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l 
J gilizler, H itlerin Tahakkümüne 
oyun Eğmiyeceklerini ilin Ettiler 

-o----
ilerin Nutku 

Vaziyeti 
~. . 

. gıştırmemiştir 
<ıJly a 

zan : JJf. Z. SERTEL 
#itlerin a·· 

soylediğ~n gece Rayhştag'da 
t li.nden zi ı nutuk, bir ı;ulh 
d°;.. açan b~ade, harbin ı.on saf. 

5
5 ~edir. ınukaddeme mnhi. 

t4 nutukla B' 
s•'lini tekra ıtier her vakitki 
ı ... Yapmış d~-~~~ekten başka bir 
in evvel gı. ır. Polonya) ı s-

..ı: ve ıstil"d ıı•• nutuk! a an sonra da 
O ı~dit et:ı~eın Garp devlı~tlerL 
1 Ü l ş, hem de ~abuli.ı 

n o mıyım b. 
·-..&lirınü t .. ır takım şartlar 
ııcı- şu. 

sııı'rP cephe · d 
~ da yap:~n e harp bittikten 
e'~za geçın ~ğı şey, 1ngiltereye 
ı'-tini, hük; en. evvel, İngiliz 

en .. ınetın aleyh.ne lah 
' .e ayni -

etini tehd"t zamanda İngiliz 
~J!nekti. t t 

1 
. eden bir nutuk 

~r.h. ş e Bıtler evvelk· .. 
ıı ı ı nutku .. • ı gun 

lerin İn .~u soylem'ş oldu. 
bı B gı tereden beki d" •. 

i!J ' aşvekil ~ . c ıgı 
ııı4afta evv 1 fıster Churchill 

e verm· · 
11 dünyaya h. . ıştı, Asırlarca 

!~lan, bayr akım olmıya alış• 
ı'\erenın nı:~~. gurup görmiyen 
ftuğunun yıı ~p olmıya, İmpa. 

~nıülü l ı masını gi:ırmeğe 
, atorluğ:n~~azdı. !ngiltere, 

a ol a yıkılması paha-
. , sonuna k d 

nıecburdur. . a ?r harp et-
P ıkan İngiliz ~ltekım di.ın sa. 

tehditl"r' • gazeteleri de Hit
"" ını · t'h J • hatta but.. ıs ı za ile karsı-

e1kuyabilnıes~~ . İngiliz millcÜ. 
ı.,.tmiş ve İ . ~çın nutku aynen 
•zır bulun~~~lız nıilletinin har. 

11~.aenaıeyh i gu~u Yazrnışıardır. 
~z kalnıa~ tndı artık, soylene
,.ilıiha gelnı ~şt~r. Söz sırası tek. 
,,a ile İngn;ştır. Ve artık Al. 
~ savaşın b e~e arasındaki mu

. liitlerinaş ~m~-~amanı gel. 
nın sonund . e?ıgı gibi, bu 

5\rolnııya nı: ık~ taraftan biri 
a nazi tah kk~kunıdur. Ya 

a um.. ' 
• Veyahut İn . . unden kurtu. 
rihe geçecek7~lız İmnaratorlıı

ır. 

İtlerin nutk 
ele dar ede Unda bizi aliıka. 
.,.et ....... .. n nokta Al o:'.I. • .. unaseb t • man _ 
ıntır. a ına ait olan be-
ltlcr ilk d 
!Sovyet a.:!; olarak Almanya 

..ıt&kaıarının a arasında nüiuz 
'tın da b' b' ~Yrıldığını ve ik· 

ır ırınin .. • ı 
na hürmet etti ~~fuz ınınta. 
. Sovyetler· ~ını, şimdiye 

rın Alınan n'~ f ışgal ettikleri 
olmadığını ~ u

1 
z mıntakasına 

a ge soy emiştir 
.. Çen gün Al . 
Urosuna man istihba d an ald • -

a bülten· d ıgımız bir pro
ın e y . 

ı anlat , enı Avrupa 
an yazıda .. 

nazarı dikk . . §?Ylc bir 
atınıızı celbeL 

<Sonu Sa: 4 SU: 1) 

• 
ır t spanya 

h'lparatorluğu 
u~ulacağı Haberi 

Y~ karşllandı 
drıt 20 
ı · ' -G ıtarıkı ist' deneral Frankonun 
a ı ır at et k nıparatorl y me ve İs. 
aktan bah ugunu yeniden 
karşılanrn!~~edn beyanatı sitn.. 

'· eteler İs a ır. 
~ • Pan cvletıen il Yanın daima mih 
tte geldiği ~ beraber yürümesi 
'\t ve İspany~susunda ısrar et-
1 e bilhassa İtYı bu iki devlet
ngilizlcr ta alyadan ayırmak 
llerin b rafından sarfed"l 
1. oşa 't . . ı ~n 
ininin İs gı tığlıı~ çünkü 

..-.&.. lcc"k Ycgpanyol triıllelini bag~ 
,,.rlık . ane zi · zınciri i ncı~ olan min-
: ektedirler. le bag1fdıgını i.liıve 

Chıtrchill ve Rooseveltin 
Nutukları Bitlere Peşin 
Verilmiş Cevap Sayıldı 
Hitler'in Nutkunun Akisleri : Kont Ciano' nun T emaslar1 : 

Sulh Teklifleri 
Vicdan Borcu 
Olarak Yapıldı 

Ciano, Führerle 
Ve Diğer Alman 
Ricalile Görüştü 

Riyakarhk Nutku 
Kont Ciano, geçen defaki BerJin seyahatinden Romaya dönmek üzere iken 

Bu 
istasyonda Von Ribbentrop tarafından uğurlanıyor 

Amerika, 

Diye Tavsif Ediyor 

Müzakereler 

İtalyaya 

Sona Erdi, Ciano 

Hareket Etti 

M •h D I 1 --;{ Lon~ra, 20 - Hitlerin dünkü nutku ve 'bu 

' 
Ver ev el eri nutkun Ingiltereye hıtap eden ve aklıselime 

bir kere daha müracaat ettiğini, aksi takdirde 

Berlin, 20 - Führer, ou sabali, İtalyan Ha· 
riciye Nazın Kont Ciano'yu kabul etmiştir. 
Uzunca süren bu görüşme esnasında, Alman .. 
ya Hariciye Nazın Von Ribentrop ile İtalyanın Yugos'a V,,a ,,'

• sefalet ve ıstırabın ortalığı kaplıyacağıru anla-
tan sözleri İngilterede umumi bir' 
lakaydi ile karşılanmıştır. Burada 

reni<'., Edı·,,orlar hüküm süren kanaate göre, Hitlere 

j Berlin büyük elçisi Dino Allieri, 
1 Alman başvekalcti kançelaryası §e• 
1 fi Dr. Meissner ve Almanyanın Ro. 

ma büyük elçisi Von Mackenzen ha. 
zır bulunmuştur. 

verilecek cevapların en mükemme. 
li Mister Roosevelt ve Mister Chur. 
chill tarafından, verilmiş bulunu. 

Roma, 20 (A.A.) - Stefani: - Haftalık "Relazioni İnter- yor. Mister Roosevelt, demokrasi 

nazionale,, mecmuası, başmakalesinde bilhassa şöyle yazmak- ve hürriyet davasını heyecan ve il. 
ham verici bir belagatle anlatmış, 

tadır: Mister Churchill de İngilterenin 
"Balkan meml~ketlerinin vaziyetinde bilhass~ son Berlin nazizmi yıkmağa azmettiğini ve bu 

ve Münih göıiişmelerindcn sonra bir gevşeklik hasıl olmuş ve azminden dönmiyeceğini söylemiş. 
tir. Gazeteler de ayni fikirdedir. 

bu memleketlerin daha şimdiden r-:-- · Londra Gazeteleri ve Bitlerin 
y~~·li .~ir istikamet .. aldıkları görül-! ilk Bağdat • lstanbul Nutku 
muştur. Fakat henuz bazı yerlerde Times'e göre, nutuktaki biricik 
ve bilhassa Yugoslavyada mihver Tren·ı Du··n Gece Geldi yenilik, uzun bir harp ihtimalinden 
devletlerine ve bilhassa ltalyaya 

bahsolunmasıdır. Times, bu nokta. 
karşı dostane addedilemiyecek bazı İlk defa, Bağdattan İstanlıula ya işaret ederek Hitlerin 15 Ağus. 
hareketler görülmektedir. Bu hal, muvasalatı beklenen Bağdat - İs.. tosta Londraya girerek İngiltcreye 
yüksek mahfillerde siyasi bir cemi- tanbul treni dün gece, üç saatten sulhü dikte edeceğine dair vaktile 
lekarlık yapıldığı kanaatini tevlit fazla bir rötarla saat 22,2 de Hay söylediği söze imadan dahi çekindi. 
edebilirse de, yeni Avrupa nizamı. darpaşaya gelmiştir. 1 ğini anlatıyor ve Hitlerin nutkun. 
nı nazarı itibara almanın bu rnem. İlk trenle Türkiyeye iki yolcu da Amerikadan da bahsetmediğini, 
leketlerin veya bu memleketin gelmiştir. (Sonu Sa: 4 Sü: 3) 
menfaatleri iktizasmdan olduğu a-
şikardır. • 

Roma _ Berlin mihveri bazı mm. 
takalarda devrini yapmış bir zihni
yetin ve fikirlerin yaşamasına kar. 
şr müsamaha gösteremez. 

FRANSADAKI YUGOSLAVLAR 

Vichy, 20 (A.A.) - Yugoslavya 
Elçiliği, Fransada ikamet etmekte 
olan Yugoslav tebaasını halıhazır 
ikametgahlarını terketmemeğe da
vet etmiştir. Şimdilik Yugoslavya
ya avdetlcrinc müsaade edilme. 
mektedir. 

ROMANYADA~ 

Bükreş, 20 (A.A.) - Nazırlar he
yetinin içtimaından sonra neşrecii
len bir tebliğde beyan cdiltli~ine 
göre, heyet, yeni milli partinin teş.. 
kili hakkındaki kanun hükümleri. 
ne tevfikan yahudi unsurlarının 

Rumen devletinin yeni nizamına il
tihakı meselesi için lazım gelen ka
nunlar prensibini müzakere etmiş. 
tir. 

• 
Bir Rumen deniz tayyaresi beş 

kişilik mürettebatı ile Karadenizde 
Rumen sahillerine 40 mil >nesafcde 
kaybolmuştur. 

MACARİSTANDA ) 
.. 

. Budapeşte, 20 (A.A.) - Almanya 
ılc Macaristan arasında ticari mü. 
badc;:Ie hakkındaki yeni anlaşmalar 1 
bugun burada imzalanmıştır. Yeni 
anlaşmalar, 31-6-941 tarihine ke:ı 
dar bir seneliktir. j 

Dün lngiliz Kumanda 
Heyeti ·Arasında 

BazıDeğişiklik Yapıldı 

İtalyanların sık sık bombardımanına maruz kalan, Cılkat kendisini kahra
manc:ı müdafaa eden Maltadan bir görürıUş. 

İngiltere hükümetl kumanda heyeti arasında ban değişiklikler yapmıştır. Ge
rek buna, gerek h:ırp haberlerine alt tafsilatı ÜÇÜ NCÜ sayfamızda bulacaksınız. 

Nihayet Petain hükumeUnln kararlarına 
mutavaat eden Hindiçlnt sabık U. Valisi 

General CATROUX 

Toprağa 

Dönen 
Fransa 

-o---

Amerikada Fransız 

Müstemlekelerinin 

Vaziyeti Tetkik Ediliyor 
Clermont - Ferrand, 20 (A.A.)-

"Toprağa dönüş,, başlığı altında 
Temps gazetesi başmakales:nde 
köylerde el emeğinin müstacel ihti. 
yaçlarını önlemek için hükumetin 
aldığı kararları tasvip etmektedir . 
Gazete, ziraat işlerini idare etmek 
l.izere Mareşal Petain tarafından se
"İlen zatın şahsiyetine itimat gös. 
termektedir. Temps'e nazaran da. 
.,,·aya ik! mesele hakimdir: 

"Niifu~u azalmış mıntakalara sev 
keılilecek işçilerin tevzii meselesi \'e 
istihsal meselesidir. Artık fazla huğ 
rlay istihsal etmemelidir. Fransa 
toprakları yalnız mevcudiyeti için 
Ii'ızım olan maddeleri değil sanayı 
ıçın lazım olan maddeleri de istih 
sal etmelidir. Dokuma sanayiinin 
hariçten temin etmiye mecbur oldıı 
~u maddeler da!ıa fazla istihsal e 

j fümelidir. Zirai iktısadiyatımızda 
1asavvur ettiğimiz inkılap budur. 
Bu inkılap, yenilmesi lazım gelen 
rnüşkülat hesaba katılarak ve sade 

l 
'lıesiz olarak tamamlanmalıdır 

Toprağa dönüş .. muvaffakıyets:zli. 
~e tahammül etmiyen bir teşebbüs. 
tiir. 

YENİ TAYİN'LER 
Cezair Umumi Valiliğine Lebeau' 

nun yerine Amiral Abrial tayin e. 
dilmiştir. (Sonu Sa; 4 Sü: 2) 

Führer'in muavini Rudolf Hess 
de bu sabah Kont Ciano'yu kabul 
etmiştir. 

Akşamleyin Süper Mareşal Gö. 
ring, Kont Ciano'nun şerefine bir 
resmi kabul hazırlamış ve resmi ka. 
bule Mareşallerin çoğu iştirak et. 
miştir. 

• 
Londradan bildirildiğine göre; 

Hitlerle Ciano arasında yapılan gö. 
rüşmede sulh teklifinin reddedil. 
mesi takdirinde mihver devletleri. 
nin askeri, siyasi ve iktısadi cephe
lerde alacaklan vaziyet hakkında 
mühim kararlar alındığı söylen • 
mektedir. Bu kararlar gayet gizli 
tutulmaktadır. 

CİANO İTALYAYA HAREKET 
ETTİ 

Berlin, 20 (A.A.) - Kont Ciano, 
gece saat 24 te refakatindeki zevat 
ile birlikte hususi trenle ltalyaya 
hareket etmiştir. 

EN SON 
DAKİKA 

1 ngiltere ile Hica7 

Krah Arasında 

ihtilaf Çık+. 
Roma, 20 - Alman gazetelerinin 

istihbarına göre, İngiltere ile Suudi 
Arabistan arasında gerginlik ha ıl 
olmuş ve Kral İbnissuud Akabe ''C 

Maan etrafında askeri tahşidat yap. 
mağa başlamı tır. Aradaki ihtilafın 
c;ebcbi, Kral İhnissuudun miikcrrcr 
taleplerine rağmen, Akahcnin ken. 
disine ycrilmcmesidir. Akabe eski • 
den, Seri( Hiiseyinc ait olduğu için 
Kral İhnissuuda intikal etmesi icap 
ediyordu. 

• 
Komaya gelen haberlere göre. es. 

ki Habeş İmparatoru Haile Selasle, 
h<'nÜz Sudana gitmemiş, helki hu. 
~iin bir tayyare ile iskcnderiyc~·e 
varmıljhr. Haile Sclasie'anin yakın • 
da Sudana hareket ederek llahcsli. 
ler arasında tahrikat yapması bek. 
leniyor. 

7227 ... 
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lar nı H er Kıta 
ecekti 
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S-Milli ordunun Başkumandanı ve Er_ 

kanı Harbiyesi (Büyük Erkanı Harbiye) 
orda ve kolordu ve fırka kumandanları ve 
et.kam harbiyeleri müntahap ve mansup o_ 
lup mektum ve hafi tutulur. Bunlar, va_ 
zifclerini sureti mahremanede hafiyyen 
Ha ederler. 

9 - Milli ordunun Büyük Erkanı Har
biyesi, umum ordunun seferberlik ve ni_ 
zam harp1erini, tccemmü sevkulceyşi ve 
harekatı harbiye layilıalarmı serian ihzar 
ve hafiyyen ve emin vesaitle irsal eyler. 
Ordu. kolordu ve fırka kumandanları da 
o esasata gbre ve mer'i nizamnamelere 
tevfikan hazırlıkları icra ve ikmal ederler. 
Maamafih vaktin darlığı ve hazırlığın 

tesrii mecburiyeti itibariyle Büyük Erka
nı Harbiye ve orduların seferberlik tali_ 
limatnamesi ve plfinlarmm vüruduna inti
zar edilmeden her fırka; fırka nizam har_ 
lıine dahil kıtaatın seferberliklerini der
hal Hızar ve kolordu ve ordu ve umum 
orduya merbut olacak teşkilat ve kıtaat 

için i:ıbu makamattan müteakıben vürut 
edecek seferberlik plan ve talimatlarına 
cöre fırkaya tevdi edilen bu gibi te§killitı 
ayrıca ve mütcakıben ihzar eyler. 

10 - Seferberlik istihzarat ve tatbi_ 
katında en mühim madde her kıtarun nok
tianlannı, ihtiyacatmı bizzat bulunduğu 

muhitten tedarik ve temin etmesidir. Ar._ 
ek imkanı tedariki olmryan şeyler ma_ 
fevktcn talep ve mmtakasmdan ihtiyaca_ 
tından fazlaları d ferlerin istifadesi için 
mafevke arzolnnur. 

11 - Mılli ordu teşkiUl.tmda en mühim 
madde tertibatı sıhhiye ve idariyesi, te:ı
kilatı nakliye ve menziliyesi, muvasalat 
ve muhaberat vesaiti ve ilah. ilah ... ile 
mılmkün mertebe gayet iyi ve noksanstz 
ve binnetice her turlu harekatı nskeriyey: 
bıhakkın kadir bir sahra ordusu vücudc 
sctinnektir. Bunun için teşkilatı noksan 
ve bu sebeple kabiliyeti hareketi, kudreti 
ı arbiycsi emin olmryan vasi kadrolu çok 
adetli, kıymetsiz bir ordu yerine kemiyc_ 
ten küçuk fakat, keyfiyeten vazifesinı her 
turlü ıcrait ve miışkülit içinde bile de
vamlı biı surette ifa kabiliyetinde, çetin 
bır ordu viicude getirilmek matlOptur. 

