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iliz H · · arıcıye Nazın 

Lord il ali: a.t 

LORD HALİFAX 
DÜN HİTLERE 
CEVAP VE Dİ 

''Sonuna Kadar Harp 

Edeceğiz ve Hitlerciliği 

Ergeç Yıkacağız" 
----o,---

"Nihai Zafer Bizimd;r .. 

11 Hitler, İngiltereyı 

Ortadan Kaldırmadıkça 

Meramına Eremez11 

Londra 22 (A.A.) İngiltere Harici. 
ye Nazırı Lord Halifax, bu akşam 
radyoda söylediği bir nutukla, İn
gilterel'lin Hitler tar;ofından yapılan 
sulh taarruzuna karşı ce\'abını verdi [ 
ve İngilterenin harbe devam azmin. 
de oldugunu anlattı Lord Halifax.

1 bundan başka İngilterenin. nazizme 
karsı yaptığı harbe bir ehlisalip 
mahiyeti verdiğini ve onun icin 
harb<.:! devam etmcvi Hıristiyanlık 
hcsahına. Deccala ·karsı açıİan ve 
de\·am etmevi zaruri olan bir harp 
saydığını anlattı. 

İKİ TARAFIN İSTEDİGİ SULH 
ARASINDAKİ FARK 

·• ---------- Lord Falifax nutkunun basında 
t• -ı Her Hitlerin .nutkuna işaret ederek 
~ L Q Z N 1 bu nutkun Ingiltereye teslimiyet 

teklifinde bulunduğunu, Hitlerin 
11 R İngiltere imparatorluğunu yıkmak 
:ı U H U istemediğini söylemekle beraber a. 

dalete müstenit bir sulhten ve mil. 
Yazan · S d letlerin mukadderatına hakim hür 

'ı1' • a ri ERTEllf ır bir varlık olarak yaşamalarından 

s nLyedi sene evvel bu .. bahsetmediğini anlatmış ve nutkun 
o ozana . gun "korku saçmağa ve tehdit savurma-
~' dün a Yenı Türkiye- ğa" istinat ettiğini söylemitşir. 
~1 ede:ab~ anlayış. tarzını Lord Halifax, daha sonra Hitle. 
, 11.ı. ır muahede imza- rin vücude getirmek isteaıği A'\-·ru. 

pa ile İngilterenin vücut bulmasını 

ı ~Uaheeı.e, k . . 
Turk halk uvvctını Türk za-

u ının hus .. . 
.~ Panın ihtı nu nıyeti ve 
rJne kad Yaçlarından alarak 

,~ de SÜk;~laYaşamıştır ve ısfik~ 
~haizdir. karşılamak kudrc. 
:ıllzan sulhü h 
a Zaferinin t e~ şeyden evvel, 

!Vrle Lo abıı bir neticesidir 
b Zan arası dak· · ız ancak 1 . .n ı uçuru-
• kernı"kı '. stıklal Harb"ı ··1··1 

,ı crı h o u e-
rit dehasını~ alkın feragati, ve 
1• Urduk. Yaratıcı kudretile 

~ ProJ·esı· · 
~lhn..l . nın ye · . 
ı --~esıne rını, Lozan 
ra Atıadolud terketmesi ancak 
!ılfurk askertn. ~kdeniz kıyılan. 
ı itıınes· erının rüzgar .. 
ı 13 ı sayesinde - .. sura-

. u davanın sil. mumkun ol. 
u~rnanı to r ah vasıtasile hal-
~h· bir SUr~ttı:;t~n atmak, vata. 

(. tı. urtartnaktan i . 
•kat L 
! • ozan sulh·· h 

, r.ı Zaferi taki u er hangi bir 

istediği Avrupayı karşılaştırdı ve 
Hitlerin, Alman tahakkümüne bo. 
yun eğen bir Avrupaya tarafdar ol. 
duğunu, buna mukbail İngilterenin 
de müstakil milletlerden müteşekkil 
bir Avrupa istediğini anlattı ve nut. 
kuna şöyle devam etti: 

"Hitler, bu memleketi ortadan 
kaldırmadıkça, meramına eremez. 
l!iz ise sarsılmaz bir azim ile muka. 
bele edeceğiz. Hitler muvaffak o. 
!ursa, hayatı yaşanmağa değer bir 
hale getiren her şey, birçokları için 
yok olacaktır. Biz ise, bu kadar kıy~ 
metli şeylerin ortadan yok olması. 
na imkan vermiyeceğiz. Bu müca. 
delede her şeyi kaybedebileceğimi
zi müdrik bulunuyoruz. Fakat mü. 
dafaa ettiğimiz şeyler her fedakar. 
lığa layıktır. Bunlann müdafii ol. 
mak asil bir mazhariyettir ... 

''HARP İSTEMİYORUZ" 
"Biz harp istemiyoruz. Ve harbin 

lüzumundan fazla bir tek gün uza
masına tarafdar bulunmuyoruz. Fa. 
kat biz hürriyet için dövüşüyoruz. 

(Sonu Sa; 3 Sü: 3) 

Milli Sef, Floryada 
Cümhurreisi Dün Gece 
Şehrimizi Şereflendirdi 

HAMBURG VE 
CİVARINA SON 
HAVA BASKINI 

Petrol Depolarında 

Çıkan Yangmlar 60 

Km. den Görüldü ~~ 
.; 

Milli Şef Ankaradan ayrılmadan (ince çiftliğe gelerek A merikaclırn yeni getirtilen makinelerle yapılan 
hasadı mahallinde tetkik etmistir. Resimde Cümhurreisimizi alakadarlardan izahat alırken görüyoruz .. 

Tobruk Harap Oldu 

Birçok Fabrikalar 

Ve Müteaddit Hava 

Üsleri BombaJandı 
Londra, 12 (A.A.) - İngiltere 

Hava ve Bahriye Nezaretleri tara
fı~dan neşrolunan m,liimata gore, 
Alman tayyareler.i İngiltere sahil. 
lerine hücuma devam ediyor. Bu
gün üç Alman bombardıman tay
yaresi düşürülm~ştür. Alman akın
ları dün de devam etmiş ise de, 
yalnız bir ev yanmıştır. Bahriye 
Nezareti, mayin tarayıcı ve balıkçı 
gemisi Custflonver düşman tayya. 
relerile döğüşerek, battığını bildi
riyor. Bundan başka Bahriye Ne
zareti Brazen torpidosunun da 
düşman tayyareleri tarafından ha. 
tırıldığını haber vermektedir. Bra
zen 1310 tonluktur. 

l\IUTHIŞ HA VA HUCUI\ILARI 

Hava Nezaretinden bildirildiğine 
göre, İngiliz hava kuvvetleri dün 
gece denizde bulunan düşman iaşe 
gemilerine hücum etmişlerdir. Bu 
gemilerin ciddi hasara uğradıkları 

