, 

cülümsedi. ve sordu: 
diyerek 

müstevli kuvvetler, İtilafçılarla İstanuul 
hükUmetine yardım etmeyi de esirgemi. 
yorlardı. Onlardan gördukleri yardımla 
cüretleri büsbütün artan İtilafçılar da, 
istiklal uğrunda çalışan vatanperver "- Murahhaslar seçildi mi?,. 
memleket çocuklarının evlerini, yazı_ Ben, tereddiit&üz cevap verdim. 
hanelerini basıyorlar, onlara her çe:ıit 

, .... wwwwwwmm m•~• ~ ... ,.,., •• fiAW' 

Tayyare Modelci/ık Kursu : 
.._ -=•-• ır-----=~-../ 

( 

1 Kuısa lştiıak Edenler 
\...--~------ ,._ . _ ... ,r 

"- Murahhasların kimler olduğunu 
bilmiyorum: Benim vazifem sadece, iki 
taraf murahh:ı&lannm ne zaman ve ne_ 
rede bulusacaklannı sorup anlamaktan 
ibarettir. Size, parolayı da vereceğim!,. 

hakareti yapmaktan çekinmiyorlardı. ı' 

Bu kargaşalık arasında, ekalliyetler 
de çeşit çeşit taşkınlıklar gostermiye 1 
başlamışlardı. Hatta, Musevi vatandaŞ- I 
larımızdan bazıları bile cemi azıya aL 
mışl:ırdı. Ötede beride, onların şırna_ 
nkc;a, ve küstahça nümayişlerine rast. 
lanıyordu. Bazı südiı bozuk Ermeniler 
de, işi iyiden iyiye azıtmışlardı. 1ngi_ 
!izlere sokuluyorlar, onlarm verdikleri 
her vazifeyi görüyorlardı. İçlerinde, 

İngilizlere, tercumanlık edenler, hatta, 

Murahhasların isimlerini vermeyişinı, 

hakikaten bilmeyi5imden değildi. Bu. 
cün, artık U:;a etmekte hiç bir mahzur 
kalmadığı için söyliyebilirim ki, mu_ 
rahhaslarımızdan birisi merhum Muh_ 
tar Bey (1), diieri ise, merhum 1'ııra 

Vuıf (2) Beydi. ' 

Fakat o cUn, o anda, bu isimleri SÖY- inzibat iıılerini Üzerlerine alanlar vardı. 
lcmiye mezun değildim. Bu tercüman sıfatlı mahJQkların çc_ 

Profesör Fatin de, isimleri bildiğim 

halde ~zlediğimi tahmin etmi:ı olacaktı 
ki. ciilümsedi, ve biraz dü:;ündükten 

şitli marifetlerini de, o acı günleri ya. 
şamış olan vatandaşlar çok iyi bilirler. 
Hatta o stralarda, eli bayraklı Ermeni_ 

ıonra: !erden bazıları, ekmeğini yiyerek yetiş_ 
.. _ Maatsef, dedi, Mahmut Sadık tikleri bu milletin başmda bbza pişir. 

Bey burada yok: Çok mühim bir işi mekte o derece ileriye gittiler ki, Fran_ 
çıktığı için sizi bekliycmedi. Bana ge_ sız, ve 1nciliz kuvvetlerinin başlarında 
lince, sualinizin cevabını verebilecek bulunanlar bile, onları teenniye ve in_ 
vaziyette değilim: Çünkü, İngilizler, safa davet etmek mecburiyetinde kat. 
yaptıktan talebin kabul olunup olun_ dılar ı .. 
mıyacağını bilmedikleri için, bittabi, Üsküdar ve havalisinin asayiş ve in_ 
temas gijnUnü tesbit etmediler. Ben, zibatma memur olan İtalyan kuvvetle_ 
mııvafakat cevabının verildiğini bildı- rinin, diğer müstevlilere nisbeten daha 
rir, •e sualinizin cevabını alır almaz, insaflı davrandıklarını söylemek te va. 
sizi bulunıml,. zifemizdir. 
Konuşulacak fazla bir şeyimiz yok_ Fakat diğerleri, zavallı halkın her 

tu. Müsaadesini istiyerek ayrıldım. Ye_ hürriyetine müdahale ediyoclar, hatta 
nipostanenin önünde, 
ce, mendilimi Çtkarıp 

arkadaşlarmıa işimin 

parola mucibin- evlerinin içine kadar burunlarını soku_ 
yüzümü silerek, yorlar, vapurlara girip c;ıkışlarma. so_ 

bittiğini bildir_ kaklarda ylirüyüşlerine bile karışıyor-

dim. Ve sezdirmeden önüme arkama lardı. 

bakmıp, onların beni takibe ba5ladık_ Artık bıçak kemiğe dayanmakla da 
larmı anlayınca, rahat bir nefes alarak .kalmamış, kemiği iyiden iyiye zorlayıp 
yoluma devam ettim. sızlatmıya bile başlamıştı. 

Maamafih, bu tazyikin fiili akı.Ula_ 

Bir kaç saat sonra, yine Hamdi melleri de göriılmüyor değildi, Yer yer, 
Babayı buldum. Ve ona netice- müdafaa ve mücadele grupları kurulu. 

yi bildirdim. Fakat ertesi gün teessüfü· yordu. Ve "Karakol Cemiyeti,. isimli te_ 
öil'endik ki, İngilizlerin arzulan sami_ şekkül de, faaliyetini arttumaktaydı. 
nııl defildir. Hüsnü niyetleri yoktur. Her ihtimali gözönünde tutan, ve muhte 
Hatta bilakis, maksatları. bn suretle, lif kollara ,!Y~ılan bu ce.ıniyetin, İstanbul 
ileri celen İttihatçılardan hiç değilse en ve cıvannda bulunan şubeleri, hergün 
mlihimlerini ele ıeçirmek, onları tazyik biraz daha büyüyor, artıyordu. Cemi_ 
etmektir, yetin, Beykozdan ti Adapazarma ka_ 

Fakat, bu hakikatin anlaştlmasr, Y~ dar, tam sekiz menzil kolu vardı. Ve 
temasm yeniden kesilmesi, hiç birimızde bunların hepsi de faaliyete ıec;mi~ bu. 
fazla hayret uyandırmadı: Çıinkü biz. lunuyorlardı. 
yapılan talepten ııiphelenmek isteme_ 
mekle beraber, bu ihtimali tamamiyle 

(Devamı var) 

• unutmuş değildik. Neticenin bizi bir Kadıköyünds: Rasimpaşa mahalle_ 
bakımdan memnun ettiğini bile söyli. sinde, 19 numarada, Albay Rasim of. 
yebilirim: Bu hadise, mevcut tecrübe_ tuna: 
lerimizi biraz daha arttırmış, ve bi.z:e "- Suası gelince, temiz bir mazisi 
daha ihtiyatlı davranmak lüzumunu bir ve Milli Mücadele esnasındaki dürüst. 
daha ihtar etmiş oluyordu: Bunu dü!;ü. lüğü ve fedakarlığı malüm bulunan sıı_ 
nünce, bu sayfayı karla kapanmış teliik- yın babanızdan da bahsedilecektir. 
ki derek, mıiteselli, hatti memnun ol. Hakkımdaki duygularınıza teıekkür e_ 
dukl derim . ., 

• 

Maarif Vekili, açılış ınc rasiminclc nutuk .s<i~·Hiyor Kursn iştirak eden ıııtıall im ve m~irc•ti :, r hir arnd 

Bir Gazino 
- 3 Gün İçin 
Kapatıldı 

Belediye reis muavini Lutfi Ak
soy ile belediye müfettişi dün ve 
evvelki gün muhtelif semtlerdeki 
gazino ve eğlence yerlerinde bir 
tarama teftişi yapmışlar ve birçok 
gazinolar hakkında ceza zaptı tan. 
zim etmişlerdir. Bu meyanda Su
adiye gazinosunun 25 kuruşluk 

şarap şişesini Porto şarabı is
mile müşteriye 150 kuruşa sattı
ğı, Caddebostanındaki plaj gazi_ 
nosunda içki ile beraber meze ve
rilmediği, Salacak plaj biifesinde 
üçüncü sınıf gazino mahiyetinde 
olmasına rağmen, biranın 45 ku. 
ruşa ve 3 kuruşluk limonun 12 
kuruşa satıldığı, aynca tarife da
hi tatbik edilmediği tesbit cdilmış, 
bunlar hakkında ceza zabıtları 
tutulmuştur. Bebek bahçesinde 
de tarife tatbik edilmediği ve müş 
terinin aldatıldığı tesbit edildiğin
den bu gazinonun, cuma, cumar. 
tesi ve pazar olmak şartile üç gün 
müddetle scddedclimesine karar 
verilmiştir. Bu karar dün akşam 
Daimi Encümen tarafından da 
tasdik edilmiştir. 

Encümen, ayrıca tarifelerde de 
yeniden bazı tadilat yapmıştır. Bu 
meyanda içki ile beraber meze ve
rilmesi mecburiyetini ve bu me
zelerin listeye ithal edilmesini, ra
kı fiyatlarınn yapılacak zammın, 
şişenin büyüklüğü ne kadar olur
sa olsun, eski tarifenin fevkine 
çıkmamasını da kararlaştırmıştır. 
Verilen karara göre, bugünden i
tibaren tarife harici hareket ede
cek veyahut halkı aldatacak gazL 
nolar için en hafif ceza, muayyen 
müddetlerle kapatmak olacaktır. 

Tayyare Modelcilik 
Kursu Galatasaray 

Lisesinde Açıldı 
Maarif Vekili de Hazır Bulundu 

Türk Hava Kurumu tarafınd an hazırlanan tayyare modelcilik 
kursu, dün Galatasaray lisesinde Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel'in huzurile açılmıştır. Kurum reisi Erzurum Mebusu Şükrü 
Koçağ'ın bir nutkile açılan bu merasimde, şehrimizdeki ortamek
tepler ve lise müdürleri, ilk tedrisat ve Maarif Vekaleti müfettiş
leri, maarif müdf!rü ve kuı·sa i~ti rak etmek üzere, başka vilayet
lerden ve İstanbuldan yazılmış bulunan muallimler ve talebeler 

----

1 

hazır bulunmuştur. 

Mi.ite.fcrrik : Şükrü Koçak, söylediği nutuk-
ta, son asırda tayyareciliğin bir 

Başlarını Dinlemek 
İçin Avrupadan 

Y alovaya Geldiler 
Dün Semplon ekspresi ile 7 

yolcu gelmiştir. Aralarında ihti
yar bir karı koca da vardır. Bun
lar harpten önce Fransadan ay
rılmışlar, bütün Avrupayı dolaş
mışlar, ve nihayet başlarını din
lendirme)c i~in Y~lovaya r:itmek 
ÜZPrc ehrimize g~1mislerrlir. 

E:'\1.NIYETTE TAYiNLER 

memleketin miidafaasında oyna. 
dığı mühim role işaret etmiştir. 

Bundan sonra da Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel kısa bir nu
tuk söylemiş, badema hava müda
faasının bir memleket için en mü
him bir nokta olduğunu, tayyare
ciliğin terakki ve tekamülii için 
bu gibi kursların çoğalması lazım 
geldiğini ifade etmiştir. 

Ktırs, bir ay devam edecektir. 
Yetişenler vazifeleri başına dön
dükler! zaman, mıntakalarındaki 

öğretmen> arlrndtl'Şiarını bu mak. 
satla yetiştirecekler ve bu suretle 
tayyare modelcilik derslerini ver
mek vaziyetinde bulunan öğret
menlerin kısa zamanda büyük 
miktarlara yükselrnesıne çalışa· 
caklardır. 

Emniyet amirlerinden Tahsin Nııhul, 
blrint'İ Sınıf emn /Ct amirliğine, komi
ser Feyzi Tonyu f '.lŞkomiserliğc, komi
ser muavini Mustafa S:ıracoğlu, Rıza 

Öztoprak, Vahdettin Alevcan, Seyfet
tin Kurun, Rıfat 0"e. Nevzat Sayılgan, Hava Kurumu, mıntakalarında 
Tevfik Özlş, Kllm!l Erkayım, Hakkı Çe- açılacak bu kurslarla mekteplerin 
tlnalp, Remzi Acar komiserliğe polis elişi derslerinde ihtiyaç hasıl ola
mcmuru At:ı Bcrkkiik, AbdU!bak! Şa- cak model malzemesinin ucuz fi. 
knr, S:ılt Girgin, Mehmet Denizci, Ta- yatla tedarikini temin için daha 
liıt Alpergun, Necdet Sezer, Kemal, ı şimdiden tedbir almıştır. Bu çalış. 
Muammer Ural, Osman Dümdar da ko- ı ·1 b 1 1 k · · · 

ı . 11 ıı.· t r· t:ı 1 d'l ma tarzı c u yı , mem e et.imızın m ser muavın ısıne er ıan y n e ı - .. . 
mlşll:'rrlh' yuzlerce ılk ve ortaokulunda co-

Bunaltıc 

Sıcakla 

Başladı 
Dün mevsımın en sıca1' 

olarak geçmiştir. Öğledell 
saat 14 te suhunet gölged 
gür.eşte de 63.5 dereceyi 
tur. Bu fevkalade sıcağın 
evvelki gün başlıyan lodO~ 
nnın dün artması ve rüzg 
sıcak olarak esmesidir. 

Dün şehirde sıcaktan b 
lar, plajlara akın etmişle 

RASATHANE l\IUDUR1J 
DİYOR? 

Rasathane müdürü üstat 
bu hususta bize şunları so 
tir; 
"- Sıcaklarda hiçbir gayri 

olmadığı gibi ı;iktıyete de hakk 
tur. Bugünkü havayı, şu hD 
medyunuz. Eğer bu rüzgıir dil 
saydı, bugün sühunetin 39. 
dereceye kadar yükselmesi lfı 

nncnaleyh mevsimin en sıcoi' 
daha henüz ynşamış değiliz. O 
k:ı.ç gün içinde intizar etmeırı 
dır. Maamafih rlizgfırın ıstı 
dcği5tirlp poyraza dönmesi hıı' 
niden serinleştlrebllir de.. G 
katı bir §ey söylemek doğru 

BİRA SARFİYA'i1 
Son günlerin fazla sıca1' 

ra sarfiyatım yüzde yüz l1 
de arttrrmıştır. Geçen sene 
kitlerdeki sarfiyatın, şiıtl 
ancak yarısına tekabül ett 
pılan hesaplardan anıacıı 

Bu fazla sarfiyat neticesi 
hisarlar İdaresi, Bomonti f 
sında istihsalatı iki misli 
etmiştir. Evvelce 3.5 mil)' 
bira istihsal edilirken, ş· 

miktar yedi milyona y 
miştir. 

