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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

-Her tacir bu kitapta gösterdifim asun-ert tatbik etme} 
ıaretiyle bir iki sene ırıöi lcsa bir za.nıan içinde müşterfü 
rinin adedini bir misli a.rttuabilir. Ben bu kitabımda ıir• 
bu sana.ti öğretiyorum... Fiyatı 50 lroroe. 
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ı;üncü defa olar k • . .. -

-' a Reısıcumhuduga namzet gösterilmesi ıtararlaştırrlan 

~ Ro~;~;·;İf~mM.Bu 
:Defa da Namzet 
§ Gösteriliyor 
bl· 

~merika Demokrat Partisi de, Cümhuriyetçiler 
_, G'b· 
' 

1 11 Yabancı Bir Harbe Müdahalenin 
IJ'leyhinde, İngiltereye Yardımm Lehindedir 
ı ıı Şikago 18 B . . 
:ıresi b·· ?. .- urada toplanan Demokrat Partısı Kon-

ak ~a uyuf ~~ır ekseriyetle Roosevelt'in üçüncü defa ola
'~lt 94~::t ıgıni ilan etmiştir. İntihabat neticesinde Roose-1 

v, Farlev 72 rey. Garner 61 r P r, Tvding 9 rey.1 

A MERiKA 
,;. Avrupa İşlerine 
~~ karışn11yacak mı ? 
ia }" • 
a· azan: M. Z. SERTEL 
ıe A nı.erika .. 

h b da Cuı:nhurreisi inti-
;; ıesi]e n: 1 zarn_anı yaklaşıyor. Bu 

ıeçip ilan Ptartıler, namzetlerini 
alk e nıek v · 

1 

l a bildi • e sıyasetlerini 
l irler. rrnek mecburiyetinde. 

İki gün e 
.anan de VVel Vaşingtonda top
Jef · rnokrat partı·s· ·· ·· ·· 11 a ıntih . ı, uçuncu 
:>ildi-.. _ap edllmek istemeı· Y • · 

-•uesıne y ' ıgını 
venid., .. n ragmen, Roosevelt'i 

""' amzet .. 
~ar verd· gostermeğe ka. 

t . 1 ve Part · · h · • ıe tni şu k' ının arıcı siya-
" Aniedr llde ~esbit etti: 

kendine h' a, dogrudan doğruya 
ır taarn Ak" 

~a, Avrupa har , lZ va ı olmadık. 

Hull 5 rey almışlardır. 1 

Roosevelt'in bu akşam bir nu
tuk söyliyerek, namzetliği k-:ıbul 

ettiğini ilan etmesi bekleniyor. 
Kendisinin, cümhurreisliği mu

avinliğine Ziraat Nazırı Wallace 
ın getirilmesi lehinde olduğu an
laşılmaktadır. 

DEMOKRATLARIN 
PROGRAMI 

Demokrat partisinin programı 

dün Ayan azasından Wagner ta
rafından okunmuştur. 

Progra.1nının en büyük kısmr, 
harici siyaseti teşkil etmesi ve ge. 
çen ay hazırlanan cümhuriyet par 
tisi programında da esas mevzu. 
un yine harici siyaset olması bil
hassa dikkati çekmektedir. İki 
program birbirinden pek az fark
lıdır. 

TrpkI cümuhiyetçiler gibi de
mokratlar da Amerikanın yaban
cı bir harbe müdahalesine alE?yh-

(Sonu Sa; 3 Sü: 3) 

fsoanyanın da Sesi Yükseldi • • 

F ranco., Cebelitarığı Almak 
ve Afrikada da Genişlemek 

Lüzumundan Bahsetti 
•• Pravda ,, Diyor ki: 

"İspanya, Müstakil Siyaset Takip Edecek ve 

Harp Yapacak Vaziyette Değil. Yabancıların 

Tabii Haline Gelen İspanyanın Vaziyetten 

İstifade 'ile Toprak Kazanması Mümkündür." 
Madrit, 18 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: - Saint- Ferdi· 

nand büyük salip nişanının Madritte General Frankoya ve
rilmesi münasebetile, General bir nutuk vererek yapılacak 
büyük vazifenin İspanyol İmparatorluğunun tahakkuku ol-
duğunu işaret etmiştir. ı 

General Franco, bunun için Bulgar Hariciye 
m E"mleket efkarı umumiyesınin 

tak"".iye edilmesi ~azıı:ı . gPld ·ğini Nazırı Mihvercilerin 
ve lspanyanın vazifesınm Cebe-
litarık mandasını almak olduğunu 
ve İspanyanın Afrikada genişle
mesinin de milli bir vazife bulun
dt•ğunu beyan etmiştir. 

General Franco dahili harbin 
büyük mücadelelerini hatırlata. 

rak, bütün İspanyolları sıkı bir 
i şbirliğine davet etmiştir. 

SOVYET RUSYA VE 
ISPANYANJN VAZIYft!TI 

Sefirlerile 
Görüştü 

Sofya, 18 (A.A.) - Hari
ciye Nazırı Popov, dün yeni
den Sofyadaki İtalyan ve Al
man Elçilerini kabul ederek 

Moskova, 18 (A.A.) - Tass A-
}ansı bildiriyor: Pravda gazNesi, kendileri ile uzun müddet gö-
"Muasır !spanyanm siyaseti,, baş. rüşmüştür. 
lığı ~Hında neşrett~ği bir makale- Sovyetlerin yeni Sofya Sefiri 
de}oyl~. d~ekte~ır: .. j Lavriev, bu sabah itimatnaroesini 

B':1gunk~ harbın şar1:_larına ~o- ı Krala takdim etmiştir. 
Günün başlıca meselelerinden birini teşkil eden Cebelitank Boğazmm İspanya re, Pirenenın daha dogrusu Is- SOVYETLERIN Bm TALEBi 
tara(mdan görünüşü, Dağm eteğinde İngiliz bahriyelileri tali"'.! yapıyorlar. . panya ile Avrupa ve Şimali Afri-

lngilizler, 
. ı kasındaki toprakların büyük bir 

A sevkulceyşi ehemmiyeti haizdir. 
vrupanın E_vvel_a •. Tancadan Batı Akdent~ 

. nın gırış ve çıkışları kontrol edı-

Yeni Nizamına Ait 
Planı Tahlil Ediyorlar 

Londra, 18 -Avrupa ve İngiltere gazetelerinin en mü
hinı mevzuu Almanyanın İngiltereye yapacağı taarruz ve 
Hitlerin Avrupaya vereceği yeni nizamdır. Almanların İn
giltereye karşı yapacakları taarruz fransızca Figaro gazete
sinde Maurice Noel tarafından bahis mevzuu edilmektedir. 

lebilir. Bunun içindir ki, İngilte
re vaktile Tancanın beynelmilel 
bölge ilan edilmesinde ısrar eyle
mişti . 

Tancanın İspanya tarafmdan 
işgali Cebelitarık için yeni bir 
tehdittir. Balear adaları da Akde. 
nizin Batı kısmında seyrisefain i
çin bir tehlike yaratabilir. Niha
yet İspanyaya ait bulunan butün 
Akdeniz limanları ve İspanyol ba
va meydanları İngiltereye karşı 
deniz üssü olarak kullanılabilir.,, 

(Sonu Sa: 4 Sü: 1) 

Moskova, 18 (A.A.) - Öğrenil
diğine göre, Sovyet makamları, a
lakadar devletlerden, Besarabya. 
nın merkezi olan Kişinev ve Bu
kovinanın merkezi olan Cerno
vits'deki bütün konsoloslukların 
ilgasım talep etmiştir. 

Habeş imparatoru 
I~~ r . 

Sudana Gittı 
Londra, 18 (A.A.) - Reuter'in 

diplomatik muhabirinin salahiyet. 
tar Londra mahfillerinden öğren. 
diğine göre, Habeş İmparatoru 
Haile Selasie'nin Sudanda bulun. 
duğu bugün teyit olunmaktadır. tır. Avrupa h b~ne karışnuyacak. 

l'oe doktri . arbı karşısında Mon
l' alnız ha nınl e sadık kalacaktır 
lkı Zll' anı:n . • 

betleri gö .. . anıış tnılletlerin 
•le~·h A . zonu_ndeöir. Binaen. 
ıl ttıerıka Bı l ik 
e, havadan d . r eş devletleri 

Churchill, İngiliz • 
· 1 Fransız muharriri, bu taarruzun 

sis mevsiminden evvelki haftalar-

J a PO n da yapılması icap ettiğini, çünkü 
hava üstünlüğünün ancak bu 

-

E N S O .N DA Ki K A hUcunı ed'l ' enızden ve karadan 
bi 1 eınez . r §ekitde k ve zaptedılcmez 
... uvvetıe · · we tahkinı tını takviye 
hava kuvve~tı~e!i<lir. Ordusunu, 
lla göre hazırelrını,l hahriyesini o-

n arna ıdır 
. emek ki .,, 

tihabı ka ' demokrat partisi in-
(! " zamr ve R 

Anlaşması Hakkında 

Dün İzahat ·Verdi 

: mevsimde kendini gösterebilece. 
ğini söy !edikten sonra ::Iiyor ki: 
"Teşebbüs biribirinden oldukça fark. 

lı iki hareketi tazammun etmektedır: 

Boğazı geçiş, ve ihraç. 
İngiliz sahiline ya!daşacak başlıca AL 

man cüzütam1arr İngiliz müdafaa siste
mine nüfuza muvaffak olabildikleri tak_ 

İspanyanın . İngiltereye Harp 
İICin Etmesi Muhtemel 

Urnburr · · ooseve:It tekrar 
t k' eısı olurs A . a ıp edece~ i . a, mer1kanın 
t ak kalmak g sıyaset, harpten u. 
neticesi is olacaktır. İntihabın 
l~_şılacaktı~. an~ak t~şrinlerde an
~llınhur riyaset' vdakıte kadar da 
~n Rooseveıt ı1:1 e bulunacak o_ 

Yeni Japon Kabinesi K~ruluyor 
dirde Alman kuvvetlerinin bir avantaj 
ibdas etmeleri mümkün olacaktır. Fa_ 
kat sahile yaklaşmadan ve ihraçtan ön
ce boğazı geçmek lazımdır, İşte müthı~ 
mesele buradadır. Bunun için şimdiye 

kadar Almanların elinde bizim bildıği. 

miz yegane vasrtaları denizaltı ve tay_ 
yaredir . Acaba Alman taarruzu anstıı:ın 

yapılacak şiddetli bir denizaltı muha
rebesi ile mi başlıyacak ve Almanya 
bu muharebeye beklenmedik mi!ı:tarda 

gemi mi sevkedecektir? Geriye, deniz • 
lerde tecrübesi yapılmış olan tayyare 
kalıyor. Fakat bombardıman tayyare • 
sinin muttarit ve azımli bir surette kul
lanılması ile kuvvetli bir filonun hak. 
kından gelinebileceğini ve denizlerin 
hakimiyetini bu filonun elinden alabi.. 
leceğini kim söyliyebilir. Bunu heniız 
hiç bir teknisiycn zannetmiyor. Bu su
retle şimdiki vaziyette Alman hareketi.. 
nin muvaffakryeti meselesinin mantıkh 
bir tetkike pek az yeri olduğu hald~ bu 
mesele etrafında hurafe ve masallar 
tasnii yersizdir. 

Londra, 18 - General Franco' nun Cebelitank'ı istirdat lehinde 
söylediği sözlerden sonra, bugün ispanyanın muhtelif yerlerinde, 
''Cebe)itarık lspanyoldur!,, diye bağıran kütleler, nümayişler yap. 
mışlardrr. Ve bu suretle Cebelitar ık meselesi günün en mühim ha
diseleri arasında yer alnııştir. 

Übe devaın , Yıne bu siyaseti ta-
edecektir. · 

A 
• 

merika .. 
.. k , Yeryuzünde en hü-

r . yu ve en k ı · 
. ası nıemlek . , uvvet ı demok. 
'tçin de A etıdır. Böyle oldu v 

ka vrupadak · d gu 
. rşı seınpat· . 1 emokrasilere 

rtıınin Av.ru ısı vardır. Nazi reji-
olnıasına m Phay~ v_e cihana hakim 

R u aliftır 
oosevelt b "" ... 

Anı.erikanın b utun nutuklarında, 
Patfaini açıkt u sem.pati ve anti-
tı:ın çek· an açıga söylemek 
k ınrnerni h -anunun _ ş, atta, bitarıtllrk r· a ragrn 
lllen Yard en, demokrasilere 
liaıa da İn~~~:n ç,ı!tj_~memlştir. 

ey,e~~1.wfüm gelen 
<Sonu ~= 4 Sü: l) 

Japon kabinesinin düşmesine Amil olan eski Japon Harbiye Nazırı 
Hata, Honkow şehri nde bulunduğu sırada 

General 

(Yazısı dördüncü sayfamızdadır) (Sonu Sa: 4 Sil: 3) 

• • 
Hadisenin mihver devletleri ta rafından hazırlandığı anlaşılmış

tır. Mihver devletlerinin şimdiki hedefi Ingiltereye taarruz etmi. 
yerek Ingiltereyi abloka etmek ve aç bırakarak tesliriı olmıya 
mecbur etmektir. Bu ablokayı, Alman tayyare ve tahtelbahirlerile 
Italyan tahielbabirleri, donanma sr ve tayyareleri yapacaktır. 

CebeJitarık, İtalyan donanma sının Atlas Okyanusuna çıkma· 
sına mani olduğu için mihverciler, İspanyayı İngiltere aleyhinde 
vazivet a)mağa sevketmislerdi.r 

• • 
Anlaşılan İspanya, mihvercilerin Cebalitank üzerine yiiriiınele. 

rini temin edecek ve mihverciler İspanyadan geçerek Cebelitarık'ı 
zapta çalışacaklardır. 

İngiltere, Cebelitank'ın uzun bir muhasereye dayanmasını te. 
min için icap eden tedbirleri almıştır. 

En son haberlere göre, İspanyanın İngiltcreye harp ilan et. 
mesi ihtimal haricinde değildir. 
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YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

Düşündüren 

Meselesiydi! 
Bizi En Fazla 
Şey, Para 

- 7 - için, benim yanımda serbest serbest 
konuşmakta mahzur görmemİ!ilerdi. E•ı 

Müstcvn kuvvetlerin sıla nezareti aL yüzden, bizden nasıl bahsettiklerini, bi
tmda tutulan cephaneler, büyıik zor_ zc nasıl diş biled"klcrini, ve nankör 
luklarla Anadoluya rıönderiliyordu. yüreklerinde, ne ıönmez bir kin ta~ı-

Hattl. Yavuz Zil'hlısında bulunan, ve dıklarını çok iyi bilirim: 
tnclliz nöbetçileri tarafından beklenen Milletime savurdukları küfürleri an. 
cephaneler bile kaçınhp, Anadoluya lamamış rıörünmek, ve biıtıin bu h:ıka_ 
ıötürülmüştü. Cesur, ve kurnaz cepha- retler yapılırken, mütebessim görün
ne kaçakçılanmız, Yavuz zırhlısının ıhelı: için harcadığım ruh gayreti, beni 
toplarını bile söküp alabilmişlerdi. her işkenceye katlanmaktan fazla yıp_ 
Yapılan ta$kmlıklar da mukabelesiz ratıyordu. Fakat vazife, o istırarların 

'l' A .N 

Topkapı Sarayı Müzesinde Yeni Açılan Daireler 
\.. ______________________________________ ~----~----------·------------~-------~-~------

Topkapı müzesi miitlii rii nutkunu okuyor Dn\'etlilcr, sanat eseri erini tetkik ediyorlar 

bırakıhnıyordu. ıüler yüzle hazmedilmesini &mirdi. Bu- Piyasada : 
Kartopu gibi, büyük bir aüratle ge_ gün, o günlerdeki sükutumun korkunç Topkapı Sarayı Müzesinde Müteferrik : ırc 

.d 
ııişliyen "Karakol Cemiyeti", mevcudi_ acısiyle konu!juyorum, 
yetini hissettinniye, ve taşkınlık eden- o günleri yaşamış olan Ermeni va_ 
leri ürkütmiye başlamqtı. tandaşlanmız da itiraf ederler ki, o za

vallı, satılmış, ve küstah Ermeni komita_ 

B en, o sırada, Göztepede oturu- cıları, Türk - Ermeni karde,liğini 
yordum. Fakat Sirkecideki "Mi_ sinsice kundaklamak için her silahı kul

zanoğlu,, hanmı tamamen, Aleksiyadi !anmışlardır. 

hanını da kısmen kiralamıştım. Mizan- Onların sefil artıkları, şimdi bile, ya_ 
oflu hanının bir katiyle üst icat salonu_ bancr memleketlerde, yabancı parasile 
ntı tamamen işgal ediyor, diğer lusım_ paçavralar çıkarmakta, ve bulundııkla_ 

lariyle, alt lcatmdaki kahveci, bakkal rı yerlerde huzur, sükün içinde ya!jı_ 

dük.kanlarını kiraya veriyordum. yan masum Ermenileri, kanlı macera-
Aleksiyadi hanının 17, ve 18 numa_ !ara BÜrüklemiye çabalamaktadırlar: 

ralı daireleri de, tarafımızdan kullanıl_ Fakat bereket ki, bu sefil maceraperest_ 
maktaydı. !erin cibilletsizlikleri, Türkiyede yast-

Karakol Ccmlyetlni idare edenler, yan en safdil Ermeni vatandaşlar tara_ 
böyle muhtelif yazıhanelerde toptanı_ fından bile kafi derecede anlaşılml'.1 

yorlardı. Mizanoğlu ve Aleksiyadi han- bulunuyor; bu sayede, satılmış komita. 
larmın bahsettiiim kısımlan da, bu top_ cıların, rıeçen kervanların arkasından 

lantılara sık sık sahne olmaktaydı. havhyan mahluklardan fazla rolleri 
Her şey yolunda rıidiyordu. Fakat bi_ kalmamıştır. 

zi en ..;azıa düşündüren, üzen mesele, 
para meselesiydi. 