-ı /"-- İ~JÖNÜ __ __., ,- zannedilmektedir. Ayrıca Breıne 

R H • ~ lı ~ Yu .. ksek Sovyef doklarında birçok yangınlar çıkarıl umen arıcı Marmarada Bir mıştır. Wcsermunde dokları, hava 
A • • liman üslerindeki hareket yollan 

S·ıyaset•ınde a·ır Gez"ın+·ı Yaptı Şurası lıt!fımaa uzer1erine atııan bombaıann pat.. 
3' _ lılPık.lan örillmü tür. İngiliz tay. 

k Reisicümhur İsmet İnönü diin D f Ed•ı k yarelerine hücum eden üç düşman Tahavvül y o akşama doğru, Savarona yatı ile ave 1 ece avcı tayyaresinden biri bir topç~ 

Eski Hariciye Nazırı 

Gafenco Moskovaya 

Sefir Gidiyor 
Bükreş, 22 (A.A.)- Stefani: Sov· 

yetler Birliğinin Romanyada bir 
sol cenah hükumeti kurulmasını is
tediğine ve Besarabyanm endüstri 
tesisatında Rumenlerin husule ge
tirdiği iddia edilen hasarat için bü
yük bir tazminat talep ettiğine ve 
Romanyada mahkum olan komü
nistlerin serbest bırakılmasını iste
diğine dair İngiliz ve Amerikan 
membalarından verilen haberlerr 
yan resmi Rumen mahfillerinde sa
rahaten tekzip edilmektedir. 

Ayni mahfillerde Rumen harici 
siyasetinin istikam.etini değiştirme. 
ğe matuf olan bu haberletln işaası 
suretiyle varılmak istenen gayenin 

(Sonu. Sa. 3 Sii. 2) 

Yalovadan ayrılarak istanbulu ker tarafından düşürülmüştür. Di. 
~ereflendirmişlerdir. B f' B I k k" y . ğer ikisi kaçmıya mecbur olmuş. er ın, a tı ta 1 enı lardır. Kanatlan yırtılmış ve öbüs 

Milli Şef, Yalovadan hareket.;. parçalarile hasara uğramış olması. 
)erinde, iskf'lede toplanan çok y · +· M f ti · İn 
kalabalık bir halk kütlesi tara. 1 azıye 1 en aa erıne na rağmen bir giliz bombardıman 
fmdan samimi tezahüratla u- tayy3resi salimen üssüne dönmüş, 
ğurlanmıŞlardır. Aykırı Bulmuyor tür. Mürettebata bir şey olmamış. 

tır. Baltık sahilinde Wisınar'a ya. 
Cümhurrcisini hamil Savaro- Moskova, 22 (A.A.) - D. N. B. pılan hücum esnasında fabrika bi. 

na yatı ak~am saat 22 ye doğru bildiriyor: Moskova siyasi mahfil. nalanna isabetler kaydedilmiş v4 
liman methaline kadar gelmiş ler_inde intizar edildiğine göre, Eschivege'de tayyare meydanları. 
ve oradan tekrar Marmaraya 8 - Yüksek Sovyetler Şıirası, 3 Baltık na yapılan müteaddit hücumlar ne. 
çılını<jhr. M:lli Şef sayın refika- devletinin Sovyetler İttihadına il.. ticesinde bir hangarın dahilinde in. 
lariyle birlikte akşam yemeğini bakı hakkında bir karar ittihaz et- filakler olmuş ve büyük alevler 
yatta yedikten ve bir müddet mek üzere yakında içtirtıaa davet yükselmiştir. 
yatla cevelan ettikten sonra sa- edilecektir. Hambourg'da petrol tasfiyehane. 
at birde Floryaya gelmişler ve ALMANLARA GÖRE Ierine yapılan hücamlarda yangın. 
Deniz Köşküne inmişlerdir. Berlin, 22 (A.A.) - Burada sa. lar çıkarılmış ve bnnlar 60 kilo. 
_____________ .) laııiyettar bir membada beyan edil- metreden fazla bir mesafeden gö • 

Havana K'.onieransı Açıldı diğine göre, Rusya tarafından üç rülmüştür. 
Baltık devletinin ilhakı hakkında- Mevzii müdafaa koluna mensup 
ki Alman noktai nazarı, ortada bu 
üç devleti ve Sovyetler Birliğini a
lakadar eden bir mesele mevcut ol.. 
duğu ve Almanyanın Baltıktaki 
menfaatine ve Baltık devletleri ve 

(Sonu Sa; 3 Sü: 2) 

gönüllüler tarafından, bugün İngil. 
terenin Cenubu Şarkisinde dii.şürü· 
len Dornier sist~mindeki Alma11 
tayyaresi mürettebatından üçü esiı 
edilmiştir. İngilterenin Şimali Gar, 

(Sonu Sa: 4 Sü: 3) 

lın bir rnuh P eden ve askeri 
J. bit rnuah asebesi hükmünde 
,ı4r takırn beede. değildir. Bilakis 
~en, birço~erı. prensipleri ihti
ıt ıesaba k t psıkolojik nokta! 
1 tld a an, hu1· · a. 

L a Yeni k" 1 . asa ınsanlar a 
'ıe'" ın erı · • 
" gıl: sevgiyi . b. Y~~ı nefretıe-
'1 hır hüv· , ~ş ırlıgıni zaruri 

ı • ıyetı haiz bul 
unmak-

i Oz 
' • an muahedesi b 

l'lirk millet· . u bakın.uan 
ide nasıl ının dünya .. 

Taksim Dün Gazinosunda 
Havagazının Parlamas: ndan 
Müthiş Brr lnfilakVukua Geldi 

Amerikadaki 
Müstemlekelerin 

'Vaziyeti de 
Görüşülecek 

Havana, 22 (A.A.) - Küba Cüm. 
hurreisi Laredo Bru dün, Amerika 
D~vletleri Hariciye Nazırlarının iş. 
tirak ettiği Havana konferansını aç. 
mış ve: 

Okulunun Jandarma Subay 
Yeni Mezunlarına 
Diplomaları Tevzi 

Merasimle 
Edildi 

li gibi, Y~!a{;ak istediğini i~~h 
. lrnaları ı · ş alarının da nasıl 
. ! eler halin~:ı~ geldiğini sarih 
IOzan - ıfade etmiştir 

, d ... uahed . .. · 
an kuıttıru :sı, Turkiye hakı-

tarn rnustakilılei sosyal bünyesi 

;l1ştiyakların1 fo an bir cerniye_ 
ar a 1 ade ed B . ncak rn·1ı er. tt ıstı-
h .. ı_ ' 1 et c · • : QJ\kı kah amıalarını ha. 

