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5 KURUŞ G ÜNLÜK SiYASI HALK GA Z ETE Si 

~ı --------
yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr Gasson diyor ldı 

"Her tacir bu kitapta gösterdiiim asuTierl tatbik etme~ 

ıuretiyle bir iki ıene ribl lıcıaa bir zaman içinde müşterile 
riniıı adedini bir misli arturabilir. Ben ba kitabımdı ıi7• 
bn sanatı öiretiyorum_ FiyatJ 50 kuruş. 

._ __________________________________________ ___ • 

.nanya Hitl • ' 
.er, bu~ünl erın Ya!'t~ğı sulh teklifi11in müsbet bir 11etice vermesini bekliye dursun, 111gi-
. tedbiri lerde larıhm en sıla taarruzuna uğrıyacağı söylenilen vatanlarını korumak içill, 
_ a maktadır. Britanya adasının her tarafı, ve Brilaııya sahillerinin her köşesi, bir 

hücum borusu duyar duymaz ateş püskürece ~ hale sokulmu~tıır. Yukarıda, Almanyaya 
bomba yağdırmıya giden cesur ve mahir I ngi liz pilotlarınm uçuş sahasma gelişleri11i ve 
sahillere yerleştirilen dinleme aletlerile ış~ld akları görüyorsunuz! 

1 

lngif fere istila Edilemez,, 
I 

Cenubi Afrika Başvekili 
~itlere Cevap Veriyor 

-o--

HARPTEN 
Sonraki 

"Avrupayı Nazizmden Kurtarmak 
Dökeceğiz, Bütün Kuvvetimizi Sarfedeceğiz .. 

• • 
lçın Kan 

AV R U p Londra, 21 - Hitlerin son nutkuna ve sulh teklifine karşı bugün Britanya İmparatorluğu 
A namına en kuvvetli şahsiyetlerden biri cevap verdi. Bu şahsiyet, Cenubi Afrika Başvekili 

Yazan: M. z. SERTEL General Smuts'tur. Eski Boer'lerden olan ve bugün Britanya İmparatorluğunun idamesine 

1940 harb. 
9 

taraftar bulunan General Smuts, devrimizin de en mühim ve en bariz şahsiyetlerinden sayılır. 
bin' 1

:. 14 - 18 har- General Smuts dedi ki: ,----

~at A:v ın VUcude getirdiği HÜRRİYET HARBİ B 1 k D ı ı • D •• 
· faciad rupanın doğurduğu . ":- Yaptığı~ız harp hürriye~ har a tı ev et erı un 

ır. bıd:ı... Ve bugune kadar yaptıgımız 
Payandalarla harplerin en mukaddesidir. Bu mü-

rp sonras tutturulan na~ebetle iki noktaya temas mec- s t' s· ı· "" . 
suni h 1 Avrupası nihayet buriyetinde~.im·.. 0 vye ter } r ) gı fl e 

v ayata devaın ed 1 - Bugunku vaziyetimiz ne 
e Yıkıldı. eme- merkezde? 

2 - İstediğimiz sulh nedir? ı it• h k K V dı• ;j .... d. 
'" 1 Yen· b' 

Yaları Pc;indı; ~ vrupa kurmak 
gıcında d Yız. Harbin baş. 

Almanlar şimdiye kadar hep mu- ) a ar arı er 
nya da Ye:i~~krasilcr de, Al. 
·esne ort ır Avrupa kurmak 
. aya atıld kl 
, ve kena·11 . ı arını söyle. 
kl . erıne .. 

erı Yen· gore tasavvur 
• y 1 Avrupa • 
· 8Prnışlard nın planını 
>crnokra ·ı ı. 

sı er l' 
nya küçük dev ga ıp gelirse Al. 
' 914 harb' . !etlere parçalana ... k ının ~ -
.ll devletı Yarattıgı diğer 
d erle B Ik · e bir ' a an devlet ara va l -

rupa konrecı" ge erek bir nevi 
"Ceklerct1· h crasyonu vilcude ge 

·•naksat h -
ı Avrupasının ' em harp son. 
trnek, hcın de yanlışlarını dü. 
'l Alman b ı· Avrupayı ve dün 
Cihana e asından kurtarmak. 
lklardı gaVrp devletleri hakim o
l · e b"t.. -
' etleri hesab u u!'l dünya, garp 
tıgiliz v ına çalışacaktı. 
ar e Fransız 

ca meşgul d gazetelerini 
ıh · e en bu t esız, 914 d asavvur 

zaffer oldular. Polonyayı. Norveçi 
vesairyi fethettiler. Fransanın inhi. 
damı bir felaketti. Bu yüzden AL 
manlar:ı. göre harp kazanılmı~tır. 
Fakat Fransa da tek ruhlu bir 
memleket değildi. Bir ise tek ruhlu
yuz. Aramızdaki fark budur. 

SON KARAR 

İngiltere bütün müttefiklerin te. 
melidir. Ve son karar ona aittir. O 
yenilmedikçe hiç bir kimse yeqil. 
miş sayılmaz ve İngilterenin · yeni-
leceğini gösteren hiç bir emare yok. 
tur. Onların ricati sırasında İngiliz 
ku\'\•etlerinin imha edilmiş olduğu 
söyl~rıdi. Fakat İngiltere o zaman 
da kendini kurtardı. 

Almanlar Dunkeılque'te İngilte
reyi mağlup edemediklerine göre, 
İngilte::-eye karşı başka bir muvaL 
fakıyet kazanmalarına imkan yok
tur. 

Kaunas, 21 (A.A.) - Parlamento bugün saat 17,30 da 
Litvanyanın Sovyetler Birliğine iltihakına matuf olan karar 
suretini uzun müzakerelerden sonra ittifakla kabul etmiştir. 

Adliye Nazırı bu münasebetle,--
yaptığı beyanatta, bu iltihakın J K b• • 
menfaatlerini kaydeylcmiştir. apon a ınesı 
Müteakıben celse pazartesi günü 

toplanmak üzere tatil edilmiştir. 

Esto11yanın kararı 

Reva!, 21 (A.A.) - Estonyanın 

Sovyetler Birliğine iltihakı bugün 
Mecliste mebus Jalah'ın yaptığı bir 
teklif üzerine karar altına alınmış-
tır. 

Uzun müzakerelerden sonra Ha
riciye Nazırınm bu hususta 9 kişi-

den mürekkep bir komite teşkili 
hakkındaki teklifi ittifakla kabul 

Konoye, Yeni Prens 

Hükumeti Kurdu 
Tokyo, 2ı - Bu akşam Konoye 

kabinesinin aşağıdaki listesi neşre
dilmiştir: 

Harbiye: General Tojo, Bahriye: 
Amiral Yoşida, Hariciye: Ulatsus
ka, Maliye: Kavata, Münakalat: 
Muraka. Maarif: Haşida, Dahiliye 
ve İçtimai Yardım: Yasui, Adliye: lar sakat e Yapılan Avrupa 

~Ude getir:~ekh~sta ~ir Avrupa 
aviin tı. Çunkü b'" ük' 

"DAVA KAYBEDİLMEMİŞTİR.. edilmiştir. Kazami, Ticaret: Kobaya~i, <tayini 
henüz kati değildir), Planlar İdare
si Nazırı: Hoşino. 

· , ve ın d uy 
1\ ettiği 0 ern tekniğin istil. 
nv Şartlara u 
•. anın en b" .. Ymuyordu. 

etıni ki.i . k uyuk sanayici ınem. 
tnkün d çğ~ldtarçalara ayırmak 

Elhasıl müttefiklerin davası kay. 
bedilmemiştir. Bu dava, ancak b. 
gilterenin istila edilmesiyle gaybe· 
dilrr. İngiltere ise istila edilemiye
cektir Ve Hitler, bu işte muvaffakı
yetsizliğe uğramakla herşeyi kay. 

R ransanın nı ~ 1 • . . 1 bedecektir. Bu harp. sabır ve taham 
bu ha:v 

1 
ag ubı~ehle zaten mül harbi olduğu için, biz kazana

"or. Alına.na su
1
ya duşınüş bulu 1 cağız ve Hitler kaybedecektir. Hit-

·ı · va T -" up olsa ı;.1 ' ngı ız adalannda lerin esir etmek istediği bütün mil-
relce tasavv~:· ta~ktık Avrupaya letler ona karşı kalkınacaktır. 
' bir k" e tı leri plan 
ıarn Şe ıl vermeae ın kt d~ uy. (Sonu Sa: 4 Sü: 3) 

ıyacakt o u e ır o. . 
ii ır. .,.. • ..._.....~ 

rndilik A 
;~ rejirnini:r~paya hakim olan 
~u plan bunu vrupa için düşün. 
· . n tamamen zıddı. 
lıtlerin 1· 
\vrupan~n anı da şudur: 
narıya ve b:rt~sında büyük bir 
ın hesabına ç l lınanya etrafında 
dr-n tnüre a ~n vtısal devlet 
:iik ve- ~ita - ~.vrupa. Artık 
•nk. A. vr~ m et kalını. 

.. c 

Ankara Muhteliti, 

Dün Fenerbahçeye 

3 • 1 Yenildi 
Dün yapılan futbol maçile a t ya. 

nşları ve kürek teşvik müsabıı.ka
sına ait tafsilatı ikinci sayfamızda 
bulacaksınız. 

Letonyanın kararı 

Riga, 21 - Yeni seçilen Letonya 
Parlamentosu, Lctonyanın Sov. 
yetler Birliğine iltihakına karar 
vermiştir. Bu hususta Moskovaya 
müracaat edilecektir. 

Bu akşam Riga'da Sovyetlcr Bir. 
liği lehinde büyük sempati teza
hürleri yapılmıştır. 

TALLİNDEKİ TEZAH ÜRAT 

T allinn, 21 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

Dün nümayişçiler, Sovyet Elçili
ğinin önünden geçerek Estonyanın, 
Sovyet Rusyaya ilhak edilmesini 
istemişlerdir. Hayli kargaşalıklar 
olmuş ve 60 kişi yaralanmıştır. Bir 
çok kimse tevkif edilmiştir. 

Büyük bir miting esnasmrla ko
münist partisi reisi iltihak keyfi.. 
yetini şiddetle talep etmiştir. 

Bu talep halk tarafından ~iddetli 
alkışlarla karşılanmıştır 

İZVESTİA'NIN TF.FSİRİ 

Moskova, 21 - Japon hüklımetL 
r.in istifası hakkında tefsiratta bu. 
lunan İzvestia gazetesi diyor ki: 

"Kabine, Cin harbinin üçüncü 
vıldönümi.inden birkaç gün sonra 
istifa etmiştir. Bunun Asya kıta
sında Japonya tarafından sevk ve 
idare edilen askeri hareketin bilan. 
cosundan mütevellit olduğuna hiç 
şüphe yoktur. 

Yt>ni hük(ımet. "Çin meselesi" ni 
halle memur edilen beşinci kabine. 
riir. Çindeki harbin bütün devamı 
müdrletince, Japonyanın hiç şüphe. 
siz son iki üç ay zarfındaki kadar 
Çindeki muhasamatın tatiline ihtL 
vacı olmamıştır. Bu, her şeyden ev. 
ve1 dış siyaset sebepleri dolayısilc. 

dir. Japon siyasi mahfilleri, beynel. 
milel vaziyetin Japonyanın cenu. 
ba doğru yayılmasını tahakkuk et
tirmek için fevkalade müsait oldu. 

(Sonu Sa: 4 Sii: 1) 

Yugoslavgada Yeni 
Nizam için Kat'i 

Kararlar Veriliyor 
Polit ika Gazetesi: 11 Yeni Nizam, ldeoloiik, 

Politik ve Ekonomik Sahalarda Mihvercilere 

Uymanm Tece llisi Olacaktır11 Diyor 
Belgrat, 21 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - Ayın se· 

kizinde istifa eden Dahiliye Nazırının çekilişinden Alman mat
buatı memnun olmuş, bunu, "Yugoslavyaya, sarsılmadan, sulh 
ve işbirliği havası içinde realite yolunu takip etmesine imkan 
veren bir tekamül hamlesi,, saymıştır. 

Bajvekalet matbuat bürosunun ] 
eski şefi Bogdanoviç'in l\'foarif Na- ,. .. ---· .. ---·-·-·- -

zırlığı Müs~eşa~lığına tayini d_e Al- 1 M •• ııAı şef •• n 
man mahfıllerınde memnunıyetle ! 
karşılanmış bulunuyor. 
MAARiF NAZIRININ BEYANATI 

Yeni Maarif Nazırı Koroseç ta
rafından Popolo d'İtalia gazetesi 
muhabirine verilen beyanat ta Yu
goslavyadaki yeni temayüllerin sağ 
lam bir misali sayılmıştır. Alman. 
ların, "büyük devlet adamı,, sıfa
tını verdikleri Koroseç, Yugos1av
italyan münasebetlerinin samimi
liğinden bahsetmiş. "bu dostluk, 
Yugoslavyanın yeni bir istikamet
te hareketinin başlangıç noktasını 

teşkil etmektedir,. demiştic. 

Yugoslavya gazetelerinin neşrL 

yatı da, Yugoslav hükumetinin, 
"AJmanyanın tasarladığı Avrupa 
nizamına göre., yeni bir rejim kur
ma yolundaki hazırlıklarını açıkça 
ifade etmektedir. Politika gazetesi. 
şöyle diyor: 
"Hazırlanmakta olup, bugünler

de alınacak olan kararlar, yeni bir 
kontinantal nizamı açmıya yarıya. 
cak kararlardır. Bu yeni nizam, ide 
olojik, politik, sosyal ve ekonomik 
sahalarda mihver devletlerine uy
manın bir tecellisi olacaktır . ., 

Alman mahfillerinin kanaatine 
göre, Avrupada yeni nizama doğru 

(Sonu Sa: 4 Sii: 1) 

Dünkü 
Gezintisi 

İznıit, 21 TA!"J l\luhabiri Bil
diriyor) - Milli Şefimizi hamil 
bulunan Savarona Yatı. hu sabah 
saat beşte İzmit önünde demirlc- ı 

ı mistir. 
: Ci.imhurreisimizin refikaları, 

ı hususi vagonla Ankaradan gel· 
1 miş. İstasyonda Milli Şefimize 

mülaki olmuştur. Vali. Komu. 
tanlar, Parti, Belediye ve Hal. 
kevi Reislerinden müteşekkil 
bir he~·et. :rnta giderek Milli Şc. 
fe İzmitlilerin tazimlerini arzet
mişlerdir. 

'ı Cümhurreisimiz, Kağıt Fah. 
ı·ikası Müdüri.inden planlar üze. 

! rinde izahat alını . Savarona sa
at on bir buçukta l\farmaraya a.. 

çılmıı;tır. 

• • 
Ciimhurreisimİ7.İn bugün İı;. 

tanbulu şereHendirmeleri muh. 

I .. ~~.::~:::~ ..... - .... -··-· - .. ··-·-··-·---,-. 

EN SON DAKİKA 
Cebelitarıkta Müdafaa Tedbirleri Alınıyor 

Londra, 21 - Almanya ile İtalyanın Cebelitarık'a karşı tasavvurları dola
yısile İngiltere hükumeti bu mevkii müdafaa için geniş tedbirler almağa de
vam etmektedir. Bir kere bütün bu mıntakadakl siviller tahliye olunmakta ve 
sahile yakın olup müdafaayıı m~ni sayılan binalar yıkılmaktadır. 

Muhakkak olan bir nokta İngilteren !ıı Cebelitarık'ı mihvercilere terkclmc
mek için en şiddetli muharebeyi göze almış olduğudur. 

* * 
Duçe ile fuhrer Arasında Mesailar 

Roma, 21 - Bugı.iıı Duçe ile Führer mesajlar mübadele eltiler. Duçe, Filh· 
rere gönderdiği mesajda ~u sözleri söylerli: "Rayştag'da irad ettiğiniz nutu1' 
İtalyan milletinin ruhuna işlemiştir. Sor. zafere kadar İtalyan milletinin :<izın
le t>era'l>er olduğunu bildiririm." 

Führer verdiği cevapta iki milletin de hilrriyet icin harbeltlğini ve hm 
halde zaferi kazanacaklarını bildirmiştir. 

* * . 
Sovyetler Birliğinin Yal dönümü Kutlandı 

Moskova, 21 - Sovyet Birliğinin yıldönilınii, bugUn merasimle teslt olun• 
muş. ve muazzam bir ge~·lt resmi yapılmıştır. Besnrnbya, Litvanya V!" Letonya 
murııhhaslıırı dıı merasimde ha7..ır bulunınuslardır • 

' o ! . 



2 -- .. -.. .,, 
Ankara Gazi Lisesi Kam!)ta: 

&ıkara Gazi' Lisesi talebesi, kampa çıkmıştır. Resimler, tlfUs meydanında selam resmini ifa eden ve Atat ürkün kab~in~ Çelenk koyan taleb~yi göstedyor. 

İSTİKLAL UGRUNDA! 
YAZAN : ISMAIL HAKKI BAŞAK 

Karakol Cemiyetinin Teş,kila~ 
Bünyesi Çok Genişti! 
-10- derhal çetelerin noksanlannr ikmal ve 

sevketmekle mükelleftir. 
19 - Mah:ırebe çetelerini, karakol 25 - Yerli müstahfaz teşkilltr ic;in ka-

şnbeleri en namusklir ve dindar ve faal 
ve fadakir gençlerden intihap ve teşkil 
eyler. Bunlar, pkavet icra ve ııahsi lmııl 
ve ihtira at takip ve menafii zatiyeye hL 
dim olmamak ve selllmeti mülk ve millet 
için itaati mutlaka ile ifayı hizmet eyle. 
mek üzere kefalete rapt ve şer'an tahlif 
olunurlar. 

20 - İşbu muh rebe çetelerini bita. 
imhal teşkil ve teslih ve techlz ederek 

rakol ıuabatının emrine verilen mıis_ 

talıfaz eCrat ile her köyde her nahiyede ve 
kasabada ve bütün kasaba ve şehirlerin 

her mahallesinde müdafaa teşkilatı yapı_ 

tarak hiristiyanların katliam ve ihlali a
sayiş gibi makasiti leimanesine, hırsız çr_ 
tclerinin taarruz ve cinayetlerine karşı it_ 
tihazı tedabir edilir. 

26 - Köy ve mahalle teşkilatı için ana
sırı hiristiyaniye ile mahlüt veya sırf hi_ 

terhal faaliyete baslamak ·Ve az zaman.. r;<ıtiyan köylerine civar ve şakavet çete_ 
e!jkıyayı ve anasırı muzirrenin siyasi !erinin taarruzuna maruz köy ve mahal. 