O sıralarda, lstanbulu bir kaç mın. (1) Sabık Vaşinıton Sefiri. 
takaya aYtrmış, ve her biri, bir mmta. (2) Erkanı Harp Miralaylıfınd1r. Belediyede : RENZIN TASARRUFU cuklarımıza model tayyare yap

B cn7.in sarfiyatının tahclidice 
dair hazırlanan karar yakında 

Koordinasyon heyetinden çıkacak
tır. Biiyük hususi otomobillere 
haftada 4 şişe, kiiçi.ik hususi oto
mobillere de haftada 2 şise benzin 
verHmesi düşünülmektedir. TnksL 
ler de çift ve tek numaralı olduk
larına göre, münavebe ile çalışa
caklardır. 

mak ve uçurmak için lüzumlu bil. 
giler ve havacılık malumatr veril. 
mesine imkan hasıl olacaktır. 

Üzüm Mahsulü Bu 
Az Olacak! 

kanın idaresini üzerine almıs bulunan mütekait. 

Aza Yazılanlar 1 

Sanatkar Safiye Ha\'a Kurumunda 

DfinkO nOsh::ımızda, Dahiliye Vektl
lctinln butün vatandaşlan Hava Kuru
muna Aza olmıya çağıran ~miminden 

bahsetmiştik. Bu tlımimin gazetelerde 
lntl:;:ın, geniş bir nlfıka uyandırmnk

tadır. Bazı vatandaşlar, Hava Kurumu
na kendiliklerinden müracaat ederek 
Aza yazılmışl::ırdır. 

Dün, Kurum:ı mCiracant eden vattın
d:ışlar arasında, kıymetli sanatklinmız 

zetelerden öğrendiğini hayret ve t<?Cs
sür duyarak bi1.e koştuğunu söylemi:; 
ve samimi bir heyecanla demlstlr ki: 
"- Şnhsan, kendim, Darii1eytamın 

muşfik çatısı altında başladığım tahsi
lim!, devlet himayesinde tamamladım. 
Bunun içindir ki, sanatiml, bilgimi, 
hulasa btltiin n!lc;iı: vnrlığımı memleke
time borçluyum. Ve bu borcumu her 
zaman, her Şl:'yimle ödemeğe hazırım. 

Bayan Safiye de vardır. Kendisi Kuru- Bııgun, Azalannız orasına katılm:ık ııe
refini istiyorum: Fakat yalrın, icap e-ma hem nakdi yardımda bulunmus. 

1
,

1
, 

hem de Hava Kurumu menfaatine kon- derse, tayyareci olmryn.ıatf 1!imAdeyim!\r 
serler vermek vaadinde bulunmuştur. 
Hnvn Kurumu, bize göndererek ne:;re
dılmeslnl lstedi~i mektubunda, bu se
vimli mliracaattcn de bahsetmekte ve 
demektedir ki: 

"Cemiyetimizin menfaatlerine, yük
sek saııatlle muzahir olinaktan hiçbir 
zaman kaçınmamış bulunan sevimli sa
aatkAnmız., Hava Kurumuna Aza ya
lllınamıs vatandaşlar bulundutunu, aa-

Bize, kendiliklerinden basvurnn va
tandaşlarımızla birlikte, sevimli sannt
kıirımız:ı karşı kurumumuzun sempati
sini açıkça bildirirken, temenni ederiz 
ki, bütün vatandaşlarımız, ayni teha
lükü göstermekte mütereddit davran
m:mnlar: Çunkü, Türk Hava Kurumu
nun vazifesi, ancak bu sayede kolay
ıa:abllirl" 

Floryada Plai ücreti 
1 O Kuruş indirildi 

Florya plaj ve gazinosu icin 
yapılan ikinci miinakasada :la ta
lip çıkmamıştır. Bu sebepten do
layı da pliıjların ayrı, gazinonun 
da ayrı olarak kiraya verilmesine 
ve plaj fiyatlarında umumivetlc 
10 kuruş tenzilat yapılmasın~ ka
rar verilmiştir. Yeni şartname ile 
plaj ve gazino öniimiizdc:>ki pa
zartesi günü tekrar münakasaya 
çıkarılacaktır. 

KÖPRÜDEN 13 SAAT 
TUAl\IVAY GEÇ.MIYECEK 

1 
Köprünün Eminönü tarafındaki 

, ayaklarının terfü dolayısile, yarın 
akşam saat 22 den cumartesi gü-
nü saat 9 a karlar de\·am etmek 
i.ızerc 13 saat köprÜdcn tramvay 
geçirilmiyecektir. Bu müddet 7,.a;. 

* Topkapı sarayı müzesinde 
hugiin saat 16 da Ti.irk el işleme
leri ve resim dairesi açılacaktır. 
l'vlerasime Maarif Vekili riyaset e
decP.ktir. * Milli piyango idaresi 7 A
ğustos keşidesini Kadıköyünde 
Fener stndındn, 7 Eylıll keşidesi
ni de İzmirde Kültürparkta yap
mıya karar vermiştir. * Bir Sovyet vapuru ile Rus. 
yadan 337 Rum muhaciri gelmiş.. 
tit'. Bunlar bir Yunan vanurile 
Yunanistana gitmişlerdir. 

fında Bebek ve Beyoğlu hatları- Pi~·asada : 
na işliyen tramvaylar Knrnköy
den, İstanbul tarafına işliyen 
tramvaylar da Bahçekapıdan ha
reket edeceklerdir. 

Yeni Mahsul Piyasaya 
Gelmiye Başladı * Münhal bulunan belediye 

makine ve sanayi şubesi müdür- Muhtelif mıntakalardan piyasa
lüğüne Almanyada ikmali tahsil mıza yeni buğday ve arpa mahsu
etmiş mühendis Tu~rul tavin e- lü gönderilmiştir. Bu mallar der
dilmiştir. hal satılmıştır. Bu senenin hubu. * Yalo\•ada bulunmakta olan batı, geçen seneden daha randr
Vali ve Belediye Reisi Liıtfi Kır- manlıdır. Mersinde vapursuzluk 
darın yarın şehrimize g~lmesi sebebile piyasamrza gönderilmek 
beklenmektedir. ı üzere briçok zahire partileri bek-

Esrar Çekerlerken 
Kadıköyde İbrahim mahallesin. 

deki bahçelerde kabakla esrar içen 
3 esrarkeş dün suç üstünde yaka
lanmışlardır. İsimleri Haşmet, Sa. 
lahattin ve İbrahim olan suçlula. 
rın ceplerinde birer miktar afyon_ 
la ettar bulunmuştur. 

lemektedir. 

'l'IJ:t~TIKLER YÜKLENİYOJt 

Romanyaya gönderilecek tiftik. 
lerin yüklenmesine başlanmıştır. 
Gümrüklere lisans müsaadesi teb
liğ edilmiştir. İlk yüklenen parti 
1200 ton tiftik olacaktır. İkinci 
parti olarak yapak gönderilecek
tir. 

Prost, Beyazıtta 
Tetkikler Yaptı 

İzmir, (TAN) - Bu sene 
sürekli yağmurlar ve h 
yüzünden ).fanisa ve Mene 
raflarında üzüm mahsulleri 
görmüştür. 

Esbak Dahiliye Nazın Memd 
kerimesi ve Devlet Ziraat bl 
kurumu hey'cU idare reisi Ce 

Şehir mütehassısı Prost, dün i
mar müdürü ile Beyazıta gide
rek, bu semtin imar planı hakkın
da mahallinde tetkikat yapmış
tır. Prost'un hazıraldığı plana gö
re. Eminönünden Süleymaniyeye 
kadar uzanacak olan turistik cad
de, eskı dökmeci dükkanlarının ö
nüne gelmeden evvel iki kola ay
rılacak, bir kol Üniversitenin ar
ka kısmından, ikinci kol ise eski 
Şeyhülislam kapısının önünden -
gL',?erek, Tiryakiler çarşısına va

bnr'ın zevcesi merhuı1le 

l\:lclahat Tlabar'Jll 
ruhuna ithaf edilmek üzere 6 
deki 21 Temmuz Pazar günd 
mazını müteakip Beyazıt Ca 
kunacnk me\•lüdü şerife arzu 
teşrifleri 

racaktır. 

Şımdi boş ve metruk bir halde 
bulunan eski dökmeciler çarşısı Bugünkü Program : 
da ileride daha fazla ;mar edile
cek, semtin sıhhatine ve temizliği- 7.30 

ne halel getirmiyecek bir pazar ve 7•35 

ri haline getirilecektir. Tiryakil~r a.oo 
·ı 8.10 

Program 
Karışık hnfif parçalnr 
Ajans hnberleri 
Ev kadını 

çarşısı e, şimdiki Süleyrnaniyc kü-
tüphanesinin bulunduğu bina ve 
civarı da yine bu ahenge göre i
mar edilecektir. 

Prost, Bozdoğan kemerine ka
dar uzanan surları da bu plana it
hal etmektedir. 

8.20 l\lüzik (Pl.) 

• 12.30 Program 
12.35 Alaturka müzik 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 TOrkOler 
13.20 .Müzik. 

• Mütehassısın noktai nazarına 
göre, tarihi kıymeti dolayısıle bu !8.00 Program 

18.05 Mıizlk (Pl.) surların, hatta imar edilerek, mu-
hafazası lazımdır. 

----01---
.İzmitteki Cinayet 

İzmitte feci bir cinayet işlen. 
miştir: Habibe isminde 55 yaşla. 
rında bir kadın, üvev kızı 28 va. 
şında Zineti, s..ımanl;kta uyurken 
iple boğarak öldürmüştür. Kadın. 
bu işi üvey kızını sevmediği için 
yaptığını söylemiştir. Habibe tev. 
ki! edilmiştir. 

18.30 Radyo t'nz orkestrası 
19.10 Muhtelif maknmlard n ~ 
19.45 Ajans habC'rleri 
20.00 Fasıl heyeti 
20.30 Konuşma 

20.45 Dlnlcyicı dilcklen 
21.00 Sıhaat saati 
21.15 Müzik 
21,31) Radyo gnzcl<'sl 
21 .45 Rndyo orkestrnn 
22.3C Ajanı; haberleri 
22.4.i Cıızband ( Pl.) 
23.25 Yannki program. 
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İçinde ltalyan Tayyareleri lskenderiyeye Hücum Ettiler· 
Bir lngiliz Gemisi ve Bir Alman Denizaltısı Batırddı 

yapı I m 1 c Londra, 17 - Bugünkü I" ... 1 1 .... - ............... ! \koluna bir baskın ~apmıştı.r. ~ev. 
S IA 1 riye, karakola zayıat verdırdıkten 

C F Ha harp hakkında verilen malu- HARP TEIL .LER ve 20 bin kurşun tahrip ettikten 
. . enevre, 17 - .ransa . - mat şu merkezdedir: . sonra zayiat vermeden çekilmiştir. 
ncıye Nazın Boudoın, İsvıçre İngiltere 13,000 tonluk muavin lngiliz Tebliğj tSKENDERİYEYE YAPILAN 
gazetelerinin birine beyanat- Van Ozake gemisini Norveç sula. HÜCUM 
ta bulunarak Fransanın va· rında kaybetmiştir. Londra, ı 7 (A.A.) - Yardımcı ıemi İskenderiyeden de şu malumat 
· f · k'ld ] t ı Londradan bildırildiğine göre. olarak kullanılmakta olan Vand)'ck harp veriliyor: 

zıye mı ŞU şe 1 e an 8 mış· bir büyük Alman denizaltısı son ıemiıinin ıo Huiranda Norveç açıkla. Dün gece zarfında duşmanın İs-
tır: günlerde Cenup Atlasında battrıl. nnda bir hava hücuınu neticeıinde bat_ kenderiyeye hücumu l!snasında, 
"Fransanın yenı reJımı, magıu. mıştır. Düşman denizaltısı iki defa tıiını Amirallılı: teeaaiıfle bildirir. 2 Za. sahillerin açıklarında birkaç tay. 

biyet yüzünden Fransaya tahmil Avustralya hava kuvvetlerim· bit ve S nefer ölmüı, 29 zabit ve 1!12 yaremiz tarafından bir dü:jman 
edilmemiştir. Bilakis Fransa, son mensup Sunderland deniz tayya. nefer esir dütmüıtür. tayyaresi düşürüldüğü zannedil. 
yirmi sene zarfında geçirdiği muh. resi tarafından bombalandıktan Alman Tebliği mektedir. Mezkur hücum müda-
telif buhranlar neticesi olarak sonra batmıştır. faa toplarının şiddetli mukavcme-
mütemadiyen bu rejime doğru yü. HAVA HARBİ Bertin, 17 (A.A.) - Bir denizaltı ce. tine maruz kalmış ve projektör 
rümekte idi. Onun icin Fransanın İngiltere ile Almanya arasında man 23,650 ton hacminde diııman tuc. faaliyete geçmiştir. Bombalar atıl. 
milli ihtilali tam bir hürriyet için. hava harbi devam ediyor: Bugün car ıemiıi batırdıiını, diier bir deniz_ mış ise de, şimdiye kadar zayiat 
de yapılmıştır. Fransa galipleri İngilterenin Cenup Şarkında b:r altı bir sarnıç ıemi•i batrrdıimı bildir. hakkında malumat alınamamıstır. 
kopye etmiyor ve bu hareketile hava harbi olmuştur. mektedir. 15 Temmuzda hava kuvvet. İtalyan silahlı kuvvetlerinın u
onları hoşnut etmeyi düşünmüyor. Bu harp esnasında düşman tara. teri Manı Denizinde lnıiliı ıemilerine mumı kararıihı Fransa ve 1ngil. 
Fransa kendi meselelerini, kendi fından atılan 6 bomba bir kadını müteaddit taarruzlar )'apmıı. cem'an 

0··1du··rmu·· •, dı'gwer bı"r kadınla bı'r . i tereye karşı yapılan harp esnasın kafasile bulduğu çareler dairesin. Y ıa.ooo ton hacminde üç tiıccar ıemıa t 1 h f"l ğ d 
Çocuğu başından Yaralamıştır. Bu. ha l 

da ta yao arp ı osunun u ra ı. 
de halletmektedir. Yeni Fransanın batınlm11 diler beıi de ura utratı - "lk r t · t 

gu .. n İngilte-ru·n batı • cenubu f d ha ....... ğı zayiata ait ı ıs eyı .neşre -harici siyaseti de yeni rejime mu. .... mıttrr. A)'lli cün zarın a va ıua'V\·et- . 
U"zerinde ansızın bı"r Alman tayya. s Ah 'd Pl mektedır. tabık olacaktır. Memleketimizde leri, Pembroke'da, t. t an a, )'. ..

22 resı. go··zük· mu··ş ve da·fı· bataryala. 'da . 'd da Bu listede 149 yaralının ve ,) sermaye ve saye ait bütün mesele. muth ve Bıceater e ta17are mey n rd B l' 
Ieri halletmek üzereyiz. Yeni re. rııun şiddetli ateşi karşısında dön. !arma, Cardiff'de ve Brinıhtonda li. olünün isimleri va ır. u ı:ıteye 

me;ıie --bur kalmıştır. · v 'l'd b' sivil memurlardan 3 ölünün ismi jimimizin temelleri, otoriteye hür. a ... """" man tnıutına ve eovı e ır ta7y1. 
met nizam ve itaattir. Biz matlup Hiçbir bomba atılmamıştır. re fabrikaama hücumlar )'apm11lardır. ile 280 kayıbın ve bir kayıp sivil 

' F k t İngiltere Hava Nezareti de au tn...:•:z ta••areleri, Alman)'anm carp meurun isimleri ilave edilmi~tir. olduğumuzu unutmuyoruz. a a Y .... "' 1 
şerefimizi kurtaı:dığımıza kaniiz. malumatı veriyor: ve timalinde bir çok noktalara bomba. ASKER HAZIRLIKI.AR 

"Dün bütün gun" sahil müdafaa tar atmıılardır. Huarat )'oktur. Resmen verilen malumata göre, İngiltereden ayrılmamızın s,.bf!bl 
budur." tayyareleri İskandinavyadan Gas. . d Kanada İngiltere hükumeti tara. 

konya körfezine kadar uzanan böl. kedeceklerdir. Şehır e yalnız asli fından verilen yeni model 300 tan_ 
• ge üzerinde mutad istikşaflanna hizmetlerde bulunan erkekler ka. km imaline başlamıştır. 