O &"finlerde, Kasaplar Cemiyeti Re
isi Ahmet Kara'nın, daha doğrusu kara 

• 
Şimdi yine Karakol Cemiyetine 

geçmek istiyorum: Bazıları şa. 
nırlar ki, Karakol Cemiyeti, Mütarekeyi 

rıün dostu Ahmedin ve refikasının, bize mütcakıp derhal kurulmuş, derme çat_ 
ve dolayısiy!e memlekete yaptıkları ma bir teşekküldür. 
kıymetJi hizmetleri bugün şükranla an_ Halbuki, müessisleri arasında, Talat, 
mak vazifemizdir. O vatandaşlar, mem_ Enver, ve Cemal Paşaların da bulundu_ 
lekctin o talihsiz ıünlerinde, hiç bir 
tehlikeden, ve hiç bir fedak&rlılı:tan çe_ 
kinmecliler. Hele onların, bu yardımları 
yaparken gösterdikleri tevazu, ve sü-

iu bu cemiyetin temeli, Umumi Harp 
sonlarında atılmıştır, 

Karakol te5kilitmın, hem memleketi
miz dahilinde dafıtılan, hem de yabancı 

kUnet, ettiğimiz istifadenin kıymetini memleketlere gönderilen, ilk, ve tarihi 
büsbütün arttırıyordu. el beyannamesinin sureti, aynen şudur: 

Ahmet Kara, çift beygirli faytonu ile, "Karakol Cemiyeti Türkiye Merkezi 
tek beygirli arabasını, bizim emrimize Umumisi, Hukuku Beşeri, ve İstiklali 
•ermişti. Kendisi de, ıece rıündüz, Göz_ Milliyi muhafaza ederi., 
tepedeki köşkünde, bizden haber bek- Madde ı - Saadeti Beşeriyeyi temin, 
!erdi, Çalıııkan bir santral memuru gibi İstiklal ve Hukuku Milliyeyi istihsal, 
telefonunun ba$mda oturur, her istei;L ve tamamii vatanı müdafaaya çalışan 
mlzi yerine getirirdi, Hattl küçük kar- bir cemiyet vardır. İsmi "Karakol" dur. 
deşini de. yedek bir seyis rıibi daima Madde 2 - "Karakol., un maksadı 
köşkünde bekletir, hazan, arabaları, bu milletlere hürriyet ve hukuku tabiiye 
cesur, temiz, ve ketum Türk çocuğuna ve serbestii inkişafını temin ettirmek 
sürdürürdü. ve akaidi vicdaniye ve menafii hukuku 

Meseli, Divanı Harbi Örfi hapisha.. vataniyeye muhalif her nevi istibdadı 
nesinden kaçınlan, ve merhum Yahy:ı kırmak esası dairesinde çalışan bütün 
Kaptanla arkadaşlarına teslim olunan hükümat ve cemaat ile birlikte çalı§_ 

Halil Paşa, Küçük Talit, Ahmet Kara- ınaktrr. 

nın tarihi arabalarından biriyle sevke_ 
dilmiııti, 

Kaptan Yani ve arkadaşları hadise
sinde, Bulrıar Sadıkla, arkadaşlan da bu 
arabaları kullandılar. 

Fakat biz, Ahmet Karadan, sade iki 
arabasını değil, belki iki araba dolusu 
da parasmı almıştık: Çünkü bu cömert 
vatandaıs, kesesini bize bir hayrat gibi 
açmıştı! 

o günlerden bahsederken, bilhas_ 
sa Ermenilerin, daha doğrusu 

Ermeni komitacılarınm hususi vaziyet
leri lizerinde biraz daha durmaktan 
kendimi alamıyacağım: 

Anadoluda, Türklerle, Türkiye Er_ 
menlleri arasındaki münasebetin mahi
yetini iyi bilenler, hayalperest Ermeni 
komitacılarını llnetle arunalı: ihtiyacını 
yenemezler. 

Tı.irk vatanında, Türklerle Türk Er_ 
meniler arasındaki rabıtanın, iki kar. 
dcs arasmdaki rabıtadan hiç bir fark• 
yoktu. Bu vaziyet, bugün de zerre ka_ 
dar defiımiş değildir. 

Biribirleriyle kardeş gibi geçinen Er
menilerle Türklerin aralarını bozmak 
hırsında olan komitacılar, bizim hüsnü_ 
niyetimizi yıkmak için, ellerinden gelen 
herşeyi yaptılar. 

Ben iyi Ermenice biliyordum. Fakat 
kendileriyle dost geçlndltim Ermeni 
komitacıları, benim lisanlarmdan anla. 
dıitmm farkmda değildiler. Onlarla, 
senelerce düşüp kalktım, Ermenice bil_ 
diğimi hayallerine bile getiremedikleıi 

Denizde : 

Liman Faa&yeti 

Hayli Azaldı 
Akdenizdeki harp vaziyeti do

layısile İstanbul limanının faali
yeti, eskisine nazaran çok azalmış
tır. Liman işletmeleri umum mü
dürlüğünün harpten evvel vasati 
18 - 20 bin lira arasında tehalüf e
den günlük varidatı bugün 1500 
liraya kadar düşmüştür. 

• Akdenizde bulunmakta olan 
vapurlanmızdan Mete Şilebinin 
7 ann limanımıza muvasalatı bek
lenmektedir. 

Madde 3 - "Karakol,, kuvvetini in_ 
saniyet aleminin en necibi bulunan sulh
perver heyetlerin ve umum sosyalist· ve 
amele gruplarının müzahereti beyne!_ 
mileliycsindcn ve Türk, Müslüman ate_ 
minin yüreğinden ve maksadını kabul 
eden her fert ve cemiyetin muavenetin. 
den alır. 

Madde 4 - "Karakol,, un dahildeki 
faaliyeti: Vahdeti Milliye ve Mülkiyeyi 
hürriyet ve hukuku tabriyeyi teşebbüsatı 
meşruai sakitane ile temine matuf ve 
maksur olup şu kadar ki her hürriyeti 
boğan, her hakkı eıen ve yalnız kuvvet 
ve menfaat Clnünde secde eden müste_ 
bitlere karşı indelıztırar sillhı ihtilSle 
sarılacak ve kırılmaz bir azim ile yum., 
ruğunu sallıyacak, ve ölecek, fakat esir 
ve zelil yaşamıyacaktır. 

"Karakol,, bu makıadı mukaddesin 
elde edilmesi uğrunda dökülecek kan. 
lar, sönecek ocalı:larm maddi ve manevi 
mesuliyeti azimesini, kendilerini lı:ud_ 

retullah fevkinde nizımı cihan addeden 
mütecaviz zebunkeşlere ait olduiu:ıu 

ilin eder. (Devamı var) 

• lıtanbul Talebe Yurdu Müdürü Or. 
Bay HUıeylne: 

"- Teıvikk~r mektubunuzu derin 
bir tahuıllılı okudum. Ben, M IJlf Şe
fimizin : ''AhlAk vı haysiyet uhlplerl, 
namuNuzlar kadar da ceaarıt gl!st ere· 
meı:lırse, ıerıf ve fazllıt nHıl payidar 
olur?" fektlndekl kıymetli vecizelerin 
den a l dıiiım ceaaretle, baıladıiiım va· 
zlfeyl elimden geldliil kadar baprmıya 
çalı,acaöım." - 1. H. B. 

Poliste : 

7 Metreden Düşerek 

Ağır Yaralandı 
Paşabahçcde Beyaz Eldi.ven so

kağında oturan 18 yasında Şükri_ 
. ed' 1rf\'11ı:ı.Ut d . ye, evın y ı metre 1.nifaın akı 

balkonundan düşmüş, hurdahaş 
bir halde hastaneye kaldırılmıştır. 

• Ortaköy önlerinde demirli 
Üsküdar vapurundan mavnalara 

kömür boşaltan amele Mustafa, 
vincin ipi kopması neticesinde dö_ 

külen kömürlerin altında kalını§, 
muhtelü yerleri ezilmiştir. 

Toptan Çay 
Satışlarında 

Kar Nisbeti 
Fiyat tesbit komisyonu, dün 

toplanarak çay ve sanayide, men
sucat fabrikalarında kullanılan 
Nitrik ve Sülfürik asitlerin azami 
kar nisbetlerini tesbit etmiştir. 

Çayın toptan satışlarında yüzde on 
iki kar alınacaktır. Perakende sa. 
tışları harmana tabi olduğundan 
muayyen bir rakam tesbit edilme_ 
miştir. Eskiden getirilmiş asitler 
için yüzde on beş ve yeniden ge. 
ti r ilecek olanlar için de yiizde yir. 
mi kar alınması kararlaştırılmış
tır. 

P ERAKENDE FİYATJ,AR 
Manifatura toptan fiyatlarını 

gösteren fiyat listelerinin tatbikat
ta esas tutulması tabii olmakla 
beraber bu listelerin fiyatları üze_ 
rinden satış yapılmasına başlana
cağı henüz ilnn edilmemiştir. Ko
misyon bu ilanı perakende kar nis_ 
betlerine dair hazırlıklarını ta
mamlayınca yapacaktır. Peraken. 
de fiyatlar bu hafta tesbit edilmiş 
bulunacaktır .. 

İHRACAT İÇİN 
İhracatın arttırılması için bazı 

teşebbüsler yapılmıştır. Merkezi 
Avrupa memleketlerinden yeni si_ 
parişler gelmektedir. Romanyaya 
tuzlu zeytin, tütün, Slovakyaya iç 
fındık ve tatlı badem ihraç edil
miştir. Macaristana susam yüklen
mesine başlanmıştır. Romanyadan 
yeni gelecek bir vapura yapak 
yüklenecektir. 

• Almanlarla imzalanması bek
lenen 21 milyonluk muvakkat ti
caret anlaşması, bazı tali noktala_ 
ra ait talimatın Berlinden henüz 
gelmemesi dolayısile bir müddet 
tehir edilmiştir. 

• Sümer bank fabrikaları na
mına Trakyadan yapak satın al
mak için gönderilen eksperler bu 
senenin kırkımından üç bin balya 
almışlardır. Mübayaat devam et
mektedir. 

Spor: 

Demirspor ve Ankara 

Gücü Geliyorlar 
Ankararun Demirspor ve Anka

ragücü klüpleri muhtelit bir hal
de bugün İstanbula gelecekler ve 
pazar günü milli küme şampiyonu 
Fenerle karşılaşacaklardır. 

Fenerliler, miisabakayı 'l'ürkiye 
birinciliğine takımı hazırlamak i. 
çin yapmaktadır. 

Bu hafta yapılması evvelce ta
karrür eden Fenerin 32 inci yıldö
niimü, eylule tehir edilmiştir. * İstanbul atletizm muhtcliti, 
Ankaralılarla karşılaşmak üzere, 
bugün Ankaraya hareket edecek
tir. 

Kayseride Şiddetli 
Yağmurlar 

Ankara, 18 (TAN) - Knyseriye 
yağan şiddetli yağmurlar mezrua_ 
ta zarar vermiştir. Yağmurlardan 
hasıl olan seller, Gessi nah iyesin_ 
de 5000 dekarltk bir buğday ve 
arpa tarlasını harap etmiştir. 

ASKERLi K iŞLERi : 

Şubeye Davet 
Beyoiilu Yabancı Askerlik Şubeıln· 

den: 
Beynğlu ve Beşfktaş kaz11ları dahilin

de bulunan 327, 328 ve 329 doğumlu 
yabancı bi!Omum ihtiyat eratı ile bu 
doğ..ımlulardan olup 1stanbulun muhte
lif yerlerinde oturan ve şubemize evvel
ce müracaat ederek yoklamalarını yap
tlrm1$ bulunan İılAm ve gayri f slAm 
ihtiyllt eratın derhal ıubeye müracaat
lnn llftn olunur. 

Türk El işlemelerine 
Tahsis Edilen Yeni 

Salonlar Dün Açıldı 
Topkapı sarayı müzesinde 

Türk el işlemelerine ve eski Türk 
resimlerine tahsis edilen yeni sa
lonlar, dün Maarif Vekilinin hu
zurile açılmıştır. Açılma "lterasi
minde Maarif Vekilinden bnşka, 

maarif müdürü Tevfik, şehrimiz
dekı maarif müfettişleri, valiyi 
temsilen muavini Hüdai Karata
ban, 1stanbulda bulunan mebuslar 
ve bazı lise miidürleri hazır bu
lunmuştur. 

Merasim, Topkapı müzesi mü
dürü Tahsinin bir nutkile başla
mıştır. Müze müdürü bu nutkun
da, 16 ıncı asırdan 19 uncu asıra 
kadar devam eden 300 küsur se
nelik bir Osmanlı devrinin tv.r:hi, 
bedii, ilmi, sınai ve içtimai eser -
lerini içinde toplıyan müze salon
larının nasıl bir mesai ile açıldık-

Adliyede: 

Mahkemelerde Yaz 

Tatili Başlıyor 
Adliyede yaz tatili yarından iti_ 

baren başlıyacaktır. Pazartesi gü
nünden itibaren bir kısım mahke. 
meler 5 Eylfıle kadnr davalara 
bakmıyacaklardır. Mevkuflu işler, 
cürmü meşhut dfıvalnrı, mlistacel 
dfıvalar ve tedbiri ihtiyati mese
leleri nöbetçi mahkemeler tarafın_ 
dan hal ve tetkik edilecektir. 

Ağırcezalnrla asliye cezalar ve 
asliye hukuk mahkemclerile tica
ret ve sulh hukuk ve ceza mahke
melerinden hangilerinin nöbetçi 
kalacağı bugün belli olacak ve 
bunlar miicldeiumumilik tarafın. 
dan ilan edilecektir. 

TEVKİF EDİLDİ 
Aksarayda Stefonun dondurma. 

cı dükkfınında çıraklık eden 20 ya. 
şında Recep, müşterilerden Hadi 
ile kavga etmiş ve Hadiyi bıçakla 
ağır surette yaralamıştır. Recep, 
dün Sultanahmet birinci sulh ce
za mahkemesi kararile tevkif edil
miştir. 

Ü~iincii U. Müfettişlik 
Evrak l\Iü<ıürlüğii 

Ankara, 18 (TAN) - Üçüncü 
Umumi Müfettişlik evrak miidiir
lüğüne Sandıklı kaymakamı Ta
lat tayin edilmistir. 

Erzincana Dönen 
Yurttnşlarımız 

Ankra, 18 (TAN) - Son bir 
hafta içinde Erzincana 508 Erzin. 
canlı dönmüştür. Bunlar çadırlar_ 
da iskan edilmişlerdir. 

Açık Valilikler İçin 
Kararname Hazırlanıyor 
Ankara, 18 (TAN Muhabirin.. 

den) - Dahiliye Veknleti açık bu_ 
lunan valilikler için bir kararna
me hazırlamaktadır. Bu meyanda 
bazı valiler arasında değişiklikler 
yapılacaktır. 

Türkiye - Irak Arasında 
l\f üzakerc1er 

Ankara, 18 (TAN Muhabirin. 
den) - Türkiyeyi Irak'a bağlıyan 
demiryolunun son kısmının bit
mesi dolayısile hüklımetimizle I
rak hükumeti arasında mi.izakere. 
lere başlanmak iizeredir. Bu mü
ıakerelerin mevzuu Tiirkiyedcn 
Hindistana kadar eşya gönderebiL 
mek ve getirebilmek için bir işbir. 
liği tesis ve yol ücreti olarak da 
deniz vasıtalarındaki ucuzluğu te. 
min etmektedir. 

!arını, içindeki eserlerin ne suret
le toplanıp, tamir edilerek salon
lara tevzi edildiklerini anlatmış 
ve bu eserlerin muhtelif asırlarda 
Osmanlı sanati ve faaliyetinin en 
canlı nümuneleri olduklarını izah 
ettikten sonra, sözünü yeni ac;ılan 
salonlardaki eserlere nakletmiş
tir. Müdür, bu salonda teşhir edi
len el işlemelerinin sedefkarlığa, 
hakkaklığa , oymacılığa ait nC'fis 
örnekler verdiğini söylemiş ve 
g iizel sanat tarihinde büyük bir 
kıymete malik olan minyatiir \ ' e 
resimleri meydana getiren res
samlar la diğer sanatkarların hatı
ralarını hayırla yfıdetmiştir. 

Müze miidürünün nutkundan 
sonra, salonlar gezilmiş ve en son 
olarak davetliler büfede izaz ve 
ikram edilmiştir. 

Belediyede : 

Uç Memur Hakkında 

Takibat Y apıbyor 
1210 lira ihtilnstan suçlu sabık 

Bakırköy muhasebecisi Saip ile 
kutip Şükrü , muhasebe mutemedi 
Baha ve 549 lira ihtilastan suçlu 
Beyazıt tahsil şubesi tahsildarı 

Osman hakkındaki tahkikat Bele
diye müfelti!ilcri tarafından ikmal 
edilmiştir. Dördii de müddeiumu
miliğe verilmişlerdir. 
TRAMVAY VE ELEKTRİK U. 

MÜDÜRÜ DEt.İŞTİ 
Haber aldığımıza göre. tramvay 

ve elektrik idareleri umumi mü. 
dürlüğüne, tekrar, Belediye fen 
müşaviri Mustafa Hulki tayin e
dilmiştir. Bu tayin keyfiyeti ii7.e
rine müdürü umumi vekaletinde 
bulunan Nazım Tayfur, hem mi.i. 
dürü umumilik vckôletinden, hem 
de asfıletcn üzerinde bulunan mü. 
dür muavinliğinden istifa etmiştir. 

• Belediye, mali senenin baş. 
!angıcı olmak münasebetilc kon. 
turat yoklamalarına başlamıştır. 

Yoklamalar 15 Ağustosa kadar ik
mal edilecektir. 

Fransadaki 
Talebemiz 

Ankara, 18 (A.A.) - Hariciye 
Vekaletinden bildirilmiştir: 

1 - Fransada kendi nesabına 
tahsilde bulunan talebe velileri 
çocuklarına: 
"Consulat T urqie Gcncve-S nissc,. 

Adresile para yollıyabilirler. 
2 - Her para gönderecek veli, 

ayni adrese "Fransanın filin şeh
rinde talebe için namınıza şu ka
dar frank gönderdim,, şeklinde 

bir mektup veya telgraf yollamak 
suretilc konsolosluğu tenvir etme
ltdir. 
BEI.ÇfKADAKİ TAl. .. EREMfZ 
Ankara, 18 (A.A.) - Hariciye 

VekAletinden blldirllmiştir: 
Belcikada tahsilde bulunan ta

lebeden Nihat Özgür ile Al.iettfn 
Tczol'un halen Portekizde sıhhat
te bulundukları ve memlekete ia. 
deleri iniknnı araştırılmakta oldu
ğu hakkında bugün Vekalete ma
himat ~elmiştir. 

Çorlu Yolunda Bir Kaza 
Muratlı, (TAN) - Çerkesköy 

ile Çorlu arasında iki derezin ara
sında şiddetli bir çarpışma olmuş. 
tur. Neticede, Tahir oğlu Ethem 
Kahraman ile Yusuf Kırım ve Za
kir ağır surette yaralanmışlar, 
hastaneve kaldırılmısl:ırdır. 

Atina Elçintl 
' Enis AkayCJ~~ 

ı )a 

Dün Geldıe ea 
Atina büyük elçimiz Enis~ 

gen, yanında refikası ve ç~ 
olduğu halde dün sabahki ~ 
le İstanbula gelmiştir. AtiJlll. 
miz Ankaraya giderek hüJc1'ıft 
bazı temaslarda bulunacalt~tA.rı 

Giimülcine başkonsolosu 0 

Türker de dün konvansiy e 
nile İstanbula gelmiştir. 