ıetelerin takip ve tenkil ve imha eylı. lelerde müstahfaz efrattan ve eli sil"h tu. 
•erek emniyet ve asayi i memleketı te- tan ahaliden yine aıılceri usulde te'ik"lat 
.ıs ve id me eylemek ve karakolun h!L yapılarak tslih edilir. Ve ba larına muha_ 
·imiyeti nıımuskllrane ve faaliyeti va. ı ebe görmüş zevattan küçiık zabitler ta-

'..anperverane 'ni dost ve düşmana kemali yin ve ise yarar tekaut zab"tler nasp ve 
tevazula, fakat faaliyet ve muvaffakıy:ı. tavzif olunur. Bunların ledeliktiza n •re. 
tı seria ile izhar ve ibraz eylemek kara.. !erde, ne tarzda toplanıp nereleri müda_ 
kol !iUbelerinin vczaifi mıistacelesinden. faa edecekleri emri kumanda ve muhabe. 
dir. renin ve ilah hakkında tertibat ve tcda_ 

21 - Karakol şubeleri iııbu muharebe bir kararlaştırılrr. Mecruhlara muavenrt 
çeteleri vasıtasiyle anasırı gayrimüslime
n 'n ihtiUU tertibatını bozmak üıere on. 
larm tecavüzünu, zinlifuz ve kudret esrar 

ve yangınlara J..arşı hazırlık tertibatı ya_ 
pılır. 

27 - 1 bu köy ve mahalle teşkilatına 
ve mütehayyi anım ve hariçten gdmi§ muktazi cslfhai mütenevvianm kar<tkol 
ihtılilcileri id reye muktedir rücsasını ve şubelerince temin ve tedariki miıhimdır. 
ötcdenberi komitacılıkla meşgul eşhası Eşkıyadan alman silihlar ve zenı:inler t:ı. 
~eriresini dagl ra kaldırıp rehin suretiyle rafından para ile tedariki mümkun tü!ek 
muhafazaya ve hirlstiyanların silahlarını revolver, bomba mutlaka tedarik ettlriliı 

to !ayıp kendi teşkilatım teslih ettniye ve herhangi bir hadisede kadınların '"e 
e t tedabiri hemen hazırlar ve ilk' em;rde gıınç çocukların bile bomba atmak, par_ 
icra eder. Yalnız nhval vahamet kesbe_ saya bakmak, erkeklere yardım etmek gi_ 

de ek emir beklemek bir ihtııat ve kntli. bi lııdematı tertip ve ihzar edilmelidir. 
&mı intaç edeceği hissolunurı;a her şube 
b ti.emir planını tatbik ve icra ile mu_ 
kellef ve mesuldür. 

22 - Karakol, anasırı saireyi imha 
ve ızrar mesleğinde ~eğildir, yalnız ~mı_ 
sın sairenin müslümanlara karşı ika ede. 
ce · her cinayet ve zararı misliyle tecz·. 
yeyi vezaifinden addeder ve bu sebeple 
kana kan göze göz, mala mal alır ve hem 

28 - Milli orduya umumi ve hususi se
ferberlik emri, merkezi umumi ve erkanı 
harbiyei umumiyeden tebliğ olunur. An. 
cak ani tecavüzatr hariciye veya ihtiliUitı 
dahiliyeye maruz kalan mıntaka ve miica_ 
virindeki mmtaka amirleri ve karakol şu
beleri o nııntaka ve civarın seferberli~ni 
derhal icraya mezun ve hatta bundan me. 
suldürler. 

de mukabelei bilmisilde asgari iki misli. 29 - Gerek seferberlikten evvel !erek 
ile hareket eder. conra muhaberatın inkıtaı ile amirle mu. 

23 _ Şubeler, vaziresi ağır ve mü kül haberesi kesilen kıtaat ve karakol ııube. 
ol n mücavir şubelerin çetelerini kend lcri derhal tesisi muvasalaya gayretle be. 
çeteleriyle takviye ederek daima yekdı. raber müstakillen ifayı vazifeye himmet 

ğer'ne mlimkfin olan her türlü muavene.. ederler. 
tı ifa ve icraya mecburdurlar. Bu sebep1r SO - Scferbrlik, teşkilat, istihzarat ve 
çeteler, yalnı:: mıntakalarında değil, le. il"h hakkında muhaberatı mlihimmc ku\•. 
delicap mücavir şube çeteleriyle tevh"di vei ıımumiyeler daima emin eşhas yediyle 
me ai için diğer mıntakalara da geçer. icra edilir. 

lcr, bu vczaif ;ıube emriyle qe olursa da 31 - Her nevi esliha ve mühimmat ''e 
ahvali mtıhimmede çeteler kendiliklerin.. malzc.-me orduyu icılen seferber edecek 
den muavenete ko:ımakla mükelleftirler. tarzda ihzar ve depo edilir. Ecanip eli_ 
Yalnız bu halde mensup oldukları ı;ube_ ne du!iman yedine geçmesi melhuz depo_ 
yi haberdar ederler. 1 ır muhataralı mıntakalarda hafiyyen na_ 

24 - Vilayet şubeleriyle merkezi u- kil veya mecburiyet halinde yağma halin. 
mumi kendilerine merbut şubelerin ı;e. de kaldırılıp emin mahallere depo edil. 
telerini muhatarada bulunan herhangi bir mekle beraber muhataralı mıntakalarda 

rnıntakaya sevk ve cemi ile ifayı vazireyc l•alka tevzi olunur. 
davet edebilir. Bu halde karakol ıuabatı 'Devamı var) 

r 
1 Ankarada Yeni Makinelerle Hasat 

'-·~....-.----------------------------------

Veclis Reiı~ ile Bşvekilimizin C"ftl'k civarına giderek yeni makinelerle 
,,arı n ha dı tetl ık ettiklerini yazmıştık. Resim, Zıraat Vekili Muhlis Erkmeni 
~en r'nc izah t verirken gosteriyor. 

• 

i~ oR 

r 

Fener, Ankara 
Muhtelitini 3 -1 
Mağlup Etti 

Ankaragücü - Demirspor muh
teliti dün .Fenerbahçc Stadında 

l\Iilli Küme Şampiyonu Fenerbahçe 
ile karşılaştı.Ve mi.isabaka 3 - 1 
Fenerin galibiyetiyle neticelendi 
f stanbulsporlu Samihin idaresindeki 
bu oyunda her iki takım şu kadro
larla sahada karşı karşıya dizildL 
!er: 

Fenerbahçe: Nuri - Lebip, Mu
zaffer - Ömer, Esat, Fikret - Kad 
ri, Niyazi, Yaşar, Naci, Basri. 

Ankara: Mehmet - Salih, Sev
ket - İsmail, Nusret, İsmail - Hak 
kı, Salih. Yusuf, Hasan, Muin. 

İlk de\'rede Ankaralılar rüzgarr 
lehlerine alarak oyuna basladılar 
Ankara takımının canlı oyununa 
mukabil Fenerliler durgundu. An 
karalılar Şevketin frikikten yaptığı 
bir golle devreyi 1 - O galip bitir. 
diler. 

İkinci devrede Fenerliler sağaçı. 
ğa Farıığu alarak cıktılar. Ve baş
tan nihayete kadar oyuna hAklm <>
larak sırasiylc Bas~i, Ömer, Yaşar 
vasıtasiyle üç gol kaydettiler. Me<' 
ta bu suretle 3 .-- 1 Fenerbahçenin 
galibiyeti ile neticelendi. 

KÜRF.K TEŞVİK 

1\1{\SABAKALARI 

İlk kürek teşvik müsabakası dün 
Büyükderede yapılmıc;, fakat çok 
güçli.ik cekilmiştir. Müsabakalarda 
aşağıdaki neticeler alınmıştır. 

Müptediler arasında tek çiftede 
Güneş. iki çiftede Galatasaray, dört 
tek kikte de yine Güneş birinci o1. 
muşlardır. 

Kıdemliler arasında tek çirteyi 
Çüneş, iki çifteyi Galatasaray, dört 
ıh kiki Giineş kazanmı•lnrdır. ( 

Bayanlar arasında tek cifte ve 
dört tek kiki Fcnerbahçe, iki çifte. 
de de Galatasaray birinci olmuşlar
dır. 

Umumi tasnifte: Erkeklerde 2fi 
puvanla Güneş birinci, kadınlarda 
da 13 puvanln Fencrbahçe bil'inci 
olmuştur. 

AT YARIŞLARI 

At yarışlarının ikincisi dün Ve1i
efendide büyük bir intizam içinde 
yapılmıştır. Birinci koşuya giren at. 
!ardan Örnek birinci gelerek ıı;an. 
V:lndi 1~0 kuruş vermistir. İkinci 
koşuda Mehlika birinci Neriman 

ikinci gelmic; ve bu kosunun gan· 
yandi 125 plUsesi 120. ikinci pliıse de 
140 kuruş vermiştir. Üçüncii koşu. 
da Mis birinci Gürayak ikinci olmuş 
bıınun ganyani 240. p18sesi 120, ikin 
ci plfıse de 300 kuruş kazandırmış 
tır. Dördüncü kosuda Sulutay birin
ci, Umacı ikinci 'oımustur. 

0

Be~inci 
koşuda Yüksel birinci, Hayat ikinci 

olmuştur. Dünkü koşuların üçlü 
hahsi 735, ikilisi 1250, çifte bahsi de 
4P.O kuruş kazandırmıştır. 

ASl\ER/,İl\. ISLRRI : 

1 

Sarıyer Askerlik Şubesinden: 

Sarıyer şubesinde kayıtlı aşajıd:ı isim
: •ri yıız:ılı subayı rdan fstanhuld~ olan
lıırın derhal şııbeye mUracaat etmeleri, 
hariçte bulunanların taahhrıtltl mektup
' bulıınduklıırı yeri ve ııçık ndrc !erini 
hildırmelerı llfın olunur. 

j Pıyade tegmen Hamdi oglu 310 doğum
' lu Muammer Dambel (3466) İstanbul, 

niyade tetmen Mehmet ôllu 321 dotum
lu Ahmf't Hamdı (32068) İznik, piyade 
teimım Hamdi oıllu 321 dojumlu Fuat 
(4009:J) İstanbul, piyade asteimen Ce
mal 0:1u 328 doğumlu Celil Uster (47966) 
İstanbul, suvari asteğmeni ~ehmct Nail 
o~lu 316 d(lğumlu Mehme Muzaffer 
(2:!950) İstanbul, lstihkAm ast~enl Nl
koli o •lu 31!5 dogumlu Vasll Vasllağ 

(22108) Tr:ıbzon. 

Ad lige 1 er/ ileri 
Asli Maaşları Kırk ve Otuz Liraya Çıkarılan 

Adliyecilerimize Ait Son Listeyi Neşrediyoruz: 
Ankara. 20 (TAN Muhabirinden) -Terfi ve nakilleri ya

pılan Adliye memurlarımızın listesinin mütemmim kısmını da 
bildiriyorum: 

40 LİRA ASLİ MAAŞA 
TERFİ EDENLER 

fian o yer sorgu hfıklml Avni Özel, onun
cu derece Tekirdağ soriU hAkimliğine 

terfian o yer sorgu hakimi Refik Ana
dol, onuncu derece Lüleburgaz sorgu hA
kim llğine terfian o yer !orgu htık'ınl Su
at Konsal, onuncu derece Soma sorgu 
hakimliğine terfian o yer sorgu hAkimi 
Adnan Ozan, onuncu derece Seferihisar 
sorgu hflklmliğine terfian o yer sorgu 

hAklml Rauf Dinçer, onuncu derece İne
bolu sorgu htıklmliğine terfian o yer 
sorgu bakimi Necati Ongan, onuncu de

rece Karacasu sorgu hakimliğine terfian 
o yer sorgu ~kimi Arif Yeşin, onuncu 
derece: Gebze sorgu hakimliğine terfian 
o yer sorgu hfıkiml Burhanettin Sili, o
nuncu derece Nizip sorgu hAklmllğlne 
terfian o yer sorgu htıkiml Hakkı San
sal, onuncu derece Biga sorgu hAkimliği
ne terfian o yer sorgu htıklml Mahmut 

Yücetaş, onuncu derece Amasya sorgu 
htıkimliğlne terfian o yer sorgu hakimi 
Mehmet Kocaoğlu, onuncu derece Akça
abat sorgu htıkimllğlne terfian o yer ha
kimi Salim Utku, onuncu derece Sinop 
sorgu hAkitı:ıllğine terfian o yer sorgu 
hakimi Ulvi Aksoy, onuncu derece Mu-

ı• So Türk 
Ticaret Müza 

Bitmek O 
Sovyet Ruc;ya ile Tü 

sında imzalanacak yeni t 
kavelesi münasebctilc 
yapılmakta olan müzake 
mek üzeredir. İstanbul 
caret Mümessilliği de ye 
n acak anlaşma dolayısil 
yaptığı tetkikleri bitirrni 

Peşte Elçimiz 
Budapeşte Elcimiz RU 

d ün sabahki trenle Mac 
şehrimizde gelmiştir. 

Peşte Elçimiz, İstan 
müddet istirahat edecekf 

Nikah Töre 

Sallhll asliye hukuk htıtdmllğine Sa
lihli Azası Kemalettin Akşit, Muş ceza hA 
kimliğine Muş fızası Haslp Erökten, Er
zurum ~iye ceza hfıklmllğlne Erzurum 
fıza ı Lutti Erol, Ağrı hukuk hakimliği
ne Sorgun hAkimi Remzi Çiftçi, Adapa
zarı asliye ceza htıkimllğine Adapazarı 

iızası ŞOkrü Guneymen, Reyhııniye hA
klml!ğlne Reyhaniye hukuk h:Aklmi Meh
met Ali Altunay, Cihanbeyli hakimliğine 
Konya sorgu hakimi Nail Bilen, Nusaybin 
hiıkimliğlne Turgutlu hukuk htıkiml Fa
zıl Ertuğrul, Bahçe htıkimliğine Tarsus 
sulh htıkimi Salfıh:ıttin Okuroğlu, Ulu
kışla htıkimliğine Seb!nkarahisar Azası 

Fethullah Şerbetçi, Nevşehir hukuk hfı
klmliğine Nev5ehir azası Süleyman Çe
tin, Nevşehir cezn hakimliğine NevşPbir 
azası Abdülkadir Beytüre, Yenice sulh 
htıkimliğlne Gölpawrı sulh htıkiml Nev
zat Kıvılcımer, Erzincan miiddeiumuml
liğine Sıvas müddeiumumi muavini 11-
hıın Dizdar, Sıvas sulh hakimliğine Gire
sun icra memuru Cemal Fehmi Bingöl, 
Suruç htıkimliğinc İskenderun miidde!
umumiır! Suphl Okny, Siverek hukuk 
hCıklmliğine Bebisni hAkiml Refet KAh· 
yııoğlu, Nlızımlye haklmliğİne Bchisnl 
mbddehımumisi Raı::ih Dokumacıoğlu, 

Ak~ehir asliye hukuk hılkimllğlne Akşe
hir 11zası Arif Kartın. Şebinkarahisar tı
zalığınn Ardahan hôkiml Must.nfa Tom
buloğlu, Antakya ıığırccza fızalığına An
takya sulh hfıkinıl Hikmet Tllzer, Tarsus 
sulh hliklmliğinc Suruç hlıklmi Kemııl 

Kınoğlu, dokuzuncu dC'rece Yozgat sorgu 
hfıklmli •ine terfian o yer hAkiml Kemal 
tren, dokuzuncu derece Kulp sorgu htı
kimliginc terfian o yer sorgu h!ıkimi Tev 
fik Ülkü, dokuzuncu derece başmüddei
umuml muavinliğine terfian ba$mUddei
umumt muavini Payende Borıı, İskende
run mücldelumumlliğlne terfian Mersin 
müddeiumumi muavini Taki Ögel, do
kuzuncu derece Balıkesir müddeiumumi 
muavinliğine terfian o yer mflddeiumuml 
muavini Necmettin Yeşil, dokuzuncu de
rece Marmaris m{ıddeiumumtllğine ter
fian o yer müddeiumumisi Halit Acar
koya, dokuzuncu derece Bayındır müd
dciumumUiğine terllan o yer müddeiu
mumi i Memduh Karazenclr, Ankara ha· 
kımllğine Ankara krn memuru Sahir 
Kuntuluoğlu, Ankara icra memurluğuna 
Hayrabolu Mklm! İsa Taşdemir, İstan
•ul sulh hCıklmliğlne Kırklareli müddei
umumi muavini Cevat Özkan, LfıpsPkl 
hflkimliğinc Mustatakemalpaşa milddei
umumlsl Naim Ilıcalı, Zonguldak sulh 
hAkimligine Rlme miiddelumum! mua
vini Cevdet Özden, Zara hdklmllğine 
Kandıra milddciumumisl Nezih Knndc• 
mir, Bursa müddeiumumi muavinliğine 
Bafra nıUddeiumumi i r:min Tatlı. 