HARAP OLAN FRANSIZ df!vam etmislerdir." lacaklardır. Vaşington, 17 (A.A.) - Adliye 
ŞEHİRLEBi CEBELITARIKIN TABLiYESi İngiltere - İtalya Nezareti, İngilteredeki Amerika 

Clermont _ Ferrand. 17 (A.A..) _ Cebelitarıktan resmen bildiriL vatandaşlarının İngiliz hava kuv. 
diğine göre, kadınlar ve 17 yaşın. İtalya ile yapılan harbe gelin. vetlerine kaydedilmekle Amerika 

"Jour - Ecbo de Paria,. ıuetni, İl- ~ K h" ed ·1 ı· ta be · dan aşağı bütün çocukıar ve ya. ce, a ır en verı en ma uma vatandaşlığı hukukunu kay tmı-
cal altmdaki araziden ıeçen bir Fran. kında Cebelitanktan tahliye edi. göre, Somalide 15 Temmuzda he. yeceklerini bildirmiştir. Yeter k ' 
ımn verdiii izahata atfen Franaı.ı •~- leceklerdir, 45 yaşını geçen veya cin alayının motörlü bir devriyesi yabancı devlete sadakat yemini 
bir ve köyleri hakkında a .. iıdaki ma- malul olan erkekler de şehri ter. düşmanın Damerobob'daki kara- etmesinler. 

137 d lilmatı vermektedir: 
den:. Bat'Veldllik makamını LonSWY harabe halindedir. vouıere• ı Demokratlar, Yine 

Rooseveıtı 

Namzet Gösteriyor 

•Di J te eden Prens Kono. tamami)'le harap olmuıtıır. Reima'de . ı-r::n kabinesini t91kil bu7tik kilisenin 10l lrulni bul hau'l"a 
ı.. ....... biri d koıaoye'ıain hedef. utram11tır. Reima'den 11 .. u':ra kadar 

Ptlrere e ~ili bir fuka yfi. olan sahada bilhassa tanareler tahrl. -...! dıier .Japon fırka. bat yapmqtır. Meaux'dan Pariae ve PL 
rde b bWUDIQ.tar. Ga. riltea qaiı:ra, mabarebe ialeri sittilc(e 
taa 11 lllealde haberleri o. uahnakta ve niba7et tamami)'le kay. 

1ettn;9~~ .Japon fırkalarının bolmaktadır. l.oQwTde ve Toan ve 
IQl'ım.1r, ... ihenınek için 'kitap Cbantill)' civarlarında bir çok iiset"a 

t ~ Japonyada içtihat kampları vardır. Ba kamplarda aaba)'. 
buıte bırbirinden ayn fır. Jar ve ukerler bir arada balanmakta.. 

rıntt. ~ıiuu, fırkalann dır. Bmılann maddi yobuluklar iı;in. 
oldukJa ulunan phsiyetlere de bulunmadıtı ıörillmektedir. Doaaa.. 
i, içtimatl'lnı an1-dık. Fırkalar mond'a bir teY olmamııtw. Verdun, 
dayanına akitlelere ve ideaL 1917 deki ayni haaarlara sahne olmuı

dıkça varlıklan ile tar. 

• k rı milsaYi olduiuna ıöre 
oaoı~~:nin hareketinde bir 

~Mt.-.uk ı&rmenıek 1izun BANKALAR AÇILDI 
Paris, 17 (A.A.) - Maliye Neza. 

'°:..!:kalan, \atlarında bu. retinin neşrettiği bir teblili müte. 
~eu.ı. vlcude cetir. akip, Seine eyiletinde bütün ban. 

b.n 'kkUDer olduldanna 
' 111ttbı ita ı-..,kk kalar ve emniyet ve teavün san. 
"arlık i •-.1- ~ illeri bir dıkla "d -1-fla ba fau...: toplamak, milli n yenı en •~ıştır. Alacak. 
lftek 'ki';.rablleceii bir lıtir. lann geri çekilmesi hakkındaki 

e 1t11 k d re Kenoye de ken. bütün takyitler de kaldınlmı§tır. 
r. 

11 
ret ve •alihiyeti ıö- Kıymetli evrak, hazine bonolan 

PGn ll1aaettnde 6 • ve harp istikrazlan faiz servisleri. 
laplaa •rd ın eaaır ~ldu. ne de başlanmııtır. 

sleınekte unun ü ayııı flk. 

Almanyanın 
Yeni Kararı 

-0-

İstili Altındaki 
Medbeketlerde Bulunan 

Sefirlerin Vaziyeti 
Stokholm, 17 - Haber alındı. 

ğma göre Almanya, İaveçi Bel~i. 
ka, Holanda ve Norveçteld diplo
masi mümessillerini geri çajırma. 
ğa davet etmi§tir. 

NOBVEÇE VERiLECEK 
DEMlB MALZEME 

Oslo, 17 - Norveç devlet ae. 
miryollan, bir itillf akdetmlftir. 
Bu itilif mucibince üç sene müd· 
detle Essen'deld Krupp çelik fab. 
rikaları Norveçe her türlü demir 
malzemeyi ita edecektir. Pek ya. 
kında 14 adet elektrikle mütehar
rik lokomotif ile 120 yolcu ve 
marpndiz vagonu teslim edile. 
cektir. 

BIB SERBEST LiMAN 
iHDAS EDILDt 

Berlin, 17 - Alman hükumeti, 
Danzigde Neu. Fahrwasaer deni. 

Şikqo, 17 - Amerika 4hnnok. 
rat partisinin Cümhurreisi namze. 
di seçmek için yaptıjı son toplan. 
tıda Ayandan Berkley, Mister Ro. 
osevelt'in bir mesajını okumuştur. 

Roosevelt bu mesajında, nam· 
zetliğini koymak istemediğini, 
murahhasların istedikleri gibi rey 
vermekte serb•t olduklannı bil. 
dirmi§tir. 

Mesaj, Roosevelt'in lehinde bü
yük sempati tezahürlerine vesile 
teşkl! etmlf ve kongre t\zuı itti. 
fakla Roosevelt'in namzetliğini 
koymasına karar vermiftir. 

Roosevelt'in namzetliğini bu 
akşam veya yarın ilin etmesi bek. 
leniyor. 

len bir mahalde serbest bir lıman 
ihdas etmi§tir. Bu liman her tür. 
lü gümrük muamelat ve rüsumun 
dan muaftır. 

Haydarpaıa • 
Bağdat Yolu 

-o---

İlk Tren, Dün Akşam 
Bağdattan H'aydarpa§aya 

Hareket Etti 
Bağdat, 17 - Türkiyeyi Iraka 

bağlıyan demiryolunun son kısmı 
dün bitirilmiştir. Bağdattan Hay. 
darpaşaya ilk tren, bu akşam ha. 
reket etmiştir. Bundan sonra, sulh 
zamanında, Bağdattan Londraya 
trenle yedi günde gitmek kabil o
lacaktır. Hat Nusaybin • Musul • 
Gerkük • Bağdat yolunu takip e • 
decektir. 
BURSAYI ANADOLU YOLUNA 

BACLIYACAK OLAN HAT 
Bursa, 17 - Sunayı Anadolu 

hatlanna baiJ.ıyacak olan demir. 
yolunun iatikşafuıı Y.•pacak olan 
heyet buraya gelmiftir. 

Nafia Vekileti inşaat işleri dai
resi mühendislerinden Necati, Re. 
fet ve Adil ile diğer fen memur. 
larmdan mürekkep olan bu heyet 
Çekirgede kamplanm kurarak ça
hımalanna başlamışlardır. 

n "8lıa f 01•aaı, Prens Kono. --------
bu iti bıttar arJa 0rduye lilvene. 
PGnyaalD .::!:' ıöeteriyor. r-----

etle tetkike h da ehem. 
tıı. deler bir mahiyet 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
'lizler .JaPGD1u1a 1 • 
•l•ald • an aşmak 

Salôhlgettar Japon ricalinin IJeganatına gö
re, Japonganın Şarki Aagadaki iatilti progra· 
mı ııulur: 

arı •da 1tel'ki de Ja. 
llllhveıelJerle bUabiitiba 

.::Olerine ınlni olurlar. 
lıa .:--- Japon siyaseti 

,. .. ~ llleaeleleri .. ...-. 
latveldlmlzin 

iinkii Me11ulyeti 
)-:· 

17 <TAN Muhabirin. 
r1 .. _ llfV~iliıntz Doktor Refik 
-m., bueün Cümhnriyet Halit 
el ~uınt merkezine gelerek 

üı, Part~ Tuzer~ gö.. 
1 obrıutt e UZUn muddet 

ZlRAA.';· VEKtı.t 
!atlı, POLATLIDA 

1 - Çintleki biitiln ecnebi üntigazı altıllflald 
aahaları ifgal etmek; 
J - Hongiong'u abloka ederek ifgal etmek; 
3 - Hintli Çiınlnln ifgallnl ttuntUnlamak; 
1 - BorMO ve Danimarka Hindiatanını ıaa
tetmek. 
Bu iatllô hareketine IUD'tl, deniz ve 1Uı11a 1tuv
vetlerl birden baflıgacalotır. 

* * 9 Zaırepte'ki Alman sefarethanesi, Norv~ten Fransa. 
ya kadar harp aaJaalannda alınan fibnl, ilk defa ola. 
rak davetlilerine sös~. Da•etlller arasında 
Yugoslav ricali, sefarethaneler erkim, ve ltir çek 
yüksek riitheli sabitler buluamuştur. Bu flbnl•rin 
ıösterilmesi ötedenberi daima ,_... arifesine tesa
düf ettirildiji için, bu hareket mhiür ıörilmnfltttiı. 

* * 
17 <TAN) ........ Ziraat 

' kombinalar te .. ı.ilatmın 
doier h YA tt 
200 bin-=-makineleri, 

lngUterede miitlalaa luuırlıklanna devam 

tarladan kaldır fazl.a tane-
lllektedi arak pıyaaaya 
~ r. Harnıanlen makinele_ 

l!:rkm ıe Ziraat Vekili 
eki rrıake:. Po1-tb ve koy~ 
~ elerin faaliyetınl 
~ bl~cr.:.~ de memnu. 
eri, maJ;i&&llflerdlr. Poı.tb 

cabQk b~~ftni bu 

edillgor: 
I ngllterede oıuıuaan ouıun nuauı na1Cıı11e va· 
•talan mii..ıen .uın.ı,tir. ilk davette ür
hol 'luırekde gefmelc izere, oloınoblller nuı
Gllllen lllllıolara toplanmlftır. Blitlln nlen, 
en tlflıiı 6lr aglılc gıda maddal bulıblllunna
lan ta,,ai.ge edllmiftir. Soltd; köfl, letugon 

iaimlerinl havi levhalar luıldırılmıftır. Bir 
ldicum Aallmle aoWlarda izdihama mdni ol
Mak ifin her tiiriü tedbirler aluunqtır. 

* * • lqillz sueteleri, bütün vatandatlan birer tabanea 
daiıtılmaunı ve herkese sllih kulluma öjretilmeai. 
ni tavıiye etmektedirler. 

* * e l.,.,,utere uzun bir luırlie dayanaeak ıeldlde 
zahire blriktlrmektedlr. Ta1111are ldicıunları 
111.izüntlen deniz miindal4tı 11ekte11e uğraaa 
bile, lngUten ar kalmıgflCfddır. 

* * • Alman kayaaklan, şimdiye War lqiltereye taarn1· 
zan ba,laJMmaıım ıu suretle luh etmektedirler: 
1 - Şlm4l1e kadar İqilis adalarma yapılan tayyare 
a'knaJan mtbaferit hleumlanlan iltarettlr. aa.hyacak 
olan tumısla alüaw delildir. 
2 - 1qfltereye hüeum edecek tanare kuvvetleri ye. 
nkl•n oqanize ve takviye etlllmi,tir. 
3 - lnıtlls donanmuı. Almu .Jikqmana mlni ola. 
mıyacaktır, nitekim NorveçiD )1Plipe mini olama
ıwttır. 

1 - laıfliz aaJaillerinde yapılan tahkimat adanın iş_ 
ıaline mlni olamıyaeaktır. Çtlnldl Alman kuvvetleri 
en müstahkem kaleleri tahrip etmek sırnnı keşfet. 
mi-1r. 
5 - Alman htlemnana 1"1nk edeeek olan deni1:altı 
atımReri yeni üslerinde yenW• orp.._ •Hmi"lr. 
Fakat Alman ka1naklan taamman ne vakit başlıya. 
eakı hakkında bir kelime slylem17orlar. 

K aybedilen her harp, o mem. 
lekette bir rejim detişikli. 

ğine sebep olur. 
Bunun en hafifi, hükümdann 

çekilmesidir. O sıralarda ıııaltanat. 
ların cümhuriyete inkılap etmesi 
de çok .rörülmüştür. 

918 de yenilmiş olan Almanya. 
nın cümhuriyete inkalibı, bunun 
en yakın nümunesidir. 
Mağlup Fransada da bupnter. 

de bir rejim değiştiriliyor. 
Dilini bildiğimiz, zahmetlerini 

elemlerini görüp, acıdığımız Fran. 
sanın bu rejim değiştirmesinden 
zararlı çıkmamasını temenni et. 
mekten başka yapacak bir şey 
yoktur. 

Yalnız hatıra ıelir ki; bu ~adar 
esaslı bir tebeddüle ihtiyaç var 
idi ise, bunu hissetmek ve sezmek 
için muazzam bir majlubiyet mi 
bekleniyordu. 

Mevcudiyetlerine inanmamak 
kabil olmıyan siyasi Fransız ricali 
bu ihtiyacı sezmediler miydi? 

Vaktile, meseli Tardieu, Fran
sada jailemanter rejimin iftls et. 
mi§ olduğunu ilan ederek, bizzat 
azasından olduğu Meclisi Mebu. 
sandan istifa ederek çekilmedi 
miydi? 

Lakin parlemanter sistemin 
Fransadald ülisı, bu ıiıtemin ber. 
bat bir şey olduğuna delalet mi 
ederdi. Fransada yetltmiyen, veya 
fena yetişen nice maddi ve mane. 
vi mahsuller başka yerlerde pek 
ıüzel yetijtiji ıfbi, parlenwıte· 
rizmin de Fransada iflası, ltiisbü
tün ıözden düşmesine, hele buna 
Fransızlann (Tu! Kaka!) demete. 
rlne sebep olamazdı. 