4 
b 

PAPEN ŞEHRİl\liZVP•I 
Almanyanın Ankara bii "". 

çisi Von Papen, sefaret e~t 
birlikte, dün sabahki trenle .Ilı 
radan İstanbula gelmiştir. ~! 

Büyük elçinin, mevsimi, >wıo 
yadaki yazlık scfarethanedet .. 
receği anlaşılmaktadır. ~ 

DEMİRYOLLARINI>-4 1 

Devlet Demiryolları İda~ t 
Ağustostan itibaren tatbik ~Y 
üzere yeni bir tarife hazırlaı;1 

Bu tarifeye göre, halk tic~ııh 
Jetlerine, nakliyat vergisine 6 
lan zam nisbetinde bir zaJll ııan 
maktadır. Jk 

• Milli Müdafaa VekaıeOa 
Ağustosta terfi edecek su~ 
askeri memurlann listesini Hı 
lamağa başlarruştır. .~ 

• Almanyada tahsilde b~el 
talebelerimizden mimar Eri U 
Arif, Mi.lnihten fstanbula ... 
tir. Ertuğrul Arifin verdiği ltr 
mata nazaran hnlcn Miinİ~ • 
Türk talebesi bulunmaktadıf e 
talebemizin vaziyetleri iyidilka 

• Maarif Vekfıletinin bir B 
mine göre, kapanan yabancı 
teplerin asıl sınıflarına de\ 
den talebeler, resmi ve Jı 
Türk mekteplerinde devre • 
ne bakımından mukabil sı~ 4.r 
imtihansız olarak kabul edil 
lerdir. alet 
-==================:::::;::~i 

Acıklı Bir Ölüm ~5i 
Galatasaray eski mczunıııJıb~: 

ve Osmanlı Bankası tercüme u 
mi memurlarından Hamdi ~ 
dün vefat etmiştir. Cenazesi lil 
Göztcpede Santral sokağı ar 
numaralı ki>şkten kaldırılıı~r 
renköy camiinde öğle naın )llsı 
lındıkt;m sonra Sahrayiccdit tlra 
ristanına deinedilecektir. ~sel 

T E Ş EK K Ü R ~ ö~ 
Eşim ve Babamız ve biradcrl;;f n 

man Şükrü Atabekln cenaze ın la 
ne bizzat i$tirnk veyahut Telgt ak 
zlyettc bulunan ve çelenk görıd 
zahmetini ihtlvar eden ehlbba ~ Şa 
larımıza ayn ·ayn tesekkür ctnl he 
essürümilz mftnl olduğundan bıJ 
gazetenizin tavassutunu rica ed 

Ata Atabek Alleıl N•"' 

Bugünkü Program : 

7.30 Program 
7.35 Salon orkestrası 
ıı.oo Ajans haberleri 
8.10 Ev kadım 
8.20 Hnvaiycn orkestrası 

• n s 
12.30 Progrrm Ve 
12.35 Alnturkn mUzik nctı 

12.50 Aj ııns haberleri f'I lle 
13.05 Zeybek ve Anndolu h:ıv:ıt~ hu 
13.20 Operetlerden seçme p:ırçıı İkevı 

• t 'Y 
18.00 Program bhur 
18.05 Cıızbnnd (Pi.) • uı 
18 .30 Hnlk havaları .ıta 

18.50 Müzik 
19.15 Alaturka miizlk 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 Alaturka mUzik 
20.30 Konusma 
20.50 Fasıl heyeti 
21.15 İktısııt saati 
21.31) Rııdyo gaıeteşf 

21.45 Radyo s!llon orkestrası 
2:!.30 Ajıını hııbcrlerl 

22.45 Cazband (Pi.) 

?.!! .:!~ Y:ınnld l)rogram. 
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Şarkta 
1: ö. Rıza DOGRUL' 

,iltcre ile J . • aı>onya arasın-
a ımzala . nnn anla •llln;) a 
gıltere ·· . ' uç ay miiddctle 
~ ılc Çin arasında •ts· 
ıyettckı münakalatı' t;ti. 
\ 'Cr ' • 

rnıştır. ,\Tbter ( 'hur-
hu.,.iin A . "' 'aın Kı.un~ırrblll. 

~aııatınd·ı . ı 
h 

' · an.a-,m,uıın he. 
a etti , . • h · c ıınıın J.ıııonva 
arasındaki gergi r . h · f: f .k. n ıgı a ı • 
ı ı tarafın sulh imkaııları. 

'alarına . • 1 1 'c >ım ardan i..,t i. 
ntclerinc . 1 'ıld ' ~o aı·ınak (\l,lu. 

ırdi. ~ 

l millı c· .-/ h . .ın kaynakların. 
en aheı-ll'r, oralarda hi.i. 
re~ kanaatin hu nıcrkcz-
adı ,., ını ·· . 
ı i ".. go,.,terı~ or. i.\Iem le. 

~111~ ~~ıdafaa \C istiklallt!rini 
1 ıçın faik ku\'vetlerc kar. 

'e her "C. ~ 

elar m .. .., l c ragnıen soııu-
CJ <'İ Ci~~iadeleye ~zıneden 

.._.. . ~ lcr, Inglltcrenin 

d' "<l l olunu k 
1 e k 1 apanıa~ını ıno. 

ar~ı adılar. Ciink .. J 
ııanm . • u a. 

1 asının sahili . 1 1 
, ıs· ııa 1 erı a > O· .n a masından .. . 
çoc tlınası icin k sonra, Çının 
. er.!fad • ara yolların. 
:ı c ctınckteu ha k 
~tiJlBJ. :? a ~are 

tiil<ô;1 Japonya h 
aktıfuını ka· u defa, hu ka. 

1 paınak v c· 1·1 \'olla d c .111 ı e-su r r an T · 
Oıı etrnel . sı ah ve malzeme 

y erınc ın · . 1 b . . anı o mak is. 
u \adıdc de b" h 

~J)~oldu . ır ayli mu-

:>Ü) Şark ile alakad A 
ePletıe . ar vru-

ı rı, Japon • . 
~ıe rtlerine kar lanın . keııdı 

rcf 1 ııı en tchdıt cdi. 
r. 1 a rnasınd . ' 1 PÖn . an endıse ede. 
ıı, arzularını tat : 
ede• b rnın et-. • u sal·ed h. 

,ij harbi t~ ıç olmazsa, 
o.ı\ ~i \•azil·ett• d atınct)•a kadar 
ıare'i takip d' ı anıe etmek si. 

c ıyorlar 
c ed hYanın Çini : 
lıılYuınnı tazyık etmesi· 

r .t.ıı. anın hatt. b 
ica.rurn etrnc~i ~ u tazyi-
ine ~kat bu hat: hıkmeti hu
ındıın ckıne v . hareket, Ja-

gıne yağ .. 
Jka bir netic s~ırmek-

aıef.Japonya . e vermıvccek, 
, lardıın ·· ·· . ubJ;ilt eder k gorup, Çı. 

ni t diğer ı:r~f::ll)e ınecbur e-
ıe karsı . n Avrupa dev-

bt11'"<'ek, -b~;~:asetini de değiit
Eri lJzak Şar~/hrupa devlet. 

glP gitrnele . ~n tası tarağı 
'fi din bir hatt•:ı çahuklaştıra. 
~ilı~r. 1 arekct takip e-

ıdıt Yetin bu rn k 
·io' kadar t er ezde olduğu. 

arafları l . 
ir • Buna ra v n ıepsı de 

v h gJnen 0\'U ıcl e er t • n oyna-araf roı·· .. 
-v~etıe oy unu azaıni 
~ narnıy d. 

Jı ada h" a •kkat edi. 
ır de 

3 \ ı çiğne canı yanan 
~111ıoir ç· nen, Yurdu tahrip e~ 
' . ın vardır 
dıll\n Yeni bir :. Fakat o da 

lkta ve b' guçlük ile kar-
~. . • tr "e...,b • • 

-:::? ıçın her ~ ... er ıçıne a. 

1 trd Çin· şey Yapılnıakta. 
. · ın ha, . 

rfl•n eden b" ~sıyet ,.e scre-
tıe arasıra kırlsulhten ba.hse. 
1 wbu s·· ı . ll ağa <'ahnı,·or v oz erın d .• • . 
. ,. hnedigvı· e hır kıymet 
ı ·" Ra:vet • · fh!l~lileri • vazıhtır. Mak , ı uyusturnı k 
ır~ ara siirükf k ~ , nhut 

..1er Ch eme tır 
181 Utchil) J ' 
[it rasında sulhü~ aponya ile 

hra lng·lt . Yapılınasın-
-" 1 erenın ç· . 

?eı;eJeJeri .. .. ın ıle bir-
, h gorıısme v 

. .e .. azır oldıı v • g~ v.e. hal. 
.. gorün" gunu bıldırıvor 

[ıılv. tışe göre h .. .. • , 
-"'ın halli h" ' utun o nle-

,ı:;· 1 ' ır eınri • k. 
~J a acak ,.e hu . ~:ı ı ~1ahi-
rıdt't;ak Şarkta birgı~ışl~ lngil. 
.;e Şarki As . Çın ıle değil, 
oet: he .. h · ~ a henimrlir di. 

• angı hi ·· " 
ıtl \·ernıiven .r nıudah ~ıel·e 
iet't"iacakt; hır Jnponva ile 

ıt1 • t. Ye J • ıı rı ln .1 nponya h 
, gı terenin d • u 

.../, etınektcd' e yardııni-
ır. 

~~,._.-,..._ ........ ..._.....~ 
eisic·· h = •' 

unı urumuz 
Bursayı da 

~ reflendirecekler 
ursa ı 

)• • 8 (J\ A) 
n l'l.cisfcu~h· -t Yalovada bu-
•n ur na u sarsılmaz . n ne Bursa-
ve kendilerin~'lYgı ve sevgilerini 
;ndirınelerinı ~n Bursayı da Şe

~fl l'l.efik Kora~;ca etmek üzere 
JJ'~'ıurıyct Hıılk P anın _ rıyasetındc 

cvı l"efslerind artı ıı ı , Belediye ve 
'et 'Yalovaya cin mürekkep bir 
l"lhur •- g tmtş ve R · . 
t wırafından eı ı-

v ıUt Sefinı· kabul cdılmi~tır 
ıtta ız, Bu "' · bulunarak rsa hC'yctinc U-

tıin blldirilm 'B~rııahlara sev
i larcıır. Rclsıcu es!nı emır buyur
esnasında ın ınhuruınuz, bu kıı

lkın sıhhat ahsuı va.ziyetınden 
11~t 1 ' ve neşcs· ' ' steınişlcr ınden de ma-

d s ve ınUna · b' tl . Lırsayı ve 1P ır za-
fl crıni vaat bu Bursalıları görc-
le eyet, Mıuı ş ;,ıınnuşlardır. 
tinı BUrsaiııa(' ın scl.ım ve sev-

...._ ... ra bildinnışUr. ... 
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Fransada 
-0-

y eni Umumi Katipler 

İşe Başladılar 

lngiliz Tayyareleri, Hollanda Ve ~JfifK 
Belçika Sahil Mıntcika?arına Çok Kanuna Hürmet 

Tasası mı? 
Vichy. 18 - Yeni Fransız ka. 

nunu esasisi hakkında Baudoin , 
bey anatta bulunarak bunun mağ. 
lıibiyet darbesi altında ani bir 
karar olmadığını \'C Fransada 20 
senerl ir ihtilalin icinden kaynadı. 
gını tebarüz ettirmiştir: 

Müessir · Hücumlar Yaptılar Acaba?? 
l'azan : B. FELEK 

Bu Şiddetli Akınlar Yüzünden Almanya· Holanda B çcki~mcye şahit olduk. Hep 
i7.im matbuat alemine ait bir 

Baudoin demistir ki: 
"- 2 Şubat lğ34, 193fl \."C 1937 

içtimai kargaşalıkları neticelenmi. 
yen, fakat huzursuzluğu vahim. 
leşt iren hepsi ayrı ayrı ateşi arttı. 
ran birer hamledir. Milli ihtilal 
nıeyva Yerecektir. Serbestçe yapıl. 
mıştır. G nliplerimizi taklit etmL 
yor ve onların hoşuna gitmeyi is
tihdaf etmiyoruz. Seciyelcrimize 
en iyi an'anelcrimize uygun Fran. 
sız sureti halleri iktıbas edeceğiz. 

10 Mayıs 1940 dan cvYelki dün. 
ya kati surette gömülmüştür. Ya. 
kında Fransada sermaye ile mesai 
arasında yeni miinasehetler otori. 
te, nizam ve itaate istinat eden 
hayat mefhumları tesis edeceğiz. 

llARİCI SİYASET 
Harici siyasetimiz bu rejimin 

işlenişine, daha doğrusu bu reji. 
me göre bina edilecektir. Sulh 
muahedesi aktedilmediği için şu 
anda taahhütlere nazaran intizar 
vaziyetinde bulunmaklığımıza rağ. 
men mağlup olduğumuzu ve bazı 
teşebbüslerin bize memnu bulun
duğunu unutmuyorum. Fakat hiç 
kimse, şerefi. vakarı ve soğukkan. 
!ılığ ı bizden nezedemez. İngiltere 
ile münasebetlerimizi bunun için 
kestik. Hakikatte İngiltere , Fran. 
sadaki sefaret müstahdeminini 
geri çağırmakla 23 Haziranda biz. 
den evvel bu münasebeti katet
mişti." 

FRANSADA YENi TAYiNLER 
16 Temmuz 1940 tarihinde Ç'

kan bir kararname ile Şüray~ 

Devlet arzuhal dairesi reisi Ge
orge.s Dayras Adliye Nezareti u. 
mumi katipliğine, iktısadi mc.se
lelere ait kıymetler umum müdü
rü Henry Deroy ve Maliye N eza
reti fahri müdürlerinden Olivier 
Moreau. Neret, Maliye Nezareti 
umumi katipliğine, malullerden 
Xavier Vallat eski muharipler u
mumi katipliğine. Nafia b:ışrnti

fettişi Schwartz Nafia ve Nakliye 
Nezareti umumi katipliğine, eski 
nazırlardan Cathala, posta telgraf 
ve telefon Nezareti umumi katip. 
liğine tayin edilmişlerdir. 

• Dün sabah resmi ceridede çı-
kan bir kararname hükümforine 
nazaran Fransız tabiiyetine geç. 
miş bulunan her yabancı !abiiye. 
te girişinin tarihi ne olursa olsun 
hatta bu tarih kanunun meriyete 
girdiği tarihten mukaddem dahi 
olsa bir kararname ile bu tabii
yetten iskat edilebilecektir. 

Demiryolu ve Şose Nakliyatı Bozuldu 
Londra, 18 - Dün öğleden son. Nezaretlerinin tebliğine göre. dün . 

ra İngiliz tayyareleri. Holanda ve gece Alman tayyareleri İngiltere. 
Belçikada sahil mıntakalarına ta- nin Cenubu Şarki \'C Cenubu Gar. 
arruz etmişlerdir. Manş üzerinde bi sehirleri üzerinde faaliyette. bu. 
yapılan keşifler esnasında bir AL lunmuşlardır. Bu mıntakalarda 
man bombardım:ın tayyaresi düşü. muhtelif yerlere bombalar atılmış. 
rülmüstür. İngiliz bombardımanı tır Bazı hasar ve zarar kaydedil. 
tayya;eleri, gece Cenubi Holanda l miştir: Öl~nl_erin mikt_ar~ azdır. 
üzerinde uçarak tayyare meydan- HIR IKGILIZ l\1UHRIBI BATTI 
larına bombalar atmışlardır. İki Londra, 18 - Amirallik daire. 
yerde yangın sıkarılm;ı;tır. Hava. sinin bildirdiğine göre, İngiliz L 
nın bozukluğu, harekata kısmen mogen torpido muhribi kesif bir 
mani olmuşsa da İngiliz tayyare- siste bir musademe neticesinde 
lerinin hepsi, üslerine dönmüşler. batmıştır. Bir subay \'C on er yara. 
dir. lanmıştır. Yaralı erlerden bir ta. 
GARBI ALMANYA ÜZERİNDE nesi bilahare ölmi.iştür. 17 bahri-

1 ........... - ................................... : 

IHARP TEBLIGLERi f 
• • . 

İngiliz Tebliği 

Kahire. 18 - Salı !:ecesi, İngiliL 
bombard ıman tayyarl'lcri Libyedcki 
Tobruk lim anı ile Gubbi hava meyda
nına bir kere daha hücum ctınişlcr

dır. 

Benzin depuları yakınına bombalar 
d üşmüş ve bir denizaltı rıhtımını n d · 
varında bliyük bir duman ve alev sü
tunu yükselmiştir. 

İngiliz bombardiyelcri, İtalyan doğu 
Afri kasındaki Agordat bölgesini bom
barmıdan etıni :;;;lcrdir. Bir hangar ta
ınanıile tahrip ve :Moyaledc bomba \ c 
benzin depoları Uıhrip edılmiştir . Resmi 
daireler mitralyöz ateşine tutulmuştur. 

MÜESSİR HÜCUMLAR yeli kayıptır. 

İngiliz hava kuvvetlerinin Gar -
bi Almanya üzerindeki müessir u. 
çuşları, Halk üzerinde endişe ve 
korku uyandırmıştır. Almanlar, 
bombardımanların neticelerini 
halktan saklamaktadırlar. 

İngiliz akınları yüzünden Al. 
manya _ Holanda demiryolu ve 
şose nakliyatı bozulmuştur. 

CEBELİTARIK ÜZERİNDE 
YABANCI TAYYARELER 

D. N. B, ajansının verdiği ma
lumata göre, Cebelitarık üzerinde 
dün iki defa yabancı tayyareler 
görülmüştür. Tayyareciler bomba 
atmamışlar, İngiliz tayyare dafi 
toplarının ateşi üzerine Fransız 
Fası istikametinde uzaklaşmışlar-

Afrikada 
Kahireden bildirildiğine göre, 

İngiliz motörlü kuvvetleri Capuz_ 
za mıntakasında bazı top ve kam
yonları tahrip etmişlerdir. Bir 
nakliye kolu dağıtılmıştır. Kenya. 
da Vajir üzerine akın yapan İtal
yan tayyareleri. geri dönmeğe 
mecbur olmuşlardır. 

İngiliz bombardıman tayyarele. 
ri. Cenubi Habeşistan üzerinde mü 
essir hücumlarda bulunmuşlardır. 