12 - •• ••• 
13 - Sahra ordusunun teşkilatından ve 

nizam harbinden noksanii vesait yiı:lÜU.. 

d n hariç kalau efrat ve heyetten müstah
faz kıtaatı teşkil olunur. İ3bu müstahfaz 
l:ıtaatmm bir kısmı sahra ordusunun z:ı_ 

yıatmı ikmal ve telafi için depo kıtaatı 

ittihaz, bir kısmı ordu mıntakasında em
nıyet ve asayişi temin, menzil ve muvasa_ 
la hututu, nıkatı mühimme, ııevahil ve 
ilah. muhafazasma tahsis, üçüncü bir kıs-

ö y k 
İs a yonları 

Edirne (TAN) - Trakya köy ta
vuk istasyonları için Edirnede zira
at kursunda makinelerle yctiştiri. 

len Rodeylfınt ve Legorn cinslerin
den bir aydanberi kafeslerle ma
hallme yollanmaktadır. Bol etli ve 
bol yumurtalı olan bu cinsler beş 
senedenberi Trakyayı sarmıştır. 
Trakx_ada 170 istasyon vardır. Bu 
senekilerle beraber her halde (250) 
yl bulacaktır. Piliçler, kerpiçten 
yapılmı!l temiz, sıhhi kümeslere 
konmakta ve dağım· bir halde bı. 
rakılmamaktadır. Kümeslerin ba
l·ım, gıda ve temizlik işlerine da
ha çok dikkat edilmektedir. 

Bu istasyonların yumurtaları hal 
ka verilmekte veya adi yumurta i
le başa baş değiştirilmektedir. Böy
lece cins çoğalmakta ve ortadan 
kaldırılan yerli horozlar yerine, 
cins horozlar konmak suretilc bir 
taraftan saf kan, bir taraftan da 
melezleri yetiştirilmektedir. Tavuk
larla Rodeyliınt veya Legorn iie 
hem saf kan, hem de saf melezi 
yetiı::mektedir. Fakat kövlü dnha 
ziyade hem et, hem yum~rta veren 
iri y1;pılı Rodeylfintı daha çok tut
m ktadır. 

Bu sene arının tam yılı olduğu 
:icin hem çok miktarda bal ve hem 
de oğul alınmaktadır. 

Geçen ne iiç, beş kovanı bosa-
lan bir arıcı, hem onlan dold~r
makta, hem de yedek oğulları kara 
sepetlere göçürmektedir. 

1\fuallimler Arasında 
Nakil Yapılmıyacak • 

Ankara, 20 (TAN) - Maarif Ve· 
kfıleti, geçen sene olduğu gibi bu se. 
nE' de orta tedrisat muallimleri ara· 
sında esaslı bir nakil ve tah\•il yap
mıy.u:-aktır. Ancak, sıhhi ve ailevi 
vaziyetleri dolayısiyle nakillerini 
lstfyenlerin arzularını yerine getir. 
..,..;,,.o n~ l'frOI"'~ lr'hr 

mı da mevzii asayiş ve emniyet hidcma_ 
tında sabit olarak berayı istihdam kara
kol ljubelerinin tahtı emrine terkolu::ıur. 

14 - Kolordu ve ordular işbu müstah_ 
faz te .. kilat mütemmimesi ve onların ma
hal ve tarzı tavzifi hakkındaki karar ve 
tertibatı Büyük Erklinr Harbiyeye aleL 
usul ihbar ederler. 

15 - Milli sahra ordusu ile müstahfaz 
teşıdliitmda karakol şubeleri, bulunduk. 
lan mıntakadaki amiri askeri ve ahzı all_ 
ker şuabatına talep edecekleri her türlü 
yardrmı ifa ile mükellef olup te5killit ve 
seferberlik işlerine müdahale edemezler. 
Ancak karakol şubelerinin muharebe çe
teleri ile karakol emrine terkedileceği 

13 üncü maddede musarrah müstahfaz eL 
radmdan kasaba ve köy ve mıntaka ve 
büyük kasaba ve şehirlerde mahalle mü
dafaa tcşkilatmı icra ederler. ' 

16 - Her karakol 3ubesi, hududu 
dahilinde ve civar mmtakalarda 

anasırı gayrimüslimenin kesretine ve 
harekatı ihtilaliyede mahsQs kuvvetleri
ne ve bir de sırf soygunculuk ve intL 
kamcılrk ve saire gibi esbap ile ikaı cina
yat ve icrayı şekavet eyliyen müslim, ve 
gayrimüslim çetelerin azlrğma, çokluğuna 
göre bunların umumu ile mücadele ve 
emniyet ve asayişi temin ve idame ve or _ 
dunun hareklitmı teshil için laakal bir mu
harebe çetesi te:;kil etmekle mükellef_ 
tir. Keza seyyar olarak umuru takibiyeyi 
ifa edecek bu muharebe çetelerinden 
b~şka e:;kıyanm taarruzlarından ve mev
cutsa anasrrı gayrimüslimenin ihtilil ve 
tecavüzatından kasaba ve köy muhafaza 
ve müdafaası için şube emrine verilen 
müstahfazlarla mahalle, köy ve mınt::ıka 

teşkilatı yapmrya mecburdurlar. İşbu te~
kilat bervec;hiati icra edilir. 

17 - Muharebe çeteleri; vilayet, san
cak ve kazalarda beheri 40 ila 200 ne!er_ 
den ve 1 ili 4 zabitten, nahiye ve köyler. 
de 5 - 10 neferden ibarettir. Bunlara le_ 
delıktiza makineli tüfek dahi ilhak edi
lir. Efradın muharebe görmüş olması 

müreccahtır. Zabitanın zaptı rapta kadir 
ve çete muharebatında meharetli olmasr 
ve çetelerin şakavetkar bir kuvvet olma_ 
YIP sclimeti mülk ve millete vakfı hi-ı
met ve hayat etmiş kanaatkar, hamiyet_ 
perver zevattan mürekkep bir kıtai as
keriyeyi temsil etmesi Uznndır. 

18 - Çetelerin teşkili ve emri kumanda 
ve idaresi tıpkı askeri manga, taknn ve 
bölük gibi olup mensubini, nizamat ve 
kavanini askeriyeye tabi olarak ifayı va_ 
zife edecek ve maruzu mesuliyet olacak
tır. 

(Devamı var ) 

Usulü Muhakeme 
Kanunu 

Tadil Edilecek 
Ankara, 20 (TAN M uhabirin

den) - Bütün hukuk ve ceza dava
larınm süratle intacını temin mak_ 
sadiyle Adliye Vekaleti, Usul Mu
hakemeleri Kanununu tfıdil için tet
kiklere başlamıştır. Temyiz reisle
rinden Cevat ve Fahrettinin reislik
lerindc. hukuk ve ceza işleri mü
dürlerinin de iştirakiyle teşekkül e
de.., iki komisyon, davaların aylar. 
ca ve hatta senelerce siirüp g itmesL 
ni önliyecek tedbirlerin nelerden 
ib;tret bulunduğunu tesbit ile meş· 
gul bulunmaktadır. 

Bu tetkikler neticelendikten son
ra hazırlanacak kanun lfıyihası ge
niş mikyasta tadilata lüzum göste
recek hükümleri ihtiva edecek ve 
davaların uzamasını mucip olan şek 
le ait her türlü formaliteler çıkarı

larak en süratli ve en ucuz bir tarzı 
muhakeme usulü ihdas olunacaktır. 

Halen ceza mahkemelerinde 
119,412 hukuk ve ticaret mahkeme
lerinde 141,306 ki cem'an 260, 718 iş 
bulunmaktadır. 

Kızrlcahamamda Dolu 

Hayli Zarar Verdi 
Kızılcahamam, (TAN) - Civara 

emsali görülmemiş bir büyükliikt~ 
dolu düsmüştür. Bu yüzden Çamlı. 
dere nahiyesinin birçok köylerind e 
mahsul tamamen denecek derecede 
harap olmuştur. Düşen dolunun 
sıkleti bazı yerlerde 250 _ 300 
gramdan fazladır. Dolu tanelerinin 
Üzerleri hususi şekilde işlenmiş gi
bidir ve ctraflan dişlerle munta. 
zam halde çevrilmiştir. 

Bu müthiş dolu sağnağı esnasın
da köy haricinde bulunanlardan 
bazılan bu şiddetli dolu çarpma. 
sından eller inden ve yüzlerinden 
varalanmıslardır~ 

TAN 21. 7 - 940 
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Müteferrik : 

İstanbulda 
Sayım Bürosu 

Kuruluyor 
Vali Muavini Haluk Nihat, NiL 

merotaj Heyetiyle birlikte dün Sa· 
rıyere giderek tetkikler yapmıştır. 

Bu tetkiklerden, İstanbul harici bir 
iki nahiye müstesna olmak üzere dL 
ğer bütün kaza ve nahiyelerde nü. 
merotaj işlerinin bittiği anlaşılmış
tır. İstatistik Umum Müdiirlüğü, 
Teşrinde yapılacak umumi nüfus sa. 
fllluna ai~ hazırlıklarla meşgul ol
mak için Istanbulda bir büro da te· 
sis etmiye karar vermiştir. 

YENİ ELEK'I'RİK K ABLOSU 
Sarayburnu ile Salacık arasındaki 

10,000 voltluk denizaltı kablosu bu
radan kaldırılmış ve yerine ~5 ,000 
voltluk daha kuvvetli bir kablo dö
şenmiştir. Kaldırılan kablonun ka
bili istifade parçaları Tarabya ile• 
Serviburnu arasına konulmuş ve 
bu suretle Rumeli sahili Anadolu 
dhetine bir--noktadan daha bağlan
mıştır. 

ESNAF İÇİN YURT 
İstanbul Esnaf Cemiyetleri az.<ııa_ 

rı için sıhhi bir yurt tesisi şimdiJlk 
im~~ns1~ görülmektedir. Cemiyet 
Reısı Kazım Yorulmaz, bunun bir 
bütçe meselesi olduğunu, fakat be· 
lediye miisait hanlar tahsis ettiği 
takdirde cemiyetin buralarını ko_ 
!aylıkla esnafın geceliyebileceği bi
rer yurt haline koyacağını sôyle
miştir. * Salfıhattin Çamın mebus nam
zedi seçilmesi üzerine İş Bankası U
m um Müdürlüğüne, Umum Mü. 
dür Muavini Sait Erden'in tayini 
kararlaşınıştır. * Diin sabah Monniko isminde 
bir Y unan şilebi limanımıza çinko 
getirmiştir. * Berberlerin ehliyetname imti
hanı, önümiizdeki Salı günü cemi. 
yet merkezinde ameli ve nazari o
larak yapılacaktır. 

Piyasada: 

Manifatura için 

Kontroller Başbyor 
Manifatura satışlarında fiyat kon 

trollerine gelecek hafta içinde bas
lanacaktrr. Mıntaka Ticaret MüdU
rü Avni, bugün Ankaraya giderek 
Vekaletle temaslarda bulunaccı.k. 
kontrol ve müraknbe için d irektif 
alacaktır. Avninin avdetinden sonra 
kontrol faaliyetine geçilecek tir. Ye_ 
ni ithal edilmiş manifaturaların pe
rakende satışlarına ayrılacak karın 
nisbeti de bu hafta içinde belli ola
caktır. 

PİYASAYA GELEN MALLAR 
Son hafta içinde piyasamıza getL 

rilip satılan m allar arasında 1025 
ton buğday, 200 ton arpa, 30 ton 
çavdar, 85 ton tif tik ve 230 ton ya
pak vardır. Buğday fiyatlarının 

gevşiyeceği ve arpa fiyatlarının 
yükseleceği tahmin edilmektedir. 
Pirinç mevrudatı artmıştır. F iyat
lar düşmektedir. * Varna adlı bir Bulgar vapuru 
yüz kadar Yunanlı m uhaciri hfı.miJ 
olarak limanımıza gelmiş ve K ava. 
!aya har eket etmiştir. 

MACARİSTAN BİZDEN AT..Dl~J 
l\lALLARI AL~TANYAYA 

SATIYOR 
Macaristanın bizden Tuna yoliJe 

aldığı mallardan m ühim bir kısmı 
' Almnnyaya gönderilmektedir. Ma-

carların piyasamızdan aldıkları 
maddeleri, yüzde yetmiş f azla fi
yatla Almanyaya sattıkları haber 
alrnmıştır. Bu itibar la Macaristana 
ih racat devam etmektedir . Macar
la r yeniden susam istem ektedirler. 
D ün den iz yolile Finlandaya t ütün 
gönderilmişti r. 

Nafıa Ve A • 
1 

Veki leri Geldi 
Nafıa Vekili General Ali Fuat Ccbesoy ve Adliye Vekili Fethi 

Okyar, dün sabahki trenle şehrimize gelmişlerdir. Nafıa Vekili Kuz.. 
guncukt'aki, Adliye Vekili de Büyükadadaki evlerine gitmişlerdir. 
Fethi Okyar, yarın İstanbul adliyesinde tetkikler yapacaktır. İmralı 
cezaevi mahkum kadrosunun genişletilmesi düşünüldüğü için vekilin 
İmralıya giderek tetkikler yapması da muhtemeldir. 

l\JÜNAICALAT VEKİLiNİN DÜNK Ü TETKİKLERİ 
Münakaliıt Vekili Ali Çetinkaya, dün sabah Devlet Deniz.yolları 

tımum 1\Iüdürlüğüııe giderek bir müddc;t meşgul olmuş ve Umum l\1u
d~r İbrahim Baybora'dan muhtelif işler üzerinde izahat almıştır. Ve
kıl, daha sonra ))evlet Limanları Umum Müdürlüğüne gitmiş ve Raufi 
Manyaslı ile görüşmüştür. Ali Çetinkuya, yarın da muhtelif müesse.. 
selerde tetkiklerine de\·am edecektir. 

Belediyede: 

Şehrin imarına Ait 

Yeni Planlar da 

Hazırlandı 
Belediye İmar Müdürlüğü, Kadı_ 

köy ve Üsküdar imar planlarile Üs· 
küdar - Beykoz, Azapkapı - Top
hane, Aksaray - Topknpı, Beyazıt, 
J'opkapı cihetlerine ait tafsilat plii.n 
!arını hazırlamıştır. 

Bu planlar, yarın, tasdik edilmek 
i.izere Nafıa Vekaletine gönderile. 
ccktir. Bunlardan başka Cihangir, 
Sişhane, Kasımpaşa, Hasköy cihet
lerine ait planlar da hazırlanmak 
üzeredir. Kadıköy meydanının tan· 
zimi işi de bunlar meyanındadır. Bu 
pltınla meydanın Herde alacağı şe
kil tesbit edilmiştir. Bu planlarla 
Üsküdar - Beykoz yolunun inşası 
da müstacel bir inşa programına ta
bi tutulmaktadır. Bu yol 25 - 30 
metre kadar genişletilmektedir. 

Yol, Kandilli burnu hariç olmak Ü
zere Beykoza gidinciye kadar eski 
güzergahını takip etmektedir. Yo. 
!un uğradığı her vapur iskelesinde, 
yeni plfınla birer meydan vücude: 
getirilecektir. 

KÖPRÜDEKİ TAMİRAT 
.C:araköy Köprüsünün yüksel. 

f ılmesi ameliyesi dün sabah tamam
lanmıştır. Bu suretle meydanın ala· 
cağı şekil ile Köprü arasında müte_ 
vaz.in bir seviye temin edilmiştir. 
Köprünün tamiratı ay başına kadar, 
meydanın tanzimi ve asfalt inşası da 
15 Ağustosa kadar bitirilecektir. 

Poliste: 

Harmanda Bulunan 

Cesedin Hüviyeti 

Anlaşllamıyor 
Zincirlikuyuda Kirkorun harma

nınc.Ia cesedi bulunan adamın hiivi. 
yeti heiıiiz anlaşılmamıştır. Bu :ıdam 
oraya geldiği zaman harmanda ça· 
lışanlara seslenmi~: 

''-Aman, karnım sancıyor, çabuk 

bir doktor çağırın,, demiş ve bir kaç 
dakika içinde ölmüştür. ÜzerJ arım 
dığı zaman hüviyetini isbata yarı. 

yacak hiç bir şey bulunmamış, sa
dece "İstanbul belediyesi hesap is
leri müdürlüğü,, antetli kağıtlar, 

çıkmıştır. Üzerinde 60 kuruş kad9r 
para ile bir de saat zuhur etmiştır 
Zabıta cesedfo hüviyetini tesbite u~ 
raşmaktadır. Ölüm sebebinin teshir 
ve tayini için de ceset morga kaldı. 
rılmıştır. * Feshane Fabrikasının yiin yı. 
kama kısmında elektrik kontaktı 

ylizünden yangın çıkmış, fakat he 
:nen söndürülmüştür. 

* Zeytinburnundaki Madeni E.:-.. 
ya fabrikasında çalışan Rıza, elini 
makineye kaptırmış, parmakları ke
silmiştir. * Sabıkalı eroin satıcılarından 
Recep ile Saim, Cemal ve Yuvakim 
eroin satar ve kullanırlarken cürmü 
meşhut halinde yakalanmışlardır. 

o---

Adliyede: 

E 

Dilsiz ve sağır olan 
de bir adam Sultanahm 
doğrnmacı dükki'ınının 
rarak içeri girmiş ve bi 
leri çalmıştır. 