Lakin, ne çare ki: Politika de. 
nilen hastalık, en büyük krizlerini 
mağlubiyet sıralarında göaterlr. 

Memleket henüz iııal onluau. 
nun elinde iken, Framada rejim 
deiiştirmefe kalkanlara sorana. 
nız: 

-· Canım bb, itana evvelden 
de yapmak istiyorduk! diyece~ 
lerdir. 

Bu, Nasrettin Hocanın •şekten 
düıiitüjii ....,.., ~ oiınua 
diyenlere: 

- Ben dütmesem de, zaten ine. 
cektim! demesine çok beuer. 
Neyliyelim: Yaralı dostumuza 
muvaffakıyet dilemekten bAfka e· 
limizden bir teY gelnıes ki. 

Suni Gübre 
Fabrikaları 
Açllıyor 

Sümer Bank Bütün 
Hazırlıklarını Bitirdi 
Ankara. 17 (TAN Muhabirin. 

den) - Sümerbank Karabukte 
bir asit sülfürik ve süper fcısfat 
fabrikası inşasına karar vermiş, 
nazırlıklannı bitirmiştir. Memle
ketin bu suretle muhtaç old•ığu ve 
hariçten gelmesi mümkün olniı. 
yan suni giıörelerin dahilde lmali 
kabil olacaktır. 

İleride pancar .ziraatinde goru. 
lecek suni gübre ihtiyacı fimdi· 
den karşılanmış olacaktır. 

Memleketin suni ıübre istihü. 
kı gunden güne çoğalmaktadır. 
Bundan on sene evvel ancak 700 
ton kadar suni gübre iatihlik e. 
den memleketimizde son buhrana 
takaddüm eden senede bu miktar 
12 bin ton artmıştır. Muhtelif 
cinsJere aynlan suni gübrelerm 
yeni kurulacak asit sülfürik ve sü. 
per fosfat fabrikasının ıstihsale 
başlamumdan sonra fosfatlı gub
reler bu suretle tamamen dahil. 
den temin edilmiş olacaktır. 

Fabrika tesisatı için inşaat mal
zemesi ve makinenin Karabüke 
nakline b8flanmı§tır. Bir sene aon 
ra istıhsal mümkün olacaktır. 

Manifatura ihtikar. 
Tetkik E•yor 

Ankara, 17 (TAN Muhabirin
den) - Ticaret Veklleti, İstanbul 
kazınir ve manifatura ticirlerin.in 
lüzumun~ fazla kir temini su. 
retile ihtikar yçmakta olduklaJ'I 
hakkındaki neşı-iyat ve şlüyet 
üzerine, İstanbul Mıntaka Tica· 
ret müdürünü bu ışin tahkıkin< 
men:ıw etmiştir. Tahkikat netıce. 
Iİ süratle Vekilete bllıtirUet:elr. 
tir 
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iNGİLTERE 
Japonya İle 

Anlaştı 

Almanlar Y oguslav- 1 

lara Kızdılar 
(Başı 1 incide) 

Prens Konoyc, tek bir milli fır. 
kayı viıcude getirmek hareketinin 
lideri olduğu için onun bu sırada 
iş başına gelmesi ehemmiyetle te. 
l.iıkki olunmakta ve takip edeceği 
siyaset bütün dünyada alaka u. 
yandırm-;ktndır. 

(Başı 1 incide) 
garistana ve Macaristana, arazi 
ihtilaflarını, aralarında halletme
lerini tavsiye etmiştir. Almanya, 
bu bahiste mutavassıt rolünü oy
nıyacaktır. Bildirildiğine göre, bu 
mesele etrafında halen dipl::nnntik 

İngiltere - Japonya 

Londra, 17 - İngiltere ile .Ja. 
ponya arasında yapılan anla!';ma 
dün imzalanmıştır. Anlaşma, Bir. 
manya yolu ile Çin ülkelerine gön. 
derilen eşyaya mütealliktir. Bu 
eşynnın mühim bir kısmı askeri 
mahiyette olduğu için, Japonya 
bunlann gönderilmemesi üzerinde 
ısrar ediyor ve Çin _Japon harbi. 
nin bu yüzden uzayıp gittğini bil. 
diriyordu. İngiltere hiıkumeti üç 
ay müddetle Çine bu eşyayı gön. 
dermemeyi kabul etmiştir. 

• yolla Biıkreş, Sofya ve Budapcştc 
arasında muzakereler yapı!mak
tadır. Almanya, bilhassa, büyiık 

ekseriyeti Transilvanyada bulun· 
mak üzere Romanyada mevcut 
800 bin kadar nüfuslu Alman c. 
kalliyeline verilecek mtistakbel 
statü ile alakndar olmaktadır. Al. 
man planına gore, bu Almanlann 
büyük ekseriyeti, Transilvanynda 
bir mıntakada toplatılacak ve bu
rada bu Almanlara muh<;ariyet 
haklan verilecektir. Fakat Roman 
yada, bu gibi ekalliyetlerin mü. 
badelcsi hakkındaki bir talebi ça
buklaştıracak mahiyette bu gibi 
yeni arazi terkine karşı, şimdiden 
şiddetli itirazlar yükselmektedir. 

Yarın Lord Halifax Lordlar Ka. 
marasında, Mister Butler de Avam 
Kamarasında İngiliz • Japon Rn. 
}aşması hakkında mufassal mallı. 
mat verece1<lerdir. Mister Butler, 
bugiJn, Mecliste, anlaşmanın her 
lahza imzası beklendiği için bu 
bahse dair söz söylemek istemedi. 
ğini, imzadan sonra Meclise kafi 
malumat verileceğini bildirmiştir. 

ANl~AŞMANIN ESASLARI 
Tokyodan verilen bir habere 

göre anlaşma berveçhi atidir: 
1 - 1939 ikincikfınunundan iti

baren Hong • Kong'dan silah ve 
cephane ihracatı memnudur. Ja. 
pcm hükümetinin ch<:mmiyet ver. 
diğj harp ma1zemeleri halihazırda 
ihraç e<lilmcmektedir. İstikbalde 
de ed.ilmiyeccktir. 

2 - Yarınki 18 Temmuzdan iti. 
baren üç ay müddetle İngiliz hü. 
kumeti csliha, cephane, petrol va. 
gonu ve şimendifer ma1zemesinin 
Birmanyadan transit suretile geç. 
er.esini mcnedecektir. 

İngilterenin yalnız üç ay müd
detle Birmanya yolunu tatile ka· 
rar vermesinin sebebinden bahse. 
den siyasi rnahafil, İngilterenin 
bu müddet zarfında Japonya ile 
Çin arasında sulh akdini umduğu. 
nu ve sırf bunu kolaylaştırmak 
için bu hattı hareketi takip ettiği_ 
ni soy1emektedirlcr. 

Japonya Hariciye Nezaretinin 
söz sciylemeğe salahiyettar memu. 
ru Japonya ile İngiltere arasında. 
ki itilaftan bahsederek itilaf mu
eibince Birmanyadan ihraç edile
cek bütün malların Hongkong yo· 
!undan da menedileccğini beyan et 
miştir. 
ANLAŞMA ÇİNDE FENA 

KARŞILANDI 
Fakat İngilterenin bu hattı ha. 

reketi Çinde çok fena bir tesir bı_ 
rakmıştır. 

General Çankayşek, şayet İngil 
tere, "Birmani,, yolu meselesini, 
Çin - Japon sulbü meselesine ka. 
rıştınrsa yalnız Çin dostluğunu 
değil ayni zamanda Şarkta kendi 
vaziyetini de feda edeceğini !ngil. 
tereye bildirmiştir. General, Çi
nin hakimiyeti muhafaza, arazi ve 
idari bütünlüğü temin edilmedik· 
çe silahlarını bırakmıyacağını iHi 
ve etmiştir. 

Çinin Londra Elçisi de, 1ngilte· 
renin hattı harcktini protesto et
miştir. 
AMERiKANIN RESMi TEBLIGI 
Vaşington, 17 (A.A.) - Cordell Hull, 

dun akljam a;ıagıdaki tebliği ncı;rctmi§_ 

tir: 
Bazr gazeteciler, Japon hllkGmctinin 

ısran iızerinc, İngiliz hlikQmetinin, Bir. 
mania yolu ile Çin'e yapılan bazı nevi 
c5ya ithalini tahdit eylediği haberleri 
hakkında Amerika Birleııik Devletleri 
hiıkiimctinin noktai nazarını sormuşlar_ 
dır. Amerika Birleşik Devletleri Hari_ 
ciye Nazırı, bu suale cevaben der ki, 
Amenka Birleşik Devletleri hıikümeti, 

dünyanın her kısmında ticaret yolları. 

nın açık tutulması ile meşru bir suret_ 
te alakadardır ve yukarıda soylendiı;i 

tarzda bir tedbir eğer alınırsa, bunun, 
dıinya ticaretine sebepsiz manialar koy_ 
mak suretiyle Hındiçini demiryolund1 
son zamanlarda almana miı§abıh bir 
tedbir olacağı fikrindedir. 

Beşiride Petrol 

Arama Faaliyeti 

Yahudiler aleyhindeki kanun
lar, henüz daha neşredilmemiştir. 
Bunun sebebi, pek muhtemel ola
rak, Romanyadaki 750 bin yahu. 
di hakkında alınacak tedbirlerin 
meleketin ekonomik hayatını cıd~ 
dı surette sarsacağıdır. 

• İngiltere Hariciye Müsteşarı 
Butler, Avam Kamarasında yap. 
tığı beyanatta, Romanya ile akte. 
dilen garanti muahedesinden mü. 
tevellit taahhiıdata karşı İngilte. 
renin kendini bağlı addetmedigini 
bildirmiştir. 

AVRUPANIN YENİDEN 
TEŞKİiiİ MESELESİ 

Avrupanın yeniden teşkili hak. 
t<ında Romanyada çıkan en mühim 
Alman gazetesi olan Bucarcster 
Tageblatt gazetesinde r.e 1 rolu
nan ve Times gazetesi tarafından 
nakledilen pek manidar bir maka_ 
le, ezcümle şunları yazmaktadır: 

"Yeni nizam dahilinde devletle. 
rh milnferiden kendi mevkilerini 
intihap etmek hakları olmıyacak. 
Bu devletler kendilerine tayin c. 
dilen mevkileri kabul edecekler. 
dir. Almanyanın cenubu şarki Av. 
rupasında sulh ve intizamı tesis 
etmek arzusu, kendi metalibatının 
muhik olduğuna ne kadar kani o. 
lursa olsun, pekala şu veya bu 
devletin feda edilmesini mucip o. 
la bilir." 

Bu makale Tablettin şu mealde 
olan mütalfıasile tetabuk etmek. 
tedir: 

"Bir ahenk icabatı neticesi ola. 
rak "Avrupada yeni nizam" deni. 
len şey, sadece Almanyanın emri 
altında ve onuh etrafına, mi.ımki.ın 
oldugu kadar fazla Avrupa dev
leti toplıyarnk, Almanların endiis. 
triyel Y,abiliyetıle harp kudretleri. 
ni fazlalaşhnnaktan ibarettir. Al. 
manlar, kendi sınıflarından diğer 
üç devletin her birisile daha başka 
harpler derpiş ettikleri cihetle, te. 
baalarını ve kendilerine tabi olan 
menfaatlerini, eski Roma usulii 
kemali faaliyetle disiplinlcştir. 
mekle meşgul bulunmaktadırlar. 
kendilerine verilecek menfaatle. 
rin ümidile yeni memleketler ka. 
zanıldıkça bu program inkişaf et. 
mektedir'~ 

• Ayni tarz düşiinüşlc Manchcster 
Gardian gazetesi şunları yazmak
tadır: 

"Polonyaya yapılcın muamele, 
Almanların Avrupaya mütedair 
planlarının hakiki manasının bir 
nümunesini teşkil etmektedir. Po. 
lonyanın zirai işçileri Almanyaya 
nakledilmiştir. Diğer taraftta, mü. 
himmat fabrikalarında çalışan kö. 
lelere bırakılmış olan asgari mik
tarda yiyecekten maada, orman ve 
endüstrisinin mamulatından rnah. 
rum bırakılan Polonya, umumi bir 
açlık ile tehdit edilmektedir. 

Bitler, muzaffer o!mıya muvaf. 
fak olursa, bütün Avrupanın mah. 
~Um olacağı akıbet budur." 

l\IACARİSTANDA 

Hariciye Nnzırı Kont Csaky, par
lamentonun Hariciye Encümeni 
huzurunda Münili görüşmesi hak. 
kında izahat vermiştir. Yarı resmi 

Ankara, 17 (TAN Muhabirin- bir tebliğde deniliyor ki: 
den) - Maden tetkik ve arama Macaristan, hiç kimsenin mana. 
cnstitüsti petrol arama grupu mü. sız bir surette 1\Iacarların sulh. 
durlugü, Beşiri petrol sahasında ;ıcrver niyetlerine engel olmıya. 

cağı ümidindedir. Fakat eğer böy. 
, yeni sondajlar yapmak üzere ç;-,. 
lısmalarına devam ctmektcd·ı·. le bir şey olursa, Macaristan, bu-

na karşı koyacaktır. İyi komsuluk 
Petıol arama grupu, Beşinde\ i münasebetleri idame etmek ihti
sondaj iıletlerile bugün yeni bir yacında bulunan yalnız Macaris
kuyuyu açmıya başlamıştır. Diğer tan değildir. Bazı devletlerin bu. 
taraftan Adana civarında bulunan na belki daha ziyade ihtiyacı var 
sondaj aletleri Beşiriye nakledil. dır. Bu vaziyetin anlasılmaması 
mektedir. Bu nakil işinden sonra imkansızdır. Macaristan, kimseye 
Giger kuyuların açılmasına ba~Ia. şifa bulmıyacak yaralar açmak ni
nacaktır. IYCtindc değildir . .Macaristan, ma. 

kıil bir anlaşma ne, anud muha
sımlar yerine itimada lfıyık dost. 
lar kazanmak arzusundadır. Şim
diye kadar yapılan sessiz muca
dele, çetin olmuştur. Bununla be· 
raber, Macaristan, Macar davası. 
nın yeni safhalara doğru terakki. 
sine bu kadar cok defa yardım eL 
miş olan devletler ile anlaşma ha. 
linde her sahada yeni çarpışmala. 
ra karşı koymaga hazırdır. 

Kont Csaky, sözlerini bitirir
ken, mihver devletlerine minnet
tarlığını bir kere daha bildirmiş ve 
halkı, Macar - Alman münase
betlerini bozmağı istihdaf eden 
propagandalara ehemmiyet verme 
miye davet eylemiştir. 

Macar Hariciye Nazırının izaha 
tı, encümen tarafından ittifakla 
tasvip edilmiştir. 

BULGARİSTANDA 

Sofya, 17 A.A.) - Yugoslavya 
Nafıa Nazırı Miko Krck, Kral Bo. 
ris tarafından kabul edilmiştir. 