Sabık İstanbul mebusu ve 
cemiyeti reisi Yağcızade Şe 
runu ve esbak H11riciye Naııl1 
Sefiri kebiri Rıfııt paşanın 

Samı Şefik kerimesi Bayan S 
··ıgil ile mülga &!trayi askeri 
ve muameltıt mümeyyizlı in 
kait değerli ediplerimizden 
Unar'ın mahdumu Haseki H 
hiliye miitehassısı Dr. Ali Rıd 
ıılkfıhlıırı dünku Pa1:nr gıinil 
Hay Sami Yağcı ll'in sahılhnll 
ve teslt edflml tir. Kcnd lcri 

danya sorgu hfıkimıiğine terfian o yer ve 
~rgu liAklwl Cellılettin Erkan, onuncu 
derece Erbaa sorgu hAklmllğlne terfian 

~:; LİRA ASLİ .MAAŞA. 
TERFİ EDENLER 

Mus hfıklm muavinliğine Mus llza 
muavini Kemal Demlroglu, Erzurum ha
kim muavinllğine Erzurum Aza muavini 
Kahir İzer, Agrı hakim muavinliğine 
A n ~za muavini İsmail Dellkurt, Silvan 
muddcJumumı muavinliğine Mardin ııor
ru hakimi Yaşar Kozanoğlu, Kuşadası 

.hAkm muavlnliitine :\!ardin tı:ı:a muavini 
Hasım TRrhan, Mardin 17.a muavinliğine 
İskenderun hfıkim muavini R:ısım An 
DC\'ell h·ıkim mu:ıvinlHne Kutahy:ı h'i
kirn mıınvinl Bcr Uzar IJo knl, nltlı 

mil<!dclıımumt mu"\'lnllı'\,lne Bitlis h~klm 
muavini Hu eyin Özgilrel, Arap~ıın ha
kim mua\·lnllğine Bitlis 8"11 1 m11ninl 
Mehmet Yavcıo·ıu. Nevşehir htıkim mu
ııvlnllflne Kelkit mi.idrielumıımt mnRVini 
H kkı Tunçalp, Gölpazarı "ulh hftklm-
11'-lne Yenice sulh hfıkim! Hrıkkı TJmıır 

Kıırals::ılı hfıkim muavinli"ine Ak bir 
lizo mua\ ini Necati Aydınoiilıı. Sıva 

Giresun müddeiumumi muavlnlli!inc 
mUdctehımuml muavini F.mlne Hikmet 
Rlngöllfi, Çanakkale mOddelumuml mu
avinliğine Bursa miiddehımumf mua,·lnl ı 
Reşat Türel. Elblı:tan hAkim muavlnHol
ne Beypazarı müddeiumumi mıı'ivini 1 -
\<ender Çınar, Hadım sorru hAkimliiln" 
Diyarbaltlr ıorıu hakimi Hidııv'"t E,.t,.m 
Mersin mQddc!umum! muıwinliğinc Köy
ceiHz ı;orgu h:'ıklml Vasıf Kısm,.tıl, onun
cu derece Orhnncll sorgu hfıklmliğine ter- ı 

o yer hlikimi Rüstem Alparslan, onuncu 
derece J\lanlsn sorgu hakimliğine terfian 
o yer sorgu hll.klml Fethi Özarar, onuncu 
derece Erdek :<orgu hAkimllğlne terfian 
o ycı· sorgu hfiklmi İhsan Yeğen, onuncu 

derece Pasinler sorgu htıklmliğine terfi
an o yer sorgu htıklml Necııti Ecer, onun
cu derece Sih•nn sorgu hAkimliğine ter
fian o yer sorgu hfıkiml Sabri Uğur, 

onuncu derece Polatlı sorgu hflkimllğlne 

terfiun o yer sorgu hakimi Hilsamettin 
Türegen, onuncu derec'e Çıbık sorgu hfı
kimliğlne terfian o yer sorgu hakimi 
Hakkı Akay, onuncu derece Kızılcaha
mam ııorgu htıklmliğlne terfian o yer 
sorgu htıklmi Mustafa Aktan, onuncu de
rece Ceyhnn sorgu h!iklmlll!ine terfian 
o yer sorgu h:1kimi Sait Atı>şmcn, onun
cu derece Tortum sorgu htıkimllğlne ter

fi::ın cı yer sorgu htıkiml Hilmi Erden, 
onuncu derece Şile sorgu hfıkimli ine 
terfian o yer sorgu hfıkimi Ramiz Özkuş, 
onuncu dPTece Sungıtrlu ııorgu hakimli
ğine terfian o yer sorgu hAkiml Şevki 

/\\bay, onuncu derece Aksaray sorgu 
hlıkimliğine terfian o yer sorgu hftklml 
Iuhlttln Girgin, onuncu derece Kc~an 

sorgu hAkimllğlne terfian o yer sorgu 
hAkimi Nuri Erdem, onuncu derece Siliv
ri sorgu hAklmllğine terfan o yer sorgu 
hllklmi Hilmi Sorucu, onuncu derece Gill
nar sorgu hnkmliğinc ter!iıın o yer sorgu 
hllkiml Tahsin F.lbası, onuncu derece A
yancık sorgu htıklmllğlne terfian o yer 
soı'Rll htıkimi Arif Demlrb:ış, onuncu de
rece Gerze sorgu hAkimliğlne terfinn o 
yer ı;orgu hakimi Tevfık !~kın, onuncu 
derece Akhisar sorgu hfıklmlı •ine tcrfı

an o yer sorgu hfıkimi S hrl Ayırtııı n 
naklen tayin olunmuşlardır. 

r 

VEFAT 
Beyoğlu Belediye Doktoru 

tız'ın 15 yaGında olan oğlu Ro 
talebe inden Çetin Yaltız. teŞ 
klln bulunamamış olan bir 
14 aydır muztarip iken Pazar 
nalıadada ölmflştür. Defin me 
gün zevalde yapılacak ve ccn 
adaya defnedilecektir. Allah r 
le in. 

Bugunkü Program : 

7.30 Program 
7.35 H fıf sololar (Pl.) 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını 
8.20 l\1uzik (Pl.) 

12.30 Program 
12 35 Alaturka müzik 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Alaturka mUı:lk 
13.20 Karışık bando plAkları. 
18.00 Program 
18.05 Oda muzlki (PL} 
18.30 Radyo caz. orkcstraS\ 
19.10 Müşterek ve t~k şarkılll 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 Fasıl heyeti 
20.:rn Konu mn 
20.4!; Mllzık 

21.10 
21.30 
"l.4!i Radyo or estr ı;ı 

'l?..30 Ajans 1ı b rl rl 
22.45 Cazb nd (Pi.) 

23.25 ram. 

1 At Y arıılarından Bir lır=tıba 
\.. 

At yarışlarına dün de devam rdi!ıni ... t ir. R esfm, yarı lıı.rı 

seyirci lerden bir kısmını göstenyor .• 
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ö. Rıza DOCRUL 

Pon harbi haşlıya]ı J 
dört hiikiımet d ... a_ 

hiik\ımetlerin her e:~ş~ 
biti k . . ırı 

rme ı çın uhnshğı 
ll\'affak olamadı s· n . ._ ım • 

. ?Ye, ayni işle me"'.c;gul 
nı n t• , e ıccye varmak 

a gelmiş ve k b. . . 
ir. a ınesını 

ns. Konoyc'nin bir he 
hır fırka te ·kil ederek 
a son ''ermekt. p 
1 h t ır. rcns 
• a tı hareketi tut arn·11 • ma. ı crın en nı .. h. . 
fırk u ımmı , 

U
tila:ıa hayatının daha 

. ra dayanması ve 
erlerın kend" . d . a .. ı ıra clerı. 

Yuklenıek istemele. 
Japonyada da içtimai 
~ ~e hunu ha armak 
ıı sıstemi d ..... ı· . r "gış ınnc:vı 
z ırkalar vardır. Fak~t 
nıe,:cudiyetlerini his. 
fvakzıyetle değildirler 
ır alar ise İ ·1 . 

azakarJ 1 ngı tere. 
savılah~l~ al liberaller. 

• ı ır er 
hükünı •.• 

• t• suren nizam 
ıs •nat ed ' 

Üyük h. er. Japonya 
r s .. k~-•r ailedir. Nasıl 
' u un Yuva . aat h .. sı 'ise, ve 

·n h .. tt~rnet ve muhab. 
ük ~ku~ S'Ürrnesi 111. 

• .r aıle olan vatan 
Ynı hısler h .. k.. .. 

h. u um sur 
n ır ailenin h • 

de uzur ve 
•tü Ya~arnalıdır. Nasıl 

. ~ aıle efradının b .. 
tı>sının h.. u. 
lesfğ· u~et ettiği ve 
Ü :ı: ; ı nııhverse, İmpa. 
.kn ~pon ailesinin rei. 
ı .. mıhveridir. Bu böy 
~orke Japonyada da an -
ır a bul -

Uet· ı,·· _unrnalıdır ve 
ın utun r 

efnıelidir tncn aatle. 
1' ir fırk . Prens Kono. 
"' b d a teşkiline sevke 

u ur. • 
milleti aile saYm 
n\iş deği]d" . ak, ay. 
Sa"- .. ır. Fakat bir ., ... ag .. 
i hir a ozenenler, o 

aile az:~s~vet altında 
~ onu . ·~ an her inis. 

r ed. aı e reisine v-r 
1 'Orl '"' • 

r ar. Sonra aile 
e :radı d · • • 
ildiğ• haıına ıtaat ırös. 

ı C1" Yer "d pıyarak . e gı en, 
şc'kküı . va~ıfesini ha. 

ıstenıyor 
noye'nin d . 

p:.· · e Japonyada 
J.;I iŞ hud • 

nın a k • ur. Anlası. 
ti . s erı ınaharı· d 
nın h ı ı e 

i kc .11 ş:kilde tcşek. 
ndı sıva t• ta . · se ıne uv. 
'e onun · · • llliizah ıçın Prens 

ı' eret etrnekted" 
tt ınerk d ır. 

ez c old .. 
anın taın • uguna 
let ol nıanasile tota. 
• ınak yolunu tuttu.. 

Pon:va ne 'h 
nda d h ını ver dev. 

a a sıkı b' 
e sa'k ır miina. 1 olaca" d lıyor. gı a nıu. 

etin JaPon 
i §inıdid Yayı nereye 

en tahnıine iın. 

• Japon 1ı ,_. 
tnak i . aroıni bir ne. 

~ın Ja ..... 1 le bağ} .... n an en 
lrnadığı •nıaktan ba~ka 

anlaşılıyor. 

Cllnzefferi Dün 
kla intihap 
lundular 

21 (A A) -
Ank . . - :Mün. 

s.. ara, Kırşeh • 
urt Meb 1 k ır, 

1940 I>aı us u .. ı~.n için 
a Ank ar gunu yapı. 
e<liye ~ra Mebusluğuna 

' Rır aza~ından avukat 
rt. şehır Mebuslu" 

ı ve Bcled· gu. 
kü s h ıye Reisi Or 

, ey an M b l . 
ı U:rnurn M .. 7. ~s uğu. 
\1e Siirt udunı Saıa. 

Ya Meb Mebusluğuna 
rt• usu Ressarn Ş 

ı. nlarnzedi olarak m:.vt.. 
ış erdir u 

21 CTAN 
ün Ank Muhabirin. 

"" arada M b · .oaşveki}. . e us se>. 
. kullandıl ı:rnızle Vekil.! 

ar. 0----
Q~ Alınanyaya 
çı Akını! 
(A.A) 
Alrna~y:- 20.ooo rnüte
an köyı/~ gidecektir. 

ar} r Al Alrnanyada 
an işçi nıany~da elyevm 

hrnin ed.~ı' koylüsü bu-
1 rnckted· ır. 

Sulh Taarruzundan Sonra 
Hava lngiltereye Yapılan 

Akınları Birdenbire Arttı 
Manş Denizile 

Tayyarenin 
Cenubu Şarki Britanya Sahilleri Üzerinde 100 
lştirakile Çok Şiddetli Bir Muharebe Oldu 

İTALYAN KRUVAZÖRÜ 
NASIL BATIRILDI 

Londra 21, - Alman tayyarcle • 
ri bu sabah. Galle'de bir şehir üze. 
rinc 15 bomba atmışlardır. Bir kaç 
ev hasara uğramış, bir kaç kişi ya. 
r~lanmıştır. Bir Alman tayyaresi, 
Şlrnali garbi şehirlerinden birinin ü
zerinde uçmuş, 8 bomba atmıştır. 
Bir kişi ölmüş, bir kişi yaralanmış. 
tır. 

R E S M i H A R P T E B L i'G LE R İ Kahire, 21 İngiliz Akdeniz kll\·
vetleri Kumandanı Girit Adası a. 
çıklarında vuku bulan ve Bartolo
meo Collconi İtalyan kruvazörünun 
batmasile neticelenen deniz hare· 
kat; hakkında bir tebliğ neşretmiş. 
tir. Tebliğde şöyle denilmektedir: 

Düşman tayyareleri, gece de 
Pays de Galles üzerine münfer!t u
çuş!ar yapmışlardır. Hava müdafaa 
topları faaliyete geçmiş, İngiltere. 
nin Şimali Garbi ve Cenubu Garbi 
mıntakalannda hasarat olmuştur. 

1\IANŞ DENiZi UZERINDE 
BÜYÜK HAVA HARBİ 

Ingiliz Tebliği 

Londra, 21 - Ha\"a Nezaretinden tcb
l!ğ edilmiştir: 

Cumartesi gecesi bir İngiliz bombar
rlıman filosu Almanyanın, Wilhclmsha
ven deniz üssüne hücum etmiştir. Düş

man tarafından gösterilen şiddetli muka
vemete rağmen tayyarelerimiz hedefleri
ne \•armış ve tersaneyi bombardıman et
mişlerdir. 

Bu harekAt esnasında 5 tayyaremlz 
düşmüştür. 

Tayyarelerimiz dün Stavangcr ch·a
rında Utsire adasındaki telsiı. postasilc 

Alman bombardıman tayyareıc. Flessingue'de tayyare meydanın da bom
r! bir nakliye koluna karşı pike ha- bardıman etmişlerdir. İki keşif tayyarc
hnde hücumlar yaptıktan sonra, miz üslerine dönmemiştir. Dört avcı tay
cenubu şarki sahillerinin açıkların. yaremiz kayıptır. 
da vukubulan bir hava muharebe. • . Kahire, 21 - Garp çölünde: Cappıızzo-
sıne 100 den fazla tayyare i~tirak ya yaklaşmak isteyen düşman kuvvetle-
etmiştir. ri üzerine mCıtad izaç baskınlan yapıl-

:Nakliye kolu Manş denizinde yo- mıst.ır. 
luna devam ederken, bir düı:;man Somalide: Hecin kıtalanmız.ın atlı bir 
bombardıman teşekkülü kolu~ en devriyesi 19 Temmuzda Farenjj karako
son gemisi üzerine dalma suretilr. luna muvaffak~yeUI b~r ~askın ~~para.k 
hücum d k · . t f ı İt:ı!yanlara zayıat verdınnıştır. Bızım hıç e ere gemının e ra ına . . 
Yu .. k ek . f'l·k k b. . 1. .. bır zııyıatımız yoktur. s ın ı a a ılıyet ı mutcad. 
d\t bo!!lbalar atmıştır .. Sair tayya. 
reler diğer gemilerin üzerine elli
den fazla bomba atmıştır. Hava mü 
dafaa topları şiddetli ateş açmış. 
tır. Sahil bataryaları gemilerin ha. 
va müdafaa toplarının yardımı ile 
düşmanı tardetmiştir. Az sonra İn
giliz avcılarının acık denize doğru 

Alman Tebliği 

BeTlin, 21 - 20 Temmuzda ve 20 - 21 
Tem:nuz gecesi esnasında Alman bom
bardı?lWl tayyareleri Orta ve Cenubi İn
giltere tayyare maydanları, limanlar, 

lerle karşılanacağı muhakkak su. 
rette söylenebilir. Londra bir, "söz.. 
de İngiltere harbin nin arifesinde 
bitaraf müşahide dayanmak azmi
nin her zamandan kuvvetli olduğu 
intibamı vermektedir.,, 

Denizlerde 

benzin depolan ve Newcastle cıvıırında 

sınat müesseselere hUcum etmişlerdir. 

nombalar yangın ve infıllıklere sebep ol
mu!;tur. Bir kafileye yapılan taarruz es
nasında bir duşman kruvazörü ile iki 
torpido muhribi ehemmiyetli hasara uğ
remı§tır. Avcılarımız Manş üzerinde 8 
düşm:ın tayyaresi düşUnnüşlcrdlr. Diğer 
bir düşman tayyaresi de Rottcrdam ci
varında düşürillmilştür. 

Gece İngiliz tayyareleri şimalt ve gar
bi Almanya ile Holanda üzerine tekrar 
bomba atmışlardır. Maddi hasar az e
hemmiyetlidır. Şimali Almanyada küçük 
bir şehre diişen müteaddit bombalardan 
yedi sivil ölmüştlir. Bu gece hücumları 
esnasında !) duşman tayyaresi düşürül
müııtür. 

İtalyan Tebliği 

"Ege denizinde karakol vazifesi 
yamakta olan ve Sydney AvustraL 
ya kruvazörü ile bir kaç destroyer
den mürekkep bulunan bir filomuz, 
19 Temmuz günü saat 7.30 da Giri. 
elin Şimali Garbisinde Colleoni sı
nıfından iki İtalyan kruvazörii ile 
temasa gelmiştir. Düşman evvela 
destroyerler tarafından göriilmii~
tür. Bir saat sonra Sydney kruva
zörü yardıma yetişmiştir. Bunun Ü
zerine düşman Şimali Garbi istika. 
metine doğru kaçmağa teşebbüs et
miştir. Fakat filomuz şiddetle hü
cuma geçmiş ve Sydney'in cndaht-

italyada bir yrr, 21 - "Tayyareleri- lar1 Colleoni'nin merkezine tam isa. 
mlz Maltada torpil fabrikası üzerine al- betler kaydetmiştir. Bu isabetler 
çaktan bir gece hiicumu yaparak geniş 

neticesi Colleoni süratini kesmeğc yang.nlar çıkarmış ve salimen iıslerine 
dönmüşlerdir. Şimal Afrikasıncln bir 1n- mecbur kaldığı cihetle destroycrle-

lılz . dil ü . 1 k .. k .. d rimiz _t?eminin imhasını ikmal et. g tayyaresı ş ru ere uc l!;I en . . 
mürekkep miirettebatı esir edilmiştir. ınışlerdır.,, 
Do~ Afrikasında tayyarelerimiz Bu-1 

na - Kenya hava iissü ile Bcrbara de
niz - hava üssü ve İngiliz - Mısır Suda
nındaki gümrük mıntakasında düşman 

nıev:rllcri illerine tesirli bombardımanlar 
yapmıslardır. 

Tayyarelerlmizden biri dörunemlştir." 

den "tebliğ edilmiştir: 
Dün sabah erken 20 Swerdfislı 

tayyaremiz İtalyanın Tobruk üssü. 
üzerine yeni bir hücum yapmışlar. 
dır. Bir sarnıç gemisine pike bir 
darbe inmiş, şiddetli bir infilak vu· 
ku bulmuştur. Nakliye ve iaşe ge. 

Afrika da 

VAZİYET HAKKINilA 
TEFSİRLER 

Londra, 21 (A.A.) - Afrikadaki 
harekat hakkında tefsiratta bulu. 
nan Times gazetesi şu satırları ya. 
zıyor: 

düşmanı takip ettiği görülmüştür. 
Bombardımaneılara refakat etmek. 
te olan ve bulutlar arkasına giz_ 
lenmiş bulunan Alman avcıları bu 
esnada meydana çıkarak, İngil;z 
muharebe tayyarelerile muharebe
ye tutuşmuştur. Münferit birçok 
hava düelloları vukubulmuı:;tur. 
Gökyüzü tayyarelerle kapla~mış 
bulunuyordu. Muharebeye şahit o. 
lanlar, tayyare düştüğünü görme. 
mişl~rdir. Çarpışma düşmanın kaç

İNGİLİZ TAYYARELERİNiN milerine diğer isabetler kaydedil-

"Afrikada cereyan eden harekat 
impsratorluğun insan kaynakların. 
daki tenevvüü tebarüz ettirmekte. 
dir. Libya hudutları boyundaki kı· 
talar Anıstralya, Yeni Zelancia ve 
Hind takviye kuvvetlerine müracn. 
at edebilecekleri gibi yine bu do. 
minyon kuvvetleri takviye olarak 
Eritre ve Habeşistan hudutlarında1;:i 
kahraman Sudanlılara göndcrileb:
lirler. 