Denizlerde 
İngiliz Deniz Ticaret Nezareti. 

nin tebliğine göre. İngiliz limanla_ 
rındaki Fransız ticaret gemileri. 
İngiliz hükümeti tarafından mu. 
sadere edilmiştir. Harbin sonun.da 
bu vapurlar Fransaya iade oluna. 

Eritrede Assab civarında deni:ı kış_ 

laları mu,·affakıyetle bombordıman e-
dılr.1i ştir. 

Alman Tebliği 

Berlın, 18 (A.A.) - Deniz aşrrı yer_ 
!erde faaliyette bulunan Alman harp 
gemileri, dü~man ticaret filosuna men_ 
sup cem'an 30 bin tonilato hacminde 
vapur batırmışlardır. 

Alman kıtaları, Bretagne önünde Qu. 
essant adasına çıkmışlardır. 

dır. 
• caktır. Şilepler. İngiliz bayrağı 

Londra. 18 - Hava w Emniyet 1 altında seyredeceklerdir. 

Alman muharebe tayyareleri, Alders_ 
hot askeri kampına ve Cenubi ve Mer _ 
kezi !ngilterede hava meydanlanna. 
fabrikalara ve limanlara hücum etmiş. 

tir. Tumbridge - Wells tayyare mey_ 
danında, Eastborne fabrikalarında ve 
Portland limanında çok ciddi yanıtınla: 
müşahede edilmiştir . Greenock'dalri 
büyük silih fabrikalarına bir kac; tam 
isabet vaki olmuştur. Roosevelt Bu Defa da 

Namzet . Gösteriliyor 
İatlyan Tebliği 

Şarki Akdenizde bir tahtelbahirimiz, 
bir petrol gemisi batrrmıştrr. Malta iı_ 

ıerine yapılan akında iki İngiliz tayya_ 
resi düşürülmüştür. İskenderiye limanı 

(Başı 1 incide) 
tarctırıar . .ıra.Kat demo ratlar rnü
tearrızların kurbanlarına ma:idi 
yardımda bulunmayı taahhüt et
mi~lerdir. İki program da reisi
cümhurluğa kim seçilirse seçilsin, 
kendisine büyük bir serbesti vere
cek şekilde tanzim edilmiştir ve 
Roosevelt kadar Wilkie de de
mokrasilere her türlü maddi yar
dım taraftan olduğu malfım bu
lunmaktadır. Demokrat parüsinin 
programındaki "demokrasiyi ta
arruza karşı takviye etmeliyiz,, 
iıkrası müttefikler taraftarı grup 
için yeni bir zafer teşkil etm(;k
tedir. Zira umumi olan "demokra. 
si,, ifadesinin kullanılması bu 
cümlenin Amerikan müdafaaları
nın takviyesi kadar İngiltereye 
yardım şeklinde de tefsirine im
kan . vardır. 

ley'in tayinini teklif ve nutkunda bombardıman edilmiştir. Şimali Afrika. 
üçüncu defa intihaba mani olan da hava limanları bombalanmıştır. tn_ 
an'aneyi müdafaa etmiştir. Ufak giliz tayyareleri Tobruk'a yaptıkları a. 
bir ekalliyetin Roosevelt'in tayL krnda müessir muvaffakıyet elde ede
nine taraftar olmadığı aşikardı. memişlerdir. 
Farley'in ismi söylenince, alkı~la- • 
mışlar, fakat hiç bir nümayişe te- 1 R 18 ş· 1- Af "k d M·r~. a 

b
.. · l d ' oma, - ıma ı rı a a , ., 

şeb us etmemış er ır. Matruh mmtakasmda mües~ir bombar_ 
Ayan azasından Burke'nin de-

dnnanıar fazlalaştırılmıştır. Tayyarele. 
mokrat partisinden müzaheretini rimizin hepsi dönmüştür. 
çektiği ve Cümhuriyetçi namzet Şarki Afrikada, Moyale'den çekilen 
Wilkie'ye müzaheret edeceği hak-

düşman, kara ve hava kuvvetlerimiz ta. 
kındaki beyanatı, demokrat par. 
tisi dahilinde bazı ihtilaflar mev- rafından Buna'ya doğru takip edilmiş_ 

tir. Silah, mühimmat ve kamyonlar a
cut olduğunu göstermektedir. 

Roosevelt idaresini bir çok defa !anmıştır. 
Tayyarelerimiz, Vajir tayyare mey_ 

tenkit etmiş olan Burke, Wilkie'. danını neticeli surette bombardıman et. 
ye yazdığı bir mektupta, bir Re-

mişlerdir. 
isicümhurun üçüncü bir devre için 

Düşman Agordat tayyare meydanını 
intıhabına tamamiyle muhalif ol. 

bombardıman etmiştir. Ha:.ar yoktur. 
duğunu ve bu sebepten Wilkie'nin 

Avcı tayyarelerimiz, bir İne-iliz tayya
muvaffakıyeti için çalışacağını bil- resi düşürmüştür . 
dirmiş ve bir çok demokratların 

gördiinii1.! Hüki'ımct, gaı.ctc ka
ğıdında taı.arrııf maksadilc bir ka
rarname ne:-ıredcrck , ~u ebattakı 

gazetelerin dcirt, 'c hu chattakilc· 
rin altı sayfadan fazla çıkanııyıı. 
rağını bildirdi. 

..TAN,, gazetesi de tıpkı hu ka. 
rarııamenin emri mudbincc altı 
ı.ayfa ~ılulahilceek ebada indi H 

Ö) le intişar etti. Burada ne karar· 
namenin ahkamına , ne de hiiku. 
ınchn tasarruf gayesim• aykın bir 
hareket ;vok. Değil mi ki; ~u ebat. 
ta olursa altı sayfa çıkmakta ta· 
sal'rufa \·e kararnameye aykırı 

bir hareket yoktur. O halde hunu 
tenkide. kanuna karşı gelmiş gibi 
gfü•tenncğc de mahal ~·ok! 

Fakat bunun bir mahzuru \ 'ar: 
Oteki arkadaşlara kar~ı hir nevı 
rekabet oluşu . . işte bu noktadan 
hareket edince; bi;r.iın ''Ciimhuri. 
yet.. refikimizin "kanuna k:ırşı 

hareket., di~·e bağırıp, çağırması· 
nın manası anla~ılır. Nitekim ken. 
disi de diindcn itibaren ayni :rnlu 
tutınıış ' 'e altı sayfa çıkınıya baş. 
larnı~tır. 

Esasen bcs kurusa dört sa~ fa 
,·erine altı sa~yfa satmak istemi· . . 
) en bir kısım kağıdı kıt miics:.cse
lcrden başka, bu işte ziyan veya 
telaş eden de yok! 
Eğer tirajı, masrafı , .e mıistah

deıni fazla gazeteler, her ne paha-
sına olursa olsun dört sayfaya in
diri1irlerse, bundan 7arar edecek 
yegane sınıf, matbaalarda i~lerinc 
nihayet "erilecek olan muharrir, 
muhbir, miircttip, hulasa i~siz 
kalacak olan matbua\ amelesidir. 

Bu ise imzalarile itiraz etmek 
isticali~i gösteren muharrir arka. 
daşların hiç olmazsa bu noktayı 
düşünerek , siikutlarile olsun mes
leki bir tesanüt göstermeleri ve 
bir kısım arkada;;ların ekmek ııa
ralarına dokunulmak tehlikesinin 
mürtefi oluşunu hoş görm~lcri 

gerekti. Olmadı. 
Zaten böyle hareketler '\'C dti

siinceler uzun ,.e tecrübe görmiiş 

ic;timai bir terbiyenin ancak mah· 
suHi olarak \ 'Ücut bulabilir. Faı:. 
lasını araştırmak mü~kü1pescnt. 

liktir • 
Şimdi , bu Yesilc ile gelelim ka

nuna kar~ı olan riayetkarlı~ıınııa! 
Bu kabil ga~·retkeşliği ne birbi. 

rimize, ne de bizi, bizden iyi bilen 
okuyucu kütlesine kar)ı göster. 
mekte bir fa~·da yoktur. 
Eğer kanun, kararname \'t> Jıü

kômet emirlerinin tam tatbiki ta
sasında isek, kendi iizcrimizc dü • 
~eni ;yapmamız kafidir. 

Başkalarının, kanuna itaat et
mediklerini misal gfü.terip. o sui 
misale imtisal etınl'k hu kaııunse
ver1ik tasasile kabili telif dej;ildir. 

Not: 

Tekrar, otomohillerin plakaları de... 

1 Eylüldenberi meriyette bulu
nan ve düşmanla münasebetlerin 
memnuiyet ve tahdidine taalluk 
eden hükümler diğer bir karar
name ile 25 Haziran 1940 tan iti
baren ilga edilmişlerdir. Bu ka
rarname Cezair ve Fransız müs
temlekelerinde de kabili tatbiktir. 

PETAİN SEFİRLER HEYETİNİ 
KABUL ETTİ 

Vchy. 18 (A.A) - Mareşal Pc. 
tain yanında B. Boudouin olduğu 
halde bugün öğle vakti sefirler 
heyetini kabul etmiştir. Heyetin 
ba§ında Papanın Vekili Valerio 
Valeri bulunmakta idi. 

ROOSEVELT LEHİNE 
YAPILAN NÜMAYİŞLER 

Program tasdik edilir edilmez 
Alabarıa ayan azası Hill, parti 
namzedi olarak Roosevelt'in tayi. 
nini teklif ve yalnız Partinin de
ğil, milletin Roosevelt'e ihtiyacı 
olduğunu ilave etmiştir. Hill'in 
nutkunu, Roosevelt taraftarlarının 
bayraklarla yaptıkları bir resmi 
geçit takip etmiştir. Bu tezahürat 
yarım saatten fazla sürmüştür. 

kendisini takip edeceğinden emin 
olduğunu ilave etmiştir. 

RAKİP NAMZEDİN 
SÖZLERİ 

desiyeti hakkında, müntehıpler , 
bizzat kararlarını verebilecekler_ ğiştirilecekmiş, Dört senede bu üc;ilncli 
dir. değişiklik oluyor. Biraz gayri ciddi ha. 

Mareşal kısa bir nutuk söyliye. 
rek vazifelerinin ifasında Fransa. 
nın diplomatik mümessillere olan 
itimadını ifade eylemiştir. Virginie ayan azası Glass, Far. 

Cümhurreisliğine Cümhuriyct· 
çi namzedi olan Wilkie Roose. 
velt'in tayini hakkında şunları 
söylemiştir: 

"Çok memnunum, büyük bir 
kampanya olacak. Millete elzem 
olacak bir tek kişinin mevcut olup 
olmadığı, ve üçüncü defa intihap 
meselesinin ananemizce mukad. 

• reket. Her defasında da araba sah:ple_ 
Vaşingtondaki kanaat, Roose- rinden iıc;er , dörder lira alınıyor. Bu. 

velt'in namzetliği kabul edeceği nun bir haddi yok mu? Bu seferki plli
merkezindedir. Sanıldığına göre, kanm altı ay sonra deği5miyeceğini kim 
Roosevelt, halen, Amerika B!rle- temin edecek? Ve ne zaınana kadar a. 
şik devletleri kadar eski bir ana- raba sahipleri değişen plakaları satı,, 

neyı bozmasının sebeplerini izah 
içın millete hitaben radyoda söy. 
liyeccği nutku hazırlamaktadır. 

almrya icbar edilecek? 
B. F. 

tsviçre Federal 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ Konseyi Reisi 
Bern, 18 - İsviçre askeri işler 

şefi 1\finger. federal asamble tara. 
fından federal konseye reis mua. 
vini intihap edilmiştir. • 

• 

Yeni Avrupa nizamı, hala Alman matbuatı
nın en büyük mevzuudur. Bu 11eşriyattan an
laşılan telakkilere göre, yeni Avrupa hakkın· 
daki düşünceleJ· şunlardır: 
1 - Sovyet Rusya nüfuz mmtakası ııarıcın
de kalan bütün Avrupa kıtası Alman ve İtal· 
yan nüfuzu altına konacaktır. 
2 - Akdeniz ve bu denizde sahilleri bulunan 
memleketler İtalyan, Avrupamn diğer mın
takaları Alman nüfuzu altında bulwuıcaktır. 
3 - Yeni Avrupa kıtasımn siyaseti, yeni di
namik ve revolüsyoller fikre istinaden tesbit 
ve tayin edilecektir. 
J - İngiltere, m·fık Avrupa i§lerine karışlı· 
rılmıyacaktır. 

5 - Burjuva ı·e parlamento srstemı, ou· aana 
tlömncnıek üzere kaldırılacaktır. 

* * .... Alman mathııahna göre, Fransa ile Almanya arasın. 

daki münasebetler ~u esaslara istinat ettirilecektir: 
Fransa bundan böyle Avrupa üzerinde aktif bir rol 
o~·namak iddiasına veda edecek ve bir daha Alman. 
yadan intikam almayı aklrna getirmiyecektir. Bu ha. 
kımdan bugünkü yeni Fransız Esas Teşkilat Kanu.nu 
noksandır ve bu maksadı temine kafi değildir. Gerek 
hu kanun ve gerek hiikimıeti teşkil eden adamlar de
;1i~melidir 

* * • bıgiliz tayyarelerinin Almanyaya yaptığı a-
kınlar, bombardzmatı sahasmda bulunan hal
kı yıldırmıya başlamıştır. Çünkü lngiliz tay
yarecileri, önce yapılan keşif uçuşları esna
smda aldıkları fotoğraflar sayesinde, bomba
lıyacaklan sahaları, büyük bir isabetle tesbit 
etmekte ve boşa bomba atmamaktadırlar. Bu 
yüzdetı H amburg ve Brenıen şelıfrleJ·inin ta
mamen harap olduğu, birçok f abrikalarm yı. 
kıldığı, işçilerin muntazaman çalışamadığı 

<mlaşılmışfır . 

Sıhhi sebeplerden dolayı istifa 
etmis olan federal meclis azasın
dan Obricht'in yerine bir başkası. 
nı tayin etmek üzere federal mec. 
!is halinde bu sabah toplanmağa 
davet edilmiş olan iki teşrii meclis. 
229 reyden 142 rey ile milli mec. 
lis azasından Stampfli'yi intihap 
etmiştir. 

Hatayın Bayramı 

için Hazırhk 
Antakya, 18 (TAN) - Antakya. 

nın Anavatana iltihakının birinci 
yıldönümii fevkalade tezahliratla 
tesit edilecektir. Teşekkül eden bir 
komisyon, hazırlıklarla meşgul. 
dür. Komisyon. Büyük Millet 
Meclisi azalarmdan mürekkep bir 
heyetin Hatay bayramına iştira. 

kini dilemi~tir . 
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AMERİKA . 
Avrupa işlerine 
Karışmıyacak mı ? ,_ 

(Başı 1 incide) 
yardımr yapmaktadır. 

Fakat Fransa mağlup olduktan 
ve mihver devletleri Avrupaya 
hlıkim bir vaziyete geldikten son
ra, hadiselerin manzarası değiş

ınlştir. Fransanın ilk mağl(ıp ol. 
duğu günlerde Hitler, Amerikan 
ga?.etecilerine beyanatta buluna. 
rak, Almanyanın Amerika işleri
ne karışmak niyetinde olmadığını, 
fakat Amerikanın da Avrupa işle
rine karışmaması lazım geldiğini, 
Amerika, Amerikalılara ait oldu
ğu gibi, Avrupanın da, Avrupalı
lara ait olduğunu söylemişti. 

O vakit Jurnal d'İtalia g·uetesi 
Hitlerin bu sözlerini şöyle izah 
etmişti: · 

"Bugün eski dünyaya, 130 milyon 
nüfusa sahip bulunan mihver devlet
leri hakim bulunmaktadır. İngiltere 
Avrupa devleti değildir ve nüfusu 40 
milyonu geçmez. Kuç{lk bir devlete 
yardım vcsilcsile Avrupa iıılerine ka
nşmak, dl"l'hal Avrupanın da Amerika 
islcrine karııımasını intaç edebilir. A
merikalılar kendi işlerine karışılması

nı istemiyorlars:ı, Avrupalıların işleri

ne kansmamalıdırlar. Amerika, Avnı
p:ıda demokrasiler için harb<.'tmek is
terse, biz de yeni dünyayı nazi ve faşist 
yapmak için harbcderlz." 

Mihverciler, bu tehdidi ne de
receye kadar tatbik kabiliyetini 
haizdir, bilmiyoruz. Fakat Ameri
kan devletleri arasında nazi pro
pagandasının çok kuvvetli olduğu, 
ve Cenubi Amerika devletlerinin 
müdafaa kuvvetlerinin zayıf bu
lunduğu muhakkaktır. Bu sebeple
dir ki, Şimali Amerika bir taraf
tan kendi müdafaa vasıtalarını 

ortbrmıya, bir taraftan da bütün 
Amerika kıtasının sahillerini tah
kime başlamıştır. •• M aamafih Amerikayı, Avrupa 

işlerine doğrudan doğruya 

karışmaktan içtinaba scvkcden 
sebeplerden biri de Uzak Şarkta-
ki vaziyettir. ıı 

Danimarkanın, Holandanın, 

Frnnsanın ve İngilterenin Uznk 
Şarkta birçok müstemlekeleri ve 
nüfuz mıntakaları vardır. Japon
ya ise, Uzak Şarkta vasi bir isti. 
la pliını takip etmekte ve açıkta 
kalan bu müstemlekelerden bir 
kısmına yerleşmek tasavvurunda
dır. Çindeki bütün ecnebi nüfuz 
mıntakalarını, Hindiçiniyi işgal 
etmek ve tedricen işgal sahasını 
genişletmek niyetindedir. 

Halbuki Amerika, Uzak Şark 
Ve Cenup denizlerile daha yakın. 
dan alakadardır, ve Garp Hemis
feri dahilinde hiçbir değiijikliğe 
müsaade etmiycceğini ilan etmiş-
tir. · 

Bu bakımdan Avrupa, Amerika 
jçin artık ikinci plana düşmüştiir. 
Ve daha geçen gün Amerika ric&. 
linden biri, Avrupa Monroe dok
trinini kabul ettiği takdirde, A
merika da bu prensibe riayet ede
cektir, demiştir. 

•• J şte bu hadiseler karşısında 
demokrat partinin Ameri

ka için Monroe doktrinine sadık 
kalmak ve Avrupa harbine gir
memek hususundaki kararı, fev. 
kalade büyük bir ehemmiyeti ha. 
izdir. Çünkü Repiiblikcn par. 
ti, zaten Avrupa işlerine karışıl. 
masına muhaliftir. Binaenaleyh 
şimden sonra Amerikadan, bu
güne kadar olduğu gibi, sadc>ec 
harp malzemesi, tayyare gibi yar
dımlardan fazla bir şey bekleme. 
mek lazım .ı;:cldi~i anla~lınak.i.a.. 
dır. 