Mumaileyh Başvekil Filov ve Ha. 
riciye Nazırı Popov ile de görfü;_ 
müştür. ı> 
ROMANY ADA BİR İNFİLAK 
Biıkreş, 17 (A.A.) - Kalas elek. 

trik fabrikası bu sabah siddetli bir 
infilaok neticesinde berhava olmuş 
tur. Infilakın sebepleri mallım de
ğildir. 

5 kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 
Askeri makamlar tahkikata baş. 
lamışlardır. 

İNGİLTERE • 
Mihverciler 

(Başı 1 incide) 
rette muhakeme edebilecek hususi 
mahkemelere ihtiyaç vardır. Bu 
mahkemeler her nevi cüriim ve 
cünha ile de iştigal edebilecekse 
de, pratik sahada daha ziyade as. 
keri va ,5yet noktai nazarından o. 
lan cürümlerle meşgul olacaktır. 

Bu mahkemelerde jüri eılrİııya
cağr gibi, verecekleri karar da 
temyh. edilemiyecektir. Kanun 
dairesinde, ölüm hükmü de dahil 
olmak uzere her türlü hükmli ver
mek saliıhiyetini haiz ola::aklar. 
dır. Harp sahalarına şamil olabi
lecek yağma vakaları halinde, son 
derece ağır cezalar tertip edebile. 
cekleri gibi, olum kararı da vere
bilecektir. 

Mezkur layiha Avam Kamara. 
sınca ikinci kıraatinde kabul edil. 
miştir. 

• 
Hava Nazırı Sir Archibald Sinc-

lair, bugiın söyle,\gi bir nutukta 
dedı ki: 

"Almanların havadan, karadan 
ve denizden İngiltereyC' yapabile
cekleri her türlü büyuk bir hu. 
cum akim kalacaktır. Karada de
nizde ve havada müdafaada~ ne 
kadar çabuk taarruza geçersek j 
harbi o kadar cabuk kazanacağız'. 
Bu ayın bidııyctindenberi düşman 
105 tayyare kaybetti. Biz ise, 24 
kaybettik. Şimdiye kadar düs. 
man gece veya gündüz hücuml~
rında bize ancak pek cüzi hasar 
tevlit edebılmiştir. Bizim ise, bir 
gtinde diisman topraklarına hü
cum etmeden kaldığımız müddet 
yalnız bir saattir ve Alman sana. 
yiinc ve münakale yollarına ver. 
dirdiğimiz maddi hasar ve zayia
tın çok ciddi olduğuna inanabili
riz.,, 

• AL!\IANY ANIN 1\IAGLÜBİYETI 
1'1CSEI..ESİ 

Nevyork, 17 (A.A.) - Reuter: 
Ne":york Herald 'l'ribunc diyor ki; 

"lngiltere denizlerde hakimiye. 
t~ni muhafaza eder, havada mnğ
l~p o.lmnzsa, Almanyanın mağlU. 
bıyetı yalnız kabil değil, fakat 
muhtemeldir. Hitler şimdi sulh 
zeminini yoklarken, bu hakıkati 
tamamile müdriktir. Bitleri mu
zafferiyelinin meyvalarmdan mah 
ru~ edebilecek dünyada yalnız 
İııgıltere devletidir.,, 

--o-

ispanya, Şili İle 

Münasebatını Kesti 
.. Mndrit, 17 - Haber verildiğmc 

g?.re. 1sp~nya, "Şili halk cep~1esi,, 
hukumetı muhacir kızıl İspanyol
~ara a~ıkça yardım ettiği ıçln Şili 
ıle dıplomatik miinasebetlerini 
kec;mi§tir. Kızıl İspanyol muhacir
leri gerek Şili matbuatı ve radyo. 
lan v, ·lasile, gerekse tertip et-
tikler ' tinglerde İspanyol mH_ 
letir ·stce tahkir etmekte. 
diı en bu mitinglere Şili 

Ci en yüksek memurları 
etmektedirler. 

İngilterenin 
Başbelası: 

YENİ 1'"'EŞRİY AT : 

İrlanda 
~ (Bnşı 1 incide) 

J rlanda 914 Cihan Harbinde 
de İngiltcrcye müşkülat 

göstermiş, Sin Tein denilen İrlan
da milliyetperverleri ikide bir is
yan bayrağını açarak, istiklal da. 
vasına çıkmışlRrdır. Nihayet 918 
de İngiltere, İrlandaya yine istik. 
lal venney~nce; l'e.rlilerle Ingiliz 
askerleri arasında çarpışmalar ı 

b.aş!<:mı§ ve bu dahili harp 921 ta- J 

rıhıne kadar devam etmiştir. An
cak o tarihte İngiltere, lrlandaya 
Kanadanın vaziyetine benziyen 
bir yarım istiklal vermiştir. Ce. 
nubi İrlandada cümhuriyet ilan 
edilmiştir. Ayrı bir parliıınento te
sis edilmiş ve fakat Şimali İrlan. 
da Cenuptan tefrik edilmiş, ve 
müstakil İrlanda da İngiliz Kralı
nın nüfuzu altına konmuştur. 

Bu sebeple İrlanda istiklalini 
hala kazanamamıştır ve İngilte
reye karşı husumeti devam et
mektedir. 

Bu harp başladıktan sonra da 
İrlanda harbe iştirak etmemiş, bi: 
taraflığını muhafaza edeceğini i
liın etmiştir. 

lrlandanın bitaraf kalması de. 
rnek, İngilterenin Garp kapı!arı
nın düşmana açık kalması demek
tir. Çfınkü İrlandada İngiliz diiş. 
manlrğr ne kadar kuvvetli ise İn. 
giliz İmparatorluğunu yıkmak is
tiyen Almanyayn karşı da o dere. 
ce sempati beslenmektedir. Al. 
manya bu vaziyetten istifade ede
rek, İrlandada ,gayet kuvvetli bir 
sefir bulundurmaktadır. Seneler. 
denberi İrlanda dahilinde propa. 
ganda yapmaktadır. Ve burada 
~fkarı umu.miyeyi hazırlaru1ştır. 
lrlımdanın Ingiltereyi istilada Al
manlarla beraber çalışmıyacağı 
iddia edilemez. 

J n~i~~~r:, bu tehlikeyi hisset-
tıgı ıçın, İı-landadan vazive_ 

tini ~ayin etmesini istemiştir. Fa
kat Irlanda, ne pahasına olursa 
olsun, bitaraflığını muhafazada ıs. 
rc~r edecegini söylemektedir. 

Bı.;. takdirde ya İngiltere İrlan. 
dayı cebren işgal edecektir, veya
hut burasının Alman deniz·ıltıla. 
rına ve Alman paraşütçülerine bir 
üs vnzifesi görmesini kabule mec
bur olacaktır. 

İrlanda guya bitaraflığını mu
hafaza için şimdi asker toplamak. 
tadır. Fakat toplıyabileceği ku\•
vet 40,000 kişidir ve bu kuvveti 
lngiUzlere karşı mı, yoksa Alman
lara karşı mı kullanacağı şüphe. 

lidir. 

Onun için bugiinlerde irland;ı. 
nın vaziyeti fevkalade nezaket 
kesbctmiştir ve İngiltere için bir 
baş belası olması ihtimali pek 
çoktur. 

Eğridir Gölünün 

Taşan Mecrası 

Temizlenecek 
fsparta, 17 (TAN) - Eğridir 

göliıntin mecrasının uzun zaman
danberi ayıklanmamasmdan ve 
son ynğmurlar münasebetile su. 
yun çoğalmasından dolayı etrafın
daki mezru arazi üzerinde hasnr 
yapması ve köylülerin sıhhatinin 
bozulmıya başlaması ı.izerine, vi
layetin t~ebbüsü ve Nafia Veka. 
Jetinin yakın alakasile bu işle 
meşgul olmak üzere Nafia Vcka~ 
leti su işleri dairesi reisi S:ılahat.. 
tin Bukc dün beraberinde bir fen 
h~y~ti olduğu halde şehrimize gel 
mıştır. l! eyet derhal tetkiklere 
başlamıştır. Yakında temizleme ve 
ıslah işine başlanacaktır. 

-o--
Şehrimizde 3 Aylık 
Kahve Stoku Var 

Gümriiklerde bekletilen kahve
ler üç aylık ihtiyaca kifayet ede. 
cek kndardır. Piyasamızda da iki 
aylık kahve ve beş aylık çay sto. 
ku bulunmaktadır. Alakadarlar, 
kahve ve çay yerine yerli meş
rubatın kullanılması kararı tatbik 
edildiği takdirde, kahve ve çay it
halatının devamına hiçbir mani 
bulunmadığı kanaatini izhar edi
yorlar. 

Fakat İstanbulda birç:ok kahve 
ve gazinolar, hükı'.'ımetin bu hu
sustaki kararım kendi lehlerine 
olmak üzere dünden itibaren tat· 
bik etmeğc kalkışmışlar ve üçün
cü sınıf addedilen kahelerde bu 
gibi meşrubatın fiyatını 7,5 kuru
şa ~ıkarmışlardır 

YÜCEL - Temmuz. 65 inci sayıc:ı bir 
çok değerli yazı ve re imlerle çıkmıştır. 

e FOTO MAGAZİN - Evvelce ay
lık çıkan bu snlon ve sanat mecmuası 
13 Temmuzdan illbnrcn haftada bır çı
kacaktır. Birincı sayı, bilyiık bir ka- RAŞiD RIZA TİV 
pak, zengın mundcrecnt ve en son gc-

1 
Bu akııam Kadıköy Silre 

len harp rcsımlerılc intişar ctmi§tır. e SÜRTÜK e Komcd 

Resmi Daire ve Müesses 
Nazarı Dikkatine: 

Kag1t buhranı dolayısiyle gazeteler hacimlerini 
mek zaruret1 karsısında kaldıklarından ilan fiyatları 
ruş zııın vanmak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Keyfiyeti aiakadar daire ,.e muesscselerin naza 
Keyfiyeti a1iıkadar daire ve müesseselerin naz 

]erine arzC'~<'rİZ. 

, ~::r:m;:l:S:lll!!!!!'::J Geceli - Gündüzlü 

Üsküdar A erikan Kız Li 
Mekfop Eylfrlün 17 nci SALI günü açılaca 

Kayıt için Pazartesi ve Perşembe gii1ıleri saat 9 
kadar, aynca da mektupla müracaat kabul 

Adres : Bağlarbaşı - Telefon : 60i74 
... ..... ~.C!lmıllB!llllllJl'lllml!!!llm!lll ........... -

20/7/ 940 tarı'ıınd"t:. ıtıbnren munhasıran Zonguldak Çatala 
yos istasyonlarından Karabiık istasyonuna ve buradaki demir ve 
kaları namına nakledilecek "her nevi demir cevheri., nden alınaca 
retlerini gösterir yeni bir tarife zeyli mer'iyete konulmuııtur. Fa 
için istasyonlara miiracaat edilmelidir. (6226) 

* Mul ıımmen bedeli 2500 lira olan bir adet yangın söndürmek 
pomp (araba üzerine monte edilmiş) 22/ 7 /1940 Pazartesi ı:ünü 
on beste Haydarpaşada Gar binası dahılindeki Komisyon tarafın 
zarf usulde satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 187 lira 50 kuruşluk muvakkat te 
nunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı 
(14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lii.zımdır 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dafı.tıl 
(577 

Darphane ''e Damga l\1athaası Miidürlüğiin 
Muhasebe i:ilerindc unC'tle İ!:tihdam edilmek üzere usulü ın 

hakkile vakıf ve n•emur clr.ıak t.vsı:ı!ını haiz iki memur alınacak 

Taliplerin şeraiti Cıı;rcnmck ıi •. erl' müduriyete Temmuzun 20 

dar muraraatlan. (612 

_ Gayrime ul Satış itan 
lstanbul Emniyet Sandığı Miiclürlüğiindcn : 
Yus-:ıf İzeddin Erdincin 24217 Hesap No. sile Sandığımızd 

(61JO) lirayıı kaı şı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu 
diı:inden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanununu 
maddesinin matufu 4G ıncı maddesine göre satılması icap eden B 
Sarıyerde Dere caddesinde eski 45 yeni 75 No. lu sırf mülk kaı:i 
tamamı bir buçuk ay muddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış t 
kaydına cdre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (319) lir 
çası ''erecektir. M.llı bankalarımızdan hirinin teminat mektubu 
olunur. Birikmiş butun vergilerle belediye resimleri tellaliye rusu 
!uya aitti. 

Arttırma sartnamesi 22/7 /940 tarihinden itibaren tetkik etnıe 
lere sandık hukuk ıı.leri servisinde ac;rk bulundurulacaktır. Tapu il 

ve sair lnzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasmrla vardır 
maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılıca çıkarılan ı:a 
hakkında her seyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
5/ 9/40 tarihine miiı;adif Perşembe ı:unü Cağaloğlunda ki.in sat1 
saat JO dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil 
teklif edilecek L•cddin tercihan alınması icap eden gayrimenkul 
yetlerile Sandık alal·:ıgını tamamen geçmiş olması şaı ttır. AkSİ 
son arttmmın tc.>ahlıı.idiı baki kalmak şartiyle 20/9/ 40 tarihine musa 
ı:uniı aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
da cayrimcnkul en çok arttıranm iıstıinrle bırakılacaktır Hakları 

cillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahi.plerinin 
rını ve hususile faiı: ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden it' 
gun ic;in~e evrakı mi.sbitelcrile beraber dairemize bildirmeleri 
Bu ııuret 1 c hakforını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerıl 
.-ılmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric; kalırlar. Daha f 
lCımat almak ıstıycnlcrin 939/ 476 dosya No. sile Sandığımız buk 
servisine r.ıuraclat ctmclerı !uzumu ilan olunur. 

·* * DiKKAT 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek ı: 

istiyenlere muhammınlerimizin koymus olduğu kıymetin % 40 ırıl 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sureti>'! 
lık gost,.rmektedir. (6288) 

_ Gayrimenkul Satış İlanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Miidiirlüğündcn : 
Zeh :ı ve Nazif ve Mithat ·ne Emine ve Rahmiyenin 14368 Jıe 

sile SamJ•&ımızdan aldığı (1800) liraya karşı birinci derecede ip01 

vadesinde borcunu 'ermediğinden hakkında yapılan takip iızerine ~ 
lu kanununun 46 mcı maddesinin matufu 40 mcr maddesine göre 
icap cien Beyoflunda Kuloğlu mahallesinin eski Ağahamamı ycfl 
ve kadastro tesh1tinde Turnacıbaşı soknğında eski 4 yeni 28. 28 
No. tajlı dukkanı olan kagir bir evin tamamı bir buc;uk ay müddetle ' 
tırmıya konınustur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. lı 
ya girmek isti yen ( iSO) lira pey akçası verecektir. Milli hankala( 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birıkmiş butün vergileri 
diye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rıisumu " 
aittir. 