Kadri. sorgusunda iş 
vap vererek suçunu itir 
ticede yedi ay hapse mıı 
ve tevkifhaneye gönder 

YAUALAMA SU 
Kuragiimrüktc evve 

vaka olmuş, Halim is' 
kardeşi Yusufla kavga c 
ele de kardeşini bıçakla 
yaralamıştır. Halim d .. 
teslim edilmiştir. Birin 
ha.kimi Hallın hakkında 
rarı vermiştir. * Gümrük binasına 
bardan kahve, çuval v 
Süleyman ile Avni Sult 
rfoci sulh ceza mahkct11 
mişlerdir. Her ikisi de 
raf etmişlerdir. Haklın, 
nin me\•kufen devamına 
miş ve duruşma şahit cc 
ka gü.ne bırakılmıştır. 

----o 
nisada M 

Çok Zara 
Manisa, (TAN) - BU 

ve bilhassa baharda ya 
ve şiddetli yağmurlar 
rak gerek üzüm, ve ger 
mahsulü cok kıt bir Jııı 
maktadır. Bir çok fedak • 
kilen tarlalardan tohuml 
nı bile almak mümkün o 
Saruhanlı, Karaağaclı, 
cı Rüçhanlı, Vezirköy ve 
larında yaprak bile kal 
dir. Manisa merkez bci 
vaziyet bundan daha İ 
Bunun için rekoltenin b 
diye kadar göriilmcmi" 
eksik olacağı muhakka 

Bunun önüne geçme 
mazsa bağcıları kısmen 
"Ylln etmek i\in borçların 
hetine gidiJmesini bütün 
kı sabırsızlıkla heklcme 
hususta geç kalınacak 
Cisi mümkün olmıyacıı 
güçlüklerle karşılaşılrrı 
r'te coktur. * Belediye kadrosuna alınacak 

memurlar için açılan müsabaka dün 
sabahleyin belediye Şehir Meclisi 
salonunda yapılmıştır. İmtihana li
se ve ortamektep mezunlarından 43 
kic;i girmiştir. 

RELimİYEYF. Bi R :\IÜRACAAT 
;?ait isminde birisi Belediyeye 

mııracaat ederek hayvan kanların. 
dan düğme yapmak istediğini, ölü 
hayvan leşlerinden de makine ya
~ı istihsal edeceğini bildirmiştir. 
l\förrıcnati tetkik edilmektedir. 

nonınneı Sellimi izzet 
İzmir, 20 (TAN Muhabirinden\_ ·~ıh::ın SC'dc le lkdJm gazel 

Dün Menemende korkunç bir hadi· miichırli Murat Kayahanın ll 
] zidc hlr dııvclli kütlesi hur.t1 

Kuduz Bir Köpek 

7 Kişiyi lsırdı 

• Bir senede şehirde 6215 serseri 
köpek imha edilmiştir. 

- - - -o,_ _ _ _ 

Spor: 

Ankara Muhteliti 

Fenerle Karşllaşıyor 
Fenerbahçe ile karşılaşacak olan 

Ankara karışık futbol takımı diin 
İstanbula gelmiştir. Ankaralılar çok 
kuvvetli bir vaziyettedirler. Müsa
baka bugün saat 18 de Fenerbahçe 
Stadında yapılncak, Sarılfıcivertliler 
Ankara takımı karşısına bu sene a . 
talarına alacakları yeni oyuncular
la çıkacaklardır. B u maçı İstanbul· 
spor lu Samih idare edecektir. * Mevsimin ilk kürek yanşı bu
gün Büyükderede yapılacaktır. * T enis Dağcılık Klübünün yeni 
tesis ettiği sahalar yarın saat 17 de 
merasimle açı lacaktır. 

* At yarışlarının ikincisi buaün 
Veliefendide vaoılacaktır. 

se o muş, K ese köyünden Sarı M us-
tafaya ait b · k"' k p . Bclcrliyc dairesinde icra kıl 

. . ır ope azar yerınde d'te saadet diler.iz. 
bırdenbıre kudurarak pazarcılara 1 --
saldırmıya .. başlamış ve yedi kişiyi 
ısırmıştır. Uç köpek ile bir kaç da. 
nayı da ısıran köpek gücliikle 5lclü-
rülmüştür. Yaralılar Halil oğlu 6 .. .. 
yaşında Ahmet, Ali Rıza 7 yaşında Bugunku Program : 
Cumudi, Hasan kızı Kamile, İbrn. 
him kızı Hatice, Hasan oğlu Kadri. 
Şaban oğlu Zekeriya ile 35 yaşln
rında Mehmet oğlu İsmaildir. Bun. 
lar derhal İzmire getlrilmisler ve 
Kuduz müe!lsesesinde tcdav:ı:i altıııa 

8.!iO Program 
8.~'i Ca7. fantezileri (Pl.) 
!l.no Ajnııs haberleri 
!l 10 Ev kndını 
9.2C M r lnr (Pl.) 

lınmışlardır. 12.30 
İzmir, 20 (TAN Muhabirinden)- 12.35 

Üç gündenberi şehrimizde müthiş 12.50 
c;ıcaklar hüküm sürmektedir. Dere- 13.05 

• Program 

"e gölgede 39 - 41 arasındadır. 
----o----

ASKERLiK iŞLERi: 

Şubeye Davet 
Bakırk8y Aıkerlik Şubesinden: 

Şubemizde knyıtlı yerli ve yabnncı 
fslam ve gayri İslam 32i, 328 ve 329 do
~umlu ihtiyat eratından şimdiye kndnr 
şubeye selmiyenlcr ve hnricte olup mil
rncnat ctmlyenlcr hakkında kanun ge
·el'U yapılacaktır. Bu glbllerJn derhal ~
beye milrncaat etmeleri lüzumu UAn o
lunur. 

13.25 

.,, ?!'\ 

S ı escı·leri 

AJ n h:ıberkrl 

Al turk J mlizik 
Radyo salon orkcst.r:ıS' 

• 
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TAN , 

G ON lngiliz Kumanda Heyeti 
•lt'in Nutku A d y •d 

HOLANDA 
Hindistanı 

O.RızaDOGRUL rasın a enı en 
lt'la evvelki ıUn 

;ı' . ':/- . Sl.() 

Ye Almanya 

:;~s.:ak.::~ Deg~ işiklikler Yapıldı tf.~~0~!~->n.~ı~::: 
.,., İşgal altındaki arazide Alman or. 

b dusunun ve sivil makamlann Ho. 

~~ :.~~~ ":~:?~~ =:a;::I.~ ~ 1 Harp ~~ 1 =r~~~i~;;~~r.~:~ 
• lrÖtilrnıez. Buna neral Gort taliın kuvvetleri umu. BELÇİKA ESiRLERİ normal şeraitin yeniden vücude ge. 
lrtok lebepler içind mi müfettişliğine tayin olunmuf. SERBEST BIRAKILIYOR İngiliz Tebliği tirilmesine çalışmakta olmalanna 
~ biri, Japon·= .. ~~ General Allan Brook ta, General &1 .. -.u.. Berlin, 20 (A.A.) - Hitler, zabit- rağmen, Holanda Hindistanı hükıi-

ltlfllec•viz •nly ti Ironside yerine İngiltereyi müda. lerle küçük zabitler hariç olmak ü. Kahire. 20 (A.A.) - Garbi MıSJrda. meti, sarih surette Alman aleyhtarı 
~l7 de h•rhe lşti:ak faaya memur kuvvetlerin b;ışku- zere bütün Belçika harp esirlerinin Mersa Matruh ve civan, ıündüz ve ıs-19 hattı hareket göstermekten fariğ ol. 

idi Çr"Y• müttefikler mandanlığına getirilmiştir. serbest bırakılmalannı emretmiştir Temmuz ıecesı tayyareler tarafından mamıı ve Almanyanın artık taham 
kİ W: lstiliya afrarna. General Brook, bilhassa Dun. Belçika orduıunun tesliminden bombardıman edilmiştir. Bir dilpnan mül edemiyeceği tedbirler almıştır. 

d de her tehllk kerque ricati esnasında büyük mu. evvel Almanyaya se'Vkedilmiş olan tan:ırest düşmilf ve yanmıştır. Şimdiye kadar, aralannda kadın ve 
:;rıu1ort1a. ._ vaffakıyetler göstermiş. Alman i- Belçikalı esirlerin memleketlerin~ Tayyarelerimiz, Llbyecle Rtıubbl'ye çocuklar da bulunmak üzere, iki U:;.! harnh•fk•du. ı._ hatasından kurtulan İngiliz ve Fran gönderilmesine başlanmıştır. hilcum etmişlerdir. Burada bet bQ)'Uk binden fazla Alman, Holanda Hin· 
is lerle beraber de. sız kuvvetlerini sürat ve intizamla ÖLEN MEBUSLAR yangın çıkanlmııtır. Tobruk limanında distanında enterne edilmiş ve ken. 
h~~lvenUeria lafın. tahliye ettirerek, büyük bir kuvve. Dün Reichstag toplantısında, biri ticaret ıemileıi de bombardıman edil· dilerine çok hakaretamiz muamele 

•wa.:;ı eri.. A tt• kurt miştlr. NeıreW tayyare meydanına ya- yapılmı-+•r. Bu sebepten dolayı, AL 
flte'l.-LL•.. Vl'Upada D annıştı. Polonyada di~er altısı Garp cephP· J bl bil , ... -alD11l ı,a.. uş•,._ULEN TAYY 5 Ol an r cum eımuında bir yansın man makamlan kendilerini muka.. btit il&' Taziyet ua ABELEB sinde ölen yedi mebusun sandalyesi bmnban bir dilşman bombardıman ta,.. . • . 

ıuaıınaık1atadednoederek Uzak ÇOÖALIYOR çeienkle örtülmüş bulunuyordu. yareslne isabet etmiştir. Bu ta)')'are ta- b~.l te.~birle~ almak m~bu~iyeünde 
• İngilt!treye taarruz eden Alman Almanyaya ilhak edilen Şark mın mamfle tahrip edllmlşl.r. Diler bir fal- gormuflerdir. Bunun uzerıne, bu-

~ Uzak Şarkı, tayyarelerinden dün ve bugün dü. ta kalan mebusları da dün ilk defa yan bombardım•n ta)')'areırl de mOhim gün, ekserisi müstemleke idaresı ile 
tei .... _~• kapamak, fiırülenlerin sayı.sı (11) e varmıştır. olarak toplantıya iştirak etmişler. hnsara utratılmqtır. allkadar bir miktar Holanda tebaa-

_,... lıWaı oL Hava Nezaretinin bir tebliğine dir. Bu suretle mebusların adedi ~trede Aıordat ta,.,.are meydanına 11 tevkif edilmiştir. Bu halin ne ka-
lt nazaran, İngllterenin cenubu şar- 873'e balij olmuştur. kar11 yapılan hOcumda ilç ftal:ran ta:r- dar zaman devam edeceği Holanda 

1~_ıly~-~al e. ki sahilleri açıklarında dün yapılan • Y&rl!Bi ,.erde ciddi hasara utratıımı9tır. Hindistanı mes'ul makamlarına bağ 
..,...,Qlle -.,......._ iki hava muharebesine 120 Alman Dünkü deniz harbi hakkında ve. Evvelki hOcumlarda esasen kısmen tah· lıdır. 

ril tafs ~ İ 1 1 rlp edilmiş olan.hanprlara tam iaabet· Holanda Hindistanına posta ser. 
avcı ve bomtiardıman tayyaresi tş. e."1 il.ta göre, ta yan arın ler •ıı1kl olmuştur. 
tirak etmiştir. Öğleyin cereyan e.. bir kruvazörü batırıldığı gibi, ikin- visi de, yeni bir emre kadar kaldı 
den birinci büyük hücumda 70 e cistne de isabet vAld olmuş, fakat ~trede Macaeca ta,.,.are meydanı ve rılmıştır. 
Yakın Alman tayyaresi bir deniz kruvazör sürati sayesinde kurtul- civanndakl binalar da yeniden bombar- ALMAN lSNADATI 
nakliye kolunu bombardıman et- muştur. Bu hareketin kahramanı o. dıman edilmiştir. Bir kamp <lzerine tam BEDDEDiLtYOB 
meğe teşebbüs etmişlerdir. 50 den lan Sidney kruvazörü ile İngiliz lsabetle dilıen bombalar. mn'hım "'••"r Londra, 20 (A.A.) _ Reuter: Lon 
fazla tayyare de öğleden sonra bir muhripleri, bugün İskenderi~e il. yapmıştır. dradald Holanda mahfilleri, Holan. 
Cenup limanını bombardıman et- manma muvasalat etmişlerdir. İn· Lnndra, 20 (A.A.) - T•narelerle, da Hlndistanmda Alman tebaasının 
mek teşebbüsünde bulunmuştur. giliz Amiralliğl, İngiliz gemileri- tanare dAtl bataryalan dün fn~lterenln f 1 tabi ld kl 

Almanlar İngiliz sahilleri açıkla. nin katiyen zayiat vermediğini bil- cenubu prkl sahilleri al'ıklarında bü:rük ena muame eye . tutu u art 
düşman hava kuvveUerile müsaderrıe et- hakkınd~l Alman ısnadını reddey. 

nnda dün on iki tayyare kaybet- diriyor. mlşlerdlr. Tanarelerimlzln ve dAft ba· !emektedir. Holanda makamlan, bu 
tar;valarımızın ateşlle sekiz diimıan ta:r- hususta, Holanda Hindistanı umumi 
Y•resl dillilrlllmii.Wr. Diler birkaç düş- valisinin aon raporuna işaret eyle
man tayyaresi de hasara utratılmıştır. mektedir. Umumi vali enterne edil. 
Diln sahillerimiz civannda dOsQrülen miı olan Almanlann maddi ve sıh. 
dOpnan ta)')'arelerlnin 11 oldutu haber lü §eJ'8itinin tamamiyle şayam mem 

Adliyede Yeni Terfi ve 
Tayin Edilenler 

Ankara, 20 (TAN Muhabirinden) - müddeiamamiai Halda, Aktehir reıisi verilmektedir. nuniyet olduğunu bildirmektedir. 

'i eni adli:re terfi ve tuin listesini bildirL Cemil. 
y0rgm: 50 LiRA ASLI MAASA TBRFl 

Alnı Tebli".. Bu Almanlar için, dini servisler, 
an il konferanslar, konserler ve tiyatro-

90 LiRA ASLI MAASA TERFi EDENLER 
EDENLER Salihli AlliJ'e cesa hlkimllltne ha n. 

rettin.. 

Çanakkale Reisi Hakla, Orda Relal 1a1, ArtTin mtlddeiamumilliin• Çanakka
Cndet. Eakifehir hukuk blkimi Ha:r- le bası Hamdi, M111 hukuk blkimlitine 

in Kemal, Atn blkimliline Emanam 

80 LİRA ASLl MAASA TERFİ 
hası Kimil, Hopa hlkimliiine Atrı ba.. 
11 lbrahim. Koa,.. ..Un c:en blldmllllne 
Ain huı lbnbim, Konn ulin c:ua EDENLER 

liaUM reisi Servet, Kon,.. maaaeuı. bAkimlijine adli:re müfettiti Naif, Atrı 

mamilijine Edirne müddeiumaıniai Edip, ceaa blkimlijine Ulalatla blkimi Natl, 
İtıtanbul icra blkimi Hamdi, Utü hakuk Adapuan bahtına n1b blkimi All, Pa.. 
bikimliiine temyiz mablmıeai raportörle- zar bakak hlkimlitin• Refabi;re blkimi 
rinden Ali, Bercama hlkimliiine Vezir_ Remsi, SiYrihiaar hukak blkimliiine Ci
köpril hlkimi Fevzi, SıYaı reisliline Kır- hanbe;rli blkimi SilleJllWl, Erzincan aaJh 
tehir hukuk hlkimi Semaettin, Karı reis. hlkimlitine Atn haaı Zi,.., Belime miid. 
litbte Swas milddeiamumiai Asan, birin- deiamamililine Mardin mtiddeiumamiıi 
d sauf adli:re mlifettitliline Mümtu. .\tir, Bor hukuk hlkimlitine Usunköpril 

70 URA ASLI MAASA TERFi hukak blkimi Necmettin, Akıehir aıli;re 
EDENLER ceza hllrimliline ~ Abdtllkaclir, Ankara 

sernn, 20 (A.A.) - Bir denizaltı 
31.300 tonluk düşman ticaret ıemisi ba
hrnnştır. Diler bir denizaltı çok kalaba
lık bir kafile arasında bulunan topla mtl
"ehhez bir ticaret ıemlslnl batırm11tır. 

Muharebe tayyareleri fngilterede ye
nltten ta)')'al'e m97danlarma, ....._._ ve 
k11mplara ve Cenubi İskOÇJ'a sahilleri •· 
~klannda temflere büyük muvaffakl,.et
le hilcum etmişlerdir. Tahminen 12 llA 
14 bin tonluk dört Jeeml batınlmış ve 12 
ticaret temisi ve iki keşif kolu ıemtsl 

aralarından blrçolu za:rl olmut attdedl
lecek kadar hasara utratıJmı,lardır. 17 
Temmuzda bomba ile bir dilpnan denlz
altuıının batınldıtı haber verilmektedir. 
Tsyyare dAft bataryalarmız ilç dilfman 
tayyaresi düşürmilelerdir. Dilnkil dil•
man za'.Viatı 14 ta:r:rare, iki baraj balo
nudur. İki ••-•,.•rnlz Quilne dönme
miJtir. 