" Pravda.. Diyor ki: 
(Başı 1 incide) 

Gazete mütcakıben şöyle diyor: 
"Üç yıl dahili harpten harap ol

muş, bitkin, fakir düşmüş, inkı
laplarla bölünmüş ve yabancı dev 
Jetlerin tabii haline gelmiş olan 
İspanya, ne müstakil bir dış siya. 
seti takip, ne de ciddi harp sevk 
ve idare edebilecek vaziyettedir. 
İspanyanın, beynelmilel müvaze. 
nenin bugünkü vaziyetinden isti
fade ederek bazı toprak ele geçir
mesi müstebat olmakla beraber, 
bunu ancak yabancı hamilerinin 
lehine olarak ,;yapabileceği dşikfır. 
dır.,, 

Eski Avusturya 
İmparatoriçesi 

i\mcrikaya Gidiyor 
Lizbon, 18 (A.A.) - Eski Avus. 

turya İmparatoriçesi Zita ile Ame. 
rilcanın Paris sefiri Bullitt, Cllp
per tayyaresi ile Amcrikaya hare. 
kel etmişlerdir. 

TAN 

Cuhurchill, Dün 
izahat· Verdi 

latanbul Aıllyı 10 unc u Hukuk Hl· 
klmli{Jlnden: 940/289 - Yuvaklm Çi
llnglroğlu tarafından Fatma ve Haydar 
aleyhine mahkememizde ikame edilen 
men'i müdahale ve fekki haciz ddva
sında: Mehmet Ali oğlu Haydara mu
kaddema ikametgahı olan Gedikpaşa; 

Tok"yo, 18 - Yeni Başve
kil Prens Konoye, kabinesini 
teşkil ile meşguldür. Müfrit 
mülteci olmakla maruf olan 
Matsouka Hariciyeye ve Yoshide 
Bahriyeye, General Ciki Tojo Har. 
biyeye tayin edilmişlerdir. 

Prens Konoye selefinin ordu ile 
arasında çıkan ihtilaf yüzi.ındGll 

düştüğünü söylemiş ve ordu ib 
teşriki mesaiye büyük ehemmiyet 
verdiğini anlatarak: 

"Ordu, donanma ve Harici siya. 
set arasında kat'i bir ahenk elzem. 
dir. Çünkii bu şart tahakkuk et. 
medikçe kurmak istediği gibi 
müstakil bir hükumet tesisi im. 
kansızdır ... Demiştir. 

İngiltere - Japonya 

Londra, 18 - Dün, Japonya ile 
imzalanan anlaşma bugün Avam 
Kamarasında bahis mevzuu olmuş 
ve Mister Churchill de bu miina. 
sebctlc beyanatta bulunmuştur: 

Churchil, anlaşma mucibince 
Hong Kong yoluyla 1939 başından 
Çine silah ve harp malzemesi ih
raç olunmadığı gibi Birmanya yo. 
lunun da üç ay müddetle silah. 
mühimmat, petrol, kamyon ve de. 
miryolu eşyası için kapandığı, ay. 
nı eşyanın Hong Kong yoluyla 
gönderilmiycceğini söyledikten 
sonra demiştir ki: 

"- İngiltere hükumeti, Japon hiiku
metinln talebini nazan dikkate alır vc 
anlaşmaya varırken, İngilterenin almış 
olduğu muhtelif taahhiitlerl, ezcfimle 
milli Çin hükCtmctlne ve aUikadıır İn
gillz arazilerine karşı olan taahh!ltlcri
ni gözden uzak tutmamıştır. İngiliz hii
kümctl. dünyanın bugünkü vaziyetini 
de nazan dıkkate almağa mecbur bu
lunuyordu ve bizzat bizim bir hayat 
memat mücadele ine girismi:ı bulunma
mız esas noktasını unutamazdı. 

İngllterenin Uuık Şark kargaşalıkla
n karşısındaki umuml slyaseU, birçok 
defa tarif roılml$ bulunmaktadır. Çıne 
hür ve müstakil bir istikbal temin e
dilmiş olmasını görmek arzumuzu da
ima teyit cyledık. Di~cr tarafüın, Ja
ponya ile münııscbetlcrimizi iyileştir

mek arzumuzu da birçok defa bildir
dik. Bu hedeflere varmak için, esaslı 
iki unsur vardır ve bunlar zaman ve 
gerginliğin ,azalması unsurlarıdır. 

Bir taraftan, Birmanya yolu ile harp 
malzemesi geçi;.ıi hakkındaki Japon şi
kdycti dolayısJlc gcrginlil!ln sürnUe foz
lala~makta olquğu sarihti. Digcr taraf
tan, bu yolun daimi surette kapanma
sını kabul etseydik, bitaraf ve Çin'e 
dost bir devlet sıfatile taahhfiUerimizl 
ihl{ll etmiş olacaktık. Bunun içlndır ki 
muvakkat bir anlaşma yaptık ve bu 
suretle kazanılan zamanla anlıışmazlı

ğın, her iki alakadar tarafından kabul 
olunacak bulunan ve her iki altikadar 
için ftdll ve hakkaniyete muvafık olan 
bir hal çaresine varacağı ümidini gUt
tük. 

Herhangi bir Uz:ık Şark memleket! 
için herhangi bir kavga çıkmasını is
temiyoruz. Çin'in statUsilnün ve mülki 
tamamlycUnln devamını görmrk ar
zusundayız ve 14 Kdnunusani 1939 ta
rihli notamızda bildirildiği vechlle, 
sulhün akdinden sonra, Çin hukılmeU 
ile, hariç ezmcmlekct haklannın ilga
sını imtiyazlı mıntakaların iadesini ve 
muahedelcrin karşılıklı musaı·at esası 

üzerinden Mdlllnl müzakereye hazını.. 
Her Japonun pek tabii surette istediği 
vechilc, Japonyanın, Japon halkına e
konomik c.rnniyet temin edecek refah 
seviyesine varmasını da görmek isti
yoruz. Bu iki memleketin kendi hedef
lerine varmaları için, işbirliğimizi ve 
yardımımızı vermeğe hazır11M Fakat şu
rası sarih surette anlaşılmalıdır ki, e
{!er bu hedeflere varılac.'lk ise, bunlara 
harp veyn harp tehditleri yolu ile de
ğil, fakat sulh ve uzlaşma usullerile va
nlması ıawndır." 

• 
Lordlar · Kamarasında Hariciye 

Nazın Lord Halifax, İngiliz • Ja. 
pon anlaşması hakkında Cuhr
chill'in Avam Kamarasıncln yap
tığı beyanata müşabih beyanatta 
bulunmuştur. Birçok Lord, bildi
rilen siyasetin neticeleri hakkında 
endişelerini izhar etmişlerdir. 

Lord Halüax, müzakereler so. 
nunda cevap vertrek, diğer alaka
dar memleketlerin haberdar tu
tulmaları için tedbir alınmı.ş oldu
ğunu temin etmiş ve meselenin 
zamanında Lordlar Kamarasında 
gizli bir celsede miizakere edil
mesi fikrini kabul eylemiştir. 
GENİŞ MÜZAK ERE Ti\LİK 

EOİl .. Dİ 

Bunun üzerine, Mister Chur
chill'e Uzak Şark işlc.d üzerinde 
geniş bir müzakere yapmak lazım 
geldiğinden bahsedilmiş, o da bu
nun ancak gelecek haftadan soma 
yapılabileceğini söylemiştir. 

Sabık Harbiye Nazırı, Hoare 
Belicha, Sovyct Birliği ile Ameri. 
kanın fikirleri de nazan d:kka. 
te alınıp alınmadığını sormuş, 

Mister Churchill müsbet ~cvap 
vermiştir. 

JAPO:NYA VE Al\IERIKA 
Tokyo, 18 (A.A.) - Reuter A

jansı bildiriyor: 
Birmanya yolunun kapattlması 

hakkında Haridye Nazırı Hull'ün 
beyanatı hakkında mütalaa yü
rüter. Japonya Hariciye Nezareti. 
nin söz söylemeğe salahiyettar bir 
memuru, mezkur beyanatı, "sıra
sız ve yersiz,, beyanat diyerek 
tavsif etmiştir. Hull'iın 1leyanati
le de Japonyanın politiknsının 
tebdil edilmiyeceğini ilave etmiş. 
tir. Japon Hariciye memuru söz
lerine şöyle devam etmiştir: Ja
ponya kendi politikası dairesinde 
işlerini yürjitmekte devam edC'cek 
ve bu politika üçüncü bir tar~fın 
şifahi bir teşebbüsile hiçbir te. 
beddüle uğramıyacaktır. 

Mutrip sokak 18 numaralı eve berayl 
tebliğ gönderilen dava arzuhall sureti 1 
ve davetiye mumaileyhin mezkur ha- ı 

nr.yi bir sene evvel terkederek adres 

bırnkrnadan gittiği ve halen ikametgiıhı 
meçhul }ulunduğundan ilfınen t<'bliğ e-

dilmiş ve muhakeme günü okıo 18-7-940 
tarihinde mahkemeye gelmemiş oldu
ğundan talep vechilc Haydar aleyhine 
gıyap kararı çıkarılmasına ve adresi 

meçhul olduğundan gıyap kararının bir 
ay müddetle gazete ,ile llfın edilmesine 

mahlcemcnln 25-9-940 saat 16 ya bı

rnkılmasına karar verilmiş olduğundan 
yukarda isim ve adresi yazılı müddei
aleyh Haydar yazılı gün ve saatte mah

kemeye gelmediği veya bir vekil gön
dermediği takdirde hakkında gıyaben 
muhakemeye devam olunacağı ve bu 

baptaki gıyap kararının mahkeme di
vnnhaneslnc tiUik roildiği ilan olu
nur. 18-7-940 

• • • 
lngıhzler, 
Nizamını 

Avrupanın Yeni 
Tahlil Ediyorlar 

(Başı l incide) ı ler calışmıya mukabil efendilerin 
yeni Nizam ziyafet kırıntılarını toplıyacak o-

Londra gazeteleri ise, yeni ni
zamı tetkik ediyorlar. Çünkü ye. 
ni nizam Almanya hesabına ta. 
arruzun diplomatik safhasıdır. 

(Tjmes) e göre, Hitler Avrupası 

şöyle olacak: 
Evvela yeni sistemin otokratik 

mahiyette olacağı aşikardır. Bu 
yeni sistemin Führer prensibi ü
zerine dayanacağı hakkındaki id. 
dianın sarih manası merak eciil
meje layıktır. Bundan çıkaraca
ğımız mana, acaba herAvrupa mil 
Jetinin kendisine mahsus mesul 
bir Führeri olacağı ve bu Führe
rln büyük Berlin Führcrine karşı 
mı mesul olacağıdır? 

Yahut Hitler Almanyanın Ftıh
reri olduğuna göre, Almanya ela 
Avrupanın mı Führeri olacaktır. 

Mühim olan cihet, Avrupı:ının 

Bcrlinden bir müstemleke siste. 
mi üzerine teşkilatlandırıldığı \•e 
bıı sistemin bu memlcketlerm sa
nayiinden tecrit edilerek kaynak. 
larının iptidai istihsale irca edil
mesini tazammun eylemesidir. 

Gazete, Alman siyasetinin Av
rupanın ekonomik tevsiine matuf 
olan temayi.ılune işaret etmekte 
ve Napoleon istilalarının Alır.an 
ve İtalyan birlilfJıin ihdası üze
rinde tesiri olduğunu hatırlat

maktadır. 

New Statcsman and Nationnl 
şöyle diyor: 

Hitlcrin tahayyül ettiği yeni Av 
rupa nizamı dürt sınıftan miirek
kcp ibir devlet nizamı olacaktır. 

Tepede nazi hnrbi efendileri, sonra 
Alman kütleleri, sonra uzun saaL 

lan imtiyazlı plutokrasi, daha son. 
ra ne hak ne de imtiyaz sahibi ol. 
maksızın efendileri için terleyen 
Avrupa milletleri ve en sonra da 
bir insan gibi değil, iş aleti teliıkki 
edilen miistemleke halkları. 

Almanlar, üstün bir ırkın mer. 
kezi olmak itibarile modern aske
ri devletin temelini teşkil eden bu 
sanayi servetini kontrol edecekler. 
dir. Bu suretle, her gün hiyerarşL 
ze olan plutokrasileri tashih eden 
ayni nazilerin fiilen ırk mefhu. 
muna dayanan merhametsiz bir 
hiyerarşizeye nasıl varacakları 

görülmektedir. O ırk mefhumu ki, 
Fransanın Berlin sefirinin tabiri 
vechile "sınıf mücadelesini bey. 
nelmilel plana nakil'' edecektir. 

İngilteredc Hazırlık 
Diğer taraftan İngiltere hüku. 

mcti her ihtimali hesaplıyarak ha. 
rcket ~tmckte ve her tehlikeyj 
karşılamak için tedbir almaktadır. 

iaşe meselesi hakkında İaşe Ne. 
zareti Müsteşarı demiştir ki: 

"İngiltercdeki buğday ihtiyat. 
larJ. halkı birçok ay doyurmağa 
kafidir. Hiç beklenilmiyen bir 
tarzrla ticaret donanmn~ının ciddi 
kayıplar kaydetmesi takdirinde 
dahi. İngilterede böyle bir miid. 
det için liizumu kadar buğday 

mevcuttur. Denizlere hakirniye. 
timiz sayesinde iaşe nezareti he. 
men bütün esaslı ihtiyaç maddele. 
rinden o derece ihtiyatlar idhar 
etmiştir ki yakın bir istikbalde 
deniz tPı>hhürlerine karşı koymak 
mecburiyetinde kalsak dahi, halk, 
hiçbir ciddi endişe ile karşılaşmı. 
yacaktır." 

Devlet Oemiryollan ve limanlan işletme idaresi ılanları 
Erzurum - Sarıkamr,ı. Mudanya - Bursa, Samsun - Çarliamba hat. 

larr hariç beynelmilel münasebetlerde satılan müşterek biletler ve Avrupa 
hattında işliycn Scmplon sürat trenleri hariç olmak üzere bütün eebekeye 
mahsus D. D/101, halk ticaret biletleri için D. D/102, amele için D. D/103, 
şebeke ve İzmir - Denizli D. D/ı04, Sirkeci-Edirne-Kırklareli D. DlıOo, 
Samsun - Sıvas D. D/106, Mersin - Mamure - İskenderun D. D/107 No. lu 
mıntaka tarifeleri ihdas edilmiştir. 

Bu tarifelerin tatbikma 16.8,940 tarihinden itibaren başlanacaktır. Mcz. 
k\ır tarihten itibaren D. D/7, 59, 65, 67, 71, 74, 84, 88, 97, 105, ııo: 111, 125, 
126, 134, 96, ı16, 115, 130, 87, 73 No. lu tarifeler lağvedilmi11tir. Yeni tarife. 
tere gore şimdiye kadar gidis seyahatlerinde tenzilat yapılmamış mmtakn. 
tarda muhim miktarda tenzı.ı'iit yapılmış ve uzun mesafelerde gidiş ve yUı. 
kilometreden itibaren de gidiş - dbniış tenziliit ve halk ticaret bileti ücret
lerinde tadiliit )apılmıştır. Tarife şartlarına göre bin kilometreden fazla 
mesafe için bilet alan yolcularına ilk tevakkuf edecekleri istasyona nimet 
istasyonunda bilet ıılırken. müteakıben tevakkuf edecekleri istasyonları da 
tevakkuf etlikleri istasyondan hareket ederken tayin etmek ve tevakkuf ede. 
cekleri istasyonlarda biletlerini biri muvasalatı müteakıben diğeri de hare. 
ket edecekleri gün olmak üzere iki defa vize ettirmek şartlarile tevakkuf 
hakkı venlmiştir. Bu şartlara riayet etmeden tevakkuf edecek yolcularm te
vakkuf ettikleri istasyondan itibaren gidi;ı veya dönüıı istasyonuna kadar 
yeniden bilet almaları icap eder. 

Grup ve a·ıe biletleri katann hareketinden on be;> dakika evvel tedarik 
edilmelidir. 

Anadolu Toros ve Semplon sürat trenlerine binmeden evvel bu trenlere 
mahsus munzam ücreti biletini almıyan yolcuların bilet ve halk ticaret bilet. 
lerl muteber tutulmıyacaktır. 

Tam ilcretli halk ticaret bileti hamillerinin meccanen nakledilecek 30 ki. 
loya kadar b:ıgajları arasında kısmen veya tamamen nümunelik ticaret eşyası 
da bulunabilir. Demiryol yolca rehberlerinde eski tarifelere göre konulmuı; 
olan ücret ve ııartlaı yeni tjlrifclerin mer'iyete girdiğinden itibaren hüküm
süzdür. 

Fazla tafsilat iı;in istasyonlara müracaat edilebilir. (3858) ( 6298) 

* * Muhammen bedeli 14400 lira olan 240 adet Yolcu vagonlarına StJ vermrk 
için lıezli içi ve dışı lıelezoni telli Ulstik hortum 5/8/1940 Pazartesi günü saat 
(15,30) on beş buçukta Hııydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tara. 
fından Kapalı zarf nsulile satın almacaktır. 

Ru işe girmek istiyenlerin 1080 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflıırını aynı gün saat (14,30) on dört 
buçuj?.a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ~artnameler Komisyondan parasız olarak daiıtılmaktadrr. 
!6284) 

* * Muhammen oedell (4000) füa olan 10000 kilo saf hllmın kibrit teah
hildunll lfn edemeyen müteahhidi nam ve hesabına (30-7-1940) Salı gü
nü r,at ( 10 30) on buçukta Haydarpn şada Gar binası dı.ıhillndcki koınls-
yorı ·qfından nçık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

r girmek isteyenlerin (300) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
ti vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü-
15zımdır. 

t Gartnameler komisyondan parasız olarak di:ığıtılmaktadır. 
(6018)" 

19.7-940 

Resmi Daire ve Müesseselet 
Nazarı Dikkatine: 

Ka~ıt buhranı dolayısiyle gazeteler hacimlerini tall 
mek z~ruretı karşısında kaldıklarından ilan fiyatlarına o 
ruş zaın yanmak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Keyfiyeti alakadar daire ve müesseselerin nazarı d 
!erine arzederiz. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Acık olan ücretli vazifeler için Lise ve Ortamektep mezunu ol• 

smda "Tahsile devam edenler kabul edilmezler,. 2/8/940 tarıhıne 
Cuma günü saat "l 4., tc İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakultesı bir 
dershanesinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. Girmek istiyr"nler, 
yazılı vesikaları bir istidaya rapten 25/7/940 giinii saat "l 7,, knda" 
darlık Sicil Kalemine tevdi ederek fotoiraflı diıhul kartı almaları 

1'"""· "6182,, 
1 - Tahsil vesikası, 
2 -Nüfus tezkeresi, 

3 - Hüsnühal kağıdı, 

4 - Sıhhat raı•oru ve aşı kağıdı Kazananlar a lınacaktrt'. 