TOBRUK'A HÜCUMLARI mi~tir. Bütün tayyarelerimiz sali. 
Londra, 21 - Bahriye Nezaretin- men üslerine dönmüşlerdir. 

I 

Kcnya'da. İtalyan Somalisi hudu. 
du i1e Habeşistanın Cenup hududu 
lİzerinde hususi Afrika alaylarının 

~------------------------------------------------~~-----

HARPTEN SONRAKi AVRUPA masıle nihayet bulmuştur. 

İngilterede Hazırlıklar. 

BiTARAF l\fUŞAHIT 

ANLATIYOR: 

Londra, 21 - İsviçrede çıkan 
Basler Nachrichten gazetesinin 
Londra m .. habiri, İngilterenin bir 
Alman taarruzuna karşı nasıl ha. 
zırlanmış olduğuna dair bitaraf bir 
"!üşahidin intibamı şu suretle hu. 
lasa etmektedir: 

"İngilterede bugün de daima ol
duğu gibi, tam bir sükün ve nihai 
zafere tam bir itimat hüküm sür. 
rnektedir. İngilizler böyle bir taar
ruzun imkanı hakkında hayalata 
k?pılrnıyorlar. İngiliz halkının si
nır~eri propagandaya karşt kayda 
deger bir surette mukavemet et. 
~ekte ve radyo ile neşredilen tet. 
h1ş edici tehditleri dinliyenler, bun 
ları bir hikaye dinler gibi karşılı
yor ve gülüyorlar. Düşman haki. 
k~ten bu memleketi istilaya teşeb. 
bus ettiği takdirde, nahoş sürpriz-

(Başı 1 incide) 

hep olan milliyet davaları kaldın. 
lacak. Ordular lağvedilecek. Bütün 
Avrupa, Alınanyanın idaresi altın. 
da bir aile teşkil edecek. 

Yani demokrasilerin düşündüğü 
parçalanmış Avrupaya mukabil, 
birleşmiş bir Avrupa. Fakat Avru. 
payı teşkil edecek küçük devletle. 
rin müstakil siyasetleri, müstakil 
müdafaa kuvvetleri ve müstakil bir 
iktısat ve maliyesi olmıyacak . 

Mitler. bugün silaha ve kuvvete 
dayanarak böyle bir Avrupa kur. 
mağa çalışmaktadır. Almanyada 
matbuat ve nazi nazariyecileri yeni 
Avrupa nizamının teferrüatını tes. 
bit ile meşguldür. 

Hitlerin yeni Avrupa planı da bir 
hayaldir. Çünkü milli istiklallerini 
kazanmış, medeniyette ilerlemiş 
milletlerin esareti esasına dayan. 
maktadır. 914 ,galiplerinin yarattık. 
ları Avrupa ne kadar suni ise, Hit. 
lerin kurmak istediği bu Avrupa da 

sahte ve muvakkattir. Cebir ve 
kuvvete dayanan bir rejim ve bir 
saltanat uzun süremez.Harp bitince, 
kuvvetler dağılınca, için için isyan. 
lar. ihtilaller doğurabilir ve Avru. 
payı yeniden kargaşalıklara sürük. 
le>r. 

nskeri, bunların arkasında da Cenup 
Afrikasının seyyar kuvvetleri i1e 
Simal radozyası alayları ve bundan 
başka Cenup Afrikası ve Kenya'nı"'I 
hava kuvvetleri bulunmaktadır. Av 
runa. Asya, Afrika ve Avustralyn 
kıtaları İtalyan hulyasını suya dii. 
c;ürmck için yer almış bulunuyorlar. 

Onun için, bizim kanaatimizce 
Almanya, İngiltereyi mağlup etse Sudan hududu üzerinde, İtalyan-

lar üç karakolu jşgale muvaffak ol. b;ıc harp bitmiyecek, ve Avrupa 
muşlardır: Kassala, Gallabat. Küm. daha uzun müddet durulamıyacak. 

tır. Hele İngiltere birkaç ay muka. rük. Kenya hududu iizerinde bir ta-
. . hurtu\ garnizona kar"ı bir liva v~ 

vemct edebılır, Almanyayı zayıflat. ··t dd't b t k 11 k 
- f mu ea ı a arya u anma su. maga muvaf ak olursa, Avrupayı 

1 
• • • 

nasıl bir akıbetin beklediği tahmin rctıyle Moyale yı almışlardır. Be~ 
edilemez. gün ~uhasara altında kalan küci.ik 

garnızon çok kahramanca bir muka 
\ emetten sonra tahliye edilmiştir. 

----0•-----
Kaymakamlar Arasında 

Nakiller 1 
İtalyan hedeflerinin kıymeti. diis 

mımı bu hedeflere vardıktan sonra 
A?ka:a, 21 (TAN) - Dahiliye 1 küçültmek doğru değildir. Bununla 

Vekaleti, kaymakamlar arasında ı beraber bütün bunlar ancak ipt~dai 
geniş mikyasta değişiklikler yapa. ;ıleş teatisidir ve Mısırın stratejik 
caktır. Bu arada vali muavinleri ve üssünde tedafüi ve tecavüzi maksat. 
mektupçular arasında da bazı deği. lar için çok yüksek evsafı haiz geniş 
şiklikler yapılacaktır. ihtiyatlarımız mevcuttur . ., 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
• Alman Hariciye Nazırı Yon Rib/Jentrop'un ga

zetesi sayılan Berliner Boraenzeitung gazetesi
nin başmuharriri, yeni Avrupanın teşekkül tar· 
zını şu üç madde üe hu/,asa etmektedir: -1 - Siyasi sahada: Avrupanın gerek dahili ıw-
hünü ve gerekse harice karft müdafaası vazife
Bini mihver devletleri Üzerlerine alacaklardır. 
Küçük Avrupa devletleri artık §U veya bu büyük 
devlete dayanarak müstakil bir siyaset takibine 
muvaffak olamıyacaklardır. 
2 - Askeri sahada: Avrupanın i8tikrar ve sü
kununu mihver devletleri temin edecektir. Bu
nun için küçük devletleri askerlikçe fedakarlığa 
veya dövüşmiye davet etmiyeceklerdir. 
3 - lktısadi sahada: Almanya bütün Aıırupa 
milletlerine teknik kabiliyetini ve yeni ekonomi 

telakkisini verecektir. 

* 
Yeni Avrupa nizamına ait birinci , .e ikinci maddelerin 
ihtiva ettiği esaslar tesbit ve halledilmiştir. Bu husus. 
ta konuşulacak bir şey kalmamıştır. 
Fakat üçiincü mesele şimdi münakaşa mevzuudur. 
Yeni iktısadi sistem para üzerine değil, mübadele esa. 
sına istinat edecektir. Sanayi yalnız Almanya ve İtaL 
yada bulunacak, diğer devletler fab ika açarak hu fa. 
aliycti körletemiyeceklerdir. Bi hsadi~·atlarını 

Almanya ve İtalyanın iktısadi i ıyaçlarına uydura
caklardır. Almanya bu devletlerden alacağı ham mad
de ve gıda maddelerine mukabil, onlara teknik ve or. 
ganizasyon bakımından yardım edecektir, Bu sayede· 
Avrupada işsizlik, ırev, buhran kalmıyacaktır. 

* * Bütün Arrupada Nazi ideolojisi lıcikim olacak-
tır. Asrın ihtiyaç/arma ancak bu suretle cevap 
ı·ermck mümkündür. 

«t"EiEK 
Milliyetperverlik : 

Evet ! ·Yabancı Reiim 

Mukallitliği: Hayır ! 
Yazan: B. FELEK 

B a7.ı kalem sahipleri, hele Fran. 
sanın nıağli'ıbi,}ctindeıı sonra. 

bizde milliyetperver olmıyan bir 
ziimrc, \ 'e.} a bir ecre~ an varmış gi. 
bi, nıilliyctpen·erlik da\•as1nı dlc-

rinc alıp kalem yiiri.itmektc ve bu 
yolu mc,·h(ım muarızlara kar,.ı mü. 
dafaa eder görünmektedirler. 

Tiirkiye Ciimhuriyetinde pek na
dir. miinfcrit ve şahsi \akalar müs
tesnu olmak iizcre, milliyctııener. 
lik vasfı hnrieinde hi~bir siyA~i ce
rC'yan \'C kannat yoktur. 
• Atntiirkiin sözii ve iizli ile hu 
milletine verdiği ders, \'C onun şu· 
urunda uynnclırdığı ı~ık, tam \'e sa( 
ınilliyetperverliktir. Nitel<im nıil
Iiyctçilik anayasamıza da girmiştir. 
Şu halde propagandası .}'apılan 

ve müdafaa edilmek istenen şc.} ne
dir? 

Biz milliyetçiliği, Tiirk olan ve 
Türkiyeyc ait olan her şeyi SC\'Jnck 
\'C iistiinc titremek, Tiirkliiğiin ve 
Türkiyenin yiikselıncsine çalı.mak. 
diinyaya hu millet 'c memleketin 
yiiksek vasıflarını tanıtmak, hulf.~a 
'.l'ürklcri en mcdcı;i, kavi ve ınii
rdfoh bir millet; Türkiyeyi en knv. 
vetli, zengin ve müterakki hir 
memleket haline getirmek olarak 
anlıyoruz. Fakat hunu bir kan \'e 
nk dii manlığı, bir ecnebi diişnıan. 
lığı, bir falan, veya filan millet 
diiı:nıanlığı olarak anlamadıi:rıınız 
gibi. yolunu milliyetperverlik \'ch. 
mcttiğimiz şu, ,·eya bu millete çö
mezlik veya rejimine hayranlık, 
taraftarlık, hatta hizmetkarlık ola. 
rak ta anlannyoruz. 

Jlolandada, Noncçte, hatta Bel
çikadn bir kısım tebaanın maalesef 
hugiin milli~·etper\'crlik sanılan bir 
sistem ga~·rctke§liği \'e kendi mem. 
lcketlcrinde de o rejimin teessiisii 
maksadilc, istila kuvvetlerine dela
let, hatta öz vatanda larıııı acze ir. 
en için, düşmana muavenet ettik. 
leı·i gi)rülmcdi mi? 

Sağcılık ve nıilliyetperliğin nıut
lakiyctl idare mcfhuınilc karıştırıl. 

masından elde edilen hatalı bir ha. 
Jitn fazla tnhnmmur edince, bi)yle 
gayri milli, hattft lıain hir şekil al
maktadır. 

Biz, hu memleket için sonsuz sc\·. 
~i, saygı, hizmet, mal ve can feda. 
karlığı ile hulasa ettiğimiz milli;\'Ct: 
perliğin işte şu :vukarıda sa~·dığımız 

so~·suz şekilde anlaşılmasına )raz ı 

dcğiliz. Her millet layık olduğu re. 
jinı ''e hükiımctlc idare edili r. Bi
riııc pek u~ gun gelen idare tarzı, 
diğerinde menfi netice \·erebilir. 
Urba beğenir gibi: 

- Onunki pek giizcl! Bt>n de o. 
na benziycyinı! 

Diye rejim, hükı'.'ınıct şekli ve 
milliyetpcn·erlik telakkileri istiare 
etmc~·i diil!iinnıck, b:ı~knsının, sırtı

mıza nasıl geleceğini hilnıediğimiz 

elhisesini alıp giymeğc hc•zer. Bu 
iğreti t•lhisc ile nasıl hırthımha, 

siiınsiik \'C i>ksiiz hir hal alırsak: İ~· 
reti ve kopya rejim ve şekiller de. 
nemcğe kalkanlar da - emsali gö. 
riiliiyor - hakir \'C nahoş Vaziyet• 
lcre dii~crler. 

Çiinkü - Jıah. nahah yapılan 
ve arızi kanaatlere dayanan - höy. 

le hır hareket abestir, şerefsizdir 
ve u aklıktır. 

Atatiirkün sijziinii unutmıynlıın: 

"- Biz, bize benzeriz.,, 

Trakyadaki Hasat 

Seferberliği iyi 
Netice Verdi 

Trakya Umumi Müfettişliği Zi. 
rnat Müşaviri Şevket, Edirneye 
dönmüştür. Müşavir, işlerini göz
den geçirmiş ve alınan neticenin 
çok iyı olduğunu söylemiştir. Trak. 
yaya 141 orak makinesi tevzi cdil
mi~tir Bu makinelerden l O u Çor
luya, 5 i Saraya, 15 i Tekirdağa, 
5 i Malkaraya, 24 ii Uzunköprüye, 
1 O u Hayrabolu ya, 9 u Kcşana, 2 si 
Edirneye, 10 u Lüleburgaza, 4 ü 
Ktrklareline, 10 u Vizeye, 16 sı Ça. 
nakkaleye, 5 i İpsalaya verilmiştir. 
Köylü, günde 24 - 40 döniim e
kel". biçen bu makinelerden fevka
Uıdc memnundur. Ziraat Miişaviri. 
nin verdığı izahata göre, l'rakyada 
hasat toplama İ!5leri normal ~ir hRI. 
dedir ve ı::imdilik is birliğine ılıU· 
yaç hisscdılmcmiştir. 

• 

' 
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/Fransız Bankaları 
Parise Tasıniyor 

İngiltere istila 
Edil mez 

(Ba ı 1 incidcJ 
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TAN 

Poliste: 

Bir Bekçi, Beyni 

Parçalanarak Öldü 
AVRUPA iSTiYORUZ,, Fatihte Haydar mahallesi bekçi. 

Nazırlar, Bugünden İtibaren Memlekete 

Programlarım İzah İc;in Nutuk SöyliyeceHer 

İkinci noktaya gelince biz; mil. si Halil, iki metre irtifaındaki bir 
Jetleri nazizm boyunduruğundan duvar üzerinden dut koparmıya ça
kurtnran bir sulh istiyoruz. Hitler, hgırken, muvazenesini kaybederek 
bugün kuvvetli bir vaziyette olabi. dusmüş ve beyni parçalanarak öl. 
lir. Fakat onun vücuda getirmek is- mtiştür. 
tediği sistem makineleşmiş ve çe- ı O Cerrahpaşada Lonca sokağın-

Vıchy, 21 - Fransız nazırları kında talimat almıştır. likten bir yumruğa boyun eğmiş <la oturan gazete müvezzii 11 ya. 
memlekete programlarım izah için FRANSIZLARIX ISJ\1ARLADIGI bir Avrupadır. Biz ise vicdan, söz, şında Ahmet, Eminönünden geçer. 
birbiri arkasından nutuk söyliye. 100 TAYYARE :\IESELESİ mntbuat hürriyetine sahip bir Av- ken 134 numaralı tramvayın altın-
ceklerdir. Vaşington, 21 - İngiliz sefifr rupa istiyoruz. Bitler, Avrupa, Av- da kalarak muhtelif yerlerinden ya. 

İlk nutku yarın saat 20 de Müna_ Lothian ve Fransız sefiri St. l rupalılarındır, diyor. Fakat maksa- ralnnmrştır. 
kalat Nazın Pietri'nin söylemesi Quentin hariciye müsteşarı Wclles dı Almanyaya boyun eğen bir Av- • Arnavutköyde Molla Halk so-
muhtemeldir. ile gôrüşmüştür. Müzakerat, Fran. rupadır. Yine de bunu istemıyo. kağındrı oturan Alinin oğlu üç bu-

1\fALİYE NAZIRI YAKINDA sız tayyare gemisinde bulunan ve ruz. Çünkti Bitler Avrupayı sefa- çuk aylık Kenan, salıncaktan düşe. 
PARİSE GİDECEK Kanadadan Martinike gidecek olan lct k inde yaşatacak ve Avrupayı rek yaralanmıştır. 

Fransa Maliye Nazırı Bouthillier, Amerikan mamulatından 100 tay. en karanlık devire süriikliyccektir. 
nezaretin, büyük bankaların ve si. yare hakkında cereyan etmistir. Se. "SONU TA KADAR 
gorta şirketlerinin naklini temin i. firler mezkur tayyareler hakkında DÖ{iÜŞECEGİZ,, 
çin yakında P~r~e gidecek~.ir.. noktai nazarlarını Amerikan hü. Biz, buna mukabil daima ilerli-
Mareşal Pctaın, Fransız hukume. "kumetine bildirmişlerdir. Musliha. yen ve ilerleme davasına hızmet 

tinin Versaillcs'ya yerleşmesi hak. b' •t•l•f k k d'le eden bir Avrupa istiyoruz. Bır ti. ne ır ı ı a a varma · ma sa ı ce. 
kında karanndan sarfınazar etme- t kt 1 b .. k t caret, iktısat, fikir hürriyeti, icti. reyan e me e o an u muza era 
miştir. birkac gündenberi devam etmekte. mai adalet ve kanun hakimiyeti is-

llARP ESiRLERİ ·tN İAŞESİ dir. Amerikan hükümcti mutaYas- tiyoruz. Avrupanın Führcri hükmü 
GÖRÜŞÜLÜYOR sıt rolünü yapmaktadır. altında yaşamasını değil, fakat hür 

V. h 21 M'. eke komıs· yo erkek ve kadınların ya'iadıgy ı bir ıc y, - uar - İngilizlerin talebi, bu 100 tayya. · 
nunda Fransız murahhası Portmann Avrupa istiyoruz. Ve bunun için 

renin Fransız1ar tarafından Ameri. k d k d"k y• Mare~al Petain ve General Wcy. sonuna a nr ·an o ece~ız ve 
kaya yapılmış olan siparişlerini İn. biıtlin kuvvet ve kudretimizi bu u. gand ile uzun bir görüşmeden sonra 

Wiesbadene hareket etmiştir. Port. 
rnann harp esirlerinin iaşesi hak. 

gilizlere devreden itilafnameve it. ğunia sarfcdeceğiz.,, 

ha1 edilmesidir. İngiliz Matbuatı, Tahlil 

Yeni Nafıa Tayin 

Ve Terfileri 

Yugoslavyada Yeni 
Nizam lçin Ka t'i 

Kararlar Veriliyor 

Ve Tefsire Devamda 
Londrn, 21 (A.A.) - Reuter: 
İngiliz matbuatı Hitlcrin banş 

tnaruzuna mühimce bir yer ayır. 
maktadır. 