•taku b" uı eden ·11 · 
l .. ır varlık • mı etı 

Yuksek bir id • sayan insanlar 
,..Ozan sulhü 1'' rak mertebesidir. 
Urı hü · Urk mı'll t• · · vıyeı· e ı 'Çın bu ,.... . ı arzett· ~. ' • • ır-in d ıgı gibi b .... "' e ay · . aş. 
,~ır. nı .ruhu kab l l u et-
u hususta al' 

.ı~illet tasn~f' ıp, veya mağlup 
'""'ınr " . 1 Yapma · ~n , rnıUet irnh mış, ınsan 
pi u bUtun kud a. edilmez,, düs 
ı.w~ır. retıle muhafaza 
r-•1lleti b 
·&an sulh~ şekilde telakk · 

"Amerika ihanet görmüş mede~ 
niyetin son melce ve hamisidir. Ten 
likeler günden güne artmaktadır. 
Amerika. müsait bulunan coğrafi 
vaziyetinden istifade ederek bu har. 
bin daha derin akislerinin önüne 
g~cebilirse mesut olacaktır. Herhal· 
de Amerika hakikahere karşısından 
hakmalı. haklarını ve sükfınetini 
miidafaaya hazırlanmalıdır,, demiş_ 
tir. 

Cümhurreisi konferansa en hara. 
•·etli temennilıo·rini ifade etmiştir. 

HULL RU C.ECE NUTUK 
SÖYLİYECEK 

Amerika Birlesik Cümhurivetle_ 
·i Hariciye Nazı;ı Mister H~ll bu 
-ıkşıım nutkunu söyliyecektir. Nu
•uk ehemmiyetle bekleniyor. 

Gedikli Erbaşlar da Diplomalarını Aldılar 
Ankara, 22 (A.A.) - Bugün jan- ı ve bu hitabeye mezunlardan teğ· 

darma subay okulunun dördüncü men Ahmet Utku, arkadaşlan adı, 
devre mezunları ile gedikli erbaş na cevap vermiştir. Müteakıbe!J 

okulunun 10 uncu devresi mezun- Dahiliye Vekili bir nutuk söylemi~ 
larına diploma tevzii merasimi ya- ve ezcümle demiştir ki: 
pılmıştır. Öğleden evvel mezunlar "- Size genç jandarma arkadaş. 
Ulus meydanında abideye merasim larımı takdim etmekle, bu andı 
le çelenk koyduktan sonra Atatür- büyük bir iftihar duymaktayım. 
kün Etnoğrafya müzesindeki mu- Burada gördüğünüz wbaylaı 

vakkat kabrini ziyaret etmişler, çe. Harbiye mektebinde tahsillerini ik· 
lenk koymuşlar ve Ebedi Şefin ma- maiden sonra bir sene de bu mües, 
nevi huzurları önünde hürmet ve sesede jandarmalığa ait bilgilerh 
tazimle eğilmişlerdir. Öğleden son- teçhiz edildiler ve imtihanlarınd~ 
ra saat 17 de okul binasında diplo- muvaffakıyet göstererek, jandarm, 
ma tevzii merasimi yapılmıştır. zabiti sıfatile vazife almıya liyaka1 

Merasimde, Dahiliye, Maarif, kazanmış oldular. 

etler iın~ bu ruh . 
a edilmez 

1 (Sonu. • infilak ~ u!~ua gelen kısmın lıa "scılr" !';(\ .. ~·,k! l1ali 

(Yazısı dördüncü sayfarnızdadı~·) 

Amerika gazeteleri, dünyanın 
Garp yarısında sulhün idamesi ve 
fesat yapan tJiitün unsurların berta. 
raf ed.ımesi yolunda temennilerde 
bulunuyor. 

Konferansta hRhis mevzu·ı ola
tSonu. Sa. 3 Sü. 2) 

Gümrük ve İnhisarlar Vekillerile, Şu gördüğünüz erbaşlar da jan, 
Mebuslar, Ordu ve Vekaletler er- darma hizmetindeki kabiliyetlerin~ 
kanı, Ankara vali muavini ve em. binaen sınıflarında terfi eden çalış. 
niyet direktörü, matbuat miı.mes. kan arkadaşlarımızdırlar. Jandarmıı 
silleri hazır bulunmuştur. kalmayı tercih ile hizmetlerini tenı 

Okul komutanı Albay Rıtfik dit ettirdiklerinden. bl1gilerini art. 
Günseven bir hıtabede bulunmuş (Sonu Sa: 4 Sü: 1) .. 
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YAZAN: ISMAİL HAKKI BAŞAK 

Karakol Cemiyetinin Propaganda 
Servisi Nasd Çahşıyordu? 

-11 -
tt - Her kıtaya mühimmat, sitah nok_ 

sanını nereden ikmal edeceği bildirilmek
le beraber hudut mmtakalarında şuabat 

ve merkezi umumi hariçten silah tedaı·ilı:i_ 
ne, bomba mubayaasına azami gayret e_ 
der. 

41 - Ahval ehemmiyet kesbettiği ve 
karakol şubesi tehdidini ika kudretini ha. 
iz olduğu takdirde ashabı yesardan mak. 
buz mukabili istikraz ve muvaffak ola
mazsa keza makbuz mukabili cebri istik. 
raz yapar. 

Holanda Elçimizin Beyanatı: 

Laltey Elçimiz 
olc;iDd~ İşg line 

i nb 1 
Anla ıy ,.. 

il 

EE11 

Lahey E1ç:miz Yakup Kadri Ka. 
ra Osman. dün sabah Pcstcden ~eh 
rimıze di:inmüştür. Sef r, •stılaaan 
sonra bir buçuk ay Holand ıda kal_ 
drğmı, muhabere güçlükleri ve ''i
ze muameleleri yüzündC'n hıırc keti-

33 - Esliha daima devletin malı ve zı
yaı ha:ı:inei milletin zararı demek oldu.. 
f.unda:ı esliha tevziatı kıtaatı aslı:eriyed~

ki usule tevfikan icra olunacağı gibi mu
harebe çeteleri köy ve mahalle teşkilatı 

için müstahfazları teslih hıısusund kara_ 
kol şubelerine tahsis ve kendilerince te_ 
darik olunan silahlann tevziatı da kefa
lete ve muntazam numara tahtmda kuyut 
ile karakol şubesinin ve teşkitat amirleri_ 
nin yani çete kumandanı ve köy ve mahal_ 
le müstahfaz kumandanlarının mcııuliyeri 
tahtında icra olunur. 