S - 6,5 X 9 ebadında dort fotoğraf. 

• " - . ..... i·· 

lstanbul .. Levazım Amirliği ·---~;.· 
• . • . \ ' t.' J- ~ 

Satınalma Komisyonu Ilanlan'! · 
' • • t' ,~ 

Metrı;: 

5800 Kol astarlıgı bez 
810 Kıl tela 

13600 ı.,.;kı astarlık bez 
8000 Astarlık seten 

16000 Kurııunl ast.arlık bez 
Yukarda ynzılı bcs kalem rnelbusat 

malzemesi 24-7-940 Çarş:ımba günü 
saat ı 5 de Tophanede Lv. Am. satın al
ma Ko.da yapılacktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 13203 lira, ilk teminatı 990 lira 
22 kuruljtur. Şartname ve numuneleri 
Ko.da görilliır. İstcklllcrin kanunt ve
sikalarile belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(130) (6145) 

• 250 gramlık beher kutusuna 60 ku-
rus teklif edilen beş yüz bin kutu et 
konservesi alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 23-7-040 Salı günü saat l 1 de 
Tophanede İstanbulda Lv. Amirligi sa
tın alma Ko.da yapılacaktır. İlk temi
natı 16250 liradır. Şartnamesi Ko.da 
görlllcbllir. isteklilerin kanuni vesika
larile belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(131) (4146) 

• ~ent veya az kullanılmış bir buçuk 
ilfı dört tonluk dört adet kamyon alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23-7-940 
Salı günü saat 15.45 de Tophanede Lv. 
Am. Satın alma Ko.da yapılacaktır, fs
tcklllcrin kamyonlarını münakasadan 
evvel Salıpazannda Yollmn Md.ne gös
tererek alacakları vesika ile ve teminat
larilc eksiltmeye i5tirak edebllecckler
cl' (123) (6099) 

Adet 

4Q,00(1 20 MiPmetrelik köprü. 
50,000 20 ,, ,, 
40,000 20 " baslık. 

70,000 27 " .. 
10,000 M " " 

120,000 Kapsol. 
20,000 Çanta çengeli. 
Yukarıda yazılı yedi ka1cm malzeme 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24-7-
940 Çarşamba günü saat 11 de Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komlsyo
nund:ı yapılacaktır. Tahmin bedeli 7365 
lira, ilk temlnııtı 552 lira :17 kuru~tur. 
Şartname ve nümuncsi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belli saatte komis
yona gclınclcri. (147) (6290) 

• 
Adet 

9500 Keçe belleme 
5000 Kıl çul 
9500 Kıl kolan 
9500 Kıl ycm torbası 

50000 Kıl gebre 
Yukarda yazılı hcş kalem mııytahiye 

alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
5-8-940 Pazartesi günü saat 15 de Top
hanede tst. Lv. AnıırllJU satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 75375 
lira, ilk teminatı 5018 lira 75 kuruş
tur. Şartname ve nilmuneleri Ko.da 
görillür. isteklilerin kanunt veslkalarf
lc beraber teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat evvel Ko.ııa vcrme
leTi. (132 - 6191) 

• Adet 

2800 Soba borusu. 
350 Alafranga dırsck 
320 Alaturka " 
Yukarıda mfktan yazılı boru ve dir

sek alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
29-7-940 Pazartesi günü saat 15.30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma ko
mi!lyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
verebilecekleri boru ve dirseklerin nü
munclcrlni eksiltme giinündcn evvel 
satınalına komisyonuna getirmeleri. 

(146) (628tı) 

• Bir milyon iki yüz c111 altı bin adet 
Beyaz ve Siyah makara alınacaktır. 
Pazarlıkla eksilimcsi 2!1-7-940 Pcrııem
be gi.inli saat 11 de Tophanede fst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli altmı:ı dört 
bin clli yedi lira, ilk teminatı 4452 lira 
65 kunıştıır. Nümuncııl komisyonda C1i
r(iliir. i stcklllerln kanunt vcsikalarllt:? 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(145) (IJ2P.8) 

• Uç yüz adet büyük ve yüz adet kil. 
çük bakır kazan pazarlıkla eksiltmesi 
24/7/940 çarşamba günü ı;aat 14,30 da 
Tophanede !st. Lv. Amirliği satın aL 
ma komisyonunda yapılacaktır. Nii_ 

muneleri ve şartnamesi Ko. da ırörli. 

tür. İsteklilerin konuni vesikatarile te. 
minatlarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (121) (6078) 

ıKı acteL arabasıle bcr b 
fcrrüat Fişer marka moto 
nacaktır. Pazarlıkla ek iltrı' 

910 Pazartesi günü saat 14 
hanede Lv. Am. Satın almll 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 
ilk teminatı 148 lira 12 
Şartname ve kataloğu Ko. d 
İsteklilerin kanuni ve lkal 
her belli saatte Ko. na gc' 

(118) l 

• l 65,000 kilo yünhi kırpı.,t 
taniye yaptırılacaktır. Paz 
sittmcsl 22/7/940 pazartesi 
14,30 da Tophanede ist. Lll 
saın alma Ko. da yapılacak 
yenin tahmin bedeli 1320 ıır 

mlnatı 99 liradır. Şartnam 

g5rüHir. İsteklilerin mılli 1 
hibi veya mümessıli olm'l ı 

(116) (6J 

Kilo 

7,315 Piliç eil 
23,600 Tııvuk " 
15,900 Hindl " 

• 

Yukarıda yazılı etler k P 
eksiltmeye konmuştur. ihııl 
~MO Pazartesi gunu saat 15 d 
nede İst. I..v. Amirliği satın 
misyonunda yapılacnktır. 

tahmin bedeli 23,733 lira 2 
ilk teminatı 1779 lira 9!1 
$s.rtnamesi komisyonda gör 
tt>klilcrln kanuni vesikal::ıril 
teklif mektuplarını ckslltın 

den bir saat evvel komisyon 
leri. (6 

• 1278 tnn kuru ot alınncal;:t' 
1ı zarfla eksiltmesi 25-7-940 
be gılnfi saat 15.ao d:ı Top'll 
Lv. Amirliği satın alma ko11' 
da yapılacaktır. Tahmin tı 
yedi bin beş yüz on lirıı, ili< 
4125 lira 5 kuruştur. Ş rtn 
kuruşa komisyonda alınır. 1 
kanuni vesikalarllc berabC' 
mektuplarını ihale saat.indcJ1 
evvel komisyona "\ermeleri. 

(102) 

• Dört bin dokuz yüz doksııf. 
Iavemı:ırin kômilrü ahnacal< 
palı zarfla eksiltmcsl 25.7.P 
sembe günü saat 15 de Tophll 
Amirligi satın alma komi 
yapılacaktır. Tahmin bedel 
yedi bin dört yüz beıı lira el 
ilk teminatı 4620 lira 27 l' 
Şartnamesi 337 kuruşa kort' 
:ılınır. İsteklilerin kıınunl vr 
herabcr tekli! mektuplarını 1 
ntinden bir saat evvel kol"(lı 1 
me!cri. (10 

fi 
125 ton meşe kömlirü 

Pazarlıkla eksiltmesi 25-7• 
şembe günil saat 16 da Topll 
Amirliği satın alma korn 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 
50 kuruş, ilk teminatı 398 Ur' 
ru5tUT. Şartnamesi komisY 
rülür. tsteklilcıin kanuni 11 

bcnıbcr teklif mektuplarını 
ııUndcn bir saat evvel komi Y 

meleri. (l~ 

~ 
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19 TEMMuz 1940 

TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklyo 
Ecnebi 

1400 Kr, 1 ıene 2800 Kr. 750 
400 
150 

" .. 
" 

6 Ay 1500 " 
3 Ay 800 • 
1 Ay 300 " 

MIUeUerarası 
dahil 

0 
Posta ittihadına 

ab lınıyan mc.mlekcUcr için 
one bedeli üd 

30 ıe 
9 

m det sırasiyle 
de~ • • 3,5 liradır. Abone be-
25 k PC§ındlr. Adres dcğlıtirmek 
l urustur. Cevap için mektup 
nra 10 kuruşluk pul flAv~ 

ltızımdır. 

-===-~=========~;;:;:;;;;:;;;;:~ 

Hi!5'Uifüt1füM H . . 
azın Bır Aciz ve 

Gülünç Neticesi 
D evlet, gazetelerin at kfiğıt harca

nıalanna Iuzum 
rıun "ık sorunce, bir k.a-

~ ardı, Bu k .. _ Sa anun diyor ki· 
)'falan fıl.4 b . 

td.er, altı sa f n oyda olan gaze-
boyda olan g~~ ve sayfaları falan 
hıcccklcr." er de dört sayfaya 

Biz, SB;vfalanın 
hadde indir· ızın boyunu kanuni 

ıp altı s f 
:rı. eski bo.YU Y a olarak çıkma-
çıktnıya rnure::da dört sayfa olarak 

Fakat sabah bulduk. 
nı Şe'" gazetelerinden birisi .,.,_ 

~· Yapacak • "4J 

k{! onun elind klvazıyette değildi. ÇOn-
de bulunan e makine, şimdi ellniz
basnuya rnüs~~t 8nuıte boyunda ceride 
Onun ınakfnesıı tertibattan mahrumdu: 
İti ebatta e, kanunun tayin etU
lrıahzuru ;;zete basabilmek, ancak iki 

1 - GaZ:~ almakla mUmkündu: 
için, sayfa k cyı makineye uydurmak 
l"Url Olan m -~arlnrından kesilmesi za
etmek. Ühlın miktarda kağıdı ziyan 

2 - Gazetenı çirkin bir n cstctlk bakımdan çok 
O gazete ~le girmesini göze almak. 

hnca hi,.b. u :rnQşküIAt karşısında ka-
l ' ~ ır ziyana · 
nUşar edebilen r ~rmeden altı sayfa 
aı, bOsbiltü efikıne, yanı bize kar
başladı v n artan bir haseUe bakmıya 
"" . e nihayet d d .,b\, CVV<ılk • un e ya:ıdığımız 
saldırdı 0 

1 lliln bir muharririni bize 
· muh ''- Etend' nrrır, o yazısında: 

zetesı · ıın, diyordu, bu "TAN" ga-
nın Ynptığ l 

ıaylr, hern hn ı ş, hem kanuna mu-
rrtU!ctln h lkın, hem devletin, hem 
•Ykırıd;r ;;n vatamn menfaatlerine 

·nem 0 l'nemıe.1tet, gazete zaten, böyle 
dalına t vatan, millet meselelerinde 

• esanuı ka ı,.,,,,,. 
Yaptığı işi bl ça~ yapar. Onun 
l'neıntcketı z de Yapaplllrdlk: Fakat, 
k nuna k n canırn ktığıUarına kıymak, 
nld tınak ~?iı gelmek, halkı, devleti 
tnerız ki stcmcdik. Ve istcmiycceğiz. 
elddeuı d devlet de o cerideye ka~ 
vat na, vransın: Onu, memlekete 

:rn llete h Ik ' na, ll'l~lckd ' a a, devlete, kanu-
sin'" şlanna ihnnçttcn menet-

Biz, bu me 
etrnıı, Yalnız vzua dQn de biraz temas 
tıkacağına b o gazetenin, altı sayfaya 
e>rtay8 k ize saldırmasının içytizOnU 
razeteyi ~m~mıştık: Fnkat bu sabah o 
ret duYJn ;;ıze alınca bi.ıyük bir hay
CilnkQ gön d tan kendimizi alamadık. 
nıız iki nı~~k ki, o gazete bnhsettlği
'Ve sa;yt 1 m .mahzuru da göze almış 
B arının s u SUreue b YlSını altıya çıkarmış. 
va, lllemı k lr d h:ı anlaşılıyor ki, dtı
"IJ'ası deği~ı<ıt, vatan, milli ekonomi dA
~de kü . Ve Y1ne anlaşılıyor ki, bu 
ıtın e~ çuk menfaatler uğrunda bir 
>et lhnn:!' vatana, mlllete, devlete, 'hal
rckctı. bir saydığını açıkça yazdığı ha
ve hlca gUn sonra yapmaktan azap 

'"'''- P dUYJnaz. ...,un, bir gün 
hareketi evvelki yazıslle şimdiki 
~dın bQ~:sı~da mevcut bulunan te
balJnn çırkinUğinl gizlem!ye ça
ki: Yeni blr makale yaunıu. Diyor .. 
'9'e ;:.ı!!:u harekeUrnizln, kanunun nıh 
teşkf1 etuırarile tam ve klımll bir tezat 
bunun ın ınde &ilphemiz Yoktur. Fakat 
tada tası:'liYetı bize alt değildir. Or
lundufun olunacak bir sakatlık bu 
llnl~lın un nihayet hilkOmetiınizce d: 
kararna:::Yi ~;ıcnebllir. Hatta mevcut 
ebnek bile bir ~a ederek, eski hali iade 
diki altı al &eklidir. CünkG §Ün

btr kısmısa::;rda, g ı.ete kfıgıtlıırının 
der Cd.lli ıp atılmak suretilc he
dOJilat al~or. Barı bıraksın dıı, doğru 

M Sll;yfa çıkalım•" 
eJnlcket · 

iddia ... meselelerinde hassasiyet 
~en vatan 

i!lrOyorsun ı>erver (1) cerideyi 
llUtı karsısı: ~? Ticari rekabet mev
let, ne kanuna alınca gözlerine ne mll-
?ilnüyor. 'ÜsteU ne vattın, ne devlet gö
"aııtığı h k k, hazin bir aciz içinde, 
"1r bulu:e ~Un bil tun bunlara muga-

Acııba so~ab nu açıkça itiraf ediyor: 
bu l:ıhnna tu !lir :rniyiz: O pcrhiı. neydi 
_ rsusu ne? ' 

~lantılar, davetler : 

Konferans 
~mınıınn H ı 

da lUnut B kevtnde bu akşam 21.30 

l'Unınaya daı:ıı;r tarafınd n Pasif ko
ltıben bir ternaııir konferans ve mütca-

- verneccktir. 

~İ NEŞRİYAT: 
\'t::lllhORK . 

1'1ıfından t1k ~ Emlnı.snn Hnlkevı ta
ltelttlr ve ed abi ır aylık fıldr, sanat, 
in~ 91 inci c Yat m cmua dır. Tcm-

18l'181 n edl~üı: 

\'t111t At>AM • 
il aaYlsı h - Yeni dnm'ın O!I ın-
lllıtı fh! ~ 28.Jnankl dol~Un mundcre-

TAN 

r ' CENEVRE MEKTUBU 1 

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

Uçüncü Cümhuriyet 
öldü, YaşasınPetain 

Cenevre, 12 Temmuz 
p etain hükumeti Alman mü-

tareke şartlarını nasıl der
hal kabul ettiyse, rejimini de o 
kadar süratle değiştiriyor. Fran
sa gibi, demokrasinin halktan O

lan en hucra adamın bile ilığine 
kadar işlediği bir memlekette 
Mareşal Petain'in bu muvaffa.ıtı. 
yeti, bir fenomendir. 

Bütiin senaryo Vichy'de ha. 
zırlanmış bulunuyor. • Burada, 
La\·al)n hazırladığı yeni kanun 
metinleri için el kaldıracak bir 
Parlamento bile vardır. Bu Par
lamento kimi, hangi havanın İ
çinde temsil ediyor; bunu her
kes bilmekle beraber, bugün ya. 
nn, bu muazzam sahnede, "Ü
çüncü cümhurlyet öldü; yhşasın 
Petain,, diye bağırılacak. 

Fakat Petain Fransasım, ü
çüncü cümhuriyet Fransasından 
daha kotü bir akıbet beklediği. 
ne bin misal vardır. İşte b;ri: 

Bugün gelen Alman gaz~tcle
ri, Daladier'nin en yakın iş ar
kadaşı Bonnet'nin Vichy'de bir 
mebus grupuna hitap ettiği bir 
nutuktan bahsediyorlar. Bonnet, 
bu nutkunda, tfı 1938 ağustosun
danberi vaziyeti izah etmiş ve 
harpten İngilterenin mesut ol
duğunu, Fransanın bu harbe is
temiyerek, sürüklendiğini anlat. 
mak istemiştir. 

Bonnet'nin bu sözleri, hangi 
tesirler ve sebepler altında söy
lediğini kestirmek pek kolay. 
dır. Alman işgali altındaki bir 
Fransada, memlekette zorla tu
tulan sabık devlet adamları bu
gün konuşabiliyorlarsa, konuş. 
turuluyorlar demektir. 

Ehemmiyetli olan, büyük 
muharebeden mağlUp çı

kan Osmanlı İmparatorluğunda 
bazı muhitlerin ve kimselerin 

---Yazan: 

c. c. 

Daladicr kabinc:;indc llarkiyc 
Nazırı olnrak bulunun 

BONNET 

makuldür, zannettikleri "merha
met tahrik edici,, jestlerini ha
tırlatan, bu jestlerin Almıinlar 

i'~erindc bıraktığı tesirdir. Bu 
tesiri de Alman gazetelerinde o
kuyoruz. 

Mesela Almanyanın f'Jıemmi

yetU akşam gazetelerinden olan 

Nachtausgabe gazetesi, Bonnet'
nin bu nutkunu tahlil ederken, 
aynen şöyle demektedir: 

"İngilterenin mesuliyeti bu 
suretle a ş i k a r bir hal alı. 
yor; amma Fransanm da me
suliyeti aşikardır. Dünyanın 

en büyük devletlerinden biri sa_ 
yılan, kendini müdafaa hatları· 
nın arkasında emniyette gören 
ve Avrupada birçok müttefikleri 

olduğuna güvenen Fransa, haki. 
katte o derece zayıftı ki; onu i
dare edenler irtikap etmekte ol
dukları hatayı bilmelerine ı ağ

men, müstakil bir politika takip 
cdcmcmi tir. Bu, Fransanın mc
ı:uli) eti Ingiltereninkin-len kli
çiıktıir, demek olamaz; çunkii 
':>tr milleti harbe surliklıyenin 
kabahati, ne ile karşıla ılacagını 
bildiği halde, harbe 'iirlik!en
mcsinc meydan verenden daha 
hi.iyiik degildir. 