Arttırma şartnamesi 25/7 /40 tarihinden itibaren tetkik etmek 
lere s:ınd~k hukuk i leri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu siC' 
ve saır luzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasındn vardır. 

maya girmiş olarılar, bunları tetkık ederek satılığa çıkarılan gıırtl 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci • 
!l/9/40 tarihine müsadıf Pazartesi günü Cağaloclunda kain sıırıd 
saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilıtı' 
teklif e~ilecek bedelin tercıhan alınması icap eden gayrimenkul ırıU 
yetlerile Sandık ahcağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi l 
son arttıramn taahhüdü baki kalmak şartile 24/9/40 tarihine müsll 
günü ay~ı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu a 
da gayrımenkul en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır Hakları 1 

cillerile sabıt olmıyaıı alakadarlar ve irtifak hakkı sahi.plerinin bil 
rını ve hususile faız ve masarife dair iddialarını illin tarihinden jtıtı' 
gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildırmcleri lf 
Bu suretle h:ıklaı mı bıldirnıemis olanlarla hakları tııru ılcillerilt 
olmıyanlar satI'l bedelinin paylaşmasından haric; kalırlar. Daha f•1 

lılmat almak isti)•cnlerin 939/41 dosya No. sile Sandığımız bukıı• 
servisine mlıracaat etmeleri lüzumu illin olunur. 

. * * DiKKAT 
Emniyet Sanr:lığr, Sandıktan alınan gayrimenkuliJ ipotek 

istiyenlerl" muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymeUn 3 40 ını 

etmemeic üzrre ihale bedelinin yarısına kadar bor, vermek aurcti1l' 
lık göstermektedir. (6265) 
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ve Kıs ançı~ 
ez 

D ti.nkü sabah gazetelerinden birisi 
uTan,. ' 

takındı O n karşı mutecaviz bir cdA 
kınan ~uh gazete namına bu edAyı ta
tan kend arrır, hn~rcUe k rşılamak-
1 ımızi al madı an Yazıyor· ınuz şu satır-.. . 

- Hu (ı l 
dırdı. Gaz t ~c gaz te sayfalarını in-
rarına fta \e C'r de, hükCimctin bu ka
olduğunu b 1~tıncnın blr "atan borcu 
ıne • için rkr. Sayfalannı indir-

nralorında nl dllnku Sal n .. tıl r. Fakat 
:falarını ıd gunQ, butun gazeteı-.r say-
sabah ga~:t:lkleri halde, yalnız bir 
etucı büyük ?In c ·i hacminde ısrar 
en hayret v bır hayreUe goruldü. İşin 
Pan gazel eren 1:°rafı şu: Bu oyunu ya
sayfahrın e, otckı nrknda ı. n arasında, 
terek hor :zııltılma ı kararında mus
hyan ~az~ı!r edilmesi içın imza top
nıOsaad • Hukumcl.m bu oyuna 

Garip :tınrmc ni bekliyoruz." 
derhal anı ır 1 h et ofkc ile yazıldığı 
let, vat n ı an bu Yazı, bu i bır mil
ıniye çnb~ memleket mc el ı su il ver-

Evveliı •Yarak devam edip gıdıyor. 
dıranl rın o rnuharrır(' bu s tırl n yaz
lcri \'c ta nl'den e anı rn k i temcdık
hakik tı ~~;en t hrıf cttııderı basıt 
na tlall iJt 

1 dır lı'Tl, G ete sayfaları-
"- Bir e en kanurı maddesı şudur: 

metre .sayfasının ebadı 0.42X0.58 
' Yanı salhı O 2436 re ve dah b • murabba met-

de dôrt sa:r ~Yük ol n gazetcl(!l', gun-
Bır sayf an fazla çıkamazlar. 

tnrlardan ~ ını ebadı, yu)(nrıd ki mik
dan fazla z olanlar, gUnd<' allı nyfa

n<' r<'d lC'mczJer!" 

GCiruluyor k' 
Qzer.nd • hukfimct, y!a adedi 

c de•ıl 
durmu tUr V • ay(a cb dı uzerinde 
basıt ı1 d; "TAN" ın yaptığı çok 
dakArlık d• "1Y!ularının ebadından fe-

e err' ll 
ibarettır N· • a ı sayfa çı maktan 
letinde a1 ·~tekim, on} rınde kanun, el
"T ANn ç "'c b •larında şuur olanlar 

ın ha k · • 
kavram kt re etındekı me ruiyeti 

Bızırn ha tcrcddut etmemişlerdir. 
hl:vctt ' cm mutecavlz gazetenin sala

ar rnurn il 
ll'lC".;lekda 1 ıne, hem de diğer 
ta ise şu arımıza imzal ttı •ımı:z: k6ğıt-

,, eumlc yazılıdır: 
- Koordı 

olduğu lah<:t' ııa Yon heyetinin Vl'rmiş 
Ternınuz 04 ıt k rnrına il.tıba ederek 16 
"YC'?ll c .. ~ Snlı gunündcn ıtibaren 

Yine g" h lındc inlışar edeceğiz.!" 
nı aza11.ın°a~1~Yor k, "TAN" s yfaları
lladeco "y . ahhUdU altına glrmcml• 

enı c:: " Cil ü "' rilllacagını bıld . ç ll'rl içinde dav-
lneslekda ları ınnı tır: Ve harekcU de, 
aylurı d(' ıldı~.a r en vcrd~ söze 

E et "TAN" 
sayfa olarak i b_öyle yapmayıp da dört 
VÜıde bulu ntı .:ır etseydi, btze tcca
az ktı~t 1 .nan gazctc.>ye nisbetcn daha 
lt 6

' Çınc sı ı k ' 
alacakb: Cilnkn nma nıccburlyctinde 

dı ''Tan" a ls o g :Z:<'tenln sayfa eba-

klın, o gazct~ı:e:e,~ok ~?yüktu. Nite
!a olarak inf e TAN g bl altı say
larının genılJ{i:ı~r cttiğ~ gt.1nlcrde, sayfa
blze nisbeUe k saye ındc, munderecatı 
ziyet, o CCrid ı;o fnzlaydı. Fakat bu va
iı;lndlr ki enin mcn:r aUer!ne uyduğu 
duYnıuyor ,dınılıu ekonomi endi&eleri 
"-· ' ev tin ktığıt ikt -c.ı.ısunu dustı ıs t etmek 
dını kür;!Utın ntnüyor, sayfalarının eba
:tordu. eyi aklından bile geçirmi-

Simdı gi5stcrd! 
llkıe (1), vatanı e~ mllll öfke ıre titiz-
kt sÜkCinctı dı eyle CI), o zaman-
ın :rn• arasındaki lczad bir t . -

"na verem· ur 
kanuna uyarakıy~;:'2• Acaba, onun da, 
\t<ı altı sayta ol yunu ku~tmesine, 
rntını Var? arak inliııar etmesine ne 

Nıcın, böyle d 
tercih ediyor nvranmıyn tecavüzü 

Ranı.ı.nun fi 
cihet var n md clahnlc edebileceği bir 
lltınn ayıo~~ ~ :ı, ne hUkümcte, ne ka
lckda 1 nmı vranmadı ım17., ne mc -
rnız. ve hileJ~,b~c de halkı nldatmadığı
%Ülfinde bul r OYUn Yapmak tcnez
ISikArkcn if~nmndı ımız bu derece a
Bllnızdır.' raya "e tccn,,,il:z:c u.,rayı-

Bizc en fal 
lnCSiekdaşın z1~1~0 Üf VC'ren nokta, bu 
faat h npla e birde, küçük men
let, mcmıck:~nı, ort ya bir vatan, mil
~c ıdir. mc clcst maskesilc silr-

Devfotın mQ 
len YC"line ade ctmC'me 1 ltızım ge
illE'tle n lrn nokta da, h r zaman hur
ler!n, ikide b~ farz sayılan bu kcllmc
olunrnn ıdır, rde, bu 6l'kıldc istismar 

Kullandığı 11 
rahauc anı anın bozukluğundan sa-

ıyoruz k' 
Stıyf l nndan f l ı, bu rl'fik!mlzin 
tarafı, zaten üs~~ a ııznlnuş bulunan 
<lir. lialbukı n olmıyan tttbiycsi-
11"8lınnl?l 1 b zlm Tiırk matbuatında 

nı tem 
il.dece buydu· ı ettı miz şey de 

lCA ıt buh. 
9 ranı h r 
~ hiçbir z:ın- z 11' n g<>Çcbillr. 

buhranı k d n, mcmkkctc, terb.ye 
r zar r veremez• 

1 · 

• 

Bütün mahsulünü 3 ay yerine, 3 saatte kaldıran köylii, muharriri mizc memnuniyetini anhıtı:ror 

A kara Köylerin e 
sat Sef erberliğ · 

Na ıl Başarılıyor 7 
E limesut havn meydanını 

biraz geçtikten sonra oto
mobil sağa döndü. Tepeyi aştık
tan sonra geniş bir tarlada, "Bi
çer döğcr,, makinesinin çalışma
sını seyre başladık. Tarlada ba
şaklar, makinenin çalıştıgı yerde 
birdenbire sap haline geliyor 
Makine bir yaylı araba süratile 
ilerliyor. Bu ilerleyiş anında ba. 
şak biçiliyor, ambar gibi o'r yer
de dôvuli.iyor, ondan sonra kal
burlara gidiyor, eleniyor; sa. 
man arkaya a t ı 1 ı y o r, ta
neler de kaldırıcı cihazlar vası
tasile depoya akıyor ... Bir kolun 
hareketile depodaki bugdayı bir. 
denbirc çuvalların içinde görü
yoruz. Bu hareketlerin hepsi bir 
dakika bile sürmüyor. 

Koştuk, makine harekette i. 
ken üzerine fırladık. Makine ön. 
de bir traktore raptedilmiş. Trak 
törü bir adam kullanıyor. Maki
nenin üzerinde bir makinist, bir 
de muavini bulunuyor. Bir ya
rım saat içinde çuvallarla buğ
daylar yanynna sıralanıyorlar. 

M akinenin üzerinde geniş ha-
sır ..şapkalı, on sekiz, on 

dokuz yaşlarında, sarışın mek
tepli bir genç kız duruyor. Ma. 
kine fazla gürültü yaptığı için, 
bağırarak sordum: 
-Adınız ne? 
- Engin Tlizün. 
- Talebe misiniz? 
- Yüksek Ziraat Enstitüsü 

stajyerlerindcnim. 
- Niçin bu mesleği intihap et

tiniz? 
- Meml~ketime bu s'lhada 

daha faydalı olacağımı düşı.in. 
düm, onun için ... 

- Nerelisiniz? 
- İzmirliyim. 
- Orada araziniz. falan var 

mı? 

- Var. Mümkün olursa onu 
işleteceğim. 

- Kaç sene okuyacaksınız? 
. - Be? bu sene Enstitüye gir. 

dım. Bır sene bu makinelerde 
stajyer olarak çalışacağım, (ln
dap sonra iiç sene de Enstitüde 
okuduktan sonra, ziraat mlihcn. 
disi olacnğım. 

- Stnjyer olarak sizin gibi 
kac kız talebe var? 

- ~ltı kişi. Erkek arkadaşlar 
kombıneler hesabma Niğde, Po
latlı, Ergazi gibi mıntakalarda 
çalışıyorlar. Biz de burada bu 
makinelerde çalışıyoruz. ' 

Yine bu kısa muhavereyi ik
mal edinciye kadar tarlanın biri 
bitmiş, diğerine başlanmıştı. Nu
man Kıraç: 

- Bir makine, bin ailenin isi-
ni görüyor, dedi. -

T ekrar. otomobıle bindik. 
Makınelerin köylü hesabı

na çalıştığı yere, Ergazi köyi.me 
gittik. 

Görülecek şey: Bir tarafta pa. 
rası olan muhtar, tarlanın hesa
bını bu akşam görecek. Diğer ta
ı afta fakir köyli.iler harman yap 
mak için tarladan harman yeri
ne taşımak üzere kağnılara ba-

--YAZAN--

Emin Karakuş 

.. 

Buğday ambara biiylc akıyor 

şakları yüklüyorlar. Köylü, kağ
nıyı harekete getirmek için öku
zü bir dürtti.i: 

-Deh ... 
Gıcırtılar arasında kağnı h:ıro. 

ket etti. Biraz uzakta Dizel nıo
törlerin sesi geliyor ... 

Tarlasını biçtiren muhtarın 
yanına yaklaşarak sordum: 

- Bu tarla biçilmege ne za. 
man başlandı? • 

- Biraz evvel. 
- Ne zaman bitecck7 
- Biraz sonra. 
- Kaç döniim vnr? 
- Bilmiyorum, elli, altmış dö. 

.ıüm var. 
- Dönümünü kaça biçtiriyor

sun? 
- Dönümünü değil, kilosunu 

seksen santime. 
Hesap, kitap ettikten soara 

devam etti: 
- Yüz kurusluk buğdayıma, 

on üç kuruş masraf veriyorum. 
- Karlı bir iş mi? 
- Ne diyon Beyim, tabii kiırh. 
- Evvelce nnsıl yapardın bu 

.şi? 

- Onu hiç sorma. Bir döniiın 
yeri iyi bir ameleye nltmış ku. 
ruşa biçtirirdim. Boğazı da bana 
ait olurdt.ı. Bu iş aylarca sürer, 
İşlerimfa biterdi ama, biz de be
ruber biterdik. 

- Bu seneki mahsul nasıl? 
- Bu sene çok iyiyiz şlikür. 

On senedenberi böyle olmamış. 
tı. Bu sene, geçen seneye naza
ran iki misli fazla mahsulüm 
var. 

:_ Sizinkiler hangisi? 
- Orak, doven, bizim aletle

rimiz. 
Numan Kıraç gülerek muka

bele etti: 
- Sakın bayanını da değiştir

meyesin. 
Hep beraber gülüştük. 
Köylü memnun. Adeta riiya 

görüyor gibi bir hali var. Eker
ken ne sıkıntılar çcktigi bu tur
lanın. böyle birdenbire ortadan 
kalkması, onu hayretler i(;inclc 
bırakıyor. Hatta biraz ela i.ızühi
yor gibi bir şey. 

Bu sırada yanımıza başka köy 
den bir köylü yanaşıyor. Selam 
vererek diyor ki: 

- Beyim, benim ve bir de bir 
arkadaşımın iki yüz dönüm ka
dar bir tarlamız var. Bunu da 
biçer mişiniz? 

Numan Kıraç cevap veriyor: 
- Çok az bir şey. Bu bizim i

çin birkaç sa<ıtlik bir iş. Köyde 
buşka biçilecek tarla yok mu? 

- Var Beyim. 
- E .. İşte onlarla da anlaş. 

Biraz daha fazla olsun ki, köyü
nüze kadar geldigimize değsin. 

- Arpa ile buğday arasında 
fiyat farkı var mı Beyim? 

- Yok, ayni fiyat. 
- Kaç kunışn? 
- Kilosu seksen santim. 
Köylü bir durdu. Elini şakağı. 

na koyup, bir duşündü. Memnun. 
Gülerek ayrıldı. 

- Yarın gelir haber veririm, 
Beyim, dedi. 

E rgaz~ köyünde çalışan iiç 
staJyer erkek talebe ile 

de konuştuk. Birinin elinde du
ran üç kitabı alarak baktım. Ma. 
kine kataloğu, mnkinc defteri 
ve bir de katalogdaki ingilizce 
seçemediği kelimeler için ingi. 
lizce bir lügat. 