42 - Yalnız istikrazlarda namus ve 
haysiyete tecavüz etmemek ve halkı kud- ni tehir ettii'iini, daha sonra Bt>rl -
retinden fazla ermemek, muntazam ,.e ne giderek bir hafta orada me'='{ttl 
memhur makbuz ita etmek ve katiyen bı. olduğumı söyleın'şfr. Yakup Kad
paralar suiistimal edilmemek ve bu hal_ ri, dön~te hastalandığı ir·in l\faca- • 
den bilistifade aharın karakol namma ııa- ristana geçerek, bir müddet Peşte
ra dercetmesine imkan ve mahal bırakma_ de kalmış ve dün memlekete avdet 1 
mak son derece şayanı ihtimamdır. Tab- tmistir. Sefir, Holandaya Alman 
sil ve kabza ve sarfa memur edilen zeva. taarruZllndan şu şekilde bahse!.miş-
tm mahallerince tanınnu~ ashabı hami. tir: r 
yet ve yeıudan, erbabı haysiyet ve ~~reL "Taarruz cok ani oldu. Sabııha 
'ten olup halka emniyet ve itimat bahşol. · l 

karşı top sesleri ve tavyare gürü -
malan ve sarfiyatın iktısatkarane ve L-1_ tüleri ile uyandık. Alarm işareti ! 
tizam tahtında olması ahzı ve sarfa me- verilmemişti. Yüzlerce Alman tay
mur olanların -~ükeffel ve muhallef bu. yaresi şehri bombalamrya başla- ı 34 - Esliha zıyaı hem ceza ve hem c!e 

tazmini mucip olduğu gibi hüsnü muha
faza edilmiyerek istimalden iskat edilen 
csliha için ceza ve tazmin usulü tatbik 
olunur. Her tarafta verilen silaha nasıl 
bakıp muhafaza edileceği nasıl yağlanıp 

temizleneceği öğretilir. 

lunması tahtı vucuptadır. 
1 
mıst.ı. Sehrin dörtte üçü, birkaç sa-

43 - Kısmen veya umumen seferber- at zarf;nda harabe e dönmüstü. 
lik ilanında iktıza eden mcbaliği miihim.. Hatta ·bu arada bizi~ sefareth~ne 
menin tarzı tedariki ayrıca ve mahremar.c binasının lSO _ 200 metre uzağına 
olarak şimdiden ordu, kolordu ve frrkıı da bir bomba düştü. Alman istila
kumandanlariyle doğrudan doğruya mer- srndan sonra İngiliz tayyarelerinin 
kezi umumiye merbut suabata gönderilen 

S evkiyat, nakliyat, ve muhabere ve 
muvasala vezaifi: 

bombordımanları baş1adı. YaJnız, talimatname mucibince neşredilecek t-m_ 
İngilizler acık şehirleri ve sivil afe tevfikan temin olunur. 
haliyi bombalamıyor1ar. askeri he-

35 - Madun ve mafevk ~ubeler ara_ 
ısmdaki münakalat için her türlü vesait_ 
ten yani devlet, ııirket ve e§hasa ait vesa
~ti nakliyeden istifade çareleri temin ve 
iktıza eden yerlerde menzil hatları ve 
noktalan tesis ve münakalitın emniyetle 
icrası istikmal olunur. 

p ropaganda, karakol şubeleri teı;i. de!lere hücum ediyorlardı. Holan. 
ıi, muamelatı zatiye, mehakim ve danın istilastna ait intibalarım bun

36 - Keza madun, mafevk ve yekdL 
ğerine mücavir şubeler arasında postalar 
teşkil ve muhabere, emin ellerle tesis o. 
lunar. 

37 - Her şube t<?lefon, telgraf, kablo, 

umuru cezaiye vezaifı: 
44 - Propaganda için en ketum ashabı 

haysiyet ve zevatı münevvere intihap olu_ 
nur. Bu zevat vasıtasiyle büyük memurin 
ve kumandanlar, münevver ve mütefekki.
zevat, ashabı iktidar ve liyakat, ehli ye-
rn.r ve hamiyet, eşraf ve mütehayyizam 
memleket kazanılarak karakol şuabatı 

tel ve ilah. vesaiti muhabere tedarikine teksir ve teşmil ve hıdematı milliye ve 
gerek ordunun gerek şuabatm ihtiyacatı vataniye teshil ve temin olunur. 
atiyesi için gayret eder. 45 - Propagandada gaye, halkın ei_ 

38 - Seferberlik halinde bilcümle ve. karını vahdet ve istiklfili mülk ve millete, 
ıaiti nakliye ordu emrine gireceği gibi Hılifeti İslimiyenin kudsiyetine ve me
turuku muvasala ve muhaberenin muha_ saili İslimiyenin yalmz beynelislam kıı_ 

fazası da deruhte edileceğinden karakol bili hal mesaili hususiye olduğuna, i.stik
§Uabatı bu baptr ordu emirlerini tatbik·ı IUi Hdafet ve hakimiyeti halkın Ahkamı 
yardrmdan başka bir ıuretle tertibata Kur'aniye icabından bulunduğuna celp vt 
müdahalatta bulunmazlar. tevhit ve tesbit etmek olduğu gibi harice 

39 - Muhabere ve muvasala hatlarının karşı da daima beynelmilel teşkilatı in. 
nerelerde ne suretle tahrip edileceii seft-r saniyenin ve Alemi İslimm nazarı dikkat 
bertik planlarında tasrih ve karakol şube. ve teveccühünü, muavenet ve müzaheret
!~ı ine vaktiyle tebliğ olunur. Karakol şa. !erini celp ve temine gayret etmektir. 
belcri de banlan nasrl ve kimlerle tahı i;> 46 - Himaye veya vekaleti ecnebiye, 
edeceğini tetkik ve eııbabmı ihzar ederek inlı:1sam ve teferruku milli ve vatani su_ 
t"etelere vaktind emreder yeyahut mahal_ reti katiyede merdut olup mahiyeti siya. 
ti tahribe yakın köy çete Ye müstahfazla- siyeyi haiz olmıyan herhangi bir miiza_ 
rma tevdii vazife ve sureti tahribi talim heret ise hükilmetin karar ve kabulii ile 
eder, değil milletin arzusu ile olabileceğine, 

Umuru maliye ve besabiye Tezaifi: milletin ise bunu ancak kendisini temsil 
40 - Her şube muhaberat, münakalat, ve arzu ve iradesini izhar kabiliyeti meş

sevkiyat, propaganda ve seyahat ve ilah ruasmı haiz Millet Meclisi ile münakaşa 
gibi daimi masarifatı mucip ahval için edebileceğine cnzarı umumiyeyi celrı ve 
icap eden parayı şube menıubin ve muhib_ tevhit etmek ve Meclisi Milliyi talep ve 
banmdan ve ashabı hamiyet ve yı:sardan tesise çalışmak elzemdir. 
alacaiı ianelerle temin eder. (Devamı var} 

Üniversitede: 

Yabancı Dil Kursu 

imtihanları Bitti 
O'niversiteye bağlı orta tedrisat 

yabancı diller öğretmenliği kursun. 
d imtihanlar yapılmış ve 22 kişi 
n ızun olmuştur. 