"Bonnet, dün Vichy'dc yaptı
ğı ifşalarla kendini kurtnrnma
mıştır. O. arkııdaşları İle birlik
te, Fransa karşısında, yi.ız bin
lerle ölü ile milyonlarla muha
cır karşısında mesuldur . ., 

G azete şöyle devam ediyor: 
"Fransız milletini ileride 
Alman:'l·aya karşı yeniden 

kullanacak ka~·gnsu7. kimselerin 
mc~·dana çıkmasına mani olmak 
'azifesİni Alınan hiik(ımctinde 
:"·aratan asıl Ronnl'Fnin nutku
dur. Daladicr, Ronnct Ye Mka
dasları, J 939 c;ylüli.inrlc yalnız 

kararın7. değil, cndi:;cli idiler. 
Ayni scy Fransa icin de sö lcnir. 
Bu millet, ona, asırlık demokrasi 
rejimi yerine, birdenbire otori
ter rejim ikame ederek, ve bu
ğünlerde Vichy'de toplanacak o-
lar. komitelerin bir sosyal inkı
lap vücudc getirecekleri taklidi
ni yaparak, yeniden biiyük de\'
let derecesine yiikseltilemez.,, 

İşte Mareşal Petain'le arka
daşlanmn elde ettikleri netice! 
Düşmanın merhametini tahrik İ
çin öne sürülen her iddia, mağ
IUp milletin c1Tı;a hükmünü ağır
laştırmıya yaramıştır. Vaktıle 
Marnda bir harp kazanan, §imdi 
yor. Bu manzarayı yüreklerimiz 
sızlamadan görmek mümkün de
ğildir. 

'"'\ 

\. PRATİK BiL Gİ L E R j 
Fatura Tanzimi Mecburiyeti 
Karşısında Dikkat Edilecek 
Başlıca Noktalar Nelerdir? 

s ınai ve ticari müessesele. 
rin şimdiye kadar ticaret 

kanunu ahkamına göre tanzim 
ettL1deri faturalar, yeni mua
mele vergisi kanunu mucibince 
ihtiva edeceği hususat da tesbit 
edilmek suretile mecburi bir 
hale konmuştur. Yani bundan 
böyle tir.ari ve sınat miiessesnt 
fatura tanzim ve itasına ve mii. 
bnyaa ettikleri mallar için de 
alacakları faturaları muhafaza 
ctmeğe mecburdurlar. Gerek 
faturayı tanzim eden ve gerek. 
se faturayı alan müesseseler 
bunları ticaret kanununun 75 
inci maddesi mucibince ticari 
defterler gibi 15 sene müddetle 
muhafazaya ve her talep vuku. 
unda ibraza mecburdurlar. Bun_ 
Jı:ınn saklanmaması ve talep ha_ 
linde ibraz edilmemesi hukuki 
ve ceıni birçok mesuliyet ve za. 
r;ırlan tevlit eyler. 
Mevzuatımıza nazaran fatu. 

ralar yazı makinesi ile yazıldı
ğına veya el ile doldurulduğuna 
göre iki türlü mu haf aza şekline 
tabidir: El ile yazılan faturalar 
(Ticaret kanunu madde: 72) 
musaddak kopye defterinde 
kopye makinesi ile suretleri a. 
lınarak saklanmalıdır. Yazıma. 
kinesi ile yazıl::ın faturaların ise 
kopyeleri sene sonunda tarih ve 
numara sırasile ciltlendirilmek 
suretile saklanılmak lazımdır. 
(Kazanç kanunu madde 15). 

Şimdiye kadar herkesin 
kendi ihtiyacına göre 

tanzim eylediği faturalar yeni 
muamele vergisi kanununun 
31 inci maddesi mucibince şu 
kayıtlan da ihtiva eylemek 

••••••••Yazan:•••••••• 

f s. s. 1 ................... ........ 
mecburiyetindedir: 

A - Tarih ve müteselsil sı
ra numarası, 

B - Teslim edilen malın cin. 
si, nevi, miktarı, 

C - Vahit satış fiyntı, yani 
\'ahidi kiyasi olarak kullanılan 
kilo. adet, metrenin beherinin 
fiyatı, 

Ç - Satış bedelinin tutan, 
D - Teslim tarihi, 
E - Müşterinin isim ve ad. 

resi, 
F - Faturanın ticari defa

tirde veya muamele vergisi 
defterin.de kaydedildiği ı:.ıra ve
ya madde numarası. 

Bu suretle tanzim olunacak 
faturanın müessese sahip veya 
salahiyettar memurunun imza
sını havi olması lazım olduğu 
gibi müşterinin teslim tarihi ile 
imza~ını almak da lazımdır. 
Çünkü faturaların ticaret kanu
ntı mucibince bu suretle tesli. 
minden itibaren sekiz gün zar_ 
fında itiraz ve ademi kabul 
müddeti vardır ki bu müddetin 
tesbiti için bu tarih ve imzanın 
lüzumu şüphesizdir Sekiz giin. 
den sonra vaki olacak itiraz 
k<lnunen şayanı kabul değildir. 
(Ticaret kanunu, madde: 684.) 

F aturaların bu suretle tan
zimini tesbit ettikten 

sonra pul vaziyetini de gözden 
geçirelim. 

Faturaların metni yüz kuru!:. 
tan asai!ı ise hicbir nula tiıbi 

değildir. (Damga kanunu 32 nci 
madde, 27 nci fıkra). Metni yüz 
lcuruştan yukarı faturalar tan
zim olundukları zaman 3 ku. 
ruşluk pul yapıştırılır. Bundan 
başka faturaların bedeli alındı
ğına dair (akite) edilirse yiiz 
kuruşa kadar olan bu beyanlar 
kin 3 kuruşluk pul ve daha yu. 
kan mebaliği hSvi faturalara da 
8 kuruşluk pul yapıştırılır. 

(Damga kanununun 11 inci 

maddesinin 3828 numnralı ka
nunla zam yapılan fıkralnrr.) 

Yani bir faturaya bundan 
böyle fatura olması için 3 ku. 
ruşluk pul, bedel alındığını be. 
yan için 8 kuruşluk pul ki ce. 
man 11 kuruşluk pul yapıştırıl. 
ması lazımdır. 

1 1 KARİ MEKTUPLARI 1 

Karpuz Sah:.ı 

"Geçen gUn haı;ta için iki karpuı: aL 
dan, 60 kuruş verdim. Fakat. bu zahmet 
bo;ıuna çıktı. Çünku karpuı:ların ikisi 
de hamdı, 

Uzun müdcıet Anadolunun muhteııf 
yerlerini dolqtıfım için biliyorum 
Her tarafta ıu usul vardır. Karpuz &a

tışı diğer gıda ve yiyecek maddelerinde 
olduğu gibi kontrol altındadır. Her 

karpuz arabasından beı on tane kesilir 
ve ham olanlar imha edilerek satıta çı_ 
karılma~ma meydan bırakılmaz. Bu çe. 
şit kontrol, 1stanbulda da yapılamaz 

mı?,. 

Taksimde tiitüncü Gafur 

5 

ltalya, Kat'i Hava 
Hakimiyetini Nasıl 
Temin Edebilir ? 

Yazan: A. AHISKAL 
Kendi ihtiyadarını dJh ılde 

mevcut tayyare ve motor 
fabrikalarından temin eden ve 
bunları hariçten tedarike mec. 
bur olmıyan İtalyan havacılıgı, 
malzeme bakımından zcngince
dir. Uçuculuk aleminde rekorla
rının bulunması da bu sanuyıin 
inşa, malzeme ve teknik taraf.n
dan bos olmadıgını gosterir. 

Sahillerinin fazlcılığı, deniz 
iislerinin birbirlerine yakınlığı , 
Akdeniz ortasında ve kuş bakışı 
vaziyette bulunu;;;u, bu :ııemlc
ket tayyarcciliginin daha ziyade 
denizlerde inkişafına '..lmıl ol
muştur. Donanması içinde tay
yare gemilerinin bul unm,ıyısını 
h~yretle karşılıyanlar vardır. 

Halbuki İtalyan tezgahları gemi 
inşaatında da muvaffak olmuş

tur. Fakat bol sahil, müsait ho
\'a üsleri böyle bir ıhtıyacın dog 
masına meydan vermemiştir. 

İtalya, motorciıluktc buyuk 
devletlerın inşaatilc nıusavi bir 
hasıla gostermemiş olmakla be. 
raber bu memleketlere yaklas
mıştır. Dilhassa rekor tayy~rcci
liğinde tecrübe edildikten sonra 
ağır bombardıman tayyarelerine 
konulan iki bin sekfz yi.ız bt>y. 
girJik Fiyat motorlerı, hnfiilik 
cihetinden zamanın en muvaf
fak motörü olarak gosterılebihr. 
Dokuz yüz otuz kilo agırlıgı o
lan bu motör, arka arkayn ve 
bir ana mili iizcrinde aksi ısti
kametlerde dönen iki pervaneli
dır. Pervanenin biri soldan s:ığa 
doğru dönerken, diğeri sağaan 

sola doğru dönmcktecfir. Beygir 
başına düşen ağırlık ta üç yül'! o
tuz üç gramdır ki, giiniin en ha
fif motörlerinin önci.isüdtir .. 

Coğrafi vaziyet, fabrikaların 
mevcudiyeti, inşaatın iyilıgi, bu 
memleket tayyareciliğinin inki
şafına müsait olmuştur. 

Mareşal Balbo'nun himmeti-
le esaslı surette t0şkiluta 

bağlanan İtalyan havacılığında, 
şahsi yükselişler ve rekorlnrdan 
ziyade, birliklerin teknik te:ka. 
mülü ve toplu teşebbüslerin ba
şarılması gözönündc buiundurul
muştur. Bunun kıymetli başarı. 
smı yine Balbo'nun kumandası 
altındaki Atlantik scferfori mey
dana çıkarmıştır. Bu muvaffakı. 
yetler İtalyan tayyarecilerınin 
tam manasile tekamül etmi~ ve 
malzemesini bulmuş olduğuna 

güzel bir işaretti. Bundan altı, 

yedi sene önceki vaziydlcrde, 
ordusunun hazır bulunmasını is
tiyen İtalya, bu arada hava si:ah-

farını da seferi kadrolarında \'e 
dolgun mevcutla talim ve terbı
ye etti. Üç bin, uç bin beş yiız 
tayyareyi yenilemek, oldukça 
masraflı idi. 

Aradan geçen zaman o giınün 
sürat, irtifa ve kabiliyet bakı
mından üstün olan vasıtalarını 

korletti. Bugun için İtalyanın 
tayyarelerini zamana uydurmak 
mecburiyeti doğmuş bulun:.ıyor. 
A\·rupadan gelen haberler, bu 
noktayı bilhassa işaret ~tmckte

dir. Eshasın, talim ve terbiye ba
kımından iyi atıcı olmadıklarını 
da duyuyoruz. Bunu kabul et
mek pek tc doğru olmaz. Ele
manlar arasında henüz pii'memış 
gençlerin bulunduğu muh:ıkkak
tır. Bu gençler tabii olar.ık kes
kin nişancı olamazlar... Çunku 
tayyareci mantar gibi yerdrn 
bitmez ve turfanda meyva gıbi, 

zorla olgunlaştırılamaz. 

O n beş günde yetiştirildiği 

iddia edilen tayyare pılot
lvrının veya rasıtlarının VilZİfc

lerinde aksaklık ve ürkeklık o
lacağını pekala kestirebiliriz. 
Mektepten bir acemi yavru kt.ş 
toyluğu ile çıkarak, cephedeki 
kurtlar karşısında muvaffakıyet 
göstermek büyük şansa ba~lıdır. 
Bir tayyarecinin kendine tam 
mfınasile itimat edebilmesi za
man ve fazla uçuşla kabil oluı .. 

Teknik ve inşaatının müsait o
luşuna mukabil, son dört, beşse
ne zarfında elindeki bol mal ze
me ile \'e bu malzemenin \•erdigi 
evsnfla kanaat etmek mecburı

yeti. sayıca fazla bile olsa siirat 
ve siliıh itibarile İtalyanın ha. 
sımlarından geri kalm:ısına a
mil olmuştur. 

Şimdi İtalyan havacılığı çok 
motörlü bombardıman tayyare
lerini yenilemek, günim surat;ne, 
manevra kabiliyetine uydurmak 
zaruretindedir. Girmiş oıduğu 

bu harpte altınlannın bir krsını
nı taarruzdan uzak ve korunma
sı kolay fabrikalarına yntırarak , 

memleketin havadan mudafaası
nı ve mukabelesini temine gay
ret edecektir. Elinde prototip o.. 
larak tetkik edilmekte olan bir 
yeni tipi varsa, bunu kısa :t.a
manda ve seri halinde inşa ede
rek, noksanlarını tnmnmlı •ac;ı

ğına inanabiliriz. Yoksa havada 
bir üstünlük göstermesi, uçucu
lnrının fedakarlıklarına bcığJı 
kalır. Son harp göstermiştir ki, 
insan kuvvetinin iş görcbilmc.5İ 
teknik vasıtalarla mumkun ol
maktadır ... 

LOKMAN H.EK.IMIN öGUTLERf ,' 

Belkemiğinde 
Belkemiğinde nimatlzma hastalıl;ı_ 

nm iki türlusu vardır: Biri gençlere, 
otelri yaşlılara musallat olur. İki tür_ 
lüıünü bir güne sıgdırmak mumkuıı o
lamıyacağından bugun yalnız, gençler_ 
dekini anlatmıya çahgacaçım. 

En ziyade, yirmi. ile ktrk yaş arasın_ 
da ba!ilar. Fakat daha oncc, ıs, 10, 8 
yaşında bile geldlğı v rdrr. Ellısindcn 

sonra gelmesi pek mi.ıstcsnadır,_ lk
men ~ima erkeklerde olur. 

ilk zamanlarda, belkemiğinin aııRğı 

kısmında !iİddetli ağrılar,.. Oradan ba_ 
caklardaki sinirlere, bilhassa sıyatik 

sinirine yayılır, fakat belkemıfinin ta 
yukarı kısmından başlıyarak oradan 
kollara yayıldığı da vardır. Kimisinde 
ağrılar ellerde veya ayaklarda, par_ 
maklarda başlar. 

Bu hastalıkta ağrılar, şüphesiz, ı tı

raph olmakla beraber, daha muhim a. 
15.met belkemiğinin tutulması, ku('uk 
kemiklerin arasındaki mafsalların bır_ 
leşmesidir, mafsallar birleşerek bclke
mifinln tutulması ilerledikçe, ıığrılar 

yavaş yava~ kaybolur, fakat belkemlgı 
eğilip doğrulRmaz. Kemigin iki taı cı_ 

fındak:i 'adaleler tahta gıbi katıla ır, 

Bati ta pek güçlukle dciner. Goğuıı talı_ 
taı;ı da kolayca hareket edemediğinden 
nefes güçleşir. Rilmatizmalı hasta dım
dik durur ... Garibi şuradadır ki kendı. 
ııi bu halinin farkına varmaz. Belkemı_ 
ği tutulunca ağrıları geçmiş olduğun. 

dan kendisini iyi olmuş farzeder. 
Hareket edemiyen adaleler de ciL 

tikçe küçiılduklcri için rümati malı 
zayıf kalrr. 

Rümatizma 
Belkemiğinin tutulması tamam ol

duğu vakit hastanın sırtı, tabii, k m_ 
burlaşır, baş Öne doğru eğılir, dızlere 

yakmlaştıgı bılc vardır. Bununla bera-
ber hasta ~ikiyet etmez, çunku aerıl -
rı yoktur,., Ak6amları ateıi biraz yuk_ 
selse bile, ancak 38 dereceye kadar 
çıktığından ona da ehemmiyet ver
mez ... Yalnız, gozleri pek iyi gorc_ 
mez. Onu da bclkemigindeki rum"tıı~

nıadan ayrı bir rahat ızhk zanneder 
Halbuki bu da riımatizmııdandır \ c 
bclkemiğinde rumatizma çeken ı.:enç_ 

lerin yüzde altmışında bulunur .. 
Gençlere musallat olan bu hastalı. 

ğm sebebi c;ok defa mikroplardır. En 
başta tenasiıl uzvunda yerleşım mık_ 

rop. Sonra verem mikrobu ... Baıı:ısınlla 
du mektcn yahut çarpmaktan sonra 
başlar, fakat mikropların te iri çene 
'Unutulamaz.,. Dişlerdel-i c;uruklerd<'t 
bogazda ve ağızda yerle en mıkrop_ 

lardnn geldiğini iddıa edenler de var_ 
dır. 

Bereket versin ki, insanın şekl nı 

dcğıştirmekle beraber, neticesi bakı 
mından ağır bir hastalık değılöir .. 
Yaşamıya mlini olmaz. Nitekim, böyle 
iki büklüm, arkaları c;ıkmış, başları 

önlerine doğru ciilmie, dizlerine yak. 
taşmış kimselerden ak saçlılarınr bılı:' 

sokaklarda görUrsilniiz. 
Fakat tehlıkeli olmaması onan tedıı . 

vi ettirilmesine engel olmamalıdır A. 

stl sebep olan mıkrop anlaşılırııa teda 
'+'isi kolayla~ır ... Alçıdan korM fcen. 
sinde, olma:ı:sa, ameliy:ıt y.ıp3tak ta 
+,.ıbvi ederter 
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Bir B İ S İ K L E T alımı! 
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Sıhhat Ve İçtimai 
Vekaletinden : 

Muavenet 

Çorum Leyli ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurları mekteple_ 
rine alınma şartları şunlardır: 

Türkiye Cumhuriyeti tebaasrndan olmak ve yaşı 18 den aşağ1 ve 26 
dan yukarı bulunmamak (Yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği kaL 
mamıs olacaktır), 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise ın. 

nıflarmda bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bun_ 
!arla kadro dolmadıfı takdirde orta dereceliler de ahnır.), 

3 - İstekliler, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, d:lekçelerini 
15 Eylül 1940 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai Mua. 
venet Vekaletine, İstanbul mektebi için İstanbul S1hhat ve 1. M. Müdür. 
hı~u vasıtasile mektep müdürlüğüne göndereceklerdir. 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A) Nı.ifus hüviyet cüzdanı asit. 
B) Orta mektep şahadetnamesi aslı, (Daha fazla okumuş olanların 

Jahadetıı,ame ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
t;) Basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotografı bulunan 

bir sıhhat raporu. (Bu raporu hastane baştabiplikleri zar(lryarak üstünü 
mühürliyecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak gönderi_ 
lecektir.) 

Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nümu_ 
ne hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin 
bulunduğu vılayetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine bizzat 
mJracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları mektepten veya mahalli polisinden alınmış hüsnühal ka. 
ğıdı, 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotograf (Cepheden alınmış ve ince kL 
ğıda basılmış olacak) 

'1 - Çorumdaki Leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan ba!J_ 
ka bir de aşağıda örneği yazılı, Noterlikten tasdikli ve kefilli taahhüt sene. 
di vereceklerdir. 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEÔİ 
Leyli küçük Sıhhat memurları mektebine alınarak tahsil edip mezun 

oldugumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek3.letinin tayin edeceği vazife_ 
dl' 1 "Ş yıl hizmeti kabul etmediğim veya kabul edip te, muayyen müddeti 
bitirmeden bıraktığrm ve sıhhi sebepler dışında mektepten daimi olarak 
cıkarıldığım takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen ödeme_ 
yi ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenilecek para İçin, ödemek 
mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürüti.ılmesini kabul ve 
taahhüt eylerim. 