Times gazetesi, Hitlerin ilk defn 
olarak uzun bir harp imkanını ka
bul ve teslim ettiğini yazmakta ve 
Şansölyenin benzinden bahsetmek. 
sizin bütün mühim hnm maddeler 
stokunun kHfi olduğu hakkında ver 
diği teminata aliıka göstermektedir. 
Londrada, Bitlerin Amerikadan 
bahsetmemiş olduğu ayrıca kayde
diliyor. 

Birinci umumi müfettişlik n~f1a 
müşavirliğine dördüncü umumi 
miifettişlik nafia müşaviri Hakkı 
Arıkan, milli piyango idaresi mua
melat şefi Hikmet Türker nafia şir. 
ket ve müesseseleri tarife ve hesap 
tetkik heyeti müraklpliğine, nufia 
şirket ve müesseseleri münıkibi 
Hüsnli Gôren ayni yer komiser~iği
ne. yüksek mühendis mektebi me
zunlarından Necip Suveren su işle. 
ri mıntaka müfettişliğine tayin e
dilmişler ve İstanbul yüksek fen 
heyeti mühendislerinden :!\!ehmet 
Adil Sırıklr ve Hüsnii Okçu, Tun
celj şose fen memuru Halim Oktay, 
demiryollar istimlak dair~si istim
lak kısmı şefi Hayri Akay terfi et
mişlerdir. 

Lozan Sulhünün 

Ylldönümü (Bn ı 1 JncideJ 
başlrynn hareket karşısında, Yugos. 
lavya Uıkayt kalarmyncaktır. Baş. 

vekil muavini Hırvat Maçek'in or
.. aru olan Hrvatski Dnevnik gaze. 
b 

tesi de, bl} zarureti öne sürmekte-
dir. 

Almanya matbuatı, onlara uya
rak ta İtalyan matbuatı, Yugoslav. 
yadaki vaziyetin bu olduğunu iddia 
etmekle beraber, "yeni niznm,, a 
doğru olan bu hareketin Almanlar. 
ca da teslim edilen ağırltğı, Yugos
lavyada istikamet değiştirmenin 

uğradığı zorlukJan açık bir surette 
göstermektedir. 

Burada bütün gözler Rusya tara
fına bakmakta, orada belirecek ı
şıkların karanlığı yırtmasını bek
lemektedir. 

ARNAVUTLUKTA TAHŞlDAT 
Arada, Koroseç tarafından dost

luğundan bahsolunan İtalyanın Yu
goslav hududunda askeri tedbirle
ri artmakta, yeni haberlere göre 
de, Arnavutluğa yeni İtaly;n kıta. 
lan gönderilmektedi!· . . 

YUGOSLAV SAUIUAH~IERI. 
NİN BİR TESEBBÜSÜ 

Belgrat, 21 - Yugoslavya Sali· 
biahmeri, clyevm Almanyada bu
lunan 200 ağır yaralıyı ycrleştir
meğe karar vermiştir. Bu maksatla 
Salibinhmer heyeti Bcrlinc bi::: tn
lepname göndermiştir. 

1\facaristanda 

lUATBUAT MÜTAREI{ESI 
FESHEDİJ,Oİ 

Budapeşte, 21 - Mahsultin knl
dııılması için Macaristan ordu ('f. 

radmın bir kısmına mezuniyet ver
diği cihetle, Romanya da bir kısım 
efradı terhis etmiş ve bu suretle 
askeri gerginlik hafif bir gevşeme 
yolu tutmuştur. • 

Diğer taraftan, Şubattanberı de. 
vam etmekte olan matbuat mütarc. 
kesi Macar matbuatı tar3fından 
feshedilmiştir. Mezkur matbuat, 
Rumen gazetcl~rini münakaşalara 
başlamış olmakla itham etmekte
dir. 

Umumi intibaa göre, Transilvan. 
ya meselesinin Bükrcşle Budapeşte 
arasında doğrudan doğruya ve mus 
lihane bir surette halledilmeyip, 
bilahare mihver devletlerinin ha. 
kemliğine arzedilecektir. 

Roman yada 

ımnt ALINAN SOVYET 
KITALARI 

Bükrcş, 21 (A.A.) - Reuter A
jansı bildiriyor: 

Bcsarabya hududu boyunca Do
horoi vilayetinin bazı bölgelerini 
yanlışlıkla işgal etmis olan Sovy~t 
kıtalarının bakiyesi de tesbit edı. 
len hudutlar dahiline çekilmiştir. 
BALKANLARIN VAZiYETi. ·oE 

MAHSUS SALAR 
Roma, 21 - Giornale J'İtalia, 

Buk!"eş ile Budapeşte arasındaki 
mtıthuat münakaşalarında mütare
ke yapılması, Rusya ile Roma~ya 
arasındaki yeni hudutlarda vazıye. 
t\n normalleşmesi ve nihayet Ro
manya ile Bulgaristan münaseba. 

tındaki gerginliğin zeval bulması 
dolayısile Balkanların vaziyetinde 
mahsüs bir salah hasıl olmuş oldu. 
ğuna işaret etmektedir. Bu gazete, 
İtalyanın, Balkanlann vazıyetinde 
husul bulan bu küşayişi ancak 
memnuniyetle karşılıyabilcceğini, 

çi.inkü ötcdenberi Avrupa sulhü. 
nün muhafazası kaygusunda bulu. 
nan İtalyan siyasetine uygun oldu
ğunu iltive etmektedir. 

Esasen Balkanların vaziyetinde 
vukua gelen bu salah, mihver dev
letlerinin Avrupanın bu mıntaka
sında mutavassıt rolü oynamak su
rclile sarfetmekte oldukları faali. 
yetin mesut neticelerinden b:ridir. 

Hariciye Vekilimiz 

lzmire Gidiyor 
Ankara, 21 (TAN Muhabirin

den) - Hariciye Vekili Şiikrü Sa· 
racoğlu bu akşam saat 20,20 de kal. 
kan trenle İzmire hareket etmiş. 
tir. 

Fransız Büyük Elçisi M. Massig. 
lie <le 19,20 ekspresiyle fstanhula 
müte\'eccihen şehrimizden ayrıl. 
mıştır. 

Sepetçilik İlerletilecek 
Ankara, 21 (TAN) İktısat 

Vekaleti, memleketimizin mısır e
kilen sahalarında sepetçiliğin inki
şarını temin maksadile, lüzumlu 
tetkiklere başlamıştır. Vekalet, se. 
petçilik işinde ihtisası olan bir us. 
tayı ilk defa olarak Bolu vilayetine 
göndermiştir. Yakında diğer mısır 

ekilen mmtaknlara da ustalar gön
derecektir. 

Japon Kabinesi 
{Ba§ı 1 incide) 

ğu kanaatindedirler. 
Çin meselesinin halli keza iç si • 

yaset sebepleri yüzünden de lü. 
zumludur. 

Harple geçen üç yıl iaşe bakımın. 
dan yalnız Japonyada değil, Kore 
ve Mancuridc ele ciddi zorluklarla 
karşılaşan Japonyanın bütün iktı. 

sadiyatını sarsmıştır. Ham madde 
yokluğu gittikçe kendini hissettir. 
mektedir. Milli borç 24 milyar yene 
yükselmiştir. İşte Japon hükumeti. 
nin önünde dikilen zorluklar bun .. 
!ardır ve hiikim sınıfların kendisin. 
den daha kati, daha tesirli usuller 
beklediği Prens Konoye kabinesi bu 
zorlukları halle memurdur." 

Küçük Memleket 
Haberler~ 

ÇORLU - Mislnli köy\itİ8e 'bir b:ık
kal diıkkftnı yanmı.zlır. 

e Çcrkesköy n::ıhlyc müdOril Nuri 
Özgür Mura Uıya tayin edilmi~ vaz.l!e
slne ba~lanuşlır. 

Daily Telcgraph diyor ki: 
"Şansölye kendisine galıp unva. 

nını vermekte ve mantıki bir tarzı 
hal bulmak arzusunu söylemekte 
çok istical göstermektedir. Zira za. 
fer teminat altına alınmış değildir 
ve flitlere göre mantıki, bir tarzı 
hal de ancak Gestaponun bin sene 
icin saltanatı demektir. Halen İs
viçrede bulunan ve Avrupalı olmı. 
yan bir diplomatın şu sözleri Lon. 
dralılarm çok hoşuna gitmiştir: 
Hitlerin Churchill'e karşı hissettiği 
dostluğa bakıp ta hüküm vermek 
icap ederse. İngilizler Churclıill'in 
şahsında en iyi şeflerini bulmuş
lardır.,, 

LlZBONDA KANAAT 

Lizbon, 21 - Buradaki kanaate 
göre, llitlerin nutku harbin me. 
su\jyetini İngiltereye yükletmek i
çin yapılmış bir teşebbüstür. 

Diario Lishoa gazetesi, merak e
diyor: Churchill bu barış teklifine 
nasıl cevap verecek? Churchill'in 
nutuklarını dinliyenler, bu suale 
cevap vermekte hiçbir zorluk cek
miyeceklerdir. Hitlerin nutku he
dc·fine varamamış ve pek az tesir 
bırakmıfibr. 

Lozan sulhiinün yıldönümü mü. 
nasebetile perşembe giinü Üniver
sitede büyük merasim yapılacaktır . 

l\forasimde rektörle bir profcsor 
ve bir talebe Lozan sulhü hakkın. 
da birer nutuk söyliyeceklerdir. 

Çukurovada Mahsul 
Adana, Mersin, Konya, Niğde ve 

civan mınlakalarında bu sene hu
bubat ve ramuk mahsulü çok iyL 
dir. Geçen senelere naznran rekol. 
te cinslerine göre, yüzde 75 - 95 
nisbetindc fazladır. Mahsulün vak. 
tii zamarıında kaldırılmasına gayret 
edilmektedir. 

Şehrimizdeki Vekiller 
Şehrimizde bulunmakta olan Mit. 

nakale, Adliye \'e Nafıa Vekilleri 
dün istirahat etmişlerdir. 

Münakale Vekili Ali Çetinkaya, 
bugün Vekalete bağlı bazı mücs~e

sclerdc yapmakta olduğu tetkikleri. 
ne devam edecektir. 

l\laruf Riyaziyeci l\lehıned 
İzzet Öldü 

niyaseticümhur daire müdürü Cemilin 
kainpederi ve Clımhurlyet Merkez Ban
kn51 umummüdlir1ilk tahvilat şef! Nured
din ve İstanbul şubesi memurlarından 
Rulendin büyiık bııbaları birçok tellfat 
vb yellşürdlgi sayısız talcbcsllc memle
kete hizmet etmiş olan riyaziye hocası 

(Şirketi Hayriye sabık mübayaat mOdü: 
rü) Mehmet İzzet, uzun bir hnst:ılıktan 
kurtuıamıyarak diln ak§am, Hakkın rah
mrtınc kavuşmuştur. 

Cenazesi bugün saat on ikide Çembcr
litaştn Fuatpaşa türbesi karşısında 28 nu
maralı evJnden kaldırılarak Rahçekııpı

sında Yenlcamide namazı kılındıktan 

sonra huwsl vapurla Üskildara nakledi
lip Karacaahmctte Hattatlar mczar1ı~ın
daki aile makbercsinc defnedılccekUr. 
Cenabıhak merhuma rahmet ve keder

li ailesine sabır ve selamet ihsan etsin. 

,ı .............. ! ............................ ~ 
KIZILAY 

HASTA BAK 1C1 HEM Ş .1 RELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumuz yeni ders yılı için talebe kaydma başlanmıştır. Okul geceli ve 

para~ızdır. Genç kızlarımızı hemşire ve ziyaretçi hemşire yetiştirmektedir. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Dersler teorik ve pratiktir. Tahsil mUddeti zarfında 
talebe modern ve konforlu bir yuvada Ya§ar. Bakım ve tedrisat mükemmeldir. 
Kabul &artları: 

ı - Türk tebaası olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olm:ık, t:ıhsne ve hizmete mani hastalık ve kusuru ol. 

nıamak. 

S - Ya:1ı 18 den aşağı, ve 25 ten yukarı olmamak. 
4 - 1ffet ehli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
5 - En az orta tahsilini bitirmiş olmak veya bu derece tahsil ettiğini vesi

kalarla isbat etmek. 
6 - Evli bulunmamak. 
7 - Altı aylık tecrübe devresinden sonra okulu veya l:ieş senelik mecburi 

hizmeti ifad:ın evvel mesleği terkeylediği veya mecburi hizmet csnasmda ev. 
[) O G U l\'l lendi&' t"lkdirde okul tahsil m:ısrafını ödiyeceğine dair noterden musaddak bir 

• taahh'•tn:ı-c vermek, 
Gazetemiz başmürettip muavım Ka:vec nmak ve daha fazla izahat almak için İstanbulda Aksarayda Ha. 

Cemil Beccrikli'nin dün bir erkek seki cad l C' ,deki Okul Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. İzahat almak için 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Ayhan İS· ya •ı ile de :-ıüracaat edilebilir. 
mini alan yavruya uzun ömürler di. 15 EYl ·rı. 1940 DAN SONRA MÜRACAAT KABUL EDİLMEZ. 

lcriz. "'f;Wil!!Q5mıı!B!mıcztımn••••••••••••-••••••••• .. 

Yangın 

Dün saat 13,20 de Usküdarda 
Tophanelioğlunda Toprak sokağın. 
da mühendis Mahmut Başara ait 
5B numaralı köşkte yangın çıkmış. ı 
bina esyası ile beraber tamamen 
yanmıştır. 1 

: rı 

Kuleli Askeri Lisesi Md. den : 
Kuleli askeri lisesine okur yazar ve tercihan terzilik, kund 

berlik, nıotörcülük, cleniz motörcülüğü, maranıozluk, hallaçlılc, 
cıhk, garsonluk, ahçılık, vesaire gibi az çok sanat işlerinden a 
(40) dnn fazla olmıyan hademeler almacaktır. Ücret liyakatlerill 
liradır. !stiycnlerin Temmuz 940 sonuna kadar en son bonı;e 
rer istida ile bizzat Çengelköyünde Kuleli Askeri Lisesine mü 

(36 

,~~:<·~1~'tanhtji :-Le~azım Amirliği 
·: "~·Satınalma Komisyonu İJanla 1 
·-" ' 

21,uuu Kııo KUi;iUr pt:,ıtnırı aunacaK- ı 
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 23-7-940 
Salı günü saat 15,30 da Toph:ınede 

İst. Lv. Amirliği Sn. Al. Ko.da yapı· 
}acaktır. Tnhmln bedeli 14175 lira, ilk 
teminatı 1063 lira 12 kunıştur. Şart
n:ıme Ko.da gorüli ır. İsteklilerin ka
nuni vcsikalarlle beraber tekllf mclc
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel Ko.na vermeleri. (98) (5854) 

• 
20.000 kilo beyaz peynir alınacaktır. 

Kııpalı zarfla eksiltmesi 23-7-!HO Salı 
g!ln{i saat 15 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapı
lııt·nktır. Tahmin bedeli 8500 lira, ilk 
teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülUr. fsteklilerln 
kanuni vesikalnrile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(99) (5855) 

• 
3000 kilo sirke alınacaktır. Pazar

lıkla eksllt.mesi 23/7 /940 salı gUnO 
ımat 14,30 da Tophnnede Lv. Am. Sa
bn alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 270 Jirn katı teminatı 50 bu
çuk lir:ıdır. İsteklilerin belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (120) (6077) 

• 250 gramlık beher kutusuna 60 ku-
ruş teklif edilen beş yüz bin kutu et 
konservesi alınac:ıklır. Pazarlıkla ek
siltrncsl 23-7·!140 Salı günü saat 11 de 
Tophanede İstanbulda Lv. Amirliği sa
tın nlma Ko.da yapılacaktır. İlk temi
natı ,ı 6250 liradır. Şartnamesi Ko.da 
gönilebllir. İsteklilerin kanuni vesika· 
larile belli saatte Ko.nn gelmeleri. 

(131) (4146) 

• Yeni vcy:ı az kullanılmış bir buçuk 
llA dört tonluk dört adet kamyon alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23-7-940 
Salı giınil saat 15.45 de Tophanede Lv. 
Am. Satın nlma Ko.da yapılacaktır. İs
tc."dilerin kamyonlarını münakasadan 
evvel Salıpazannda Yollma Md.ne gös
tererek alacakları \'eslka ile ve tcmlnat
lnrllc eksiltmeye İ§tirak edebilecekler
di~ (123) (6099) 

• 1000 ton tutuşturma odunu alınacak-
tır. Pazarlıkla ekıılltmcsl 25-7-940 Per
şembe günu saat 15.15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
ycıvılacnktır. Tahmin bedeli 14.000 lira, 
ilk teminatı 1050 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görü!Ur. İsteklilerin belli 
saatte komiııyona gelmeleri. 

(141) (6200) 

T. IS BANKASI 
KÜÇÜK 1940 

CARİ HESAPLAR 

İKRAl\fİYE PLANI 

M ıktarı 
Adet 

1500 
500 
500 
500 

Keçe bellerne 
İp yular bıı:1 

Zincir yular 
Kıl kolan 

500 Kıl yem tor 
500 İp yular saP 
Yukarıda yazılı altı 1: 

malzemesi alınacaktır· 

siltmesi 29-7-940 Paı 
14 de Tophanede Arn 
Ko.d:ı yapılacaktır. Talı 
lira, ilk teminatı 200 1 
Şartname ve nümunel 
lür. İsteklilerin kanuni 
il saatte Ko.na gelme! 

• Yirmi ton sade yağı 
7.arlıkla ekslltmesl 23-7 
saat 10.30 da Tophaned 
liği satın alına Ko.d 
Şartnamcı;I Ko.da gör-O. 
katı tcmlnaUarlle bclli 
ıelmeleri. 

• Adet 

1000 Bfiyfik bez SU JcO 
2000 Kuçük " " 

3000 adet bez su kO\ 

Pazarlıkla cks!ltmesi ~ 
t<'sl gUnO saat 15 de To 
mirliği satın alma komi! 
lııcaktır. Tahmin bedeli 
teminatı 487 lira fiO k 
ve şıırtnıımesl komlsyorı 
teklllerin belli saatte J 
mel eri. 