EylCı.l devresin.de mezun adedinin 
4 ı bulacağı tahmin edilmektedir. 

!labancı diller mektebinin yaz 
k rsları eylıilde nihayet bulacak
tır. 

• Üniversite askerlik kamplan
nın birinci devresi 5 ağustosta ni
hayet bulacaktır. 

"Lozan.. Sulhünün 

Yddönümü 
Yann Lozan muahedesinin yıl-

dönümüdür. Bu münasebetle yarın 
saat 15 te ÜniYersite konferans sa. 
lonunda .merasim yapılacaktır. Me
rasim, İstikHil marşından sonra Ü· 
niversite rektörü Cemil Bilsel'in 
bir nutkile başlıyacaktır. Rektör
den sonra, doçent Yavuz Abadan 
ve Hukuk Fakültesi gençleri tara. 
fından müteaddit nutuklar söyle
necektir. 

l\lünakale Vekilinin 
Dünkü Meşguliyeti 

Münakale Vekili Ali Çetinkaya 
dün öğleden evvel İstanbul Mınta
ka Liman Reisliğine giderek bir 
:müddet meşgul olmuş ve bu arada 
Liman Reisi Refik Ayantur'dan iza_ 
hat almıştır. 

Münakale Vekili öğleden sonra 
Halice giderek fabrika ve havuzlar. 
• da tetkiklerde bulunmuştur. 

Belediyede ~ 

Et Sarfiyatı 

Serbest Kalıyor 
Et sarfiyatının da, fiyat muraka

be komisyonunun murakabesi al. 
tına verilmesi teşebbüsünden şim

dilik vaz geç.ilmiştir. Çünkü, kasap
lık hayvanların normal şekilde gel. 
mekte olduğu, hatta et fiyatlarının 
da bir miktar tenezzüle mütema
yil olduğu görülmüştür. 

Odun ve kömürün bu komisyo
nun murakabesine verilmesi etra. 
:fmdaki tetkikler de bitmek üzere
dir. 
YAPJLIUASI GERI BIRAKILAN 

YOLLAR 
Belediyenin tehir edeceği inşaat 

tesbit edilmiştir. Bu inşaat 400 bin 
liralıktır. Bunun 300 bin lirası yol 
inşaatındandır. Bunlar arasında 
Kapalıçarşı yolları, Tarlabaşı -
Tozlfoparan caddesi, Boğazkesen -
Türkgücü caddesi de vardır. Bu su
retle kalacak paradan bir kısmiie 
Halıcıoğlunun parkelenmesi, Gala
ta - Tersane caddesinin inşası, Ka
bataş rıhtımının tevsii, Eyüp - Si
lahtarağa yolu. Şişhane istinat du
varının inşası da vardır. 

HALK EKl\IEGİ 
Halk ekmeği için hazırlanan nü

murıeler dün kimyahaneden bele
diye iktısat müdürlüğüne gönderil
miştir. Nümuneler yarım kiloluk 
toparlak, kiloluk uzun ve toparlak 
olmak üzere üç tiptedir. Nümune
lerin tetkikinde bilhassa kilolukla
rm matluba muvafık şekilde pi~ti
ği anlaşılmıştır. Ancak müstahsi
lin menfaati için buğdaya yapılan 
1,25 kuruşun temini maksadile bir 
çuval undan 98 ekmek çıkarılması 
lazım iken, yeni çeşni ile yalnız 

95 ekmek çıkarılmışw 

lardan ibarettir.,. 

Adliyede: 

Sokak Ortasmda 

Bir Kıza Saldırmış 
Saibe isminde 18 yaşında bir kız, 

annesi ile beraber Çarştkapıdan 

geçerken Halil Çınar isminde bir 
gene birdenbire üstüne sald1rm1ş 
ve klzrn göğsünü sıkmrya başla
mıştır. 

Halil derhal yakalanmrş, cürmü
meshut mahkemesine sevkedilmiS
tir.- Suçlu mahkemede, yolda yü
rürken bacağma kramp geldiğini, 

düşmemek için bir yere tutunnuya 
çaJ:şirken elinin, davacının gôğsü

ne rastladığrnı söylem"ştir. 
Hakim, suçluyu bir ay 3 gün 

hapse mahkum etmiştir. 
İKİ MATBUAT 

DAV ASI GÖRÜLDt.ı 
Dün adliyede iki matbuat dava

sına bakılmıştır. Bu davalardan lıi
rl Cumhuriyet gazetesinin, ne§ren 
müddeiumumiliğe hakarette bulun
masından mütevellit davadır ki, 
Cümhuriyet gazetesi neşriyat mü
dürü Hikmet Münifin mahkumiye
ti ile neticelenmiş, fakat temyiz bu 
mahkümiyet kararını bozmuştu. 

Dün mahkemede temyizin bozma 
kararına uyulmuş, iddia makamı 
hakareti tazammun ettiği iddia e
dilen yaznun ehlivukufa gösteril. 
mesini istemiştir. Muhakeme, ehli
vukufa tetkikat yaptırılması için 
ba~ka güne bırakılmıştır. 
Diğer dava, Ermenice Arevclk 

gazetesi sahibi ve neşriyat müdürü 
Horen Camciyan ile bu gazete mu
h::ırrirlerinden Takfor Acon aleyhi
ne Kadıköy Ermeni kilisesi papazı 
Yeremyan Mercanyan tarafından 

açılan hakaret davası idi. 
İddiaya göre, bu gazete paskalya 

münasebetile bir eve dini ziyaret 
yapan papazın bazı şahsi emeller 
için çalıştığım yazmış, bu suretle 
papazın mesleki şeref ve haysiyeti 
ile oynamıştır. 

Suçlular, yazı tercümesinde yan
lışlık olduğunu, yazıda kasit ve ha
karet bulunmadığını, bir başka Er
menice gazete tarafından bu bahis 
etrafında yapılan şantaj mahiyetin. 
dek~ neşriyatı önlemek maksadile 
bu yazının yazıldığını iddia etmiş
lerdir. 

Muhakeme, doğru tercümenin 
yapılması için bir başka güne bıra
kılmışur. 