SARİH İKAMETGAH ADRESİ 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazıh olan ın bu taah. 

niitname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için 
iki yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 liraya ka. 
dar parayı, faizile beraber, borçlu ile birlikte 
müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

(5828) Kefilin adresi 

Vjlayet Hududu dahilinde mevcut Telefon şebekeleri için lüzumu olan 
muhtelif telefon malzemesi 2490 numaralı kanunun 46 mcı ma-Odesinin L tık.. 

rasına tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. Mecmuunun tahmin bedeli 6552 
lira 90 kuruş ve tcmi:latı 982 lira 94 kuruştur. Şartname Zabrt ve Muamelat 
Müdürlüğu kaleminde gorülecektir. İhale 24/7/940 Çarşamba günü saat 14 
te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile ihale giınü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (l'i306) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Milli .Bira ve ".'ıle~rubat Türk Anonim Şirketinin 18016 hesap No. sile 

Sandığımızdan ald;ğı (57000) lira ile faiz, masraf ve teferruatına karşı bi. 
rınci derecede ipotek olup vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapı
lan takip fü:erine 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin matufu 40 mcı mad_ 
desine gör~ ııatılması icap eden ve 15/11/926 tarihli ikraz senedinde Tahta. 
kalede Timurta-ş mahallesinin kantarcılar caddesi ve Tahtakale hamamı so
kagında eski 5.i.7 Mü. 4.12. 14,9 yeni 5,7,7./1.6,8,12,14.3,9 No lu ve kadastro 
tesbitinde Sandemir mahallesinin hamam ve hallaç Abdurrahman sokağında 
eski 5.7.7. Miı. 5.12,11,4, yeni 5,7,3/l, 6, 8,12,3,9 kapı ve 342 ada 8 parsel No lu 
taru kaydına nazaran 1616 metre murabbaı miktarında, kantarcılar caddesin.. 
de eski 12 No lu Maa oda odunluk ve külhan kapısile müştemilatından 14 ve 
Tahtakale hamamı caddesinde 5 No. lu arsalar ve 7 No. lu Zükür ve Kantar. 
cılar caddesinde .; numaralı nisa hamamının ve Tahtakale hamamı 
caddesinde 9 Numaralı arsa ve elyevm bir kıt'a iratsız ve 
iki kıt'a iratlı arsa ve ahşap depoyu muhtevi kagir buz fahri_ 
kası ve soğuk hava mahzenlerinin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttır
maya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
girmek istiyen (10000) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birL 
nin teminat mektubu da kabul olunur. Birilimiş bütün vergilerle belediye re_ 
simleri ve vakıf karesi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. 

Arttırnıa şartnamesi 25/7/940 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyen
lere sandık hukuk ıı.leri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
\ e sair liizurnlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasrnda vardır. Arttır
maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul 
hakkında her seyi ogrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 

4/9/940 tarihine ınüsadjf Çarşamba günü Cağaloğlunda kain sandığım1zda 
saat 1 O d~n 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi ıçın 

teklif edılecck bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellf'fL 
yetlerile Sandık alarnğını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde 
son arttıranın taah!'ıüdıi baki kalmak şartile19/9/40 tarihine müsadif Perı;embe 
giınu aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma.. 
da gayrimc-nkul en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu si
cillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla_ 
rını ve hususile faix ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibar.en 20 
gı.in idnc1e evrakı mi:sbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Bu ıo.uret'r. haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit 
.:ılmıyanlar satıs bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fa:ı:la ma.. 
lümat alınak 1stıyr.nierin 4/939 dosya No. sile Sandığımız hukuk isleri 
scrvıs ue rıürac:ıat ctmelcrı !uzumu ilan olunur. 

·* * DiKKAT 
Enm "yet Sandığr, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

• letiyenlere muhıımminlerimizin koymu-ş olduğu ktymctin % 40 ını tecavüz 
etmemek uzcre ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretiyle kolay. 
lık ı;ostermcktedir. (6310) 

De.niz Levcmm Satınalma 

Komisyon"! İlôn!an 

Takribi 

Kilo 

Yumuşak çelik saç ı ıoox 500X6 2000 
" " 5000Xl220X5 18500 .. .. " ıooox 500X5 2000 
• .. .. 2440Xl220X4 19000 
• ,, 

ıooox 400X4 350 
• .. .. 2440Xl220X3 1350 

50000 
Yukardaki saçların ihtiyatı olarak 6800 

56800 

Dövme demir ı;ubuk 25 mim fJ> 1000 
., ,. 20 m'ıncp 500 

Yukarda cins ve miktan yazılı saç 
ve demir çubuk 23 Temmuz 940 tari
hine kadar pazarlıkla alınacaktır. İs
teklilerin Kasımpaşada bulunan komis
yona her gün müracaatları. (6185) 

• 1 - Tahmin edilen bedeli "6608" li-
~a olan "8000" kilo yünün 23 Temmuz 
940 salı günü saat 16 da pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı "991" lira ''20" 
kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaikle birlikte belli j:(iln ve sa- j 
atte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. ( 6135) 

• 
Bidon Alınacak 

23 Temmuz 940 akşamına kadar bi
don pazarlıkla alınacaktır. fsteklilerin 
her gün Kasımpaşada bulunan komis
yona müracaatları. (6184) 

• 
1 - Ke~fi mucibince tahmin edilen 

bedeli 1497.70 lira olan deniz hastanesi 
sıhhiye deposunun yeniden yapılacak 

çatısile vesair işlerin 23-7-940 tarihine 
rasUıyan Salı günil saat 16.30 da pa
o:arlıkla .?ksiltmesi Kasımpaşada bulu
nan denız levazım satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Kat'! temınatı (224.65) lira o
lup şartn:ımesi her gün iş saati dahilin
de mezkür komisyondan bedelsiz alı

naoilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 

istediği ·ıesaikle birlik!& adı geçen ko
misyona müracaatları. (6186) 

6t-------•• Çamlıcanın yegane bahçesi olan •111---,---~ 
Kısıkh Yeni Gazinosunda 

Bu haftadan itibaren: Her Cumartesi günleri 
Memleketin yegane okuyucusu 

Bayan MUALLA ve Kemani SADİ 
ve arkadaşları tarafından KONSERLER VERILECEKTIR. 

AYRICA: ALAFRANGA MU ZİK ve DANS, Geceleri ise NU
Rİ GENÇ TİYATROSU tara fmdan temsiller verilecektir. 

Konser ve Müzik Konsomasyona, Tiyatro dühuliyeye tabidi. 
Konser ve Müzik Konsomasyona, Tiyatro Dühuliyeye Tabidir. 

68-------•ı ________ ,. 
MÜNİR .NUREDDİN 

ve 

ARKADAŞLARI 
19 - 7 - 940 bu cuma günü akşamı 

Caddebostanı Gazinosunda 

' Tel: 52 - 223 ----~-1 

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

Siverek Belediyesince açık eksiltme suretiyle bir adet ve son sistem Mo. 
topomp alınacaktır. Sartlar şunlardır: 

ı - Makine gaz veya benzinle işliyecektir. 2 - En aşağı sekiz met_ 
reden su çıkaracaktır. 3 - Motorda yağlama ve yangına mani olmak ter_ 
tibatı bulunauktır. 4 - Motör iki kişi ile kabili nakil olacaktır. 5 - Em_ 
me ve basma hnrtum ağızları altı santimden aşağı olamaz. 6 - Manomet. 
re irtifaı en asağT 100 metredir. 7 - Yedek parçalar ve mühim aksamına 
ait ikişer yedet< bulunmak lazundır. 8 - 10 metrelik birinci kalita keten 
hortum, lansa bulunur. 9 - Makine monte edilmiş olmalıdrr. 10 - Be_ 
deli muhammeni 1400 lira üzerindendir. 11 - 105 liralık pey akçesile la_ 
zım gelen izah~tı verip almak için İstanbul Vilayetine müracaat olunur. 
12 - İhale Temmuzun 29 uncu Pazartesi günü Siverek Belediye Encü. 
meninde yapı!ar<1ktır. "6056,. 

Muhammen bedel 
Lira Kuruş 

1400 

'(" ........ ·'!" .. -

·_~Askeri . Fabrikalar &atınaırrıı 

· S · ~· · Komi~y~nu ilanları 
Cinsi 

Soğan 

Semizotu 
Sakız Kabağı 

Ayşe kadın fasulye 
Patates 
Domates 
Lfıhna 

Ramye 
Ispanak 
Pırt\.5a 

Kilo 

1000 
500 
500 

2100 
1200 
1500 

300 
1200 

300 
300 

Fi 
ı< 

6 
5 
6 

17 
8 
6 • 
3 

ıo 
4 
4 

Ptııoan Adet 4500 2, 
Yukarıda cinsi ve mikdarı ve t 

min bedeli yazılı 11 kalem sebze 
lıpazarında Askeri Fabrikalar Sa 
alma komisyonunca 26 - TemI!l 
940 Cumc günü saat 14 de açık e · 
me ile alınacaktır. Şartnamesi 

gün komisyonda görülebilir. İstetd 
rb ilk teminatı olarak 64,83 1i 
herhangi bir malmüdürlüğüne ya 
rak makbuzu ve 2490 sayılı kanl.l 
2 ve 3 CÜ maddelerindeki vesai 
gün ve saatte komisyonda bul 
lan. (59 

• 100000 metre torbalık bez atına 
Tahmin edilen bedeli ( 40.000) 

olan 100000 metre torbalık bez a! 
fabrikalar umum müdürlüğü mer 
satın alma komisyonunca 30/7 /940 

---------------------------------. j lı günü saat 16 da kapalı zarfla i 

ELEKTRiKÇi ARANIYOR. E'dilecektir. Şartname (2) lira ıııu 

Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. Şirketinden 
Şirketimizin Adanazarı Fabrik>tlarmda çalışmak üzre iki Elektrikçiye 

ihtivac vardrr. ())E'J'A) Adaoazarı ai!resine müracaat etmeleri 

• • A 

Sıhhat Ve lçtımaı Muavenet 
Vekaletinden : 

Bu yıl, Leyli Tıp Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartları 

1unlardır: 
ı - a) F. K. B. sınıfı için: Tam devreli liselerden veya lise derece. 

sinde olduğu Maarif Vekalet ince tasdik edilmiş mekteplerden pek iyi ve 
iyi derecede mezun olmuş, olgunluk imtihanlarını vermiş olmak; 

b) Diğer smıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, 
yabancı dil ve askerlik imtihanlarını vermiş olmak. 

2 - İsteklilerin, bütün evrakmı tamamlamış olduğu halde 30 eylfıl 1940 
tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine 
müracaat etmeleri ve dilekçelerinde sabit ve sarih adres vermeleri lazımdır. 

3 - İsteklilerden evrakı tam ve ııartları haiz olan (75) talebenin ka_ 
bul muameleleri, müracaat tarihine göre alacakları sıra numarası üzeriıı. 
den derhal yapdac:akır. Üniversite ikmal imtihanları neticesinde Yurt 
kadrosunda yer açıldığı takdirde. müracaat etmiş olanlar arasından evra_ 
kı t:ım ve şartlarr haiz olanlar, yine müracaat sıra numarası gözetilerek a_ 
lınacaklardır. 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hü_ 

viyet cüzdanı aslı, 
B - Mektep şahadetnamesinin aslı (İmtinanlarını tamamen bitirdik_ 

!eri halde şahadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mektep 
müdürlüğünün - ayni zamanda mezuniyet derecesini de gösteren - fo_ 
tograflı ve resmi mühürlü bir vesikasm1 göndereceklerdir.) 

C - Okudukları mekteplerden veya mahalli polis idaresinden alınmış 
hüsnühal varakası, 

D - Mütehassıslarr tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine 
uygun ve üstünde tasdikli fotografı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu 
hastane baştabiplikleri zarfhyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafın. 
dan mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpasa 
Nümune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir. Bursa, Konya, Ada_ 
na, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve buralarda muayene e. 
dilmek için bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Mu_ 
avenet müdürlüklerine istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen, Noterlikçe tasdikli bir taahhüt senedi 
(bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı, örne. 
ğ;nde görüldüğü veçhile, kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazıla_ 
rak imzalanacaktıl'.) 

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotografı (Cepheden alınmış ve ince 
kağıda bası1mış olacak) 

4 - Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar, yurtta okumrya ve ileride mec:. 
huri hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı veya arızası olanlar. 
evliler kabul edilmezler. 

5 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikalann Vekaletçe almdığı 
adreslerine bildirileceği gibi, kabul edilip edilmedikleri de yine adresleri_ 
ne ayrıca bildirilecektir. 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEÖt 
Leyli Tıp Talebe yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıp Fakülte. 

sinden tabip olarak çıktığında, 2000 sayılı kanun mucibince yurtta geçir_ 
diğim zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve 
tçtimai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği mahallerde hizmet ifasını 
kabul etmediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti terkeyledi. 
ğim takdirde, yurtta benim için sarfolunan paranın iki katını ödemeyi ve 
trp tahsilini terkettiğim veya sıhhi sebepler dışında Fakülteden daimi ola_ 
rak çıkarıldığım, yahut yurtta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu 
terkeylediğim takdirde, benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen öde. 
meyi ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenecek paralar için öde_ 
mek mecburiyetinde olduğum t arihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini """ 
2000 sayılı kanunun diğer cezai hükümlerinin de hakkımda tatbikini kabul 
ve taahhüt eylerim. 

SARİH İKAMETGAH ADRESİ 
Yukarıda adres ve huvıyeti yazılı olan ın bu 

taahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
ic;in üç yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 1800 liraya; 
ve iki katmı ödemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 3600 liraya kadar 
parayı, faizile beraber, borçlu ile birlikte müteselsil ke. 
fil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

(5824) Kefilin sarih adresi 

Harp Okulu Komutanlığından : 
S ivil liselt-rde ikmale kalmış talebelerin Harp Okuluna girehilıneleri_ 

ni temin maln:adile kayıt ve kabul muamelesi, Eyllıl nihayetine kadar 
uzatılmıştır. İkmali olup Harp Okuluna girmeğe istekli olan talebelerin 
şimdiden mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat ederek muam~. 
lelerini ikmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak oldukları takdirde evvel. 
ce tekemmül ettirecekleri evrakı ile okula alınacakları ilan c-lunur. 

,.,,.,~, f~()Qfi) 

bilinde komisyondan verilir. Talip 
rin muvakkat teminat olan (3000) 
rayı havi teklif mektuplarını ınez 

günde saat 15 şe kadar komi!')' 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 
marah kanunun 2 ve 3. maddeleriıı 
ki vsaikle komisyoncu olmadıklııC 
ve bu işle alakadar tüccardan oıdı 
larma dair Ticaret Odası vesika 
meıı:kUr gün ve saatte komi~yona 
racaatları. (5972) 

• 300 ton yerli linters pamuitu Alıntı' 
Tahmin edilen bedeli (84.0•)0' 1 

elan 300 ton yerli Iinters pamuı{ıı 
keri fabrikalar umum müdürliiğü ,~ 

kez satın alma komis;yonunca 3!17 ·o 
çarşaml giinü saat 16 da kapah ı~ 
la ihale edilecektir. Sartname ( 4' lı 
(20) kuruş mukabilinde komisyoııd 
verilir. Taliplerin muvakkat te:T'i" 
olan (5450) lirayı havi teklif r.ı~ır·ıı 

tarını mezkur günde saat 15 şe kad 
komisyona vermeleri ve kendile"ir 
de 2490 numaralı kanunun 2 VI' 

maddelerindeki vesaikle komisyot1 
olmadıklarına ve bu işle arnkadar tiİ 
cardan olduklarına dair Ticaret Od 
sı vesikasile mezkür gün ve saatte J; 

tnisyona müracaatları. (5971) 

• 20000 metre ipek kumaş almacıık 
Tahmin edilen bedeli (62.000) Jı 

olan (20000) metre ipek kumaş asi: 
ri fabrikalar umum müdürlüğü rrıt 

kez satın alma komisyonunca 30/1 

940 salı günü saat 15 te kapalı zaril 
ihale edilecektir. Şartname (3) Jif 
(IO) kuruş mukabilinde komisyond3 

veri lir. Taliplerin muvakkat temiıı 
olan ( 4350) lirayı havi teklif mekt 
!arını mezkür günde saat 14 de 1c3d 
komisyona vermeleri ve kendileriıı' 
rle 2490 numaralı kanunun 2 ve 
maddelerindeki vesaikle komisyorı 

olmadıklarına ve bu işle alakadar ~ii 
cardan olduklarına dair Ticaret oıil 
sı vesikasile mezkur gün ve saatte J;C 

misyona müracaatları. (5959) 

• 
Sıhhiye Memuru' Alınacaktır 

Çorluda vazife görmek üzere 60 
ücretle sıhhiye memuru alınacalC 
Taliplerin Sıılıpazarında askerı fıı1' 

" kalar yollamasına müracaatları. (61~ 

• 
3500 Çlft Erat Fotini Alınacal< 

Tahmin edilen bedeli "28.000'' li 
olan 3500 çift erat fotini askeri rabrilC 

lar umum müdürluğü merkez satııı 

ma komisyonunca 3-8-940 cumı:ır1 

~ünii saat 11 de kapalı zarfla ihale e 
Iecektir. Ş;ırtname (l) lira (40) );'tıf 
mukabilinde komisyondan verilir. 1' 
!iplerin muvakkat teminat olan (21 
lirayı ha\•i teklif mektuplarını me:tl' 
~ünde saat 10 na kadar komisvona \'t 
meleri ve kendilerinin de 2490 nıırı1 
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 

1 
vesaikle komisyoncu olmadıklarınB 

bu işle alitkadar tiıccardan oldukl:V' 
dair Ticaret Odası vesikasile met~ 
giın ve ı;aaıte kombyona ınüracııa 111 n (~ 

İSTANBUL İKİNCİ İFLAS ME""ı.JF 
LUGUNDAN: ' 

İstanbulda 1\şir efendi caddesinde ı; 

1 

kcr hanınrlo Galip Sinabın t~tsn) 
Birinci Ticarnt !\'lfıhkcmesince 1~-I\ 
tarilıinde iflasına karar verildiıtı l~ 

·olunur. (~ 

Sahip ve Neşriyat Müdürü 
Uzm;,n _ Ga7.etecilik ve Nescif' 
T. L. S 'rAN Matbı:ı;:ı-;ı 