Tarla, stajyer talebe için bir 
laboratuar halinde. Okuyor, tat
bik ediyor. Öğrendigi şeyleri 
defterine not alıyor. . 

Bu makineler yok iken talehe. 
nin staj ı da tabii o kadar mü
kemmel olamazınış. Fakat bu. 
gtin her türlü noksanları jkınal 
edilmiş. Her öğrendiğini tatbik 
edebilmek imkanı da temin edil. 
mi~ oluyor. 

Ergazi köyiindcn ayrıldık. Yol
~a .. asfalta. çıktığım ız zamun, beş 

dover, bıçer,, makinenin ~ini.ı. 
müzden Hcdcdigini gördük. 

Numan Kıraç sordu: 
- Nereye, nereye? 

_
1
- Balgat köyüne, Balgat kö. 

yune. 

- Bu tarladan ne kadar elde ,--- . 
edeceğini tı.,1miıa ediyorsun? ASKERLiK iŞLERi: 

- On beş bin kilo kn~lar bir 
şey. 

- Ondan sonra? ... 
- Ondan sonra yarın veya ö-

bür gün pazara. 

yanımızda duran ihtiyar bir 
köylü de söze karıştı: 

- Bu makineleri gördükten 
sonra bizimkiler gö~umdcn duş.. 
tü Beyim, dedi. 

Şubeye Da,•c{ 
EmlnönO Aıı. Şubesinden: 
Yedt•k istihklını yüz.ha ı (330 - r 5) 

kayıt No.lı Hamza Remzi oğlu 1309 do
ğumlu Raşit Okçün kısa bir zamanda 
şubeye müracaati iltın olunur. 

• Şubemize 9/1488 s.-ıyıd.:ı kayıtlı cmC'k-
li 6 ncı sınıf hifckçl (327 - 18) Suley
man oğlu Recep Aytaı;lırun çok acele 
şubemize mnracaaU. 
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[ [AUPAMLAU 
Yazan: Sevim SERTEL 

~et~rın öastonu - Şoförlere Dikkat • 

Trende Bir Muhavere 
A m!'.'rikaııın Bulgaristan sefiri Mis_ telerinl ı;eı,;irmesinc mfıni olmak ı;:araj 

sahıplerının mtihim vazıfclerındcn bi
rıdır. 

ter Earlc gayet hoş sohbet ve 
çok ı::ormuş ve gezmiş bır zattır. i<en_ 
disıniıı hemen her mcınlcketın bır ikı Benzin dC'polnrının duvarlarında ~ 
buyuk adJnııylc aı kadaşlıgı vardır. Her le\ h fara ra tgelınmektedir: 

•·Şoförlere dikkat!" 
kese sokulan hu sevimli scfınn gecen 
gctc Sofyadaki bir cazınod başına ll<1Y- • 
1c bır vaka ı:cımiştir: Trende Bir .l\iluhavcre 

O ı:cce bir kac; arkadaşıyle beraber 
irittici bu gazınoya Mister Earle bermu_ S ofyadan İstanbula gelmekte olan 
tat elınde bastonu ıle gitmiştir. Sefirin trende iki kişi arasında şöyle bir 

1 

meraklarıııdan biri de baston biriktir muhavere geçmektedir. İhtiyarı gcncl-
mektır. O gece, arkaıiaşlaııyle beı·aber ne: 

•gayet hoş bir vakit geçiren scfır geç - Siz motörlerdcn benim kadar an-
vakit evine gelir. lıymnazsınız. 

- Öyle mi? Ertesi sabah bütün arkada§larma b;_ 
- Evet, ben Non•eçtcn sellyonım ve 

rer birer telefon eden sefir hepsine ay. 
orada sece sundtiz rnotör sesi dınledim. 

ni suali sorar: Genç sesıni ı;ıkarmamakta ve mütc-
- Yahu benim bastonumu gorduııuz be im bir suretle dinlemektedir. Tam 

mui' Dün gece kaybetmişim. )"arım saat motör ve tayyareler hakkın-
Arkadaşları hiç bir şeyden haberleri da muhntabının kulaktan dolma malü

olmadıfmı, fakat bu kadar uziılmc">inc matını dinliyen genç sonunda gay.cl 
de sebep olmadığını bir bastondan bir nazık bir tavırla: 
ıey çıkmıyacağını söylerler. - Çok teşC'kkür ederim, demiştir. 

J•akat sefirin kederi buyuktur. Zıra Bunların hiçbirisıni bize Amerikadakl 
bu bastonun onun için hususi bir kıyme_ tayyaredlık mektebinde ögretmcdiler. 

Üç s~nelik pllotluııium csna!iında da ben ti vardır. Bir kere bu bastonun içınde 5 

bir kılıç vardır. Yani baston sadece bir bu vakal ra rastgclmcdım. Malümalı-
nızdan istifade edeceğim muhakkaktır. 

kılıca kılıflık etmektedir, Böylece anti_ Zira ben İngiliz tayyare kuv\·etıerinc 
ka bir bastondur. Saniyen bu bastonu iştirak etmek üzere ı;arka gidiyorum. 
Avusturyada sefirlik ettiği sıralard.ı Bunu siiyliyen genç, Amerikanın 
ı;ok iyi arkadaşı olan merhum sabı:C Bulgaristan sefirinin oı;ludur ve ken
BaşvekiI Dolfus hediye etmiştir. Bôyle_ disi fevkalade bir pilot olhınkla me,,-
cc manevi bir kıymeti vardır. hurdur. 

Bütün gayretine rağmen bastonunu "'-----=-=----------
hiı; bir yerde bulamıyan sdir artık ü. 
midini kesmek üzere iken telefon ça_ 

lar. Arkadaşlarından biri yahu, der, ben 
demin bôyle bir havadis isittim: 

- Senin bastonunu dün gece bfa sen 
görmeden pardcsüniın içme, koluna tak 
mıştık, Sen farkına varmadan ta.•dın~ 
.Fakat kesenin içindeki kılıcı gazinonun 
plajmda dıişurmü&sün. Bunu bulan za. 
bıta şimdi harıl harıl dolaşmakta hu 
ecnebi kılıcını kimin taşıdıgını, bu işte 
bir kast olup olmadığını aramaktadır. 
Biz şaka yaptık, işin bu safhaya girecc_ 
cini hiç düşünmedik. Aruk sen çaresine 
bak, 

Ve sefirin söz söylemesine sıra ver_ 
mcden telefonu hemen kapatır. Bir an 
içh şasıran sefir hemen pardcsüsünU 
arar ve hakikaten bastonunu da orada 
bulur. Kılıç ta sapsağlam yerinde dur. 
maktadır. İşin şakadan ibaret olduğunu 
anlıyan sefir ımdi bu hikayeyi giılerek 
anlatmaktadır, 

• 
Şoförlere Dikkat ! 

S on ~Jrkaç aydanbcrf benzin r!c 

~fiitü ~L '.M.:A . C A ... ~ ... - ,.,_ ..... 

Bugünkü Bulrnacnm!z 

1 3 5 6 7 8 

1 
2,_~-'"'-....;.....-~;;;;;;;.;-....;.--

SOLDAN SAGA: 
l - Amik - Bır rtizglır. 2 - Trıkım -

Yaşamaktan emir. 3 - Afrlkadadır -
Ay, kamer. 4 - Ayının evi - Ezan 
okunan yer. 5 - Bir nehir - Cemi edatı. 
6 - Blr sefahat yeri - Köpek. 7 - İran 
kralı - A\TUpada bir nehir. 8 - Öbur 
diınya - Şart edatı. 9 - İçki bardası -
Pıslik. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Etin üstündeki zar - ~ armaıt. 

2 - Mahsul • Kıymet. 3 - Afrıkada

dır - Bir erkek ısmi. 4 - Sicim -

fngıltcrcde vesıka ile ı>ıılılan 
maddeler arasındadır. Otomobllıni ga
raj önOndc durduran şofor, nncak ve i
ka gostcrdıgi l.akdırde murc1dına ere- Emir - Bır nota. 5 - Mesafe olçO u -
bılir. Yol. 6 - Kenar, canip - Kemik d<'ı;ıl. 

7 - Bır yanmada. 8 - Yemek - Kabul 
Bütün bu tedbirlere rclgıncn Hizu

mundan fazla benı.in sarfolundugunu 
goren . hukıimct, tahkıkat neticesındc 

ortalıkta sahte vesikaların dolaştıl;ını 

gormuştur. Bılhassa, gece, kar nhk
tan lı;lıftıde r.deııler pek çoktur. 
Şımdi garajda çalışnnlar.l hu ust e

mir verilmiştir. Bu emre gore, bunl. ra 
hakiki vesıkaların arkasına konacak 
gizli bir işaret gösterilmiştir. BiltUn ve
sikalara dikkatle bakın ;ıoforlcrin sah-

C'tmemek, inkAr - Bır nota. 9 - Anne · 
Geniş dcl;il. 

• DUNKU HUJ..l\1ACANIN 
llALLEDILMlŞ ŞEKLi 

SOLDAN SAGA: 
1 - Gn~a - Asri. 2 - Ev - Şen - En. 

3 - İkrah. 4 - Esk - Afa. 5 - Er -
Ren. 6 - Ara - A:ı. 7 - Meram. 8 -
İp - Sır - Az. 9 - 1'"ıl • Kıs. 

Dişlerden Gele Rümatız a 
Müzmin ri.ımatizma hastalıgının en 

aon moda liekli dişlerin c;urumesinden 
dolayı vücudun başka taraflarında 

meydana çıkan ağrılardır. Bu mod;ı. 
tabıi, en melihur diş hekimlerinin va. 
tanı olan Amerıkadan çıkmıştır. Ora. 
dairi hekimlerden bazılarının rivayeti_ 
ne göre, müımin ri.ırnatizma ağrıları 

daima dişlerin çunimesinden, öyle ol. 
masa bile ağzın içinde bir hastalıktan 
ileri gelir ve rümatiznıil agrıl. ı ına tu. 
tulan her kimse ılkin, dışlcrmin hep. 
sini soktııri.ıp ağzını iyice -yani he_ 

kimce- temizletmclidir. Muzıniıı r\İ

matizma ağrılarından kurtulmanı:ı en 
mi.ıhim §aıtı budur. 

Zaten, çiıruk dtşlcr kad.ır çok dcı.il_ 
se de boğazda. burunda ve kulakl:ıı da. 
ki hastalıklar da ri.ımatizma afrılarına 
sebep olurlar. Bilhassa bademciklerde 
bir iltihap bulunduğu vakit, yahut lm. 
demciklcr şiştiği vakit. hele onlardan 
birinin üzerinde çıban olursa rumatız
ma ağrıları meydana çıktığı çok olur .. 

lınca, hazım cihazının daha a5aC:ı kı. 

sımlarında yerleşen mıkroplarm da 
rumatizma yapabıleccklerinin d• u. 
nulmesi tab:idir. Onun için, Amerolt:ı 
da meydana çıkan modadan onra, 
şimdi, ince ve kalın bani3k ıltıhapla. 

rının, bilhassa apandisit hastalıfın ıı 

karaci&;erin safra yollanndaki lltıhap. 

!arın da rumatizma afrılarına sebcr
olabileccklcri her yerde kabul edilir ... 
l•akat barsaklarda yüzlerce çeşit ve 
milyarlarca sayıda mikroplar ar.ısın. 
da iltihaba sebep olan mikrobu ayıı ı 

etmek pek te kolay olmadıf ındıııı 01111 

bulup ası yapmak ta güçle ır ... lluna 
kar ılık o uzuvların birinde ycrle .. e:ı 
ve rumatizma aı:rılarına sebep ol.ın 
muzmin iltihabı tedavi etmek ı:aruri. 

dir. Tcnaslil uzvunda marifetlerini mey 
dana çıkaran gonokok mıkrobunun ru. 
matizma ağnlan yapması da buna 
benzer. Onun diz kapaklarmın birınde 
yahut bileklerin birinde had rumatız 
ma yaptığını çok kimseler bilir, fakn: 

Bunların da hepsi mikroplu rumatiT.. tcnasiıl uzvundaki hastalık mu7m:n 
ınaların arasına girerler, Di leni~ yıı. 

hut boğazda çıban çıkmasına sel>erı 

olan mıkrop -en çok defa istrcp•okok 
mikrobu- mafsallarda da ruınatiz_ 

maya sebep olur. Bu mıkrop, yahut 
dişlerdeki hastalığa sebep baıka mik
rop, iyice ayırt edilerek onunla hi:: a. 
şı yapılır ve rümatizmalı h:ıstaya şı

rınga edilirse ağrılar da kaybolur. 
Ağızda ve boğazdaki mikropların 

riimatizmaya ebcp olduktan a!llaşı.. 

hale geldikten sonra muzmin rlin1<1tiır. 

ma agrıları yapabilecegi rek az lıatıııı 

gelir. 
Haluki insan müzmin runıatilma aı.:. 

nlarına tut\llunca, da.ha önce ı:ec;;rd . 

fi hastalıkların hepsini hatırlamıılı vr 
onları, kendisini riımatizmadan tcdw• 
edecek olan hekimine söyleınelidi• $l 
kayetc sebep olan ağrılar vücu1un • 
bir tarafında gizli ka1mı$ bir iltihabua 
neticesi olmak ihtimali çoktur. 
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V AKIT, NAKiTTiR ! .. 

5 porsıyonluk bir komprıme ıle (Su ve ateşten gayri hariçten hiçbir 
madde i15vc etmeyi duşunmeksizi n) 15 kuruş mukablltnde 15 dakika 
2ıbi kısa bır zamanda zengin \'C ı tıhalı bır sofra haı.ırlıyabilirsiniz. 

·uI 'e me.hur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir çorbayı 
her uıman bulamazsınız. 

Büyilk yardım ve faydası nşikar olan çorbalık sebze komprimeleri
mwn senelerce nefaset ve tıuelıgı nı muhafaza ett.iğıne ~ahıt olacaksınız. 

ÇAPAMARKA 
MERCiMEK. BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çorbalık 

komprımclcrını kılcriniz.de bulundurmayı ıhmal etmeyiniz. 