Beden Terbiyesi 

Mükellefiyeti 

Kanununun Tatbiki 
Beden Terbiyesi umumi katibi 

Cemal asbaşkan Feridun ile kay. 
makamlar dün vali muavini Hallık 
Nihadın reisliğinde toplanarak, Be. 
den Terbiyesi mükellefiyeti kanu
nunun tatbik tarzı hakkında konuş
muşlardır. Dünkü toplantıda bele. 
diye hududu dahilinde 18 - 19 ve 
20 yaşındaki, belediye hududu ha
ricinde ise, 15 - 20 yaşındaki genç 
lcrin beden terbiyesi mükcllefiye. 
tine tabi tutulması esası görüşül

müş ve bu kabil gençlerin tesbiti.. 
ne karar verilmiştir. 
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evvelki gün hususi işlerini 
üze re şehrimize gelmiş ve 

• Aukc.raya avdet etmiştir. 

1 

Vekili. muhtelif ticari rn 
hakkırda gazetecilere be 

1 bulunarak demiştir ki: 
1 ··- Balkanlar ve Merkezi 

1 

pa memleketlerilc ticari 
bE":tlerimız normal olarak de 
mektedir. Akdenizin vaziye 

ı yısiıe, bu memleketler bizi 
maddelerimizden, toprak ı:n 
rimizden tedarik etmek ırı 

yetinde kalmışlardır. Bund~ 
yı mahsullerimizin satışı iç 

1 şe edilecek bir şey yoktur. 

Diln dönen La Haye Elçimiz, S'rkeci istasyonundan çıkarken .. 
-------------------------

Üniversite Heyeti Erzurumdan Geldi 

Ik U niversite Haftası, 
ilmin Zaf erile Bitti 

Heyete Dahil iki Profesör Konferansf a ı 

Kaldılar Vermek Üzere Sıvasta 
Üniversite haftasını açmak üze- !arda ve mesleki konuşmalarda ~r

re Erzuruma giden, Üniversite Rek zurum halkı ile münevverlerinin 
törünün riyasetindeki heyet, dün. daima salonları doldurduklanru 
kü trenle şehrimize gelmiştir. He- memnuniyetle gördük. İlmi çalışma 
yP.t azasından Ali Fuat Başgil ile sa~tlerimiz 31 d~ı:_· 11 _tanesi u~u
doçcnt Mükrimin Halil, irnnforans m~. konferans, dıgerlen meslekı ve 
vermek üzere Sıvasta kalmrşlardır.1 munakaşalı konuşmalardır. 237 has 
Rektör, düı1 kendisile görüşen bir tayı d?ktor ~ka~~ş~arım.ız _mu~y~
muharririmize heyetin seyahati ne etiıler. Dıyebılırım kı, ılk üru. 
hakkında demistir ki: ı versite haftası, ilm.i~ zafer h.:Utası 

: . . . . . oldu. Erzurum valısı Burhan Te-
"- Seyahati~ızı,_ tesbıt edılmış ! ker, haftanın iyi ve verimli olma-

olan program daıre~m~.e yaptık. Er: sı için, hakikaten çok çalıştı. Umu. 
zuruma ayın 13 uncu cumartesı mi konferanslarımızı halkevi mes
günü sabahleyin saat birde vardık;.. leki olanlarını, umumi müf~ttişlik 
ayın 19 uncu cuma günü akı:;am Ü- ve Fevzi Çakmak hastanesi s;ılon
zeı i saat 19 da oradan hareket et- larmda verdik. 
tik. Programımızı muv.affakıyP.tle Profesör Ali Fuat Başgil ile ta
tatbik etmiş ve en büyük bir alaka rih doçentimiz Mükrimin Halil de, 
ile karşılanmış olmanın memnunL Sıvasa, konferanslar vermek üzere 
yeti ile döndük. Gerek açış ve ka. davet olundular. Kendileri orada 
panışta, gerek umumi konferans- üç, dört gün kalacaklardır.,, 

Müteferrik: 

Ziraat Vekili Tetkik 

Seyahatine Çıkıyor 
Ziraat Vekili, cuma günü yurt 

içinde bir tetkik seyahatine çıka. 
caktır. Vekil, bir ay kadar sürecek 
olan bu seyahatinde hasat işlerini 
gözden geçirecektir. 

MEHl\IET iZZETiN CENAZESİ 
Mehmet İzzet merhumun cena. 

zcsi dün merasimle kaldırılmış ve 
Karacaahmetteki aile makberesine 
tevdi edilmiştir. Cenaze merssimin
de Darüşşafaka talebeleri, bir polis 
müfrezesi, merhumun arkadaşları 
ve dostları, Şirketi Hayriye eıkanı 
hazrr bulunmuslardır. 

Kabre muhtelif tesekküller na~ 
mına bkçok çelenkl~r bırakılmış. 
tır. 

• Sığınak ve siper yaptırmak 
mecburiyetine riayet edilip edilme
diğini tesbit için ay başından iti
baren kontrollere başlanacaktır. 

e Dün sabah şehrimize 16 kişi. 
lik bir Leh mülteci kafilesi daha 
gelmiştir. 

• Hatayda petrol araştırmaları
na başlanmıştır. Hüseyniye ve Çin
gen köylerinde petrol daman bu
lunduğu kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

• Maarif Vekili Anltaraya dön
müştür. 

Denizde: 

Akdenizle Karadenize 

Çıkacak Vapurlar 
Çanakkale ve Karadeniz Boğaz. 

Jarrndan çıkacak bütün yolcu va
purları ile şilepler ve diğer deniz 
vasıtaları, yan taraflarına ve gü. 
vertelerine bir Türk bayrağı res
medeceklerdir. Geceleri bu bayrak
lar projektörlerle aydınlatılacaktır. 
Harp vaziyeti dolayısile Münakalat 
Vekaleti bu tedbire lüzum görmüş... 
tür." 

' 
Piyasada : 

Mıntaka Ticaret 

Müdürü Geliyor 
Fiyat tesbit komisyonu, dün ye

niderı toplanarak, muhtelif madde
ler iızerinde tetkikler yapmış ve 
şikayetleri dinlemiştir. Mıntaka Ti
caret müdürli Avni, yarın Ankara
dan dönecektir. 

Avni, Ticaret Vekaletinin tasvi
bine arzedilmek üzere bazı karar
ları hamildir. Manifatura fiyatları 
ve yapak ve tiftik tevziat listeleri 
de Vekaletten tasdikli olarak geti
rilecektir. 

LİMANIMIZA BOŞ DÖNEN 
ALI\'IAN VAPURU 

Harp ilanı üzerine Akdenize a
çılamıyarak, limanımızdan Bulgar 
limanlarına iltica eden Alman b~n. 
dıralı Kordolina vapuru, boş ola
rak Varnadan limanımıza gelmiş... 
tir. Bu vapur, Alman ticaret an. 
!asması imza edildikten sonra, li
m~nımızdan yüklenecek qıallan 
Tuna yolile nakliyata tahsis edil
miştir. 