• 1252 ton sömikok k~ 
tır. Pazarlıkla ekslltın 
ma günü saat 15.30 ds 
Lv. Amlrllğl satın al!119 

yapılııeaktır. Tahmin bıtJ 
klz bin yüz yetmiş lira 
lira 75 kuruştur. Şartn8 

da görülı.ir. İsteklilerin 
misyona gelmeleri. 

• Bir milyon iki yUz e11l 
Beyaz ve Siyah makaıf 

.,5. 
Pa~rlıkla eksiltmesi .. -" 
be ı:ünü saat 11 de Toy-· 
Amirliği satın alma korı1 
pılacaktır. Tahmin bcd 
bin elli yedi lira, ilk tt111 

85 kunıştur. Nümunesi l' 
rill!ir. fstckllleıfo ka~11 

belli saatte komlsyonıı 

12 " 
40 • 
75 • 

210 • 

y11pılır. 

250 
100 

50 " 
25• • 
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f~ 'AN 
BONE BEDELi 

•n sıuye 
L_ Ecnebi 

,ıcsaı'l<r. 1 ıene --
Jc " 2800 Kr. 

' " 
6 Ay 1500 " 

~" 3 Ay 800 " 
1 Ay 300 " 

tlerarası 
1 Posta ittihadına 

undU o nııyan rncnılekeUcr . . 
·l k e bedeli ıı;ın 
· 

1 '.ıtı; 9 muddet sırasiyle 
l aw ' , 3,5 l i radır. Abone b 
eriııt ~eşindır. Adres d~"· ti e-

_.:.ı ıru t -..;ı ı; rmek 
se~~~ ~ ur. Cevap için mekt 

•. 10 k Up-
rnur uruşluk pul llfıvesi 
(366 l~zıınclır. 

tı Kontroı: 
1 • 

erııt edivenin 
ba.Şlılı ı·· son zamanlardaki 

~aa ı~·ctı · . 
tar' loka erı~ın en babctlisi, 

nta gıhi hirrok ·· n k _ mııes. 
torb ontroliinde .. ·t d' "' . 

~ •• Biz h gos er ı~ı 
saP ' u fa~·clalı "'ebat ı · · k ı b d • ~ ın u-Jtı un an evvel d 
tır. hassa fi . e Y<YLmış. 
~aııı· sebatı ~at kontroliinde gös. 
ATJll Sclcrd; ~cnı~r~lcri, birçok 
Tatıf. ir. ı~cndısıni hissettir
JO ll d ' e, 167 .... .. 
ınelt ... ucsscse ceza .. 

1 ,.,unlar arasınd , gor. 
LJn ..ı ular h 1 

3 • lokantacılar 
ıeleı• • c vacılar · k ·' 

·herler k • 1§ cnıhccı. 
• , asaplar l ı · . .. 

:ııı ı;i, kiiftc ·ı , ı a.ı mus-
a5 cı er, kah , .1 23-7 tnuhall"b' ·ı \ ecı er, ına. 

' " ıcı er t··ı·· nede ar, ~chzccilc • .. u .~ın<'lilcr, 
:o.d• cılar da r, sutçulcr, '\'e .. ıı var, 
~or ı, evvelk' 
bell' teyit J ı temennimizin isa. 

C<ıen b . 
ı kontroliin ud ... nJ etıcfe, 1 ~apı-
d• • ... ıa az n ·· ırılnıesi 1.. . • şu. 
>yrn k uzunıunu da ıney. a tadır. 

kcl't, dünk .. 
ı ~ıra l u gazeteleri okuduk-

, e ıenınfru t • 
'·O' ta (' • "c sız "Öriincn " • ızerınd d "" 

:! 2911 du ·u e e durnı:ık lü. 
ToP L l Yoruz: Diinkr 

"eınen he . l gaze. 
psı b .. 0111 ııılaca"'ın .' ugun de kon-

•oell \1 k • g r ilan ettiler H· l 
kılrı;l . o!' trollerin, bö l . d a -

ı:ı e •lan ol y e a\'ul, 
'Yo unınndau ve . 
te ~n zamanla d gayrı 

ınacak neti rl a. yapılması. 
henı de k cc erın kıyınetini 

k1i" kolaylast::~rol~ çıkanların 
meSlfle dc,•anı t · l_Jı~, bugiinkii 
da u kontrol~e n~esını beklediği. 

ı ıns~nını.iyct • r. c, bu noktaya 
' b izı 'erıiıncsini temen
·a ııı 

• uııııf. 
in tf. 

ln Dert ,_____, 
: cW l)a birlikte f 
1carfrnin de ' stanbulun miiz. 
25· d' rtlcriııden h' . d 

~ •: Eğe . ırı e ge. 
roP ıa h r sıındiclen tedh'ır 

111 ' U YJ) k a• 
"'~e fnııa ~il , ara sineklerden, 
ı d 1 ç e cckecek 'b' i tc:ı'. a ıa şinıd'.; gı ıy z. 

c\ız . • lqen alın b 
si lı 1 • Ş•ka~·ct mc ı~a aş. 
ı:ııJ~rın, hn :vıl ktuplnrı, Jrnra 
. n ~ki tnik.t ' ge~en senenin bu 

arını h ·ı· 
..-'1or. al' ı aştığını 

b? .Yaztda, ne h A A 

nı ara.,t n Vnkıanın 
.... ii ll'nra< 
ın nıaı. ,.{iz, ne de ka. 
• unı znr l 
ız: Ciinkf • ar nrını sayıp 
erhÜ1u olı bunlar artık kim. 

rnıyan hakikatler. 
t tenı enni ede • • 
dıı, C\lde b 1t rız kı, bu yıl, 
ndüz h~r a ç~de, işte, hizi 
rnuzir tnn~ekılde rahatsız 

~ir ntiicad 1 luklnra karşı u
~n daha ~ e. açmakta, gecen 
~ cı dı \'e daha erken 

~ ~ . 
~daıt ~Su: 2 Lira 

~,hı -- ------~· J>atnr - .. 
~hında g~nunii lli.inkar ~u-
h gerıreli d . 
~l'a kadar~ .. nı. cdık. Fa. 
~11. iki ,, bgıdıp, dönebilmek 
~ "r ar<h.k · . 
::;1,·• adan1 ba ıyı su içe .. 
~ şıua iki lirayn ınal 
Ç1• hünkar 
~ llarası 01

5
llYttnda, Yalnız "o-

,~ "'' " arak ,, 
~ ,, ırrni b k , ,, eıneden ic. 
:::1 • eş uru ' ~ 
~ llıecbur t ş para ,.er. 
~ duYurdu. utuluşunıuz bize, 
a'e;\·l istediJ·· 
~i. sorduk: • 939 tarihli idi. 
~llızde 

·ı hundan . 1 di. Fakat Y~nı tatife 
)'a gidecek o eskı tarife hi-

n başına de'i~~anl.arrlan, bir 
kuru i t g ' hır masa ha 
ıı. nizd:~nilehilcceğini göS: 
adaın b , ıııasa hasına dc-

·ı asına . . 
Ilı nı.c·s· . Yırmı beş 1 ının h'k m. 
dığınır· ı metini sor 

--. z ccv • 
urıha .. ap su oldu: 

aşagıya 'd 1 are etnıi-
1.te,·ııhı 

1ı; nk· alınca 1 , ·"" u tenhalı.! o {Oca ıncsire. zO'" h.. gına A 

-,; Usbiitii '- mana ver. 
g .6.fcni k n ~olay} t .. 
30l"' il n ontroır 1 aş 1• Eger 
3,,I llı.e ireleıe ı lltdudu, böy-
,; htı , a kadar geni 1 t'l 4 fl!t • z, - d . ş c 1 -

516 l g~~tik - enez hanyo un. 
s~ff ~ d.ehlektir: ~;~n hile 11.lnmı-
1 fıyatı Yiilt J ava,, nın da 

,rı~ sc ınccti Ya? 

TAN 

l \.., __ _ CENEVRE MEKTUBU l ______ , _____ .. __ , _______ ..) 
Almanlar, Gizli 

Vesikaları Nasıl Ele 
Geçirmişler ? 

Yazan: Sevim SERTEL 

C(;nevre, 16 Temmuz 

I• nsanlar tuhaftır: Zaval
lı Avrupanın şu için

de bulunduğu, daha da derin
lerine doğru yuvarlanmakta 
olduğu trajedinin tam orta
sında bile gülüp eğlenecek 
şeyler buluyor. 

Fena doldurulmuş. c:;ki biçim 
bir av tüfcgi gibi, tepip D. N. B. 
Ajansının kendini vuran meshur 
"Fransız gizli vesikaları,, nı ·ha. 
tırlarsmız. Ben bugün, onları bin 
kişinin elir.den, altı Alman aske. 
rinin, öyle iddia ediyorlar, yalnız 
altı kişinin nasıl çekip aldığına 
dair bir Alman hikayesi okudum; 
yalan söyler gibi dudaklatda göl
geli bir gülümseyişle anlatılmış 
bir hikaye. TAN'm hoşuna gide. 
cek kadar kısaltarak naklediyo. 
rum: 

" 16 Haziran akşamı. Parisin et
rafında iki geniş daire çizen zırh
lı fırkalara mensup b ir ileri kol. 

"Sabahtımberi 270 kilometre 
yapmışlardı. Akşam üzeri gelen 
bir emire göre, ne yapıp yapıp 
La Charitc _ Sur - Loire'a varma. 
ları ve Fransızlar atmad!ln köp
rüyü tutmaları lazımdı. 

''Yola çıktılar, birkaç dakika 
sonra, La Charitc'de idiler. Kala
balık değildiler. Öyle iken ikiye 
ayrıldıJar. Büyük kısım, bir on i. 
ki kadar zırhlı araba, köprüye 
doğru ilerledi. Kasaba ile istasyon 
için üç araba, yani altı kişi kal
mıştı. 

"Üçü birden büyük bir gürültü 
ile istasyona vardılar. Öndeki a
raba, tam o sırada hareket etmek 
üzere olan bir askeri trenin loko
motifine ateş etti. Delinen maki. 
neden şiddetle püsküren bir bu
ğu ortalığı kapladı. 

"Alman motörlerinin gürültüsü 
ile Fransız treninin savurduğu bu 
geniş ve sıkı sis, istasyonda anla. 
tılmaz bir kargaşalık vücude ge. 
tirmişti. Son haberler, Alman ön
cülerinin henüz Loire'ın yüz kilo. 
metre Şimalinde olduklarını bil-

••••••••Yazan: •••••••• 
f ! ı c. c. i .............................. 
dirdiğine göre, şiiphc yok ki, 
kimse o anda, orada bir Alman 
hücumu beklemiyordu. 

Bu şaşırmadan istifade ile is. 
tasyonu zaptetmck lazımdı. llk
ten kimse treni düşünmemişti. 

"Altı Alman askeri, ellerinde 
mitralyöz tabancalarile . arabala
rından indiler, istasyon binasına 
girdiler. Hepsi bir.den, "teslim o. 
lun!,, diye bağırıyorlardı. İçlerin. 
den Iransızca küfretmesini bilen 
biri, güzel bir küfür salladı. 

•• 
O nce altı kişi, sonra bir yir-

mi kadar, daha sonra otuz, 
kırk kisi silahlarını bırakıp, elleri 
yukarıda ilerledi . Hepsinin ağzı 
açık kalmıştı. Etraflarına bakını. 

yor, o altı kişiden başka Alman 
askerleri arıyorlardı. 

"Trende, istasyonun içinde ve 
dmnda bir bin kadar Fransız 
va.rdı. Kötü bir an oldu. İki taraf 
ta vaziyeti kestircbilmişlcrdi. Bir. 
kaç Fransız subayı, bazı emirler 
mırıJdanmıya başlamıştı. Alman
lar, bu kumandaların bir muka. 
vcmet organize etmeğe matuf ol
duğunu anladılar. Bir anda Al
manların işi bitebilirdi. O zaman, 
Alman subayı vaziyeti kurtaracak 
tam kelimeyi buldu: 

- Harp sizin için bitmiştir, si. 
Uıhlar aşağı, diye bağırdı. 

"Bu cümle, bir sağna.~ın üstü
ne bir pencere kapanır gibi, ogul~ 
tuyu kesti. 

"Artık esirler, gardan, bilet ye. 
rine silahlarını vererek çıkıyor. 
lardı. Meydanda sıralanmnlarında 
güçlük göstermediler. Sayıldılar: 
816 kişi. Bir yirmi kadar asker, 
silahları ile, istasyonun öbür ta
rafına kaçtılar. Arkalarından bir 
mitralyöz yaylımı yetişti. 

"Darbe muvııffak olmuştu. Az 
sonra esir kafilesi Orlcans istika. 
metinde yol~ çıktı. Almanlar is-

tasyona döndüler. Peronda bir
kaç yaralı inUyordu. Fransız sıh. 

hiyecileri trendeki kasalarda tıb. 
bi ecza arıyorlardı. Fakat bulamı
yorlardı. Bu vagonlara, radyolar, 
konserve kutuları, sinema alıcı a. 
letleri, haritalar karmakarışık tı. 

kılmıştı. 

B u sırada arkadan bir muha

cir treni gelmiş, öndeki yo. 
lu açsın, diye birdüzliye düdük 
bttürüyordu. Bir ara sabırsız ına. 
kinist lokomotifi harekete getirdi. 
Maksadı öndeki treni de itip iler
lemekti. Fakat o arada yetişmiş 
olan bir takviye kıtası rayları at
nırştı. O zaman trendekiler indi
rildi; vagonlardaki ganimetin tet
k ikine haslandı. 

"Birkaç· vagon hususi tipt<?ydi. 
Bunl;:ır smsıkı kapalı idiler. Kapı. 
ları kırıldı . İçlerinde bir nevi kü
tüphane gibi muntazam olarak 
yerleştirilmiş, birç-ok evrak vardı: 
Geniş şeritlerle bağlı, türlü renk
te dosyalar. 

"- Işığı getirin! Burada Game
lin yazılı! Btıkın, burada Wey
gand'ın imzası \•ar! ' Paul Rcy
naud! Gizli servis dosyası! İşte bir 
biiyiik cicinin raporu mu, şu bi
zim bildiğ im izdir mutlak!) 

Bu, casusların listesi olacak! 

"Oyuncak di:;·kanına girmiş 
çocuklar gibi, bağırıyorlardı. Elçi 
r.;porlarınr, erkanıharbiye planla. 
rını, nazır emirlerini, birbirlerine 
çocuklar gibi sevinerek gösteri
yorlardı. 

"Nihayet hepsini kasalara iyice 
kapadılar; bir otokara yüklediler 
ve saatte yüz kilometre süratle 
tümen kumandanlığına doğru 
koştular.,, 

Kimbilir, belki Alman propa. 
ganda servisi, sayısı ve derinliği 
sayılıp ölçülemez yaranın acısı i. 
le inlemekte olan Alman milleti· 
ne bir yudum eğlence ve avutma 
olsun, diye bu hikayeyi uydurup, 
anlatmıştır. Eğer bu böyle ise, bu 
müthi~ trajediye karşr bu kadar. 
cık şey pek az. Eğer doğru ise, 
veyl magluplara! 

Krallarının Dilini Anlamıyan Halk • Küçüle 
To· Tong'un Macerası - Havadis 

Arıyan Gazeteciler 

D animarka ~ayet ufak ~~ devlet ~1-
masına ragmen kendının iki mıs

li büyüklüğünde Şimali Amerikaya kom
~u "İceland" isnıinde bir müstemlekesi 
vardır. Buradaki halk oldukça müı;takH 
bir hayat yaşar ve Danimarka ile olan 
alakaları gayet azdır. 
Danimarkanın işgalinden biraz evvel 

vaziyetin naziklij;iini sezen Dtınimarka 

kralı, burtıya gidip bir konforans ver
meğe karRr verml:tir. Gün kararlaşmı~, 

yer hazırlanmı~ ve nihtıyet kral, meyda
na çıkıp nutkunu vermei':c başlamıştır . 

Fakat her nedense halk , gayet sof:uk 
durmakta, giilünmiyecek ycrctc gülmek
te, tılkışlanmıyaeak yercte tılkı şlamtıldtı 

\'C umumiyetle g;ıyct aeııip hareket Pt
mC'ktedir. Kral, va1iyr.ttf' bir tıcaipllk 

~emıekle bcrabC't istifini brn:m <ı mı~. nut
kunu bitirmiş ve f'rtesi gunü de Dani
markaya dönmiiştiir. 

Bugün hıiliı lc-elandlılar kralın ne ı;öy-
1,.diıdni tamamile bilmemektedirler. Zira 
onların da Ji5anı Danimarka dili olmakla 
beraber şh•eleri o kadar degişmiştir ki 
krıılın ne snylcdij!ini anltımak miimkiln 
nlmamı~tır. Fnkat hkhlri5İ nnıınınl\ ye
dirip dl' ıınlamadıklıırını itiraf etmemiş
lerdir. nirisi: 

- Ne gii1el söyledi yahu' d<'d i mi , kf'n
dini anlamış göstt'rmı-k icin mııhıılfıhı rftı 

hr.mt'n tasdik f'divermiştir. Röylrcc bii
Hin halk hAla birbirini aldatmaklarlır. 

• 
Küçük To-Tong'un Macerası 

T o - Tong. $imali Fransacfa işgal ~;n

hıısınrfıı bir kas:ıba d a buhımın kii
çiik bir Çinlidir. Geçenlerıie fnglltere· 
ye gelen muhııt'irler arasında bulunan 
To - Tong ı:ahile cıktı~ı 7.aman bir ay:ı~ı 
btındajlar içindeydi. Bunu görenler ken
di~ine: 

- Vah yavrucak, ı stırabın cok mu? 
diye sorclıılar. 

To - Tong, giılerek: 

- Yok cıınırn, dedi, hiı; ıstırabını yok. 
Zaten hana bir ~ey olmtız ki. BC'n bunu 
oyun olsun diye bağlactım. Eweliı köyü
müz yandı . Rir siırii insıınhı r yırn dı. Ai
IC'ee yola çıktık. R in;okları yollard a yor
gunluktan kııldı. Birçokla rı bir dereyi 
yti?.erek gpçmci.tc uğraşırken boğuldu. A
ma bana bir şey olmadı. Sonra bir t:ıy
yarc bombardımanı esnaı:ında cınnrmlc 

babamı kaybettik. Ama hen kaybolma
dım. Zaten bana hi,hir §ey olnı tız ki ... 