Y cdck erzak: Tasarruf edilmiş sen·ct gibidir. 
Bilhassa dar \ 'e sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aneler için olduğu kadar yolcular ,.e sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak blr yemek temıni kablldır. Bakkallarınız.dan 50 gram
lık bır komprime 0/100 gramlık b1r komprımeyl 15 kuruştan 

alabilirsiniz. 
BEŞiKTAŞ : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi : 1915 , ..................................... , 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

21,000 kılo kaşar peynırı alınacak
tır. Kapalı zarfla cksıltmesi 23-7-940 
S lı gunu saat 15,30 da Tophanede 
İst. Lv. Amirliği Sa. Al. Ko.da yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 14175 lira, ilk 
t('mlnatı 1063 lira 12 kuruştur. Şart
name Ko.da gorulur. İsteklilerin ka
.?'!Unl vesikalarıle beraber teklif mek
tuplarını ıhale saatinden bir saat ev
vel Ko.na vermeleri. (98) (5854) 

• 
20.000 kilo beyaz peynir alınacaktır. 

beclelı 3791 lira 50 kuı uştur. Şartna
mesi Ko. da gortilür. İlk teminatı 284 
lira 36 kuruştur. tstcklılerln belli sa
ı:ıtte Ko. na gelmeleri. (114) (6071) 

• 1252 ton sömikok kömürü alınacak-
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 26-7-940 Cu
ma güniı saat 15.30 da Tophanede ist. 
Lv. Amlrlığı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli Yirmi se
kiz. bin yüz yetmış lıra ilk tcmınatı 2112 
lira 75 kunı~ur. Şartnamesi komisyon
da a 'irlllur. İst<'klılcrln belli saatte ko
misyona sclmelerı. (144) (6236) 

• Adet 

1000 Bilyiık bez su kovası 

TAN 

Tramvaylar Hakkında ilan 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
Köprünün T~minönü cihetindeki tamirat dolayısiyle _tramvaylar köpriı_ 

den geçemiyeceğinden 19 Temmuz 1940 Cuma günü saat 22 ile 20 Tem_ 
muz 1940 Cumartesi günü tahminen saat 9 arasında Beyoilu ve Beşikta'$ şe_ 
bekesi tramvayları Karakoyden ve İstanbul şebekesi tramvaylan da Bahçeka_ 
pıdan manevra yaprakları muhterem halka ilin olunur. "6212 .. 

MÜDÜRİYET 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumu7un senelik gezintisi 24/VII/940 Çarşamba günü Bostancıda 

Çamlı Gazinoda yapılacaktır. Bu gezintiye okulun eski mezunları ile eski ve 
yeni butiın öğretmenleri davetlidirler. Davetlilerin Çarşamba günu saat 9 da 
Köprünün Adalar İskelesinde bulunmaları rica olunur. "6173., 

· stanbul Vakıflar Direktörlügü. ilanları 

Kıymeti 

Lr. Kr. 
Pey l'ıırası 
Lr. Kr. 

270 10 20 26 Kumkapı Muhsine Hatun Mahallesi Nişancı Hama. 
mı Sokak Eski 11 Yeni 15 No, lu evvelce kagir duk. 
Şimdi hanenin tamamı -6076--

754 20 S6 57 Şehzadebaşı Camcı Ali Mahallesinde Ordu Cad. Es_ 
ki 92 yeni 90, 92 -No, lu 24- metre arsa -5924-

Yukarıda y:..z ılı emlakin arttırması on gün temdit edilmitşir. İhalesi 
25/7/940 - Tnrihinde Saat 15 - de yapılacaktır. İsteklilerin Çemberlitaşta 
Vakıflar Rıı!'lmlidürlüiü Mahlıllit Kalemine gelmeleri. (6251) 

Deniz Le\'azım Satınalma Komisyonu İlanları 

1500 me~c kablo ·•nümunesi gibı" 
1500 metre kablo "numunesi gibi" 

1 adet baskUI "asgari 2000 kilo 
tarlar" 

Yukarda cins vemlktarı yaz.ılı 3 kalem 
eşya 22 temmuz. 940 pazartcsl günü ak
ljaınına kadar pıızarllkla satın alına

caktır. İsteklilerin bclll günde Kasım
paşada bulunan komü:yona muraca-
atları. "6086" 

• Bir Adet Kuzine Alınacak 

- Tahmin edilen bedeli (3700) 
lira olan bir adet kuzinenin 19 Tem
muz 940 Cuma günü saat 16 da pazar-

lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Kati teminatı (462) lira olup 

şartnamesini görmek ve almak iste
yenlerin her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de belli gün ve saatte Ka
sımpaşada bulunan komisyona mitra
f'3atları (6084) 

• 
8842 adet ampul aıınacak 

Deniz ordusu için 103 kalemde ce
man 8842 adet hususi üp ampul 22 tem
muz. 940 Pazartesi guniı akşamına ka
dar pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
he:- gün Kasımpaşada bulunan komis
yona müracaatları. (6136) 

Kilis Giimriik Muhafaza Tabur Komutanlığından: 
1 - Müteahhidi nam ve hesabına olarak 2490 sayılı kan. 51. madde_ 

sine ıöre 3450 kilo kuru Fasulye açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (862 lira 50 kuruş) tur. Muvakkat teminatı 

(64 lira 69 kuruş) tur. 

3 - Eksiltme 8/8/940 perşembe günü saat 10 da tabur komisyonun_ 
da yapılacaktır. 

Şartnamesi bedclbİZ verilmektedir. (5508) 
#& __ _,, ____ ~ 

GAZOZLU 
•• • 

PURGOLIN 
Kapalı zarfla eksiltmesi 23-7-940 Salı 
gunu saat 15 de Tophanede Lv. Amir
liği sabn alına komisyonunda yapı

lacaktır. Tahmin bedcli 8500 lira, ilk 
teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartna
me f komisyonda görulur. isteklilerin 
kanuni vcsıkalarlle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
C\ \el komısyona vermeleri. 

2000 Kuc;uk " " " 
3000 adet bez. su kovası alınacaktı.r· I' DOKTOR '\ 

Pazarlıkla eksiltmesi 29-7-940 Pazar- Şiikrü Mehmet Sekban 

MÜSHİL LİMONATASI 
Piyasaya çıkmıştır. 

(99) (5855) . .,. 

40 adet çorap makinesi 
10000 ,. ,, iğncsl 

3 ., ,. makine masası 
5 .. Util masası 
5 ,. muhtelif masa 

42 " işçi iskemlesi 
7 kalem yedek parça 

11 ,, tamirat aksamı 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı 

mııkıne ve saircnin pazarlıkla eksilt
mesi 24/7/940 çıır~amba gQnü saat 14 
de Tophanede Lv. Am. Satın alnın 
Kc. da yapılacaktır. Hepsinın tahmin 

tcsl günil saat 15 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 6500 lira, ilk 
teminatı 487 lira 50 kuruştur. Nünıune 
ve şartn:ımcsi komisyonda gorülür. İs
teklilr.rın belli saatte komisyona gel
meleri. (143) (6235) 

• Kuleli askeri lisesine ait .2 baş hay-
van ile bır bas katır Üsküdnrda Doğan
cılarda at pazarında satılacaktır. Pazar
lıkla arttırması 19-7-940 Cuma gunU 
saatlO da yapılacağından isteklılcrin 

mezkür saatte at pazarında satış me
muruna müracaat etmeleri. 

(142) (6234) 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden: 
ı - İdare için açık eksiltme suretile bir adet kamyon şasesi alma. 

caktır. 
2 - Muhammen bedeli 3,650 lira olup muvakkat teminatı 276 lira 25 

kuruştur. 

3 - Eksiltme- 22/7 /940 tarihine müsad if Pazarteı;i guniı saat 11 de 
Devlet Havayolları Tayyare meydanında kain Umum Mudürluk binasın_ 
da toplanacak komisyon tarafından icra edilecektir. 

4 - Bu işe ait fenni ve hususi şartnameler ile mukavele projeleri 
parasız nlmabilir. 

5 - Eksil~eye iştirak edeceklerin muayyen gün ve saatte Tayyare 
Meydanında l~ain Umum Mudürlıik bınasında hazır bulunmaları ilan olu. 
nur. "3517,. "5863., 

Gureba hastanesi cilt ve zührevi 
hastalıkları sabık hekimi 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri üçten altıya kadar, 
Bcvo~lu fı;tnklal Cad. 9!) No. 

··---- Tel: 4091 ____ .. 

GENÇ 
GÖRÜNMEK 

iSTEYENLERE: 

!>O Yaşlarındaki Kadın
lar, Nasıl 35 Yaşında 

GörünebiliyorJar? 
Meşhur bir cilt mütehassısı ta

rafından keşif, sağlam ve genç 
bir cildin unsurlarına müşabih 
olarak genç hayvanların cilt hü. 
ceyrelerinden kemali itina He is
tihsal ve "Biosel,, tabir edilen 
yeni ve kıymetli cevher, cildin 
unsurı; olan pembe renkteki To. 
kalon kremi terkibinde mevcut
tur. Her akşam kullanınız, uyu
duğunuz her dakika esnasında 
cildiniz bu kıymetli cevheri mas
sederek besler ve her sabah 
kalktığınızda cildinizin daha be
yaz, daha taze olduğunu göre
ceksiniz Gündüzleri de beyaz 
(yağsız) Tokalon kremini kulla
nınız. Bu basit tedavi ve itina 
sayesinde bütün kadınlar 10 - 15 
yaş gcncleşebilir ve şayanı hay. 
ret bir C'İlt vı> tı>n<> m~li\r nloh;_ 

lit lcr. 

Her eczanede bulunur. 

Askeri Fabrikalar &atınalma 
komisyonu ilanları 

.. 
c 
u 

Nohut 
Mercimek 
.Makarna 

Lira Kuruı 

---------
1000 
1000 
600 

18.04 
20.29 
31.57 

180 40 
202 90 
189 42 

Pirinç 500 33.16 165 80 
Bulgur 1600 15.68 250 88 
Sadeyağ 800 136.32 1090 56 
Foı;:ulye 1000 30 34 303 40 
Şeker 500 37.30 186 50 
7.eytin tanesi 500 28.08 140 40 
S;ıbun 500 38.23 191 15 

Tahmin edilen bedeli 2901,41 lira o
lan (10) kalem erzak 24 Temmu:-: 940 
çar$amba günü saat 14 de açık eksilt
me ile Salıpazarında askeri fabrika
lar yollamasındakl satınalma komis
yonunda ihale edilecektir. Şarttrnme
ıd her gün komisyonda görillebillr. 

İsteklilerin 219,56 liralık ilk teminatı 
h()r hangi bir mal müdürlilğüne yatı
rarak alacakları makbuz ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cü maddelerindekJ 
vesaiklc o giın ve saatte koml•yonda 
bulunmaları. (5744) 

• 
150 ton Toleol alınacak 

Tahmin edilen bedeli (45825) lira 
olan 150 ton toleol askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez. satın alma 
komisyonunca 29/7/940 pazratesi gu
nii saat 16 dn kapalı zarfla ihale edi
leceklr. Şartname (2) lira (30) ku
ruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

(3436) lira (88) kuru~ havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 15 e 
kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle 

aı:ikadar tiıccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesikasile mezkur gün 
ve saatte komisyona mQraraatları. 

(5960) 

Sahip ve Neşriyat Müdürü 

&.nin Uzman _ Gazetecil ik ve Neşriyaı 

T . L. $. _ TAN Matbaası 

us • 7 • 940 

MÜNİR NUREDDİN 
ve 

ARKADAŞLARI 
'19 - 7 - 940 bu cuma günü akşamı 

Caddebostanı Gazinosunda 

'-----~ Tel: 52 - 223 ------"' 

ELEKTRiKÇİ ARANIYOR. 
Demir ' 'C Tahta Fabrikaları T. A. Şirketinden: 
Şirketimizin Adapazarı Fabrikıılarmcla çalışmak Uı:re iki Elektrikc; 

ihtivac; vardır. (nETA) Adapazarı adresine müracaat etmeleri 

Ticaret ve Zahire Borsası 
İntihabı Hakkında 

lntihap Heyetinden : 
1 - Temmuz. 940 nihayetinde miiddc-ti hitam bulacak olan Ticaret ve 

hire Borsası Heyeti İdaresinin yeniden icra edilecek intihabatmda intihap 
mek ve intihap olunmak hakkını haiz olanların listeleri bugünden itibaren 
ve Borsa Koridor ve salonlarına asılmıştır. Bir itirazı olanların Üç ıün ı 

fmda - 19. Temmuz. 940 Cuma giınü akşamına kadar - yazı ile İntihap 
yetine müracaatları. 

2 - İntihabat 26, Temmuz. 940 tarihine müsadif Cuma ııünn aut on 
On üçe kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların Borsa İdare 
yeti salonuna gelerek reylerini istimal etmeleri ilin olunur. 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Sivil lısclc:orde ikmale kalm15 talebelerin Harp Okuluna cirebllmele 

ni temin ınak!adile kayıt ve kabul muamelesi, Eyliil nihayetine kadı 
uzatılmıştır. 1kmali olup Harp Okuluna girmcfe istekli olan talebelc • 
~imdiden mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat ederek muaJ!le 
lelerini ikmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak oldukları takdirde evve 

, ce tehmmul ettirecekleri evrakı ile okula alınacakları ilan olunur. 
(293) (5996) 

Kuleli Askeri Lisesi l\ld. den : 
\ 

Kuleli askeri lisesine okur yazar ve tercihan terzilik, kunduracılık, be 
berlik, motorculuk, neniz motörculüğü, marangozluk, hallaçlık, sıvacı, drva 
cılık, garsonluk, ahPlık, vesaire gibi az c;ok sanat işlerinden anlar ve yatla 
( 40) dan fazla olmıyaıı hademeler alınacaktır. Ücret liyakatlerine ıöre 25 
liradır. 1stiyenleri11 Temmuz '940 sonuna kadar en son bonservislerile •e 
rer istida ile biı:zat Çengelkoyünde Kuleli Askeri Lisesine müracaatları. 

(366 - 6240) 

Karaaj;aç mücssesatında yaptırılacak iki ahljap 
iskele ve parke kaldırım inşaatı 
Fatih ıs ind okul k:ılorifer dairr.sinin tamiri 
Kadıköy 'l'ahsil Subesi binasında yaptırılacak 
bolme \'e dııkkanlar 
Fatih Belediye Şubesi binasının tamiri 

İlk Teminatı 

368,00 
38,00 

63,25 
99,10 

Karaağaç miies-esatı kanalizasyon makinesinin tamiri 93,75 
mue~sesatında yapılacak otopsi ve 

Keşif Bedel 

4906.61 
506,61 

843.35 
1321.28 
l249.7fi 

dezenfekte havuzları inşaatı 57,60 767,99 
Ke-;if bedclleıi ile ilk teminat miktarları yuknrıda yazılı in aat ve tanı1 

rat işleri ayrı &yrı aı;tk eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameler Zab 
ve Muamc-iit N:udıirlüğıi kaleminde görülecektir. İhale 218/940 Cuma gurı~ 

saat 14 le Dairr.i Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuı: ~·~'!• 
mektupları, ihale tn,.ihinden sekiz gun evvel Fen İşleı i Mıidürlüiüne müra• 
caatla alarakları fcnıı~ ehliyet ve 940 yılma ait Ticaret Odası vesikalariyle 
ihale günü mu'.\yyen satte Daimi Encumende bulunmaları. (6258) 

T. IS BANKASI 
1940 

CARİ 

KÜÇÜK 

HESAPLAh. 

İKRAMİYE PLANI 

l 940 iKRA!\JİYELERİ: 
1 adet 2000 liralık = 2000.- ııra 

3 " 1000 " = 3000.- • 
6 .. 500 .. = 3000.- • 

12 
40 
75 

210 

• 
• 
• .. 

250 
100 

50 
25 

• 
• 
• 
• 

= 3000.- .. 
= 4000.- • 
= 3750.- .. 
= 5250- • 

Ketldeler: 1 tubat. t m•y•• 
1 aOuııtoı . 1 iklnclteırlrı urlhlerlrıde 