İtalyan Tebliii 
llaı reiai İsmail Emaram reisi Cemal sor111 bllrimlitine temJ'i• mabkemeal ra

Sivrihiaar hlkimi 'Asan, Nevtehir reial ~ö~ Orhan, .Kon,.. ceza ~imi Ab. 
laip, Sibinbrabiar rewijine Sl't'U r"•l dlilbis, mtldcleıumuml maavınl Cevat. 
Faal, Söiiit ceza hlkimi Rami Vesirköl' Kitabn aalh hlkimi Nedim, Ankara sallı 
ril hlkimJ•&:ne cı:binbrabiaar •elli Tmik hlkimi Necati, KaracabeJ ceu hlldmi it- ttıılyada bir mahal, 20 (A.A.l - Dün 

... va r . • 1 t . Jh fecir vakti Girit adan clvannda 5000 ton-
Ersaram müddeiamamiıl Necati Hata:r ut, Milis ceza hlkimi Kema ' sınır 111 luk Giovannf Dellz Bonde Mere ve Bar
mldcleiamamililine DinrbaJar ..:llclcleiu- "11rimi Salllıattin, tem:rlk raportörü Nefı. tolameo Colleoni isimlerindeki kruvazar,, 
mwniai HidaJ'et •e, Siverek cen blldmi Bitin, Aclapuarı terimizle Sydııey tipinde 7000 tonluk iki 

• ıalh blldmi su...,,.., Gilmüaban• ..... ~-..... 
IO LİRA ASLI MAASA TERFt .. .__. .. _ .. _~ Is••• a-'blt, •-.r.-u Jı" kruv.......- ve 4 muhrfpten mürektcep bir 

-~ ........... ,. - - -uu- - f.,.tUr filosu arasında tlç aaat sOren bir 
kimi Teriik, Hendek müddeiumumisi Al!. muharebe olm\lftUr. DUtınan kuvvetleriEDENLER 

lar tertip edilmiş bulunmaktadır. 
Almanlar, son zamanlarda, eğlence 
§eraiti daha iyi olan başka bir kam. 
pa nakledilmqlerdir. 

D...._. Top 
Barutu Yap+.nlıyor 
Vqington, 20 (A.A.) - Harbiye 

Nezarti, Duport de Nemaurs kum.. 
panyuı ile dumannz top barutu 
imali için 20 milyon dolarlık bir mu 
kav~Je akdetmiştir. Bir kaç gün ev
vel Harbiye Nezareti aynı kumpan. 
ya ile 25 milyon dolara mal olacak 
bir barut fabrikası inşası.na ait bir 
mukavele imza etmiştl 

Amerikalı Gaeteci 
Muhabir Basıldı 

Shanbai, 20 A.A.) - Dün akşam 
tabancalı ild Japon, Nevyork Times 
muhabiri Hallet Aleend'in apartL 
manını bamuflardır. Abend'e hü
cum edilmif, evrak ve vesaiki ahn. 
llUfbr. Amerikan makamlan hldi· 
Hyi Japon hüktimeti nezdinde pro. 
testo etmlflerdir. 

-0--

latanbaı ticaret mahkemesi 'IAll &L Mardin Atırcua mllcldelumumilltine A. nln b&riz ilatünlQClne ratmen kruva"z6r
mil, lıkilip lnalnak' blkimi llebmet. latan. ,.. mücldelamamiai Nafiz, 'Ardahan 111. terimiz muharebeye tutuprak dillD'lanı 
bal ticaret mahkemesi buı Remal, tne.. ldmlilifte Akçalbat mücldeiumumiıi Feh.. alar huarata ulratrnıılardır. lfa7atl bir 
ıül mllcldeiumamlai Tevfl'- Kan hakak mi, latanbal mticldeiamami maavini Re. noktasına mermi iaabet eden ve bare-
lılkimıiilne Bana icra hü:~ Sami, Bar. pt, Ankara blldmi Nadir, Brslncan tıı_ \:etsiz kalan Bartolomeo Colleoni kruva- Ameribnuı Paris Sefiri 
ea icra blkimliiine Adli:re Veklleti ııa. lcimliiln• Tancell cesı hlkiml Kadri, zöril, kahramanca muharebe ederek bat- Nevyorkta 
kak itleri ama,m müdür maa'Yİfti Ş..ket, Sıfta mtlcldelamamililiae ıalb hlkimi mııtır. Bombardıman filolarımız dtltma-
H nın deniz kuvveu--'ne •akla '" b Nevyork, 20 (A.A.) - Amerika-
.... hakak hü:imi Semıettin, Kınklwa Baha, Çatalca Hakak blkimlitine Bor hu- b1 "'0 

" tara.. un-
cesa blkimi 'D·- H ... L L•L! l" L...L L..L!-! aa~ u~ _..d .. -" dl" .tarı rkaç kere bombardıman etmlf)er nm Paris Büyük Elçisi Bullit, tay. a ~...._- _ . .., enuca ceza ...... m ı. ini& -- u•.. na ..... uwı11t1111n '- ve tnıvazirlere birkaç mermi üıabet et· yare ile Lizbondan buraya gelmif. 

~r-rur llne EJlai ceaa hlkimi Saat, Konn E.. lin• lafranbola mtlddeimuumiıd llahir, urmJtlerdlr. Bir düsman pmisi alevler tir. Ayni tayyare ile •bık İmpara. 
20 CA.A. retlla hu1aak blkimliline Akhiaar bakuk Unaköprl 1aaJmk lılldmiilne Hopa böl. içinde batrnııtır. BOtiln tQnrelerimlz toriça Zita ile kızı k-,ictü1e9 Eliza. 
letJeli ) - Anıerıta bUdnd Sabri. Birecik hlldmlitine Art'rin mi ~ ilalerine dönmo,lerdlr. beth te gelmişlerdir. 
~IJe Nazın ------ ·--------------------------

(ff"iEK 
56 Bin Dava! 

Yazan: B. FELEK 

B ugün adliye mehakimi bir bu. 
çuk ay için bir tatil devresi. 

ne giriyor. Hakimler ve avukatlar 
ve o arada maslahat sahipleri bu sı. 
cak ~ünlerde biraz dinlenecekler . 
Yalnız müstacel işlerle uğraşmak 
üzere .;alışan bir iki nöbetd mah
kemeden geyrisi istirahatte. 

Mahkemeler yaz tatiline Kirer. 
lerken size bazı rakamlar verece. 
ğim, şaşacaksınız! 

İstanbul vilayetinde eşhas He ha. 
zine arasında derdesti rüyet Z5 bin 
dava varmış. 

Bundan başka yalnız orman ida. 
resinin ayni şekilde mahkemelerde 
ayrıca 31 bin davası da ıörülmek. 
te imiş. 

Azameti düşünün efendim! ZS 
hin dava hazinenin, 31 bin dava da 
orman idaresinin. İkisi eder: 58 hin 
dava. Bu ne dehşetli şeydir! Ne e. 
mek. ne masraf, ne zihin yorıun. 
•ıtuna mal olur bu! Acaba bütün 

bu davalarda hazine ve orman lda. 
resi haklı, eşhas haksız mıdır? 

Buna inanamayız. Elbette bu idL 
relerin de haksız olduiu birçok hal 
ler vardır. 

E, böyle haksız dava açılır mı? 
Ben size bunun içyüzünü anlata. • 

yım: 

Bundan şu kadar sene evvel ben, 
bir dairenin hukuk mqşavir mua. 
vini idim. Birkaç sene de bu iti 
yaptım. 

Vıızifem icabı elimden birçok 
dosyalar geçti. Bunlann blrçop 
hakstz ve esassız mücerret iddialar. 
dan ibaret olduiu için dava açılma. 
ıma lüzum olmadıiı kanatlnde 
bulundum. (::linkli haksız bir dava. 
yı açmanm devlete ve mahkemele. 
re bir yük olmasından sarfınazar, 
halka da bir cefa olaeaiını biliyor. 
dum. Bazan da haklı, fakat esbabı 
sübutiyeden mahrum davalar var. 
dı. Kaybedileceği muhakkak olan 
bu d~valann da açılmasına taraL 
dar değildim. Likin çelqtalım ida. 
rede hakim olan kanaat şu idi: 

H•r davayı açmalıdır. Haksız isek 
mahkeme reddetsin. Ciinldl; dava. 
nın açılmasına lüzum yoktur diye 
makamdan müsaade alınına dlva 
açılmaz ama bu müsaadeyi istemek,. 
hele sık ırk istemek, hele rakamı 
biiyiik meseleler için istemek dn. 
hal bu talebi yapan dairenin '9fl 
hakkında şüpheyi davet etlerdi. 

İşte bunun içindir ki; • pek aı 
ihtiyatsız istisnası ile • hemen bil. 
tün 1ftlDi Ukei•, cıkmf)'llClliJDI 
bile bile, sırf yukarıda s8yledlibn 
üphe altına ginnemek için, binler. 

ce dava açarlar. lstanbulun 51 bia 
da\'8sıntn da mühim bir kılmı bu 
kahil davalar olduğunu sanınm. 
Düşünün bir kere, bu 56 bin dL 

va için mahkemeler, avukatlar ve 
halk ne kadar uğraşacaktır! 

Ne dotru ve yerinde bir duadır: 
- Allah kimseyi hekime, hlki. 

me muhtac etmesin! 

JAP O N 
Kabinesinin 

Siyaseti 
Tokio, 20 (A.A.)- D. N. B. biL 

diriyor: 
Yeni Harbiye ve Hariciye Nazır· 

ları ile görüştükten sonra, Prens 
Konoye, dahili ve harici siyaset U.. 
zerinde bir anlaşmaya vanldıjını 
beyan etmiştir. Bu müllkatta umu· 
miyet itibarile, Çin harbinin halb 
Almanya ve İtalya ile münasebetle. 
rin kuvvetlendirilmesi aynı zaman. 
da İngiltereye karşı takip edilecek 
siyaset münakaşa edilmiştir. 

Başvekil, harbin idaresile siyaset 
arasındaki ahenge müteallik teklif~ 
ler yapmıştır. Bu mesele bıkkındı 
da bir anlaşmaya vanlmıştır. Bun. ~:r..ıı.. Olan Paııa. 

laat ı: ~ etmek r------
~ t.-a.- ;; ll7a ıeı

--~111 hara. 
HADİSELERİN İÇYÜZÜ 

dan başka ordu ile siyaset arasında. 
-------- .. ki münasebetler meselesi de tekraı 

münakaşa edilmiştir. . e lngUterede bir nallli dua giiniJ Uttlaaı. ianlrlaf· 
lllıflır. 

• 

* * l'ariste bayat pnaen stine normal helini ahnaktwr. 
Sinemalar, tiyatrolar, eilenee yerleri, matualar eeıL 
~tır. Paria eivanada bulanan btiytik fabrikalar da 
ışe baelamak üuredir. Yaban ahire latlılı vardır. 
Balk odasını süçJükle temia edebDmektedir. Caiver. 
siteler tekrar denlere batlamqlaıthr. 

* * lngilterege vd1d olaağı qkun Alman 111111'-
ruzu halilcuula sı,,,,.,,,, atlındald ltall/Gl& l/Ude
• fU malamatı ver111elctedlr: 
1 - Alman11a, /rlantla/Jı bera6erine alaealt, N 

Norverte blrllctlnllği, lcu,,vetleri lrlantltı ml&/J. 
~ pkanıealdır. 
I - mgiltere11e taarruz l'rauız .ıata.nnan 
Lontll'flllUI 6om6anlunanı Ue baflıganldır. in· 
11Utere nliluıına altula 6lri Lonllratltulır. Lon· 
dra 6oın6anluna etllllıw, hali, fBlui teru 
._.,. olacd N 611 anfle, ,.,.,,,,,,,,. elflup 

111111, hllllı fl1'U&INla w ""1lllll• 11ollannda. yara
tılacak panWe Jw,,Uten-,,e Ulc darbe lndirUmiş 
olacalctır. 

1 - Franaz 8GIUUerİnden bombardıman baf· 
lar """""""' llGllf ilzerlnü ınl.itldf bir hava 
luırl>l olaeaktır. Dontl1llllllaZ Alllltlllll•, /n,,Ute-
ngl lfgal. ede6llmelc lfln ava Mldmigetinl te
-- pılı,aeqldır. BaN Mldmi.getl elde etllle-
6lll.r•, m,,ulz """"'"-aka cıluırmalt alll hir 

" değlltllr. 
' - /ltflfllzler Al.,.,.,.,.. ,_.,, ıs . 18 lırluıdan 
ndirelcltep 61r ordu ~dır. Bu lıımvete 
arp Alntanlar lnolllz """"'""" ~ o1mazaa 
IS lırlcalılc blr kuvvet _,.,.ile meebunlurlar. 

. * * 
• Sarlyede •acBnkl vulyete b"1 amamı 1toşn11tsazluk 

hil)dbn ıilnlqtl blldirill1or. Ba •8'ftutsusluk o kadar 
pniştir ld bir bneakhk eıkmMmdan korbldata ha. 
ber veriliJor. Yalms Tilrkl~ n lnciltennia Sariyede 
ıtattlkoJ'U mulaal ..... mutülk olduldannm bilinmesi 
halkıt 181'6-et ltalma1U1e ur!ım etm!,flr. 

Balhk Devletlerlnln 
Yeni Repmleri 

Rıga, 20 (A.A.) - Letonya ~a. 
zırla!' Meclisi, yarından itibuen 
Reisicümhurun vazife ve salahiyet
lerinin Başvekil tarafından deruh 
te edilmesine karar vermiştir. 

Yeni Letonya Parllmentosu ile 
yeni Litvanya ve Estonya Par1'
mentolan yann ilk defa ~larak iç. 
timaa davet edilmi§lerdir. 

Bir Genç Bojuldu 
Kartalda gaz fabrikam ltçilerfn. 

den 331 doğumlu Bekir adında bir 
genç, öğle paydoaunda arkadaşları. 
le birlikte denize ginnif, fakat yüz 
me bilmediği için bir müddet son
ra bol1ilmllflur. Bekir, cansız bb 
halde arlradaşlan tarafından sahilt 
ÇlkanllDJlbl'. 

Zabıta. vaka baklanda tahkikat 
vaomaktadır. 

•• 
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Birden Şehrin 
Karmakarışık 

Yazan: ULUNAY 

Her Tarafı 
Olmuştu! 

isyan . 1 

S alahaddinln her an zuhurunu bek
lediği isyan, Karakuşun maiyet 

askerlerinden blrile saraya mensup si
yah hademeden birinin kavgası ne b:ıs
ladı. S:ırny meydanında zenci, zabitin 
ayağına bastı. Aralarınd:ıki ağız tetılşesi 
dövüşe mün~r oldu. Zabit hasmına bir 
tokat vurdu. Siyahi agundan kan aka
rak: 

- Ey ahali! Ben hılftret sanıyına 
mensubum. B:ıkınız Şamlı beni ne hale 
koydu? diye feryadı -basınca halk hu
cum etU, taş ve sopalarla z.nbiti öldur
dü. 
Vakayı haber alan Karakuşun ad:ım

lan ko ustular, ekserlyeU saraya men
sup olnn zenciler, ayagından silrükle
dıklerl zabitin naşını bırakarak gelen
lere saldırdılar. Arbede büyildU. Ar
kadaşlarının Karakuşun adamları tara
:fından adamakıllı hırpalandıklarını 

·habet' alınca saray hadımlnn yar
dıma kcıştul:ır. İki tarafa da muavin 
1.-uvvcller katıla katıla vaka bir şehir 
muharebesi şeklini aldı. Kahircnin her 
tarnfında Snlfıhaddlnln askerlerine hü
cum edıliyordu. 

Birden şehrin her tarafı karışmıştı. 
Karakuş tertibatını mukemmel su

rette aldığı fç!n Mutemenln teşklldtilc 
.Azfdin maiyet alayı demek olan saray 
hadımlnnnda, adetçe ziyade olınalarına 
rağmen mağlCıbiyet emareleri görundü. 

Karaku:şun adamları o zaman hay
rc tle s:ırayın meydana nazır olan ka
ptl.annın açıldığını ve buy{\'<: bir kuv
vetin başında olduğu halde Mutcmenln 
çıktrğını sordiller. 
Baş hndımağası e ki sakin adam de

ğildi. Adet.-ı bir harbe gider gibi ha
zırlanmııı ve kumanda ettiği kuvvetle
ri de öyle hazırlamıştı. Hadımlar bu 
yardımı görünce büyilk bir gayretle 
Suriye askerlerine saldırdılar. Mutemen 
bağırıyorcb.ı: 

Bu dühıi!ayı öldürün! Aman verme
yin_ 

Karakusun tolgnsına iri bir taş isabet 
etmiş, ucu f;:lkağını yaralamıııtı. 

Mutcmcnln kuvvetlerinden bir kısmı 
rırkada:şlanna yardım ederken bir kıs
mı da meydnna sevkcden sokak başla
nna koştular. Bu suretle Suriyelilere 
muavenetc geleceklerin yollarını kese
ceklerdi. 

B~ hadıma~ası sanki bir canavar 
kesilmişti. Sağa sola saldıny~. S~riye
Iilcrt birbirine kabyordu. 

Salfıhaddinin gondcrdiği kuvvet so
kağın ba~nda Mutemenln adnmlarne 
uğrnsıyordu. Hadımlar meydanda ta
mamen ihata ettikleri Suriyelileri biti
recek olurlarsa sokaklara dalacaklar ve 
yavas yavaş, adım adım flerliycrek şeh
rin başka tanıflarındıı isyana iştirak 

eden ahali ile birleşerek biltün Suriye
lileri kaUedeceklcrdi. 

Mutcmenln pllını muvaffakiyelle tat
bik edilmek üzere idi. 

Birden sarayın oymalı bir cumba şek
lindeki kafesli balkonunda Halife Az.id 
goründü. Mutcmcn ve adamlan bağnş
"tlar. 

- İ\Dah Hallfe."ltlze yardıM etsin! 
'.Azidin görünmesi saray hadımlarına 

~aşka bir gayret vcrdL 
Karakuş fenıı halde sıkışmıstı. Etra

ıfım saran dü~anlanna mukabele için 

özengiler üstünde ayağa kalkmış, sağa 
sola kılıç sallıyordu. Dört defa Mute
mene saldırdı. Hadımal:ıısı kalkanı ile 
o kadar gıizel mildafaa etti ki duşmn
nının maharetine Knraku., bile saııtı. 