ASKERLiK iŞLERi : 

327, 328, 329 Doğumluları 

Şubeye Davet 
Fatih Aıkerllk Şubesinden: TAllm ve 

terbiye dolayısile sevke ~bi bulunan 327, 
323, 329 doğumlulardan (jandarma sınıfı 
hr-:-lç) diğer sınıflara mensup sağlam, 

sa~ · nt, islAm, gayri isHl.m ihtiyat erntın 

bel emehal ııubeye mUracaaiları ilAn olu
nur. 

• Sarıyer Aakerllk Şubesinden: Sarıyer 

askerlik şubesinde kayıtlı yerli ve ya
bancı 327, 328, 329 doğumlularla bu se
ne yoklamasını şubede yaptırmış yaban
rıların mezkör doğumlularının şubeye 

müracaatları ilAn olunur. 

• Sarıyer Askerlik Şubesinden: 1 Teş. 940 
da açılacak hesap ve muamele memuru 
okuluna talip olanların şeraiti öğrenmek 

' üzere ~beye müracaaiları ilfın olunur. 

"Alman ticaret anlaşın 
şembe günü imzalanacaktır· 
retle toprak mahsulleriıniZ 
rer miktar Almanyaya ve 
ğiz. Mukabilinde de fabr~ 
za makine ve aletler alacağı 
liyat Tuna yolile yapılacak 

"Sovyet Rusya Be yeni 
zakeremiz yoktur. Yalnız 1t 
ların taksitleri mukabilind 
yetlere yapak verilecektir. 
da ve Slovakyadan kağrt ge 
ve ticari mübadelede bU 
mümkün olacaktır. Iraktan 
rol ve benzin getirilecektir. 

"İngiltere ve Fransaya 
len mafümn bedellerinin 
Bankasınca ödenmesine b 
caktır. Fiyat murakabe 
meşgul olmak üzere, yeni 
kurulacaktır. Buna dair ka 
kında Koordinasyon Heyetirı 
kacaktır.,, 

Ticaret Vekili Nazmi 'l'oP 
pazarlıksız satış kanununuil 
ne ait yeni bir proje hazrr~ 
Büyük Millet Meclisine verl 
tetkik edilmekte bulun.muş 
nu söylemiştir. 

ÖLÜM 
Kırklareli 
mat I{o 

ambarırıcl 
li Hcı:aP 
kıdemli 
Mehmet 
zer, vııtİ 
~ında 16 
1040 da 
şekilde ır 
miştir. 

askeri rTI 
kaldırıJıt! 

nedılmiştir. Pendikte Gazi p;ış~ 
51 N~da oturan merhum, halCıl< 
:;inas askerlerimiz.dendi. Allab 
eylesin. 

• 
ÖLÜM 

Milli Mudaiaa Vekaleti sabıl> 
Reisi Doktor General Nail, mil 
duğu hastıılıkhm kurtulıımıy:ı! 

kın rahmetine kavuşmuştur. ce 
Temmuz 940 Salı günü saat yar 
hane hııst:mcsinden askeri :rrı~1 k:ıldırıl;ırak Sultcın:ıhmct caı1'1 1 

mazı eda edilecek \'C fiehitiikle 
ne defnedilecektir. Cenabıhak 11 

lanlara sabır ihsan buyursun· 

N 1 $AN - Maarif Başmüfett.IŞ 
Bay Avni Başmım'ın kızı Ba111 

Başmanla Edebiyat Fcıkliltesi pc 
llnmit Ongunsu'nun oglu mıi 
nişan törenleri diin yapılmıştıt· 

Bugunkti .Program : 

7.30 
7.35 
8.00 
8.10 
8.20 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 

18.00 
18 05 
18.30 
ın.oo 

l!l.15 
19.45 
w.oo 
20.15 
20.30 
21.15 
21.30 
21.45 
22.3:: 
22.415 
23.00 
23.25 

Program 
Müzik (Pi.) 
Ajans haberll'r! 
Ev kadını 
Koro eserleri (Pl.). 

• Program 
Muhtelif şarkılar (t'l.) 
Ajans hahl'rleri 
Şarl{ılar (Devam) 
Senfonik program (Pl.) 

• Program 
Cazband (Pi.) 

Çocuk saati 
Müzik (Pi.) 

Fasıl heyeti 
Ajans haberleri 
Müzik 
Konuşma 

Müzik 
Serbest "Mt 
Radyo ~a1rtr-"lf 
Radyo salon orke~ttııs1 
Ajflns haoerleri 
Mlizik (Devam) 
Cazband (Pi.) 
Yannki pro~ranf. 
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renin Kararı : 

Devam Etmek 
: ô. Rıza DOGRUL 

. sulh taarruzuna karşı 
lterenin ve Br't t 

ı anya m. 
nun ne düıündüaü .. 

\'e W• • nu ve 
recegıni e\'\'ela Lo d 

anı t n ra 
a tı. Daha sonra İnıpa 

aş\'ekillerinden ikis" • 
naz ı ay. 

an teyit ettiler Niha 
re H · · • • b' arıcıye Nazın Lord 
. ır nutuk söyliyerek Hit. 
ıne • 

ram olmaktansa har 
etnıek ıerekleştiğini an: 

lifax R'tl 
' 1 ere ve nazizme 

n harbi bir Ehlisalip ta.. 
a~azakar bir devlet ada
Ytızden nutkunda h. ı., 
taın h . lllUm 
. ırıstiyanlık ruhu 
Y~lık ruhu, nazizm ile 
ı~stayanbktan anılma ve 
k lDukaddesatına bir 
ti'::na :ay~ı~ için yeryü. 

~kıki hıristiyanla. 
ve faşızın ile d" • b. 

Y • • ını ır e gırışnıeyj t • . 
vazife sa anı ınanası-

ugünkü h Ynıbakta \•e bu 
ar e kud. b" eranekt d. sı ır 

nin bae ır. __ Lord Halifax 
nutku şil:ıu~afil olduğu. 
mü ıosternıış ve 

a "f .cadeleyi dini bir va. 
rı ederek h 

zifeyt cani' :' hıristiya. 
ine daya a, aşla, Alla. 
e "f narak en samimi 
ı;t~.etnıesi lazım geldi. 