Derken kı1 k;ırdc~inıin kplu kırıldı . 

manya ile Holanda arasında tayyare 
postası kurmuştur. Geçenlerde Amster
dam tayyare meydanına inen bu tayya
relerden birinde şöyle bir vaka geçmış
tlr: 

Almanyadan gelmekte olan bu tayya
rede sekiz yolcu vardır. Altı tanesi l'for• 
\·eç harbi biteliberi Bnlt.ıkta dolnşan, bu
rada bir şeyler kopaca~ını uman gazete• 
cilerdir. Aunlar, nihayet hnvadissi7.llktcn 
canl;ırı sıkılmış ve YClla çıkmışlardır. 

Tayyarede mütemadiyen ha\•aclissizlik
ten, hiıdi•clerfn pek durgun gi ltiı:ti nd<'n 
şikayet etmektedirler. Bir aralık iki Al
mıın tayyaresinin hticumuna ul!rarl ar, 
amına pilotun verdii!i işa retler üzerine 
beş dııkika içinde ateş kesilir. 

Ttıyyare Amsterdamrl<ı sağ salim yere 
iner ve ynkıılar birer birer d ışarı çıkar

lar. Fakat son ynlrtı en ıırktırlaki kol
tuktadır. Uzunca boylu bir adtım olım bu 
yoı cu iki biıkl uın uyumaktadır. Onu u
yıındırmağa giden, mulhiş bir heyce:ınla 
~eri ı:telir. Uzun boylıı yolcu kalbinden 
vurulmuş, ve ölmiiştilr. Kurşun arkasın
•fan gırmlş. kıılbine sapli'lnmıştır. He
nıeıı o daklkacta sC'ssiz enn vermişti r . 

Htıvtıdis artıytın ve vakasızlıktan şika
yet eden ı;:tızeteciler, gözleri önlindC' ge
ren bu öliim hadisesini görmemiş, far
kelmemişlerdir. 

iKİ ÖGRETMEN ... 
Biri Şarktan yaıryor, biri Garııtcn. 

İkisinin de mektubu bir günde ehmc 
değdi. Şarktaki öeretmen, eeçenlerde 
yazdıiım bir yazıdım merak~ du:jmıı ş : 

Anneleri babalarından yaşlı olan ÇC'

cuklar mutlaka aptal olurlar mı, d ıye 

soruyor. 
İnsanlar daima güneşin h::ıreketine 

tibi olduklarından ilkın Şarktaki ciı?ret. 

mene cevap vereceiim: Yazdıiım kaıde 
mutlak de&ildir. Hekimlikte zaten çolr 
sevlerin istisnası olduktan başka, anne. 
leri babalarından yaşlıca olduiu h:ıldc 
pc~ zeki olan çocuklara isti&na der.ile. 
me7., Nitekim benim tanıdı~ım ve karı 

~ oca ikisi de öiretmen, fakat anne ba
badan yaşlı olan bir ailenin ıki çocuğu 

da şeytan gibi zeki ve yaramaz, he:n de 
pek sevimli çocuklardır ... 

r MODERN HARPTE HAVACILIK 
""\ 
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Yanımızdıı bulunan jyi kalbli insanlar 
hemen yartı~ını sardılar, ona merhametle 
ıntıl!mele Ptmf'i'te başlııctılar. Bir giin bil· 
tiin ı::tin aç yürümüştük. Rir arkıırl aşıın

lıı beraber bir elma agacı göriinre iki
mir. birden Ü7.rdne tırnı andık. Tcı;adil

fen ikimiz de ayni dalıı ba~ıyormuşıız: 

kmlmııı<ile ikimiz de yere yU\·arlandık . 
Onun kafıısı bir taşa raslgelrli, beyni pıır
c;-afandı. Ben sapsağlam ayıığa kalktım. 

7.aten bana bir şey nlmaz ki .. . 

Baktım olacak gibi df'jtil ... İngiltere-

Garptelci öiretmenin istediği daha u. 
zun; Burada sar'a hastalığından !ilmdıye 

kadar bahsedilmediyse biraz bahsedılc. 

mcz mi, diye yazıyor ... Burada yıllardan / 
beri pek c;ok şeylerden söz açmış olıiıı. 
gum ic;in neler yazdığımı , dogrusu . kcn. 
dim de hatırlıyamıyorum. Ya:rılaı ıını 

saklamak ta hiç adetim değıld i r. Zaten 
burada bir bahsin bir keı e açılmış o:. 
ması onu tekrar yazmıya mani olnıas.t 

gerektir. Bir kere, gazetenin okuyu.:ı. • 
ları daima değişebilir, sonra da hckırr:_ 

likte her bahis daima yenilenir, ona ıi ... 
ima yeni bilgiler katılır. Herhalclc: bura. 

da bir bahsi birden ziyade okuyanlar, 
bahiı; bir olırıakla beraber, ya7.ıııııı a;• )• 
olmadığına emin olabilirler .. , Onun i c;ın 

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

Stratosferde Uçuş 
ve çıkınca kimse hıma ehemmiyet ver
miyeC'ek, kimse bana merh;ımel clıııiyc
rek; ben de yoldtı bulduğum bu paçav
ralarla ayağımı bağlaınağa mecbur ol
dum. Zira Allaha kalsa bana hiçbir :şey 
olmaz ki... 
Kiıçük To - Tong, İnıdltr.redr.. tııhmi

nl hilafına herkesten çok alfıka topla
mıştır. 

S tratosferde uçmak düne ka

dar bir fantezi fikir halin
tie idi. Bugün düşünceler değişti. 
Yüksek irtifa tayyareciliğinin bir. 
çok noktalardan faydası anlaşıl. 
dı ve bu işe başlamak zamanrnın 
geldiği meydana çıktı. Her şey
den evvel, uçuş süratinin aero. 
diııamik duvarı sayılan sekiz yüz 
kilometreden yukarı çıkarılması, 
ancak stratosfer içinde mümkün 
olacaktır kanaati doğmuştur. Bu 
suretle Avrupa ile Amerika ara
sındaki zaman, on saat kıtdar kı
salacak ve irtibat imkanları ko. 
laylaşacaktır. Bize, bu imkanı 
verecek unsurların başında, stra
tosfer hararetinin sabit oluşu, ha
va kesafetinin kompressörler va. 
sıtasile ayarı ve bilhassa meteor 
hadiselerinden uçuşa müessir o. 
lan rüzgar, bulut, yağmur vesai
renin bulunmayışı vardır .. 

Meteorolojik manilerin ortadan 
kaldırılması, hava kesafetinin az
lığı dolayısile tayyarı: üzerine ha
va mukavemetinin zayıf oluşu, 
sabit bir hava hararet derecesine 
ayarlanacak motör calı~masının 
ahengi ve motör rejiro'ini~ dcgiş
ınemesi, normal olarak tayyare 
süratinin artmasına ve devamına 
miiessir olacaklardır. Bu şartların 
elde edilmesine müsait olacak u. 
çuş irtifatnın on üç bin ile on beş 
bin metre arasında olduğu tasar. 
lanınaktadır. 

B rüksel Üniver~itesi profe
sörlerinden lsviçreli "Pic

card,, ın dokuz yüz otuz bir sene. 

·--YAZAN--

A. AHISKAL 

sinde yaptığı uçuşu hatırlarsmı;ı;. 

Profesör bu uçuşta, "15.800,, met
reye kadar yükselmiş ve hava ha
diseleri üzerinde tetkiklerde bu
lunmuştu. İşte bu yükseliş, insan
ları stratosfere doğru çekmiş, de. 
nizlerin dibi kadar, havaların üs. 
tünü de tetkik hevesi baş göster
miştir. Ruslar.bu irtifaı az gör. 
müşler, fakat Amerikalılar dokuz 
yüz otuz beşte, "22060,, metreye 
çıkmışlardır. Bütün bu hareketler 
tetkikata hasredilmiştir. 

Ayni sene tayyarecilikte işe 

başlamış, "Yunkers,. ve "Farman,, 
bu maksatla tayyareler hazırla
mışlardır. Farman'ın tayyaresi 

dört yüz beygirlik bir motörle 
mücehhezdi. Motör rejiminin mu
hafazası, uçuşun ana hattınr teşkil 
ettiğinden, bu tayyare üzerine üç 
muhtelif irtifa için karbüratöre 
yardımcı kompressörler ilave edil
miştir. 500, 10000 ve 15000 met. 

relerde çalışacak bu kompressör
ler, motör rejimini ve kudretini 
muhafaza edecekleri gibi, tayya. 
reyi çekip sürükliyecek olan per. 
vanenin çekme kabiliyetini idame 
ettirmek gayesilc, pervane pala- , 
lan da pilotun kontrol ve ayarına 
tabi olacak şekilde müteharrik 
yapılmıştı. Bu hazırlımış, daha 
~onraları bir ufak değişiklik gör. 

t müş ve pervanenin ayarı daha 

doğru olarak 
getirilmiştir. 

otomatik bir hale • 
Havadis Arıyan Gazeteciler y ükseldikçe hava kesafetinin 

azaldığı ve motöre yardım. H arbin bütün şiddetile devam etme
cı olarak kompressörler ilave e- sjne rağmen bugiin birçok mm· 
dildiğini sö_yledik. Pil?tun _d~ ya.

1 

takıılar ara5ında yolcu tayyareleri işle
şama çaresı olan muvellıdulhu. mektcdir. Bir Amerikan kumpanyıısı Al
muzayı temin etmek lüzumu ınu- ----------------
hakkaktır. Bu yardım oksijen 
tüpleri ve maskelerle yapılır. Mas 
ke sadece teneffüse imkan verir. 
Tazyik azalmasilc vücut üzerinde 
olacak değişikliklere karşr mü
vellidülhumuza maskelerinin ça
resi yoktur. Bu güçlük te bertaraf 
edilerek pilotun iskemlesi istenil
diği zaman tayyare gövdesi içine 
çekilerek üstü kapanmakta ve ha. 
riçle alakası olmıyan hücre içinde 
tazyik değişmesinin önüne geçil
mektedir. Oksijen bu hücr~de ser
best olarak kullanılmakt.!•lır. Bü. 
tün bu tedbirlerin alınması saye. 
sinde tayyarecilik, on altı bin rrıet 
re irtifaa yaklaşmış bulunmakta 
ve stratosfer tayyareciliğinin mu
v:ıffak olacağına işaret etmekte. 
dir. 

Stratosfere yiiks<'lmP.nin ve bu
rana biiyük siiratlcr yapmanın, 
bugünkü sürat ve irtifaa avanta
jı nedir? Fazlası ne olacak?.. di
ye düşünebiliriz. 

Yirminci asrın en büyük ilerle. 
yişi, zamanı kısaltmaktır. Avrupa 
ve Amerika arasında otuz küsur 
saatlik mesafenin on sekize inme
si, maddi ve manevi kazançlar te. 
min edecektir. En basit düşünüş. 
le tayyarenin on iki saatlik benzi-

ninden iktısat edilecek ve üç gün. 
de iki sefer yerine, iiç sefer yap. 
mak imkanı doğacaktır .. 

S tratosfer içinde uçuş ve bü

yük sürat temini daha ziya. 
de harplerde rolünü oynıyacaktır. 
Bugün böyle bir vasıtaya malik 
olacağını tasarlıyacağnnız muha
rip devlerden biri, zaferi mutlak 
surette garantilemiş sayılabilir. 

En uzun menzilli hava topu, on 
iki bin m.etreye atış yapahilmck

tedir. Şu halde stratosfer layya. 
reciliği yer müdafaasının ate~in. 
den korkmıyacaktır. Diğer miida

faa tayyareleri de bu irtifaa vara
mıyacağıl"ı.:lan, büyük bir cmnı. 
yetlc uçuşunu ve vazifesini btı ı:ıı

rır. Buna bir de stratosfer şr.rt la. 
rının . motör ve inşaat farklarının 
verdiği sürati ilave edecek o;ur. 
sak: kovalanarak yakalanması da 
kabil değildir. 

Müdafaadan aciz kalmak. en 
büyük korkudur. Bu korkuyu ve
ren taraf, ilerisinden emin olabi. 
lir. Bakalım. hasımların birbir!<"
rini tehdit ederlerken, iJeri sür
dükleri müthiş silahlar arasında 
böyle bir yenilik meydana çıka. 
cak mı? 

o hastalıktan bur~da d;ıh önce btıh<ıedı:. 

miş olsa da Garpteki ögretmcn okuyu_ 
cumun arzusunu yerine gctirnı i ye calı. 

~acaftm . 

Bu hastalıgın en nıiılıim dl"lili 0•1 1 ı :_ 
tulanın, bayılacağını hissetmeden b ı · 

denbire bayılmsı, sonradan da. bayılmı~ 
olduiunu bilmemesidir. İsterı den i!< n 

hastalıkta da bayılanlar ve sar alıla ı ı;· -
bi çırpınanlar vardır. Fakat onlar DlY• 

lacaklarını bilirler ve dıi•eceklt!ri ycrı 

hile, çok defa, ı;ec;erlcr. Halbuki sa1'11lı 

hasta her yere düşer, ateşe de rlrnir.e 
de .... Düştüı.u yerde c;ırpındıgı vakıt rl·_ 
lini ısırır, altını ıslatır, sonra bu h ı:ine 
kendisi de şaşırır. Ne olduğunu hiJ nı c:z . 

alik alık etrafına bakuıır. Bn yılılı ğ ı'1ı 

diı~tiığıinü, ilk zamanlarrl ı, ona başk:ıla rı 

haber verirler. Hastalık cok devar.ı c. 

dince. tabii, kendisi de, neticeleriı1d n 
bayıldrğmı anlıyabilir ... Sar'a nöbetlerı_ 

nin muadili denilen unutkanlık halleritı
de ııar'alı cinayet işler, kendinin hıhcı i 

olmaz. Karanlık Kuyu tiyatro piyesinde 
oldu!;u gibi,.. 

Sar'a h~stalığının tcd~vis'ni h,. r h'l". 
talıkta olclufu gibi am;ak hek nı r e ti11 
eder. tıaçlııı·ını o yazar Hekim ı,:o ıı n

dye kadar, miımkün olduğu k~dııı ;1.Jk 

istirahat. herhalde: yalnı7 st'lkağa çılç_ 

rnak:an sakınmak ılık su dokurmlı'k ... 
Öfke sar'a nöbeti getirir. sıır'alı . l•'! rfın 

'"'l sun, erkek olsuıı. evle11rmr1. 
Yemeklere ~elince• M ııı n lcm rı l Ju "U 

kadar aı tuz, R7 1111. az et az ~ck,.r fıı. 

kat bol yai ve kuru &ebzeJ .. r ıılkolun 

katresi bile s:ır'alıya zehir olur 

YENİ NEŞRİYAT : 

ANKARA SPOR -14 (ln.-n ~;!Vl"'"'""· 
"irı TT'llnderer tla çıkmıştır . 

YENi KÜL TÜR - Ru aile rnrcrnua .. ı
nttı 46 neı sayısı da intişar ctmhtfü'. 

BELLETEN - Dördlıncü cildin 13 uncn 
sayısı çıkmışlır. 
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'""Fc:iograf makineleri 1 BiSİKLETLER 
Türk (Alman 1: 3,5 Eterna (Alman) - 1 

SAATLER 1 
6 ay vade 

Luxor radyoları, AEG Elektrik 
lıletleri, Havagazı lıletleri, avizeler, 
kadın çantaları, hedıyelikler vesaırc. 

TAKSİTLE 
O S l\l A N Ş A K A R ,.e Şki. 

Galata: Bankalar caddesi No. 59. Tel: 42769. - Beyaı.ıd: Elektrik 
idaresi karşısında No. 28 - Kadıköy: İskele caddesi No. 33/2. ....................................... 

Devlet Demiryollan ve limanlan işletme idaresi ılanları 
Banliyö katarlarına mahsus yolcu tarifeleri üzerinden satılan biletler abone. 

man katarlıın mustesruı 16/8/940 tarihinden itibaren yalnız banliyö katarlarındd 
muteberdir. 

B:ınlivö istasyonlarında tevakkufu olan ana hat trenlerine mezkur tarihten 
itibaren binecek yolculara 101 No. lu tarıfe üzerinden bilet satılacaktır. 

Bu k:ıtarlara biletsiz veya banliyö biletlerile binen yolcular hakkmda biletsiz 
yolcu muamelesi tatbik olunacaktır. Aboneman katarları nıunzam ücrete tabi 
sür'at kıt uhırından gayri katarlarda yer müsait olduğu takdırde muteber tutu. 
lur. "3860" "6301 .. 

* * Muhammen bedeli (4000) lira olan 10000 kilo saf hamızı kibrit te•hhürlünü 
lfa edemiycn muteahhidi nam ve hesabına (30/7/1940) Salı cuniı saat (10.30) 
on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon taıafından açık ek_ 
ı;iltme usulile satın alınacaktır. 

Bu İc;e girmek istiyenlerin (300) liralık muvakkat teminat ve kanunun ta. 
yin ettifi vesaikle birlikte eksiltme gunU saatine kadar komisyona müracaatları 
lizımdır. 

Ru ise ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6018) , . ................................ !, 
Devlet Denizyolları 
İşletmesi 

• A 

ilanları 
?? ...... Temmuzdan 29 Temmuza kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün \ 'C 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz: hattına Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (Cumhuriyet) ve 

Pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına Salı 18 de (MerEin), Cumartesi 18 de (Antalya). Siı 

keci rıhbmmdan. 

fzmlt hattına Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Ufur). Tophane rıh. 
tırn.ından. 

M udanyıı hattına Pazartesi 13, Salı 9.50, Çarşamba, Perşembe, Cuma l f\ 
da ve Pazar 8.15 de (Sus). Ayrıca Cumartesi 14 de ~ 
Pazar 19 da (Marakaz). Galata rıhtnnından. 

Bandırma hattına Pazartesi 9,15 de (Trak), Çarşamba ve Cuma 8.15 d~ 
(Marakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de 
(Antalya). Cumartesi 20 de (Mersin). Tophane rıhtı. 
mından, 

Karablga hattına Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 

lmroz hattına Pazar 9 da (Tayyar), Tophane rıhtrmmdan. 

Ayvalık hattına Çarşamba 15 de (Ülgen), Cumartesi ıs te (Bursa) 
Sirkeci rıhtımından. 

lzmlr Surat hattını Pa~ar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 

lzmlr aralık postası - Salı 19 da (Konya). Tophane rıhtımından. 
(6387) 

NOT: 

Vapur sefC'rleri hakkmda her türlü maliimat aşağıda telefon 
ya7.ılr Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği - Galata rıht;mı, Limanlar Umum 

Galata Subc .. 
Sirkeci 

" 

Mudiirluğü binası altında. 
- Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 

Reislıği binası altında. 

numaraları 

42362 

40133 
22740 - Sirkeci, Yolcu Salonu. 