H adımağıısı isyanda muva!fnk ol
duğuna ~ilphe etıniyordu. Azld bl-

le müşavirinin nihayet kendisini Ey
yubllcrden kurtardıgına tnanmağa bas
lamıştı. 

Birdenbire (Babu suk) tarafına gi
den soka~m ağzında bulunan saray ha
dımlarındn bUyıık bir harekel görUldu. 
Her t.-ırnftan sc lcr lşltıldi· 

- Mclik Nfı ır! l\tclik Nfısırl 
Galcbeden limldi keserek şcrene öl

mcl:e hazırlanan Karakuş, Saltıhaddi
nln yetiştiğini anlayınca ycniclen ha
yata ermiş gibi fü.engllcr üzerinde ayn
ğn kalkarak askerlerine bağırdı: 

- Emir geliyor. Bu kclplcri hala tc
pelemedinlz mi? 

Saltıhaddinin yetişmesi bütün Suriye 
askerini canlandırdı. Vazl~cUn kendi 
aleyhine dönece~indcn korkan Mute-
men, adamlarına: 

- Hnli!enizin tacını tahtını kurtarı

nız! diye haykırıyordu. 
Sokak başmdakikr Salahaddinin ku

manda ettiği Turk süvarilerine daya
namadılar. BiltUn hücumları, kayaya 
çarpmış dalgalar gibi kırıldı. Meydan 
bir anda Suriye askcrile dolmuştu. A
ralarında Saltıhaddin bulunuyordu. 

Mutemcn kuvvetlerini topladı. Mu
vaffakiyetsizliğln bütün yclsıle deli gi
bi hilcum etti. İki kuvvet çarpıştılar. 

Bu şiddetli musademe Mutemenle Sa
liihaddini birbirinin karşısında bırak-

mıştL 

Genç Emlr, köpükler içinde kalan 
kısrağını 8zcngiledl. Mutcmen Sallıhad
dine harbesini atmak için kolunu kal
dırdı. Vezirin eğri kılıcı ıslık gibi bir 
ses çıkardı; Hadımağasının harbe tu
tıın kolu ve tolgalı başı yarısından ko
parak yere yuvarlandı. Mutcmenin öl
düğünü gören bütun Suriyeliler yüksek 
sesle tekbir getirdiler. 
Hndımağasmın öldürülmesi tarafdar

lannda aksi bir tesir hasıl etil. Tc lim 
olacaklarına daha şiddetle dövüşmC'ğc 
başladılar. SalMıaddin bunu, Azidln 
balkonda bulunmasına atfettiği için za
bitlerinden birine: 

- Git, dedi, İmama sl>ylc. Sarayına 
çekilsin.M 

Zabit, Salfthaddinln emrini, saraya 
girmlyerek bnlknnun önünden bağır

mak sureUle yerine getirdi; fakat Azld 
yerinden kımıldamıyordu. Bunu gören 
vezir, ürandazlara: 

- Sarayı oka tutunuz! 
Emrini verdi. Halife, okların yılan 

hışırtısı ne vızlamağa basladığını görun
cc yavaşça kalktı, kendisini kölelerine 
muhafaza ettirerek içeriye çekildi. 

İgyarun saray meydanındaki ııekl!, 

asilerin imhasile neticelendi. 
Mutemenin adamlarından hemen he

men kimse kalmamış, fakat Salahaddi
nin kuvvetleri de çok hırpalanmıştı. 

İhtilal b3stınldıktan sonra Salfıhad
din saraya gitti. A1Jdin huzuruna çık
tı. Halife, vezirin Mutem<'ll ne sözbir
liği ettiklerini anlamış bulunduğuna zıı
hlp oluyordu. Sallıhnddlni görür gör-
mcz: 

(Devamı var) 

Hitlerin Nutku \' 
Vaziyeti 

Değiştirmemiştir 

Toprağa _ 
Dönmüş Olan 

Fransa 
(Başı 1 incide) (Başı 1 incide) 

r .. Sovyct nüfuz mıntakası haricinde ka
lan bntun Avrupa Alınan ve İtalyan nü
fuz ve htıkirnlyeli allına girecektir." 

Hitler de nutkunda bu cümlenin 
ihtiva ettiği hakikati tekrar ve te. 
kit etmiştir. 

O halde harbin sonuna kadar i
ki memleket arasında bir men!alt 
çarpışmasını beklemek varit görün. 
müyor. Garp cephesinde harb bit
tikten ve İngiltere seferi tamam
landıktan sonra Almanyanın, Sov
yetlere karşı takip edeceği siyaset 
bilinemez. Fakat bugün muhakkak 
olan şey, iki memleketin birbirle
rini rencide edecek hareketlerden 
içtinap ettikleridir. 

İngiltere ile Sovyetler arasında 
bir anlaşma zemini arandığı hak
kında çıkan rivayetler de, İngiltere
nin Japonya ile anlaşması üzerine, 
kıymetini kaybetmiştir. Çünkü 
Moskovn radyosu ve matbuatı iki 
gündenberi Sovyet Rusyaya danış. 
madan hareket ettiği için Ingiliz 
hükumetine hücum etmektedir. 

B inaenalcyh Sovyet Rusya ile 
olan münasebetlerinin dü

rüstlüğüne güvenen Alınanyanın, 
şimdı artık İngiltereye taarruzu 
beklenebilir. 

İngilizler müdafaadan cm:n Ye 
aınster~"ı görünüyorlar. Hatta Al-

General Catroux, Petain hüku. 
mcti tarafından Hindiçini umumi 
valiliğine tayin edilen Vis.Amiral 
Dccoux'ya salahiyetlerini devret. 
miştir. •• 

İşgal altında bulunan Fransa ile 
İsviçre, Cezayir, Fas, Tunus, SurL 
ye ve Hindiçini arasında posta mü
nasebetleri yeniden teessüs etmiş. 
tir. ; 

Al\IERİKADAKİ FRANSIZ 
MÜSTEMLEKELERİ 

Vaşington, 20 (A.A.) - Elde res. 
mi hiçbir işar bulunmamasına rağ. 
men iyi haber alan membalardan 
öğrcnildiğir.- göre Morgenthau ve 
Sir Fredrick Phillips, şimdi Fransız 
hükiımetinin ve onun vasıtasile AL 
ınanyanın, Fransanın, Amerikadalrl 
geniş mcnabiine totaliter devletler 
lehine vazıyed edilmesine mani ol. 
mak yolunu bulacaklardır. 

Morgcnthau, Phillips'i sureti mah 
susada bu meseleyi münakaşa için 
davet etti~i zannedilmektedir. 

manyanın İngiltereyi işgal hırsı ar. 
kasında yıkılacağını umuyorlar. 

Bu itibarla başlamak üzere bulu
nan Alman taarruzu, dünya mu
kadderatının anahtarını taşımakta. 
dır. 

TAN 

HitlerinDün Söylediğil 
Nutkun Akisleri 
--. (Başı 1 incide) 1 Avenir gazetesinde Maurice Val-

halbuki Roosevelt'in daha bir gün 1et diyor ki: 
ev\•cl Amerika kaynaklarının İngi1. İngiltere, bazı unsurları tamami
tereyc daha f a z l a muzaheret le kendisine ait bulunan bir karar 
vaadettiğini hatırlatıyor ve şu söz- almak karşısında bulunmaktadır. 
leri söylüyor: Devamlı ve fıdil bir sulh viicude ge_ 

"İngiliz hükiımeti ve milleti di_ tirebilccek her fırsatın üzerinde 
ğer her hangi bir milletin hiçbir durmalıdır. 
zaman arzu etmediği kadar samimi Acaba bu dakikaya geldik mi? 
bir surette sulhU severler. Harbin Meçhul ile ve mesuliyctlerle dolu 
devamına refakat eden büyiik ıstı- bu istilhama Fransa t~k başına ce
rabı tamamlle miıdriktirler. Harbin vap veremez. Fakat Fransanın asil 
sonuna kadar devam etmesi lazım surette yaptığı fedakarlıklar şura

geldiğini beyan ederken mesuliyet. sını hatırlatmak için kendısinc bir 
lerini de anlamaktadırlar. Bunun. hak verir ki, Fransa, eğer hakika
la beraber vicdanlarının müsterih ten kurulmak isteniyorsa, yarınki 
oldu~unu beyan ederler. Avrupanın esas parçalarından biri 

Hakikatte Hitler sulh teklifinin ıılarak kalmalıdır. 
sırf bir vicdan borcu olarak yapıl. Figaro gazetesi diyor ki: 
dığıın kabul etmektedir. Çünkü no Bilyük Almanya, ancak sulh i-
şartl::ırla sulhün mümki.in olabilecc. çinde ve diğer kıtaların muvafa
~ini bildirmemekteclir. Şu anda tek. kati ile kurulabilir. Bu muvaf:ıka
lif edebileceği blitiin şartlar her ih. ti elde etmek için Almanya, mağ
timalc karsı "Avrupanın yeni niza. luplara kendi mağlubiyetlerini ilun 
mı" nın kabulü esasına ve çoktan ettirmek meharetinde bulunmuş
nazari olarak tarif, şimdi de rımcli tur. Şimdi İngiltere kalıyor. O İn
olarak izah edilen ve Alman ırkının giltere ki, arazisi, dünyay~. nıİlayet
taha1tkümiı nefine Avrupanın bü. siz anlaşmazlıklar doğurmadan do
yi..ik bir kısmının esarete alınmasına kunulamıyacak mükemmel hır şe
istinat edecektir. beke halinde çevrelemektedir. Me-

Bu, İngiliz lisanında konuşan seliı. Londranın muvafakati ol
milletlere çok aziz olan siyasi prcn. maksızın, müstemleke coğr:tfyrısın
sibine son bir tecavlizdür. Buna da bir ıslahat mevzuu bahsedile
karsı son hadde kadar mücadele et- mez. İngilterenin muvafakatini ıstih 
mek~en başka türli.i ha~ek~t .e?~- sal için de iki yol yoktur. Bu, ya 
meyız. Davamız, bcşerıyetın ntısı- 1ım bir zaferle, veyahut !iili vazı 
nin ölü maziye karşı olan davası.

1 
yetin derhal kabul ettirilmesi ıle el. 

Uıyemut ve serbest fikrin ümit ve de edilebilir. 
hayati münkir prensibine 'rnr~ı da. .,,, 
vas; olduğu içindir ki, sonunda mu ' MACARLAR VE NU'l'UK 
zaffer olacağını biliyoruz. Budapeşte, 20 (A.A.) - D. N. B.: 

• Us Mngyarsag, Hitlerin nutkundan 
Daily Telegraphe diyor ki: bahsederken diyor ki: 
"Bitler cihana tahakküm etmek "Bir galibin, dün Führerin ye.p-

için yaptığı riıyaların tahakkukun- tığı gibi soz söylemesinin tadhte 
da geçilemez bir mania olarak bizi . 1. kt 

mısa ı yo ur.,, 
karşısında bulunca, tehevviire gel- Pester Llyod diyor ki: 
mistir. Onun bu tehevvürü, onu "Askeri yüksekliğine ve 1-.uvve-
Av.rupadan süpürmek için aldığı. tine rağmen İngiliz milletine sulh 
mız sarsılmaz kararımızı ancak elini uzattığından dolayı, dünya, 
kuvvetlendirmekte ve teşci etmek- Hitlere teşekkür etmelidir. Her 
tedir.,, Macar biliyor ki, Almanya ve İtal-

Daily Herald, "Sulh ancak zafc. ya tarafından Avrupaya verilecek 
re kndnr harbe devam ile elde cdi. sulh, hakim, adil ve şerefli bir sulh 
lebilir. Mücadele uzun, çetin ve olacaktır. 
masraflı olacaktır. Fakat zafere ka. 
dar harbe devam edeceğiz,, diyor. 

Bütrın Londra gazeteleri, Hitle
ri:ı nutkunu neşrederek, İngiliz 
man('viyatının bu gibi nutuklardan 
zerre kadar müteessir olmıyacağını 
göstermişlerdir. 

iMPARATORLUK l\IATBUA-
TININ SÖZLERİ 

İmparatorluk matbuatı da, ayni 
tarzda mütalaalar yürütmektedir. 
Kanada gazetelerinden Montreal 
Stad, "İngiltere bu gibi tuzaklarla 
avlanamaz,. diyor. Avustralya ga
zetelerinden Sidney Timcs nutku, 
baştan başa riyakarlık eseri sayı-
yor. 

• Amerika gazetelerinin mütalaa-
ları da ayni merkezdedir. 

Nevyork Herald Tribune gazete
si, Hitlerin nutkunu bir riyakarlık 
ve fitne şaheseri telakki ediyor ve 
diyor ki: 

"İngilterenin Hitler tara!mclan 
kendisine bahşeçlilecek şartlan ka
bul edebileceğini zannetmek pek 
güçtür. Harp, ölüme kadar müca
deledir. Öyle bir mücadele ki, eğer 
İngiltere yaşıyacaksa Hitlerizm bu 
mücadele içinde yok olmalıdır. 

Bundan başka Hitlerin mazide ver
miş olduğu sözlerin mahiyeti, ken
disinin yapacağı bütün teklifleri 
tamamile kıymetsiz bırakmaktadır. 
Hitlerin nutku, Almanyanın harbin 
en güç ve en pahalı seferine başla
masından evvel Alman :nanevıya
tmı yükseltmek için söylenmiş bir 
seri sözlerden ibaret telakki olun
malıdır.,, 

Nevyork Times diyor ki: 
Hifü~rin nutku, gurur ve nuh

vetlc ve ayni zamanda kuvvete kar. 
şı hayranlıkla doludur. Nutuk, bun. 
dan evvelki vesilelerle Hitlerden 
sfıdir olan ayni tarih tahriflerini ih
tiva etmektedir. Nutuk, düşmanın 
maneviyatını ve azmini zayıflatmak 
için bir teşebbüstür. Bu nutukla, 
Almanyanın uzun olmıyan ve fazla 
pahalıya mal c<lilmiyen bir zaferi 
için, İngiltere efkarı umumiyesin
de bir ihtiUıl çıkarılmak istenmiŞ
tir. Bu defa en körler bile görebilir. 
lcr ki, Alman harp mekanizması, 
modern Avrupa tarihinin en kı1v
vetli tahrip ve tcthiş aletidir. 1ngi. 
lizler, kendilerini kuvvetli müdafaa 
siliıhlarından mahrum edecek ve 
Hit1erin sözüne sığınmağa mecbur 
eyliyecek bir sulhU kabul etmenin 
ne olacağını bilmektedirler. 

FRANSIZ GAZETELERİNİN 
TEFSİRLr.Ri 

Fransız gazeteleri de Bitlerin 
nutkile alakadar olarak mütalaalar 
yürütmektedir. 

Kartalda Kadastro 
işlerine Başlanıyor 
Kartal, (TAN) - Merkezi Kar. 

tal olmak üzere 6 postadan ibaret 
kadastro heyeti teşekkül etmiş
tir. Yakında Bostancı ve Kartal 
kazasının kadastrosuna başlnna

caktır. Tapu, kadastro miifc!tiŞ
lerinden Emin bu teşkilata mü
dür olarak tayin edilmiştir. 

Kartal tapu sicil muha!ızı Sü
leyman Adanaya, Gebze memuru 
Şevket Kartal sicil muhafızlığına, 
Beyoğlu idaresine muavin Baki 
ve muavinliğe de İstanbul kadas.. 
tro memurlarından Şefik tayin e. 
dilerek vazifelednc başlamışlar-
dır. 

Bitlis Halkevinin 
Köy Gezintileri 

' Bitlis, (TAN) - Geçen pazar 
günü H~evimiz tarafından bir 
köy gezisi tertip edilmiş. 15 kişi
lik bir heyet merkezin Çukur na
hiyesine bağlı Morg, Norşin ve 
Kotni köylerine gitmiştir. Gerek 
bu köylerdeki, gerek civar k1iy
lerden nahiye merkezine gelen 
koylüler (Paraşüt ve Paraşütçü. 
lük) hakkında tenvir ve irşat edil
mişler, köylülerle hasbihallcr ya
pılmıştır. Heyete dahil doktor ta
rn!ından hastalar muayene edil. 
miş, beraber götürülen ilaçlar 
meccanen tevzi olunmuş, bir kıs. 
mma da Halkevi tarafından yap
tırılmak üzere reçeteler verilmiş. 
tir. Halkevine mensup bayanlar 
da köy evlerini gezerek köylü ka 
dınlarla temaslarda bulunmuşlar, 
köylülere sigara, çocuklara şeker 
ikram etmişlerdir. 

Çok faydalı olan bu gezilere 
devam edilecektir. 

Bozöyiik Geceli GünclüzHi 
Elektrjğc Kavuştu 

Bozöyük, ('l'AN) - Kasaba 
merkezi ötedenberi 1 kilometre 
yakınında bulunan kereste fabri
kasından yalnız geceye mahsus 
olmak üzere elektrikle aydınlatı
lırdı. Belediye ile yapılan muka. 
vele neticesinde bugünden itiba
ren 1 O kilometre mesafede bulu_ 
nan kollektif şirketine ait Karasu 
dürbininden cereyan gelmekte ve 
elektrikler gece, gündüz yanmak
tadır. 

21 - 7 - 941 

:·· ....... ·-··--·-·-··----
KURSI : 

i EDIRNEDE KOZACILIK 

Edirne, (TANJ - n;r mfüldet
tcnberi devam etmekte olan ko
zacılık kursu tamamlandı. İnficar 
devirlerini şehrin hususi dutluk-
larında pratik olarak goren ama
tör gençler bu sene her yıldan 

üstün verimle ortaya çıkmışlar
dır. 

Dutçuluk, kozacılık eski yıllar
dan çok farklı olarak ilerlemekte, 
ve hızını almaktadır. Koza fiyat
larının Bursa piyasasına göre nis
betsiz derecede düşük oluşu dev-

let makamlarının 

dikkatini çekmiştir. 
Edirne, Meriç ve 

nün kozaları da 15 k 
şağ• satıldığı söyleni~ 
şına 15 - 18 ve 20 ~ 
mes: bir fiyat düşiırrıı' 
olduğundan bu har 
kanun yolu ile aranac 
Mıntaka Ticaret rrı 

ler için Edirne ve U 
yasalarında meşgul . 
dır. Gönderdiğim res 
dizilmesini gösterme~ 

İsparta, (TAN) - Isparta gülya_ su, bu sene yedi buçu1' 
ğı fabrikası 1940 kampanyası, ge. lınmıştır.Teşvik makS·...ıt 

çen senelerden çok verimlidir. 25 yapılan fiyat zamlnn J'1 
günlük faaliyeti esnasında 150 bin zünü güldürmüştür. .A 
kilo gi.ıl çiçeği işlemiştir. Geçen se- resim, gül b;hçesinde fa. 
ne 6 kuruşa satılan gül çiçeği kilo. işçi kızlan göstermeltl 

Üsküdar Sulh 1 inci Hukuk Hakimliğinden : 
Kflmile ile Fatmn, Sezal ve salrenln nın ta:ıhhlldü bfıki kaımalt 

~yinn ve muştercken mutasarrıf olduk- yede 15 gün temdit olU ·.a 
lnrı Üskilclarda Sinan paşa mahallesinde Sıılı günü saat 14 den 16 T
İhsaniye sok:ığında eski 5 ve yeni 11 No. rar devam edecek ve eti 
111 ve yüz metre yirmi beş desimetre mik- ihaleyi kat'iyesl icra ıcıll 
tarındakl bir kıt'a arsanın izaleyi şüyu bedelinin azami beş gün 
surctilC' açık arttırma ile satılarak paraya keme veznesine yatırıı.nııı 

çevrilme ine mahkemece karar veril- takdirde müzayede feshol 
miştir. hasıl olacak zarar v~ zi!' 

1 - Yüz metre 25 desimetre mlkta- faiz ve masraflar ondan b 
rmdaki mezkur arsanın beher metresi- sil edilecektir. 
ne ehlivukufça bes lira kıymet takdir 4 _ İşbu arsa üzerinde 
edilmiştir. ccl ve gayri miıseccel ha!C 

2 - Satış bedeli peşindir. MU:r.nyedeye lannı iddia edenlerin flAll 
iştirak etınek isteyenler kıymeti muham- baren 20 gün zarfında eıtt1 
menenln 'iO 7,5 nlsbeUndc pey akçesi il' 
,·ermeleri lazımdır. Rüsumu dellllllye ve ile birlikte mahkemeye ~ 

aksi halde tapuca müsCC~ yirmi senelik evllaf taviz bedeli müşte- :..a: 
sahipleri satııı parasının Y 

rıye ve vergi ve rilsumu belediye mal sa-
hariç tutulacaklardır. hiplerine aittir. , 

3 - Sı:ıtış 26-8-940 tarihine milsadif 5 - Dnha fazla malılfll 
Pauırtesi gunü saat 14 den 16 ya kadar yenlerin mnhkcmcnln 940 

Üskudar Sulh Hukuk mahkemesinde ya- dogyasına ve satış mcınut1' 
pılacaktır. Kıymeti muhammencnin % me başklıtibine müracaat 
75 ini bulmadığı takdirde en çok arttıra- zumu nan olunur. 

lst aıtbul . Levaıım Amirliği 
Safınalma Komisyonu Uônlan 

Beheri yfizcr gramlık beş yüz bin pa
ket çorbalık sebzo komprimesi alına
caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 1 A
ğustos 940 Perşembe günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Lv. Amirli!U satın 
nlm:ı Ko.da yapılacaktır. Tahmin bede
li altmıı; iki bin beş yQz lira, ilk temi
natı 4375 lirndır. NOmune ve ş:ırtnnme
si Ko.da görOlür. İsteklilerin kanuni 
vcsaiklerile teklif mektuplarını eksilt
me saatinden bir saat evvel Ko.na ver
meleri. (124) (6139) 

• Adet 

40,000 20 Milimetrelik köprü. 
50,000 20 .. .. 
40,000 20 •• başlık. 
70,000 27 n " 
10,000 50 .. ,. 

120,000 Knpsot. 
20,000 Cnnt.n çenı:eU. 
Yuknnda yazılı yedi kalem füalzcme 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24-7-
940 Çarşamba gilnU saat 11 de Topha
n<'de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapıl:ıc:ıktır. Tcıhmin bedeli 7365 
lira, ilk tcmin:ıtı 552 lira 37 kuruştur. 
Şartname ve nümuncsi komlgyonda gö
rülilr. İstclclılcrln belli sa:ıtte komis
yona gelmeleri. (147) (6290) 

Y; ___ v_n_··· a~ 
SAÇ SABUNU 

Saçlarırflzı muhnfaza için hnrlkbla 
tesirini ilk kullanıtta ıı:6recekslnlz. 

30 Kuruttur 

.. .. " .. 
,, .. 
,, ,, 

Dövtne demir çubuk 25 -
.. .. .. 20 _. 

Yukarda cins ve rntl< 
ve demir çubuk 23 T 
hine kadar p:ızarlıkla ~ 

teklllerln Kasımpaşada ~l 
yona her gün nıilrncaa 

0 

Bidon 

23 Temmuz 940 akşa1'1 f 
don pazarlıkla nlınaca1't1 
her gün Kasımpaşad:ı b 
yona miıracaatıarı. 

• 1 - Mevcut evsafı ınU 
edilen bedeli (7854) UrB 

1 
m~e slyil ve blokların 24• 
rastlıyan Çarşamba günü 
sımpaşada bulunan DNıiı 
tınalınn Komisyonunda P 
mesi yapılacaktır. 

8 2 - Kat't teminatı (t11 
şartnamesi her gün iş sB 
mezkUr komisyondan pıırll 

3 - İstcklllerin 2490 ,1 
isted!Jl vesaikle birlikte 
misyona mUracaaUan. 



BEDELi 
Ecnebi 

" 
1 •ene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " .. .. 3 Ay 800 " 
1 Ay 300 • 

etıerarnsı ta il pos ltUhadına 
olmıyan memleketler için 

ne bedeli rnud 
16 9 

. det sırasiyle 
P• • 3,5 lıradır. Abone be

e indir. Adres değiştirmek 
r;:ıur. Cevap için mektup

kurusluk pul llfıvesl 
l{lzımdır. 

SUlü 
n toplanması ve kaldırılm::ısı 

ı;;n :ütün Ytırtta hummalı bir faa
n. ; arada Amcrtkadan getirUl

aat makinelerinin memleke
tsadf Ve l ti ftt 
rolü ç m..,. hayatında oynı-

f ' görccegi mühim vazifeyi bıl 
sarct ctm k l -
slıca .e. cap eder. Bu tayda-
rnllın:n~kı nokta etrafında top-
1 ür: 

; rn~~U;kım~an: Türkiye bir 
CJS gıda • Turkiye her turıcı 

rnccb ~ddelcrtnl dahilden temin 
u YeUndedir, İktısadi ha 

rnühim . -
uğuna qunsurun hlıhsal vnsıtn-

,_ gore bu rnaklnelerin gö
~ ve temin cd 
ür T ih ece •i faydalar çok 

• ar len · 
"hl Ynı zamanda baslıyan cer doger" . ar rl mnkınesi yanında 

düs~nıne vke ne kadar iptidai oldu-
e bile hatnd . 

asarabildi~. işi ır. Çıflçi üç 
Parsa gı bu suretle üç sa-

gclccek Yıllarda daha çok 
, hububat rekoltesi b' k . 
aızlnlaşınış olacaktır ır aç mısli 

eti ı · ma bakımdan: Türk k- lü 
• Onun l ti oy u 

ç mal rc!onnu bu ma-
ın memleket · 

tatbik zırat bunye ine ta-
ından 80 • 

Bu su nra mumkun ola-
rcUe işl 

ncvı bir k en, vakitten, maddi 
k lmk~ ço icaplardan tasarruf 

ü daha ~~ bulınuı olan Turk 
r. Nuru ~nu calısacak ve zeng n o-
bu n YÜzde doksanı köy-

memlekettc "k-
bu rnakl 

1 
oy kalkınması" 

nktadır ~~ erin faaliyetine bağlı 
iki ...n ·k zdckl traktör mevcudu 

J .,z adardır F 
lr lamand b • akat, şuphe b: 
Ur. a u miktar hayli yük-

k köylüsrı bu . 
b? ladıı.. ' .. ınakıneleri kullan-

"'' gundrn it b nı nluım 1 <>ren yepyeni 
hayat ve y lçıırlslne girecek, her 

jtkıldp ken~~ama sarUarında bilyük 
elerdcnbcrı ~ .gö tcrecektir. 
"kl5y kalkı ı.ık!ımctin mesgul ol-

ntl}ası" 
?nndde~ını b , mevzuunun bl-
ctmC'lidi u zıraat mnkine1eri 

r. Ne köy l" . . 
tev~•ı cns ıtülerı ne 

L1 vo ne d b , 
Zllüt> eseler b c unlara benzer 
ı neticeler • l'u makineler kııdar 
C..'lln köy :::~ ıt edebilirler. Birkaç 
ağı iş dahı oby dola5ma'Sl surelık 

u senek· · · zda trıuhakk ı ı tıhsal hn-
C<:ektir. ak surette tesirini 

ca~et Vekaletinin 
Bir Tebliği 

~nra, 20 (AA . 
lllden tebl"'.' .) .-.Tıcarct Vc-
"lt ıg edılınıştir: 

ere, Frans · 
edilmiş ve ~ ve Isviçreye ih-

ta r alakadar ccno?i 1~ 
ra ına - '-

edeli d an tesellüm edile-
en isponibl h 

SUretne t . csabı yatı_ 
"ye Cürnh ?hsıl ihbarno.mesi 
a gelmiş ~r;yet Merkez Ban. 
kların ku ~nan mallara ait 
b • es isı 'b' .. . Urlyet M. gı ı Turkıye 

r"' erkez Bankası t 
opor SUrctil • ara-

esine v b e alakadarlara 
imlerin de u kabil ihracatn 

ti tarafınde kc.zn takas limited 
esine Yen .~n 1hracatçılarımıza 
·kadarları~ en .. ba~lanmıştır. 
l~erkcz Ban:u~kıyc Cürnhuri. 

keti nıerk~ıle takas limi
caatıarı bild' .

1
.ve şubelerine 

ırı ır. 

A8 - S ıvas Dcın 
DC'Jnir or ta lrspor takımı ne 

!ardır. Sıv kırnı burada kar ı-
ı lardır. aslılar maçı 4 - O ka-

!' LCA fi AMAM - .. 
tobüsüne alctıw Şofor Niyazı A-
~ken ınu teri~r~olru~nn Ankaraya 

Pheli gö en bırinin vazlye-
ainı ıınuş ve ü 

ıısı n:ı7.a . m tcmnd!ycn 
b Sotör, Ankar:ı dıkkatıni ccl ( t

aa nd:ın olan ~a Y hancı bir dc-v
tesıırn ctnıı U u tUPhcli Yolcuyu 

r. 
- liukUınct rJ k 

doktorluğu 0 toru Tah in Tu
hnstan-· na tayın edılmlştir 

c""~ --ne tayı . • 
..... t Balkır d n edılen opc-

'f :ı va:ufcsinc ba§la-
A~ 8A 1< 1~ 

Onu vauu,.,- 'Mithat Altıokun 
vılld 6 ne ta . . 
N l c bir Veda 1 Yınl dolayıslle 
•. sA - llird ZbYn[ctl V<'rllınlşUr. 

sı.t,._ en lrc- - lh" 
b ·"•ıştır. Ak u ış sıcak-

ri.ik. pınnrdak il 
~Aj • ragbct ı:Orrn Y zmc ha-

IUb1 her gU cktedir. Burası 
n dolup boll<llmakta-

TAN 5 

r--------------------------------------, 
1 HAFTANIN MUSAHABESI 

. . ~ Iktısadi Haf ta •------
~------------~~~---------~----J Haftanın En Mühim Mevzuu : Bağdat · 

lstanbul - Londra Hattı. - Bir Haftada 

Neler Aldık ve Neler Sattık? 
t Biraz da Pl~jdan 

H aftanın en mühim ıncvzul~
rından biri de, Londra - Bag

dat yolunun açılmasıydı. Vakıa sc
nelerdenberi Londra ile Bağdat a
rasmda doğrudan doğruya yolcu 
nakiivatı kabil olabiliyordu. Fakat 
yolcu.lar, Toros ekspresile Nuseybi
ne kadar giderek, oradan d:ı oto
büsler vasıtasile Irak demiryolları
na geçebiliyordu. 

niz yolile ithal edilirdi. Halbuki 
Stiveyş kanalı açılmadan evvel, 
Hindıstan ve diğer Asya memle
ketlerinin malları transit olarak 
Bağdattan Suriyeye nakledilirdi. A
nadolu d~ Avrupa ile Asya arnsın
da bir transit volu idi. Nitekim 
1856 senesinde blr İngiliz grupu, İz 
mir _ Aydın hattını, Bağdata kadar 
uzatmak maksadile yapmıştır. Fl?
kat İr.giliz sermayedarları Süveyş 
kanalındaki hisse senetlerine sahip 
olduktan sonra, bu hat da Aydın
dan ileri gidememiştir. Acab:ı orta 
çağın son günlerine kadar devam 
eden Bağdat yolu, Asya ile Avru
pa arasında yeni bir transit yolu o
labilecl'k mi? 

Bahsedelim 
yaz, çekingen ve utangaç bir 

aşık gibi, bir yaklaşıp, bir 
uznklaşarak, kah bulutlara girip, 
tecessiıs ederek, kah lüzumsuz 
göz yaşlan dökerek, uzun mtid
det, etrafında kararsız ve hayran 
dolaştıktan sonra nihayet İstanbu
lu kucakladı. İstanbul artık yazın 
kolları arasındadır, koynundadır. 

Biz de denize kavuştuk. Kum
da yatıyor ve suda çırpınıyoruz. 

Kumda yatmak? 
Filvaki, ilk bakışta, bunun güç

lüğü yok gibi görünüyor. Plaj ne
dir? Hürriyet diyarı... insan so
yundu mu, birçok terbiye ka:de. 
lerini de elbiselerile beraber ka
binede bıraktığı zehabındadır. 
Keyfince uzanırsın, yüzü koyun, 
veya sırtüstü... İstersen yan da 
dönersin; bacaklarını havaya di
ker, veya kafanı yere gömersin; 
ne sağındakine aldırırsın, ne so
lundakine metelik verirsin, dile
diğin vaziyete girersin; değil mi? 
Bence hayır! Kumda yatm<lk hu
susunda, estetik bakımından bir 
erkegin, hususile kadının dıişüne
ceğı noktalar vardır. Mesela; bazı. 
larrna dikkat ediyorum: Yatı-şiarı, 
istirahatte bir adamdan ziyade bir 
kaza, veya harp sahasında cbPdl 
istirahate kavuşmuş olanları an
dırıyor ve plfıja bir facia manza. 
rası veriyor. insan hem uzanmalı, 
hem dinlenmeli, hem de lıariçten 
bakana yaşadıgı, diişundüğii ka
naatini verebilmelidir. Hareketsiz_ 
liğin bile manalısı, şuurlusu oluı. 
Hatta, çok seyretmedim nma, ga. 
liba ôlulerin bile ruhlarını tama
men kaybetmemiş gibi görünen
leri mevcuttur! Kumda yausa bir 
zevk alış, keyif duyuş, sıhhat 

manzarası verebilmek nerede, 
dalgaların sahile attığı bir şı~kin 
ceset. şekline girmek nerede? 

.,.~ 

.lf;;§'.~~ ..\ 
Kadınlar ise, bu meselede fıt

ri koketeri ve inceliklı>rini 
hassaten göstermek mecburıyctin
dedirler. Plaj umumi bir yer ol
duğu için, hatta çoğu dcf a cacidc
lerden, gazinolardan daha kalaba
lık bulunduğundan ve ayrıca da 
içinde yarı çıplak dolaşıldığından, 
kuma uzanan zayıf, veya şişman 
Bayan, rahatını te~inle beraber, 
yine estetik biçimi kııybetmeme
gc gayret göstermelidir. l\kseUı, 

zayıfı yüzü koyun yatıyorsa, bel
kemiğinin iki dizi inciklcrinı, zo· 
oloji kitaplarında rast geldiğimiz 
tufandan evvel yaşamış ınanlCıkat 
müstehaselerindeki gibi çok bfıriz 
~ekle sokmamalıdır. Yani ben, ve
ya başka bir meraklı adam tesa
düfen yanında bulunuyorsak. eli
mizde olmıyarak bize, "Bir! İki! 
Üç!,, diye bıı deri kaplı düğmele
ri saydırmamalı, seyircileri yazın 
ikmal imtihanına çalışan talebe 
vaziyetine sokmamalıdır. Şöyle, U

facıcık bir bel hareketile hu mah
zurun ortadan kalkacağına ve ın
ciklerin keskinliklerinden ve siv
rıliklerindcn kaybederek sevimli 
birer kabarcık haline gcleceginc 
eminim. 

Şişmanların vücudünde sayJla
cak şey, elbette belkemiği aşıkla
n değildir; katmerler ve bük1üm
lerdir. Hususile kal~a katme:leri
le kol altı büklümleri gözü hiç te 
memnun etmiyor. Hem yatmalı, 
hem de bunları kol ve bacağa ve. 
rilecek mahirane bir hareketle 
gerginleştirmelidir. 