~ .................................. , ......... _ ...................... ~ ........... ,~ 
1 Z M i R 

Enternasyonal FUAR 1 
lstanbul 

S A İ D 
Mümessilliği 

B E L G Ü N 
Standınızı , Dekorasyonunuzu, Nakliyahmzı 

ve Sigortanızı Temin Eder. 
/sl. 4 Vakıf Han 1 inci kat N o. 32, Telefon : 21601 

Telgraf: Jslrmbul - E llEJJ-1, Posla kutusu: 78 

~ ................................. .-

T A t. .;.., -. -"~" 
FENNf SÜ NNETÇ i 

EMiN 
FiDAN 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu Reisliğinclcn: 

Panıumın, 9lrlnga, 
hacamat ve ııı ya
pılır. Ev: Suadiye 

istasyon yanı. Kabine: Besiktas 

apartımanı. Telefon: 44395 

Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonu Uanlart 

Erip 

l - K~tı mucıbince tahmin edilen 
bedeli 1497.70 lira olan deniz hastanesi 
sıhhiye deposunun yeniden yapılacak 
çatısile vesalr işlerin 23·7-940 tarihine 
rastlıyan Salı günil saat 16.30 da pa
Z3rlıkla eksiltmesi Kasımpaşada bulu
nan deniz levazım satın alma komis
;yomında yapılacaktır. 

2 - Kat'I teminatı (224.65) lira o
lup şartnamesi her glin iş saati dahllln
de :nezkur komisyondan bedelsiz alı
naoillr. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
istediği ve.ı:aikle birlikte adı geçen ko
misyona mUracaatları. (6186) 

• 
l - Mevcut evsafı mucibince tahmin 

edilen bedeli (7781) lira olan 296 adet 
me~e ı;fyillerin 23·7-940 tarihine rastlı

yan Sah ~nü saat 15.30 Kasımpaşada 
bulunan Deniz Levazım Satınalma ko
mi~:voı!unda pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır. 

Yiyeceğin nev'i Miktuı Tahmini fiat 
K. S. 

Tutarı 

Lira K. 
İlk teminat 

Lira K. 

Ekmek 25000 K. narh !iatı 2562 50 192 20 
Kuzu eti 2000 " 35 1100 00 82 50 
Dağlıç eti 5500 " 50 2750 00 208 25 
Karaman eti 1000 " 47 470 00 34 25 
Sığır eti 1000 " 30 300 00 22 50 
Yumurta 25000 tane 50 375 00 28 12 
Sadeyağ 3000 K. 125 3750 00 281 25 
Zeytin yağı 1200 " 65 780 00 59 50 
Barbunya fasulye 1000 " 12 120 00 9 00 ) 
Çalı 300 " 11 33 00 2 48 ) 
Ayşe kadın " 1500 " 12 180 00 13 50 ) 
Sakız k<ıbağı 1000 " 7 70 oo 5 25 ) 
Taze bakla 500 " 6 30 00 2 25 ) 
Semizotu 240 " 5 12 00 O 90 ) 
Taze bezelye 400 " 9 36 00 2 70 ) 
Bamya 300 " 12 36 00 2 70 ) 
Taze yaprak 1110 " 12 12 00 O 90 ) 
Salamura yaprak ıoo " 15 15 00 1 13 ) 
Domates 3000 " 6 50 195 00 14 4'3 ) 
Dolmıılık biber 700 " 8 56 00 4 20 ) 
I<panak 2000 " 5 ıoo oo 7 50 ) 
Havuç 800 " 4 32 00 2 40 ) 
Kere\•iz 400 " 6 24 00 1 80 ) 
Uıhna 800 " 5 40 oo 3 oo ) 
Pırasa 1500 " 4 60 00 4 50 ) 
Helvacı kabal:ı 300 " 5 1!i 00 ı 13 ) 
Salça 150 ,. 25 37 50 2 82 ) 
Patlıcan 5000 " 10 500 00 37 50 ) 
En~inar 1000 tane 6 60 00 4 :;o ) 
Hiyar 1000 " 2 20 00 1 50 ) 
Limon 7500 " 3 225 00 16 88 ) 
Yeşil salata 2500 " l 25 00 1 88 ) 
Karnıbahar 750 " 13 97 50 7 32 ) 
Marul 600 " 3 18 00 1 35 ) 
l\T:ıydanoz 3000 demet 1 30 00 2 25 ) 
Dereotu 500 " 1 5 00 O 38 ) 
Taze soğan 2500 " 1 50 37 50 2 82 ) 
Sarımsak 50 kilo rn 7 50 O 57 ) 
Kuru soğan 2400 " 6 144 00 10 80 ) 
Patates 3500 " 7 245 00 18 38 ) 

ı 
' ; 

Tarih 

5-8-940 
5-8-940 
5-8-940 
5·8-940 
5·8·940 
5-8·940 
6-8·940 
6-8·!!~0 

6-8·!!40 

___.,r 
Pazarte'l 

Pazar!efa 

Salı 

Salı 

Salı 

2 - Kat'! teminatı (1167.15) lira olup 

sartnamesi her J:iin lı,; saati dııhllinde 

mezkılr komisyondan bedelsiz alınabilir. 
3 - İstcklllerin 2490 sayılı kanunun 

istediği vesaikle birlikte adı geçen ko
mi~yona milracaaUarı. (6275) 

Ytiksek öğretmen okulunun Ma~1s 9tl sonuna kadar ihtiyacı olan ve yukarda nı>v'I ve mlktıın yazıtı 
lcr. eksiltme şartnamelerine göre ayrı ayrı ~östcrilmiştir. Bunların açık eksilt mc usulıle eksiltmcleri yııpıta 
eksiltmenin hııngi gün ve saııttc yapıla t'Rğı ve bunlara aid ilk tcmin;ıt miktar !arı yanlarında yazılmıştır. 

RAŞİ D RIZA TİYATROSU 
Eksiltme İstanbul Erkek lisesi yanında yilksek mektepler muhasebecilıği ndc toplanan okul komisyorı 

pılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret Odasının yeni yıl vesikası ve ilk teminat makbuzlle birlikte belli gün ve sa;ıtte s61 

komisyonda bulunmaları. 

22 Temmuz Pazartesi günü akşamı 

Be~iktas H~şlm Bey Aile Bahçesinde 

e SÜRTÜK e Komedi - 3 - Perde ilk teminatı yatırmak \'e şartnameyi görmek isteyenlerin yilksck öğrctm en okulu idaresine mUracaaU~f. , ____________________ ,. 
B ÜRO NA K L İ 

Ereğli Kömürleri İşletmesi İhrakiye 

Ve Kok Servisinden : 
T('phıınl'de f skelc caddesinde ~8 nu marııcla kt\in büromuzu bu kl'rre 

Galatada yeni Yolcu Salonunun :J. üncü katındaki 
daireye naklettik. 

Alfıkadaranın malümu olmak i.ızerc ilan olunur. 

Müdürlük : 
Telefon No : Muhasebe: 

Satış 

44766 
44767 
40946 

''Gıso·· 

.............................. r.-ıl .... lllim: .. 

----------...... ------------'""!'"""!!"'~------"!'!""--------------------~~~ 
#~ 1 ""t.' ' • 

lnhi,sarlar .: ~~.uni) Müdürlüğü ·_ilanları 
/ ' 

1 -· Şartnaıı e v.: numunesi muı;ibim:e 300 adet reı:lis uç bobin açık ek. 
siltme usu tiyle satın alına• aktır. 

II - Muhaınmr·:ı bedeli sif 1179 lira muvakkat teminatı 88,42 liradır, 

lll - Ekr.ıltme 5/ VIJl/940 Pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Le_ 
vaznn ve M.1b3y;ıat Şubesindeki Alım Kom'syonunda yapılacaktır. 

lV - ~artname ve .• ümune sözıi geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İs~cklil•rin tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme parala_ 
rivle birlikte :nezkür komisyona müracaatları. ''60Sl,, 

Motopomp Ahnacaf< 
Si\'crek Uelediye Reisliğinden : 
Yanı:ın 'e lrnyulardıın su çekmeye mahsus olarak 15 gün müddrtle 

Sh·erek BeleJiycsince açık eksiltme ~uretiyle bir adet ve son sistem Mo_ 
topomp alınacaktır. $artlar şunlardır: 

1 - Makine gaz veya benzinle işliyecektir, 2 - En aşaiı !;ekiz met_ 
reden !;U çıkaracaktır. 3 - Motorda yağlama ve yangına mini olm~k ter_ 
tibatı bulunataiı::tır. 4 - Motör iki kjşi ile kabili nakil olacaktır. 5 - Em_ 
me ve buma h.">rtum aeızları altı santimden aşağı olamaz. 6 - Manomet. 
re irtifaı en aı.aiı 100 metredir. 7 - Yedek parçalar ve mühim aksamın;ı 

ait ikişer yedetc bulunmak lazımdır. 8 - 10 metrelik birinci kalita keten 
hortunı, lansa bulunur. 9 - Makine monte edilmiş olmalıdır. 10 - Be_ 
deli muhammeni 1400 lira üzerindendir. 11 - 105 liralık pey akçesile la_ 
zım gelen izah<\tı verip almak ic;in İstanbul Vilayetine müracaat olunur. 
12 - İhale Temmuzun 29 uncu Pazartesi günü Siverek Belediye Encü_ 
meninde yapı!arııktır. "6056,, 

Muhammen bedel 
Lira Kuru$ 

1'400 

1837 uyılı bina vergisi kanunu defter ve muamele talimatnamesinin 390 
ıncı maddesine istinaden binaların yoklaması için Aiustos, Eylül, aylarında ka_ 
zalar dahilinde mevcut belediye şubeleri memurları tarafından yoklamaya çıkı. 

lac•ğınd:ı.n bu hususta müracaat edecek memurlara mevcut kunturatların ibrazı 
ve icabınd:t binaların bütün müştemilatının gezdirilmesi ve istedikleri malümatın 
verilme<ıi hususunda liınn gelen kolaylıf m gösterilmesi Sayın İstanbul halkın_ 
dan rica clunur. (6386) 

* DarüHiceze müessesesı ıc;ın lüzumu olan 500 metre Aba $ayak açık eksilt. 

meye ko:ıulmu$tur. Tahmin bedeli 'ıssa lira ve ilk teminatı ı 16 lira 25 kurustur. 

Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 29/7/9·10 

Pazartesi günü saat 14 te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 

makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günii 

muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (6044) 

* * Darulllceze müessesesinin yıllık ihtiyacı için lüzu mu olan 17,500 kilo pırınc;, 
12.000 kilo ku r u fasulye SOOO kilo mercimek 2,500 kilo nohut, 3000 kilo bulgur, 
8000 k ilo sadeyağı ve 2SOO kilo beyaz peynir satın alınmak üzere kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuııtur. Mecmuunun tahmin bedeli 20520 lira ve ilk te_ 

minatı 1539 liradır. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde göriile
cektir. İhale 6/8/940 Salı günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır Ta_ 
!iplerin ilk teminat makbu:cveya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Oda~ı ve. 
sikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı cevresinde haıırlıyacakları teklif 
mekturlarını ihale ıünu saat 14 de ~adar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

"6224., 

Askeri Fabrikalar SatınaJ.ma Komisyonu İlanh11 

170 Metre Mikahı 3,50:4X0,14:0,15X0,025 M. eb'admda çıralı C 
t• 170 Metre Mikabı 3,50:4XO,l 8X0,025 M. eb'adında çıralı çaıtl ~ 

160 Metre Mikabı 3,50:4X0,20X0,025 M. eb'adında çıralı c;arn 1 

335 Metre Mikabı 3,50:4X0.22X0.025 M. eb'adında çıralı c;am tılı,ı 
83 Metre Mikabı 3,50:4X0,25X0,025 M. eb'adında çıralı çarn t 
82 Mr•tre Mikabı 3,50:4X0,20X0,22X0,03 M eb'adında çıralı ~ 
Tanıamen cıralı çam vermek mümkün olmadıiı takdirde her 1'•1 

beyaz küknar olabilir. 
Tahmin edilen bedeli "S0.000., lira olan miktar ve eb"atları yıl~ 

altı kalem ve cem'an 1000 metre mikabı Kereııte Askeri Fabrikalar ti 
diırhiğü Merkez Satınalma Komisyonunca 6/8/940 Salı günü saat ıs 
zarfla ihale edilecektir. Şartname "2,. lira "SO,, kuruş mukabilinde ·- J 
verıllr. Taliplerin muvakkat teminat olan "3750., lirayı havi teklif ııı'' 
mezkür ı;ıinde saat H de kadar komisyona vermeleri ve kendilerini~ 
numar~lı kanunun 2 .ve 3. maddelerındeki vesaıkle komisyoncu .. ol r'lı 
ve bu lile ıılakadar tuccardan olduklarına daır Ticaret Odası vesılc•51 
gun ve saatte komisyona mürcaatları. "6319,. l 

* * 45 TON ARAP SA BUNU ALINACAK Cl 
Tahmin edilen bedeli "15.750 .. lira olan 4S ton arap sabunu askt~n 

lar umum müdıirliı&ü merkez satın alma komisyonunca 6/8/940 Salı d 
16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisY0~h 
lir. Taliplerin ~uv~~kat tenıinat olan "1181,, li~a "2S., kuruşu havi tel') 
tl!plarını ~e:ı:kur gunde saat 15 şe kadar komısyona vermeleri ve it ı... 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyorıctl rı; 
ların:l ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası t\' 
mezkür gür. ve saatte komisyona rniiracaatları. "6320) b 

Cinsi Kilo 
• • ,ı 

Fiyatı verilir. Taliplerin muvak? 
Kurut olan (5450) lirayı havi te az 

!arını mezkur günde saat ~ 
komisyona vermeleri ve ıh 

de 2490 numaralı kanunıı;,. 
maddelerindeki vesaikle it . 
olmadıklarına ve bu işle ~ 
carrlan oldukl<ırma dair v ~ 
sı vesikasile mezkür gün "' ıl:I 

Sn[:an 1000 6,60 
Sl'mizotu 500 5,50 
Sakız Kııbai?ı 500 6,60 
4.yşe kadın fasulye 2100 17,60 
r>.ıtates 1200 8,80 
n0mates 1500 6,53 
Liıhna 300 3,68 
Ramye l!?OO 10,69 
Iı:panak 300 4,59 
Pırasa 300 4,65 
Ptlıc:Rn Adet 4500 2,06 

Yukarıda cinsi ve m!kdarı ve tah
mın bedeli yaz.ılı 11 kalem sebze Sa
lıpR7.arında Askeri Fabrikalar Satın
alma komisyonunca 26 - Temmuz -
940 Cumr günil saat 14 de açık eksilt
me ile alınacaktır. Şartnamesi her 
giin komisyonda görillebillr. fstckllle· 
rL'ı ilk teminatı olarak 64,83 l!rayı 

herhangi bir mıılmüdürlilğüne yatıra
rak makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 eti maddelerindeki vesalkle o 
gün ve saatte komisyonda bulunma· 
!arı. (5920) 

• 

misyona müracaatları. .1.l 
• liı 

20000 metre ipek kurnıı$ f''ttt 
Tahmin edilen bedeli (t'.lk 

olan (20000) metre ipek Jı'l'erı 
ri fabrikalar umum müdıl .. i 
kez ~atın alma komisyon:J. 
940 salı günü saat 15 te :;Jr 
ihale edilecektir. Sartn•~ 
(10) kuruş mukabilinde 

1 
verilir. Taliplerin muval<fc~ d 
olan ( 4350) lirayı havi t~, 
tarını mezkur günde saat 1 

komisvona vermeleri ve 
de 2'490 numaralı karıun~ 
madrlelerindelri vesaiklt ~ 
olmadıklarına ve hu işle •\, 
cardan olduklarına dair 'fi 
~ı vesik11sil~ meTkür gün .,e de 

100000 metre torbalık bez alınacak 
T ahmin edilen bedeli ( 40.000) lira 

olan 100000 metre torbalık bez askeri 

misyona müracaatları. ti 
• 

Sıh hlye Memuru A lın•' l fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 3017 /940 sa. 
lı günü saat 16 da kapalı zarfta it:alc 
edilecektir. Şartname (2) lira muke_ 
bilinde komisyondan verilir. Talip'.e. 
rin muvakkat teminat olan (3000) li. 
rayı havi teklif mektuplarını mezl:ur 
günde saat 15 şe kadar komİS)<'(>na 

vermeleri ve kendi lerinin de 2490 nu. 
maralı kanunun 2 ve 3. maddeleı inde. 
ki vsaikle komisyoncu olmadıklarınıı 

ve bu işle alakadar tüccardan olduk. 
!arma dair Ticaret Odası vesikasi!t 
mezkür gün ve saatte komisyona mü. 
racaatlart. ~5972) 

• 
300 ton y erli linters pamuiu alınacak 

Çorluda vazife görmek oı «>ı 
Ocrctle sıhhiye mrmuru 

1!J 
Taliplerin Sıılıpa;ı:arındR ıı< ta 
kalar yoll.ımasınıı milracıı ti tş 

• :la 
8500 Çift Erat Fotlnl ,_ı 

Tahmin edilc-n bcrlell ••ı5 i t 
olan 3500 çift erııt fot!nl ııeltt l Y 
!ar umum müdiirlllı?ü mertti< r.c> 
ma kort"isvnnunca 3-8-!J4 11 Aiıı. 
sıllnfı 'inat 11 ne kııpalı zıırt1 •tı 
lccektlr Sartname < n nrıı lfti 
mukabilinde komlsyl)nclııl1 \ \u 
llpforln muvakkat teminat 0 

lirayı hAvi teklif mcktuplll~ }:' 
giinc!e saat 1 O na kadar kOf11 IM\l 

mclerf ve kendilerinin de 2~ıı. 
ratı kıınunun 2 ve 3. rrıııd~ş 
ves:ılkle knmisvoncu ofnıPd1 ~ıl 

• (t 

bu işle- alfıkndır tilccardııf'I el 
dair Ticaret Oda!iı ve~iJ<!I 

~iin ve snııtte komisyona tll 

T ahmin edilen bedeli (84.000) lira 
olan 300 ton yerli linters pamuğu as. 
keri fabrikalar um um müdürliigü Mer. 
kez satın a lma komisyonunca 31/71941) 
çarşamba günü saat 16 da kapalı ııı:rf. 

la ihale edilecektir. Sartname ( 4) lira 
(20) kuruş mukabilinde komisyondan rı. ~ 

~~~----------------.------------_,,/; ve tSe' 
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