Sonra, kadın ve erkek iki cins 
için de kum üstünde külçelcşmc
miş, pelteleşmemiş, yığın hr.line 
gelrnemis görünmek şarttır. Ba
kana o tesiri vermeli ki, bir sani
yede fırlı:ımak elinizdedir. Bazısı, 
yerinden kaldırılmak için can kur 
taran otomobilini, veya :;;ıhhiye 

tezkeresini bekliyoruz, zehabını 

hasıl ediyor, adama canavar dü. 
dügünü ve kapı önünü bekletiyor! 

" 
&11?.A ~~ A 
Aman, çok rica ederim, Ba-

yanlar, denizden çıkar çık
maz ıslak mayolarilc hemen şez
longa uzanmasınlar. Zira süzükn 
su, liı.ezin ortasında birikip kendi
ne bir mecra bularak, şırıl şırıl, 

.---- Yazan: 

REFiK HALiD 

uzun uzun, hatta hazan hafifçe 
boyalı, bakmamak isteseniz de, 
yine gözleri kendine çevirten bir 
inatçılıkla durmadan akıyor, va. 
kara dokunacak şeyler hatırlatı
yor. Dikkat edilecek ikinci nokta 
da şudur: Yaş mayo ile kumda o
turduktan sonra, kum kurumadan 
ve kumaştan dökülecek hale gC'l. 
meden ortalıkta fazla cl<f!.a:ima
mak ! Kabahat yapmış ilkokul ta
lebesine· dönmeğe ve sıcak hama. 
ma sokulmak lazım geldiği zeha
bım vermeğe ne lüzum var? Kum 
dan kalkınca, iyice silkinmek, hu 
yetişmezse suya tekrar bir dalıp 
çıkmak, öyle, tertemiz gezinmek 
ihmali caiz olmıyan plaj iıdfıp ve 
eı kanındandır. 

Alt ve üst klsımları açık bir 
kişilik kabinlerde, yalnız ayak 
kısmile baş tarafı görünerek, gi
yinenlerin bazan öyle bir asık su
rat duruşları, tıbbi muayene es
nasında alınnn vaziyete müşabih 
hnreketsiz bir bekleyişleri v·ır ki, 
bana ri)ntgen levhasının nrk;ısına 

geçip ciğer, mide ve barsnk!arının 
resmini aldırmıya hazırlanan h&s
taları hatırlatıyorlar. Sanıyorum 

ki, birdenbire karanlık basacak 
mavimlrak bir ışık altında ve ka. 
pı denen siyah levhada kalıurga 
ve oyluk kemiklerilc bir sıska is. 
kelet tecesslim edecek! 

Bu kabinde duranların etrafı, 

vapurunu iskeleye yanaştırm~k is
tiyen bir Şirketi Hayriye kaptanı 
bakışile tetkikleri de tuhafıma gı

diyor: Snnki plaj, altından maki-
1.d" "Ç ' ç 1 ç 1 b" ne ı ır, an, çan. an. an.,, ır 

ses, bir sarsıntı ve demir maka
ralı bir tahta gırıltısı ... İşte akın
tıya rağmen Kandilliyi bir çırpıda 

bordaladık. Kabindeki adamın 

çehresinde, adeta, muv:ıffak;yctli 

bir iş becermiş olanların derin 
memnuniyelini hissediyorum ... 

p liıjlarda yapılacak :slahat 
meyanında ayak yıkamıya 

mahsus suyu getiren garsonların 
mayo yerine, ketenden dize kaiar 
uzanmış, geniş pantalon giymele
ri de vardır. Zira en adi cinsin
den, elastikiyetini knybetmiş, 

reukleri solmuş bu sarkık donla
rın setr hassaları hemen hemen 
kalammış gibidir. Erkek olduğum 
halde, locama yanaşırken, havlu
mu gözlerime siper yapmak, ya
hut bu havluyu oğlanın beline 
dolamak ihtiyacım daima hissC;t
mekteyim. Meşhur yahudi hikn
yesinde olduğu gibi: 

- Utanmıyor musun be adam! 
Diyeceğim geliyor ama, tıpkı o 

yahudi gibi bana: 

- Gören utansın! 

Cevabını vermesi ihtimalini dü
şünerek, susmayı ve gözümü yum 
mayı tercih ediyorum. 

Soyunmuşlar arasında elbiseli
lerin ne kadar yabancı, b:ışka kı
tadan gelmiş, başka Küred~n in
ml!l mahllıklar gibi durduğuna el
bette dikkat etmişsinizdir. Fakat, 
tuhafı, vaziyetini yadırgayanlar, 

acemi, sünepe, rnahçup duranlar 
onlardır, biz, çıplaklar değil! Hat. 
ta bir sanatoryomda hastaları 
seyrediyormuşuz gibi elbisclilere 
adeta: 

- Vah, vah! Ne ıstırap çeki
yorlar, ne ümitsiz haldeler! 

Der gibi, bir acıyan hakışımız 

bile var. Daha acaibini söyliyeyim 
mi: Giyinmiş bir ahbapla plajda 
konuşmaktan küçük bir mah<::ubi
yet bile duyuyorum; bütün göz
ler üzerimize dikiliyor; ~anıyo

rum ki, cümhurun arzusu ve de
niz rejimiojn kanunları hilıifına 

bir cürüm işliyorum, kabahatli
yim. Onun içindir ki, plajda çıp-

l~kken ferih, fahur, sağlam aclım. 
larla, göğsümü gererek dolaşırken 
bir kere giyindim mi, yüniınemi 
şaşırıyor ve kendimi dışarıya, ba
na benziyenlcrin yanına dar atı
yorum. 

S oyununca içtimai seviye far
kını ortadan kaldırdığı i

çin de plaj hoşuma gidiyor. Bakı
yorum, demin kalantur otJmobi. 
lınde yan yatmış, yahut bürosun. 
daki maroken koltuğa boylu bo
yuna uzanmış büyük bir memur, 
veya tüccar, şimdi, mah~cr gü
niinde gibi, yanımda dımdızlak

tır; benim bandığım suya giriyor 
ve demin ufak bir krıtibin viicut 
izini bıraktığı kuma oturarak, Ka
radenizde gemilcti battıktan son
ra, kendi kurtulup karaya cıkmış 
gibi meyus düşiincelcre dalıyor. 

Bunlardan baztları yava kal
maktan ve önlerinde telefon ma
kmesini bulamamaktan mm>tarip 
bir tavır da almakta. yerlerini he
pimizden fazla yadırgadıklarını 
takındıJdarı kurumlu, snhte hal
lerle belli etmekkdirlcr. H.-?lc bir 
kısmı: "Soyundum, miihlm :ı:!am 

olduğum artık nnlaşılmıyor: neler 
yapmalıyım ki. herkes eh:?mmi
yetimi öğrensin?,, diye muhnkkak 
kafa patlatıyor ve kabarmak mt, 
~işinmek mi. ko11arını çaprastla
yıp ıslık çalmak mı, yoksa yük
sekten bakışlarla hızlı hızlı yürü
mek mi lazım, hir tü,rlii karar ve. 
r«miyerck plajı kof kafasına Z.:n
dan ediyor. 

Plfıjlar gayri tabiiliği sade fiz
yolojik noktadan değil, pisişik ba

kımdan da meydana koyan tetkik 
sahalarıdır. 

İnsanın soğuğu ve sıcağı, yani 
sevimsizi ve sevimlisi de yine o
rada kendini daha kolay göster. 

mektedir. Deniz şakalarına bakı

nız: Bazısı bunu ne tatlı yapıyor, 
veya buna ne hoş tahammül eöi
yor. Denize ilk girişte birbirleri. 

niıı yiiziine su atarlarkan, krıdın 

var, temaşası bir zevk, çığlığı bir 
musiki, geri geri kaçması yeni 
bir dans örneği... Halbuki yine 
kadın var, mahallevfı.ri kahkaha. 
yı koparınca sırtımızdan anafor
lar geçiriyor ve çırpındıkça safra. 
mızı kabartıyor. Şayet kaba kaba 
şakalaşanlar yalnız erkeklerse, ba
şımı kuma, veya denize gönımeyi 
tercih ediyorum. 

"~ 
~ ~ it 

&'.elif.~ % al 
Delikanlılardan bekledigim 

bir mesele şu: Aralarında-
ki kabinlerde kadınların giyinip, 
soyunduklarını dikkate alarak ka
bin aşırı, yiiksek sesle mahrem 
konuşmalardan vaz geçmek! Za
ten bazı kere şekillerin kafi de
recede estetik olmadığı bır yerde 
hiç olma;r.sa, sohbetler ölçiidcn dı
şarıya çıkmnmalı ve kelimelerimiz 
fazla soyunmamalıdır. Çifte ç:p
lnklık çok geliyor! 

Plajlar biraz da insan derisinin 
yüzülmeden, giineş ve deniz suyu 
ile, canlı canlı, vücut üzerinde ter 
biye edildiği modern birer deba. 
gat müessesesi değil midirler? Be
yazın adı var, esmerin tadı var,, 
diyen dedelerimiz şayet Jiln.-?şle 
abanozlaşmış bu temiz vücutları 
görselerdi bize, şüphesiz, ondan 
daha parlak, daha manalı atalar 
sözü bırakırlardı. Beyaz deri pl&j
da gözlerimize badana vuru1muş 
duvar kadar çiy ve su muhallebi
si gibi lezzetsiz göriinüyor. 

Bu yıl Avrupanın Garbındaki 
plajlarda güler yüzlü insan kafi
leleri yerine, çelik suratlı sürü 
sürü tanklar yatıyor ve sulara 
korkunç şekilli tahtelbahirler da
lıp, çıkıyor. Eldeki nimetin kad
rini bilmek lazımdır; onun ıçın
dir k i, suya bir giriniz, Allaha bin 
ham dediniz. 

Ve aklınız varsa, doğru plajlara 
ko~unuz! 

Evvelki gündenberi, bu otobüs 
aktarması kalkmış, Haydarpaşadqn 
hareket eden bir trenin doğrudan 
doğruya Bağdata gidebilmesi temin 
edilmiştir. Hardarpaşadan Bağdata 
trenlerin işlemesi kabil olmuştur 
amma, Avrupadaki harp vazıycti 
dolnyısilc Londra ile Bağdat ara
sında münakale vasıtalarının geçe
ceğ! yollardaki şartlar değişmistir. 

MalUmdur ki, St'mplon ekspresi, 
Toros ekspresile, Toros ekspr<!si de 
Irak demiryollarma irtibat tC>min 
edecekti. Bugiinkü şerait altında 
Londradan kalkan bir yolcunun, 
Fransadaki askeri işgal altında bu
lunan araziden geçemiyeccğine gö
re, pratik olarak buna şimdilik İs
tanbul _ Bağdat hattı demek daha 
doğru olur. 
Adı Londra - Bağdat hattı olan 

bu yoldan, buglinkü şartlar nltında 
ne dereceye kadar istifade edebili
riz? Bu yol Türkiyenin, dış ticnre
tinde ne rol oynıyabilir? Biz, bu
günkü yazımızda, bu mevzu üze. 
rinde durmıya çalışacağız. 

Demiryollarımızın, Irak demir
yollarile birleşmesi, İstanbul piya
sasında büyük bir aliıka uyandır
mıştır. Buna bir misal olarak, şeh
rimizdeki nakliyat müesseselerinin 
Bağdata mümessiller · gönrkrciiğini 
ileri sürebiliriz. Nakliyat !lli.İmes
silleri, Basra körfezindeki vapur 
seferlerini, Basra ile Bağdat arasın
dakl dar hatta görülen mal}zurları, 
dar hattan, geniş hatta yapılacak 

aktarmaları ve bütün bu hareket
lerin maliyet fiyatı üzerindeki te
sirlerini tetkik edeceklerdir. 

Ticaret Veknleti, hu yeni yola, 
büyük bir ehemmiyet vcrmt>ktedir. 
İstanbul Mıntaka Ticaret müdıirlü
ğü de, Basra körfezinden, Irak de
miryollarile yapılacak s ~vktyat 
hakkında tetkikler yapmaktadır. 

Bu meseleler etrafında ticaret ve 
nakliyat müesseselerine kolaylık 
olmak üzere Vekaletin Bağdata bir 
ticaret mümessili göndereccğ:ndcn 
de bahsedilmektedir. Maamrıfih, 
şehrimizdeki ithaliıt miicss~selcri
ne, ve nakliyatçılara, Bağdat füış. 

konsolosumuz mallımat vermcktl'\ 
dir. 

Simdiye kadar yapılan iptidai 
mahiyetteki tetkiklere gor", Asya 
memleketlerinden tedarik ettı.c:imiz 
kahve, çay, kakao, kauçuk, bnha
rat, kalay gibi maddeleri, Bağdat 
yolu vasıtasile satın almnk knbil o
lacaktır. Şimdiye kadar bu mallar, 
Süveyş kanalı vasıtasile ve Akde-

Bu Hafta Neler Sattık? 

1 hracat mevsimi olm::ıdığı için, 
bu hafta ihracat maddeleri 

pek az miktarda satılmıştır. Fakat 
her hafta neler sattıgımızı ynzmak 
maksadile, az bile olsa, yine bu 
mevzu üzerinde durmak mecburi
yetindeyiz. 

Bu hafta içinde, ihracat list~mi.z
de en kabarık yekün, İngiltcreye 
satılan 105 bin liralık afyondur. 
Bundan sonra ihracat listemizde, 
Mrıcnristana satılan tiitün göze 
çnrpmaktadır ki, bunun da kıyme
ti 140 bin liradan ibarettir. 
Diğer satışlar da, fındık, susam, 

tuzlu balık, keten, kendir, av deri
si gibi maddelere inhisar etmekte
dir. Bunların içinde en ziyade fın
dık . susam Macaristana .satılmıştır. 
Pek az miktarda av derisi d,., kt•ra 
yolilc İtalyaya, 600 liralık ban;ak 
ta İsviçrcye sevkedilmi.stir. Bulga
ristı.>na gönderilen tuzlu balıktan da 
bahsedersek, ihrac;t listesinde ya
zılacak hiçbir şey kalmaz. 

Neler Aldık? 

Şimdiye kadar f skenderiyede lü. 
zumsuz yere bekliyen çay, kahve, 
kalay gibi maddelerin limanımıza 
gelmesi temin edilmiştir. 

Romanyadan soda, petrol ve ben 
zin. Yunanistandan da kimyevi 
mnddeler, İsviçreden biraz ilaç it
hal edilmiştir. Bütün bu tşyalar, 
piyasaya ferahlık verecek miktar. 
da değildi. Amerikadan ithalat yap
mak için teşcbbiislere girişilmiştir. 
Yakında Amerika limanlarile İs
tanbul limanları arasında scforlc. 
re başlanacağındnn da bahscdil
mt'ktcdir. 

llüseyin Ar11i 

Erbaada Bir Cinayet 
Erbaa, <TAN} - Gazipaşa mahal. 

lesinden Osman oglu Seyit Ahmet. 
le Cedit mahıılll' inden Mustnfa og
lu Behzal Kaymaz sebep yokken 
kavga etmişlerdir. Neticede Behzat 
arkadasını bıçakla kalbinden ngır 
surette yaralamıştır. Suçlu, yaka. 
lanmıştır. 

LOKMAN HEllMtN OGOTL·llti .. ~/ 

Parmaklarda 
Kadm ve erkek ayırt etmez, herkeııe 

muullat olabilir. Yalnız, yaşın ilerle_ 
miı olmasını bekler: Bayanlarda kaılm
lık hayatının son baharında, erkeklerde 
de ellisinden sonra. 

Başlıca ali.meli, parmakların bo~um 

yerlerinde kemiklerin şişmesidir. Ha7.•_ 
larında bu kadarla kalır, parmaklar şi_ 
şer. Fakat ac;ılıp kapanmalarında bir 
giıc;;lük olmaz, airı da gelmez ..• Bu ka
darla kalan rümatizmayı bir hastalık 

deiil, ancak ihtiyarlamanın bir alameti 
diye saymak daha doiru olur. 

Maalesef, bu kadarla kaldıiı nadir o_ 

lur. Yaılıca kieilerin çofuııda, sabahla_ 
n uykudan kalkınca parmaklar sertle
ıir, açılıp kapanmaları güçleşir, hem de 
parmaklara uyuşukluk gelir. Parmaklar_ 
daki derinin hissi azalır, kimisinJe par_ 
maklar yanıyormuıı gibi olur. Bu, yan. 
ma duygusu pek ileriye gidince riimıı_ 
tizma insana bir işkence gilıi gelir. Da. 
ha sonraları parmaklann içindeki ke
mikler çarpılır, elin şekli dei:işir, yen_ 
.;ec; gibi bir şekil alır. 

Kimisinde de hic; ağrı sızı olmadan, 
yalnız kemikler çarpılır. Ruınatızma 

bundan ibaret kalır. Fakat boyle çarpık 
elin sahibi yaşlıca olduğundan bunu s.ı... 

dece yaı;ma atfederek ondan şikayı:t et
mez. 
Aynı hSdiıeler ayaklarm parmRkla. 

rında da olur. Ancak ayaklardıki çar_ 
pıklık ve sızı hafif olduğundan, yaslı 

k!mıenin zaten yavaş yavaı olan yü. 
rümesine halel getirmez. 

Uçları şiı;en kemiklerin parmakl:ırd,ı_ 
ki birinci ve ikinci boğumlarda olmasile 
ikinci Tc üçüncü boğumlarda olması 

farklıdır. Birinci ve ikinci boğumlarda 

Rümatizma 
şi" olursa. bir rivayete gôre, rümııtiıma 
yaşlılıktan degil de barsaklarda bi bo_ 
zukhıktan ileri gelir ... İnsan rivayetleı e 
inanmayı sevmese bıle, parmakların bi. 
riııci ve ikinci lıocunıl.ırınd.ı ı;I le bir. 
1 kte ağrılar bulununca, hır kere dc- b:ır. 

... ıklarının ısinc dıkkat etmek ve o lan 
hır rah.:ıtsızlık bulunurı bulunnıarl ı ı 

hauılamak ihtiyatlı bir şey olur... Dıı;. 

l~rdeki c;iiriiktcn rumatiznıa aı;rıları t:". 
lince, b:ırsaklardaki yfü:lcrcc çeşit n.ılt. 

ropların sebep oldukları rahatsızhktao 

riımatizma gclcbileceiine şaşmamalıdır. 
Öyle olunca ela. barsakların ışini düzelt. 
mekle rümatizma tedavi edilm ş olur. 

Rümatizmanın bir de, elın ve wa'.:ın 

yalnız ba:ı parmaklarına muı;allat olan 
şekli vardır. Eldeki bilhassa sai elin 
iakat ayaktaki her iki ayagm ha• par. 
maklnrına gelir. Bu türlü riımatizm -:11. 
hn ziyade yorı;unluk nctic.csidir El rı 
baş parmağında rumatizma elkrile aıtıı 
is goren erkeklerde olur ve cok s ncı 

vcrdiı;indcn, rıimatizma gelince, el'<"rlc 
çalışmak pek gl!çk ir . 

Ayagın baş parmagına mu~ ıll;ıı nl:ın 

rum~tızma daha zıyadc: kadınlard.J ve 

yuksck okçcli lııkarpinleri fazlaca r.ıy. 

mek neticesinde olur. Bu da nim tız_ 

manm pek ıstrraph bir şeklidir., . Yük_ 

sek ökçeli iıkarpinlcr sokakta endamı 
düzeltmek ve ona güzellik vermek ıçin 
lüzumludur Fakat ifrata gıdilince n'ha. 
yet ayakları yorarlar ve blış parn•a\.. 
lıırıı rumatizma verirler, onun kin e,,_ 
d<" bkçeli terlikler yerine. altı düz pan.. 
tofla giymek insanı daha rahat ettirir 
ve ayaklara riimatizma ağrıları gelme. 
sine mani olur. 
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Anadolu halk bestekan ve kıymetli okuyucu Malatyalı 1 
FAHRİNİN besteleyip okuduk1an eserler : 

AX 2199 Şahnaz~. • ı · AX 2235 Sal~adım ~dim baia 
Anne sutun helaleyle. Yagmur yagar 

AX 2214 Geliyor Tü~kün babası ' AX 2247 A~an Fidey . 
Zavallı Er:z.ıncan Daglann karı gıtmeı: 
AX 2206 Cenneti verseler girmezdim sensiz 

Ayrılıktır belim büken 

SAHiBININ SESi 
p L A K L A 1 

............................... .-...................................... ml!!ll-.m!!llll!B!m .. , 

6m ....................................................... , • ..--~ ...... ı .......... ... 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak 
mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Milli Terbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet ve. 
rilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve Erkek beden terbiyesi ve 
sporla talebenin bedeni :tekemmıilünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Tica. 

ret dersleri gösterilir. 

MÜHENDİS KISMI 

K4 YiT GÜNLERi 

Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafia Mühendisi 
yetiştirilir. 

Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9.00 dan 
12 ye kadar, 7 Eylluden sonra hergün. 

Fazla malumat için mektupla veyn bizzat müracaat edilebilir. 
~Em .......................................................... ~ 

TÜRK İNKILABI 
Tarihi C. 1. 

G 1 R İŞ : Bcrlin muahedesinden 
Trablusı:arb sııvaşına kadar 

Yazan: 

Prof. Y. Hikmet Bayur 
Tilrk Tarih Kurumu Üyesi, 

Manisa Saylavı 
OEGERİ 50 KURUŞ 

Satış yeri: 
lıtanbul ÜNiVERSiTE Kitabevl 

( 

Dr. SUPHİ ŞENSES '\ 
idrar yolları tuııtalıkları müte· ı 
hauııı. Beyoğlu Yıldız ılnemuı 

k"r•ıaı tramvay duraOı Lekler 
1::1:.. ~partımanı Tel: 43924 -

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare llıtlyacı için 50.100 ve 200 çiftli 5000 metre pamuk ipliği ile tecri 

~dilmis kurşunlu kablo kapalı zarfla ekı:iltmeye çıkarılmışUr. 

~ffi@~~~~:<;ö.~~~.f.;5a:J; 

_ .. - • - u ... " 

Devlet Oemiryollan ·ve limanl_an işiet~e~idaresi ırn 
Erzurum - Sarıkamış, Mudanya - Bursa, Samsun - Çarşaıtl 

ları hariç beynelmilel münasebetlerde satılan müşterek biletler "' 
hattında işliyen Semplon surat trenleri hariç olmak üzere bütun 1 
mahsus D. D/101, halk ticaret biletleri için D. D/ 102, amele için D 
şebeke ve İzmir - Denizli D. D/104, Sirkeci-Edirne-Kırklareli D 
Samsun - Sıvas D . D/ 106. Mersin - Mamure - İs';enderun D. D/107 

mıntaka tarifeleri ihdas edilmiştir. 
Bu tarifelerin tatbikına 16.8.940 tar hinden itibaren başlanacakt 

kftr tarihten itibaren D. D/ 7, 59, 65, 67, 71. 74, 84, 88, 97, 105, 110. l 
126, 134, 96, 116, 115, 130, 87, 73 No. Ju tarifeler liğvedilmiştir. Yen 
lere göre şimdiye kadar gidiş seyahatlerinde tenzilat yapılmaml$ 

larda muhım miktarda tenzil'Ut yapılmış ve uzun mesafelerde gidıt 
kilometreden itibaren de ı;idiş - donüş tenziliit ve halk ticaret bileti 
lerinde tadil§t yapılmıştır. Tarife şartlarına göre bin kilometredell 
mesafe için bilet alan yolcularına ilk tevakkuf edecekleri istasyonu 
istasyonunda bilet alırken, miıteakıbcn tevakkuf edecekleri istasyo 
tevakkuf ettıkleri istasyondan hareket ederken tayin etmek ve tevaklı 
cekleri istasyonlarda biletlerini b"ri muvasalatı müteakıben diieri de 
ket edecekleri gün olmak üzere iki defa vize ettirmek şartlarile t 

hakkı verilmiştir. Bu şartlara riayet etmeden tevakkuf edecek yolcu!• 
vakkuf ettikleri istasyondan itibaren gıdiş veya doniış istasyonuna 
yeniden bilet almaları icap eder. 

Grurı ve aile biletleri katarın hareketinden on beş dakika evvel 
edilmelidir. 

Anadolu Toros ve Scmplon sürat trenlerine binmeden evvel bu 
mahsus munzam ıic:reti biletini almıyan yolcuların bilet ve halk ticat 
leri muteber tutulmıyacaktır. 

Tam faretli halk ticaret bileti hamillerinin meccanen nakledilecc~ 
lvya kadar bagajları arasında kısmen veya tamamen nümunelik ticaret 
da bulunabilir. I>emiryol yolcu rehberlerinde eski tarifelere göre k 
olan ücret ve ~artlaı yeni tarifelerin mer'iycte girdiğinden itıbareıı 
süzdür. 

Fazla tafsilat ic;ir. istasyonlara müracaat edilebilir. (3858) 

* * Eskişehir Dt-posuna bir sene zarfında gelecek olan taknöen 30 
Kömürün vagonlardan ye.-.. boşaltılması ve aynı miktar kömürıin yerd 
kine ve icabında var.onlara yükleme ıçi kapalı zarf usuliyle 6.8.940 
musadif Sah günu saat l 5 te H. Paııa gar binası dahilinde ı. inci işlet 
misyonu tarafından iiıa!esi yapılacaktır. 

Muhammen bedel: Bir ton kömürün vagondan yere indirilmesi ! 
ruştur. Bir ton kcimiiı ün yerden makine veya vagona yükletilmesi içiJI 
elle müteharrik vinc; tahı;is t'ttiği takdirde 15, elektrikle müteharrik 
diii zaman 10 ve tahmil için idaremiz hıç bir vesait vermediği takd 
kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve 675 
muvakkat teminatlariyle bir!ikte ıhıılc: günü teklif mektuplarnu aaat ı• 
dar komisyona vermelt'rı Hi.ınndır. 

2 - Muhammen bedel (8.500) muvakkat teminat (637.5) lira olup eksiltmesı 
13 Ağustos 940 Salı günü saat 16 da An karada P. T. T. Umum MUdürluğü bi
nasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 1 tekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektublle ka
nuni vesaık ve teklifi muhtevi kapalı za rfiarını o gün saat 15 e kadar mczkCıı 
komisyona vereceklerdir. 

OSM~~~~Nı~ş!~KASJ ~ 
T ES i S TAR i H İ 1863 ~ Bu i§e ait şartname v~ mukavelename projeleri komisyon ve 

jf deposu tarafından parac;ı2 olarak venlir. ''6117,, 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. Levazım ay-
nıyat ~ubcsı mudilrli.ıklerlnden bedelsiz olarak verilecektir. (3260) (5504) , ........................................ ~ 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi 

HALK TRAMVAYLARI 
Türk Anonim Şirketinden : 

ŞirkeUn tasfiyesi için vaki taleb hakkında 4 temmuz 940 Perşembe günü 
saat 10 da içtimaı mukarrer olan hlssednran fevkalade toplantısında nisabı 
müzakere hasıl olamadığından hususu mezkUru müzakere için 8 ağustos 
]Q40 perşembe günü saat 10 da Üsküdarda Bağlarbaşında Şirket Merkezinde 
h sedaran umumi heyetinin fevkal4de içtımaı yenıden takarrur etmiştir. 
Şirket esas mukavclenamcsinin 62 \'e 63 üncü maddeleri mucıbince key• 

fıyet no.n olunur. 
Birinci içtima için duhuliye alma mı: olan hlssedaranın içtima gününden 

bir hafta evveline kadar Şirket Merkezine müracaatla hisselerini tevdı ede
rek duhuliye kartı almaları lfıı.ım gelir. 

idare Meellıl : 
RUZNAME: 
ı - Şirketin fcshile tasfiye memurla!'ının lnUhabı ve salföiyellerinin 

tayinine müteallik teklifi tahririnin müzakeresile karar ittihazı. 

' ......... ma ................... ~ 

1940 İKRAI\fİYELERt: 
1 adet 2000 llraltk = 2000.- llra 

)fatıifen· ve Türkive Cümhuripeti ile münakit mukavPlenamt>~I 1lj • 
2292 Numualt 10/6/1933 tarihli k.ınımla tasdik edilmiştir ~~ ,-•mm:m11::.•m•••=-ıır•••••••••••-llll'l 

( 24/611933 l.ırth/i 2435 Numaralı Resmi Oazet'!) ~ 

Sermayesi: 10.000.000 İngili z Lirası a~ 

ihtiyat akçesi : 1.250.000 lngiliz Lirası ; 

Türkiyenin başlıca Şehirlerindf' 1 
PARIS. MARSllYA ve NİS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. ı<IBRIS. YUNANiSTAN, IRAN, IRAI<. FiLiSTiN lİ1 

Ereğli 

BÜRO NAKLİ 

İşletmesi Kömürleri 

Ve Kok Servisinden : 
Tophanede iskele caddesinde 28 numarada klıin bilromuzu bil 

Galatada yeni Yolcu Salonunun 3. üncü katınd 
daireye naklettik. 

Aliıkadaranın malumu olmak üzere ıl fın olunur. 

Müdürlük: ~ MAVERAYI ERDÜN~e m 
Telefon No: Muha~cbc: 

VUCiOSLAVVA, RUMANVA. VUNANJSTAN. SURiYE, lÜI3NAN -------- Satış 
Merkez ve Şubel eri ~ ı 

fitvalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır --------------------------------------------~ 
I'• KiRALIK EV ~ lstanbul 5 inci icra Memurı~I 

Bir borçtan dolayı merhun olıl 
çevrilmesine karar verilen ( 149) 
ğerinde 22 adet kanape koltıJ1' 
eşya açık arttırma suretile 22-1 
zartcsl gunu saat 16 da Babı~ 
54 No.lı evde satılacaktır. 

Her nevi Banka Muameleleri vaoat 
Hcc;abı carf ve mev~uat hesapları küsadı
rıc~i krediler Vl' vesaıl<fi krediler küşadı 
Ttırkiye ve Ecnebi memleketler Qzerine keşide senedaı 
Borsa eınirlc(ı.. · 

Esham ve lahvilal, ahın ve emtaa Ü7erınP :.v;ıınc:. 
Scnedal tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kıralık 
Kasalar Servisi vardır. · 

iskontosu. !1 

i 
Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 1 

lcumbarasız) tasarruf hesapları aç llır. 

'~=~~52~~~iiSE~9Sis;~~~~-~~~~~~-:;o;t:·~~~=s:;-~~~ ... ;;K .. :::c;q.c;;:n:~I a 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Nevi l!ıoııl(. Mu. ""'· Ekılltmenln iı. Te. Şekil 

Bursa pirinç 
Nohut 
K. Farulya 
Barbunya 
Y. Mercimek 
K. Şeker 
K. Ç. Üziım. 
K. İncir 
Un 
tr. Makarna 
irmik 
Şehriye 

Pirinç Unu 

Sabun 
Zeytinyağı 

Z. Tanesi 
Salça 
Tuz 
Kuru soğan 
Yumurta 
Patates 
B. Peynir 

Süt 
Yoğurt 

K. Yoğurdu 

Ku. 8. T. G. S. LI. Ku. 

7000 Kg. 31 
700 " 16 

:?000 .. 22 
soo " 15 
400 .. 15 

3000 .. 40 
500 " 25 
100 .. 22 

1008 " 16 
900 .. 28 
200 .. 16 
200 " 28 
200 " 22 

900 " 35 
600 " 62 

1000 " 23 
300 " 27 

31 - vll - 940 
Çar§amba 14 

700 " 5 :n - VTT - 940 
3000 " 9 Çar"amba 14,5 

25000 Ad. 1 50 
4000 Ki. 8 
1400 .. 37 

2000 .. 15 
1000 .. 22 
1000 Ad. 5 

31 - VII - 940 
Çarşamba 15 

356 17 

188 70 

42 75 

Açık 

Açık 

~ 
Ayazpaşada Alman sefarethanesl
n1n yanında Çifte Vav sokak 5 No. 
lu bahçeli, be~ odalı ev kiralıktır. 

Kalorifer, sıcak su, banyo, ha\·agazı 
ve elektrık tesısatı mevcuttur. 

KAYIP: Kemaliye askerlik şubesinden 
dıgım askerlik terhis vesikamı kay
'ttim. Yenisini çıkaracağımdan cskisi
in hükmü yoktur. - Kemaliye Hapanuıs 
" kreğı köyünden 1317 doğumlu Hasan 
:ııu Hüseyin Huını.i. 

Almak lsUyenlcrin mezktlr 
gdstcrilen saatte hazır bulun11'1 
olunur. ,,/. 

RAŞiD RIZA TIYATR05 

21 Temmuz Pazar günü • 
Gedıkpaşa AZAK BahçeSI 

• SÜRTÜK • Komedi - s. 

........ _......_ .......... ....,._..._. ................... ._... .......................... _.. __ _. 

TÜRKi YE C ÜMHU RI YETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulus Tarihi : 1888 
Sermayesi : lÔ0,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

1 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

1 

T. IS BANKASI s " 1000 • = aooo- " 
e • 

12 • 
!'iOO 
250 
100 

• 
• 

= 3000.- • 

= 3000- • = 4000- • 
= 37150.- • 
= 15250.- • 

Dağlıç eti 8000 Kg. 52 31 - VII - 940 
Çarşamba 15,5 

312 Açık Ziraat Bankuında kumbaralı ve lhbaraız tasarruf hesaplarında e" •~ 
llraaı bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kura ile aıağıdakl plin.I a 

1940 KÜÇÜK 

CARI HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

E. SADi TEK TiYATROSU 

ge<:c (T k mde) Alt.ıntepc<t• 

e HAMLET . 

40 
75 

210 

• 

• 
150 
25 

• 
• 
" 

Keıldeler: 1 ıubat. 1 may11. 
1 aijuıtoı, 1 lklnelteırln tarihlerinde 

vaııılır. 

Sahip ve Neıriyat Müdurü 

t<:.nin Uzman _ Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş .• TAN Matbaası 

.sade yag 3000 .. 125 

B. ekmek 31312 " 10 25 

31 - vır - 940 
Çarliamba 16 

31 • VII - 940 
Çarşamba 16,5 

281 25 

240 71 

Açık 

Açık 

İstanbul Bölge San'at Okulunun 1940 mall yılı yiyecek ihtiyacı eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Yilksek mektepler muhasebeclligi binasında yu-
kanda gösterilen gün ve saatte yapılıı<'aktır. 

2 - r~tekliler 2490 numaralı kanunun istediği evsafı haiz olacaktır. 
3 - tsteklller Ticaret Odasının 1040 yılı vesikasını ibraz edeceklerdir. 
d - İstekliler yiyec~ şartnanıelerlnl mektepten arayabillrlcr. (6089) 

ikramiye daOıtılacaktır • 
4 Adet 1.000 •.lrahl< 4.000 
4 
4 

40 

.. 
" ,, 

500 
250 
100 

" 
" .. 

2.000 
1.000 
4.000 

100 .. 150 .. 5 ,000 
120 • 40 .. 4.800 
160 .. 20 .. 3.200 

DiKKAT: Resaplarırıdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dil 
yenlere ikramiye çıktısı takdirde 3 20 Cazlasiyle verilecektir. J<ll~ 
senede 4 de.fa, ı Eyl(ıl, ı Bırlncl kfınun, 1 Mart ve l H9 

tcırihlerlnde çekilecektir. ~ 
--~......._..__...... :.;; 