Ralifax'a 1~ d ore, bu mu. 
es vazife d" • . • b' , ını hır fera.. 
ır kanaatle 

e, hıristiy 1 WYapılmadı. an ıgın d "" al "d uşma-
' eccal yer .... 

cak " Yuzune \'e Yeryüzü 
ve insanlık . . nıerha.. 
n bütün . dını olan hı. 

n mah .... ~ıınet ve bere
• -un olacaktır 

h
bir hıristiyanbk • • . 
a büy"k • •çın 

lunanııy~c ~ır. felaket ta. 
bu nutkile 1"1 ~çln, Lord 

tanı • a!ızıu ile na. 
bi açını rnanasıie bir EhU. 
Oaziznı 'u \'e İngiltercnin 
des :ınaıu e ~aptığı harbe 

Yetı "erıni§tir 
Kada: Harp : . 

Ralifax'nı 
·ıt . ha beyanatı 

erepın h' , 
sonuna k d ıtler ve na. 

k . a ar ha b atıyetle .. r e az. 
taarru ıosteriyor. Bit-

e olursaz'";u Y•Prnaktaki 
Üyfik ~ sun, lngiltere 
•dar \'azıhfe, Hitlercillği 

k • Ya ut bu v 

a adar harbe d Ugurda 
evanı et. 

çok lllühi 
cu·· h rn, Ve ~ok bü 
" P e g"t•· • 

heyi 0 urrnez. Fakat 
Y•Prnay d' • an ve bu • ı ını bir 

,... \'azıfe uğurun 
.. oze alan · • 
Kert re . ınsanları nıu. 

, vırnıeğe . ·•-~ 
llluutb 

J'i~annin 
\'e im 

anlattıkı Paratorlak 
arı d b . e bu d a u rnahı. 

e~. . a artık h h' 
gını açık .. ar ın de-
z . • ça ıoıteriyor. 
' sılahınd 

rnan ta ır. Ve bütün 
arruzunu bekliye. 

asya, Zile 
4ntalyada 
ele Oldu 

2b~ ~A:A.) - Bu .. 
ırıbırin. . gun 11 

n Çok şid~e~~~b?n ikişer 
uş ve hara ı ıkı yersar. 
tn.ıştır 13 pk Taşhan'ın bir 
etkik · ed~f a zayiat olup 
ca zayia; mektedir. Şe

• Yoktur. 

<A.A.) - Bu .. 
saat ı ı de . gun şehri. 
gelnıe ve d~ç s~niye su. 
ş sanıye . ğerı de sııat 
l suren . 

o muştur lI şıddetlice 
e · asar Yoktur. 

22 (AA) 
l 21 d · .: - Dun gece 
sıntısıeo~ saniye süren 

uştur. Zayiat 

~ c:ıye Vekili 
• 
ıre Yardı 

2 <'I'AN) 
Saracoğl- llariciye Ve. 
e u bug·· 

§ehrirniz' un zevce. 
Uie a'ıd e geldi. Vekıl 
l . • erek · • 
ıralıat ed orada bir-

ecektir. 

Japon Kabinesi Tamamlandı 

Japonlar, Dün 
Santen Adasını 

lıgal Effiler 
Japonlar, Çinli Kıyafctile 
Çin Hatlarına Girdilerse 
de Bir Şey Yapamadılar 

. Tokyo, 22 <A.A.) - Yeni Başve· 
k.1!. Prens Konoye bugün teşkl! ct
tıgı kabine 1.istcsini İmparatorıı ar
zetmiş ve İmparator bu listevi tas
vip ettiği için kabine işe baŞlamış. 
hr . 

Kabine şu zev:ıttan rnüte~e:kkil. 
dir: 

Prens Konoye Başvekil, Yosu
ko Matsuoka Hariciye ve Denizaşı
n İşleri Nazırı, Eju Yasui Dahiliye 
ve İçtimai Refah Nazın. İsao Kawa· 
da Maliye Nazın. Hideki Tojo 
~General- Harbiye Nazın, Visa
mıral Zengo Yoshida Bahriye Nazı. 
n, Akira Kagami Adliye Nazın, 
Kıı~iliko Hashida Terbiye Nazın, 
Chıguro Ziraat ve Orman Nazırı, 
Hobayashi Ticaret ve Sanayi Nazı. 
n, Shozo Murata Münakalat ve de. 
miryollan Nazın, Nochi Hoshino 
Devlet Nazın. 

J APONLAR BİR ADAYI 
ZAPTETTİLER 

Çin - Japon harbine dair verilen 
en .son haberlere göre, Japonlar ani 
bir hücumu müteakıp Fulden vila. 
yetindeki Toncheon'un 80 kilometre 
Şimali Şarkisindeki Santen adasını 
:şgal etmişl~rdir. 

* Kıtaatı arkadan vurmak maksa-
di~·le, Çin köylüsü kıyafetine gir· 
mış olan binden fazla Japon, Çin 
hatlanna girmiştir. Derhal fark:na 
varılmış ve çevrilmişlerdir. Japon. 
lar silahlarını tcrkederek teslim ol
muşlaı dır. 

Havana 
Konferansı 

{Ba§ı 1 incide) 
cak meselelerin biri Amerikalı ol. 
r.ıadığı halde Amerikacla arazisı o
lan devletlerin vaziyeti, Fransız ha. 
kimiyetinin Martinique vesair yer. 
lerde;ki hakimiyetinin ihlal edilme. 
mesidir. 

AMERİKA PETAİN 
HtiKOMETİNİ TANIYACAKMIŞ 

Vaşington, 22 (A.A.) - D. N. B. 
Ajan.,, bildiriyor: 

Roosevelt dün akşam ve bugün 
l~ransadan dönen Büyük Elçi BuL 
lıtt ile uzun görüşmeler yapmıştır. 
Elçi, Roosevelt ile birlikte üç gün 
kalmak üzere Hyde Park'a gitmiş. 
tır. 

Bu g'5ri.işme1erde Peta;n hükumf' 
~inın Amuika' tar;\fında'.'l tanın!Ylası 
m~~elesinın bilhassa mevzuubahis 
öl::hığu ::-ar.nedilmektedir. 

İtimada layık bir kaynaktan bil· 
dirildiğine göre, B. Bullitt F ransa 
lle iyi münasebetlerin idamesı ic;in 
Heisiciimhuru iknaa çalq.ıcaktır. 

N evyork Times gazetesi Hariciye 
~~.zaretinin de Petain hükiınıetiylt· 
rnunıısel etleri bozabilecek hareket. 
lerden ve meselA B. Bullitt'in istifa. 
sından 'C"ya geri alınmasından i\ti. 
n:ıp tasavvurunda olduğunu bildir. 
r.ıekterlır. 

Sovyet ŞGr~sının 

lçtimaa Daveti 
(Ba~ı 1 incide)· 

Rusya ile olan münasebatma doku
nur tarafı bulunmadığı merkezin
dedir. 

• 
TAN: Litvanya, Letonya ve Es. 

~nya devletleri, Sovyet İttihadına 
ıltihak karannı verdiler. Bu suret
le_ 66,000 mil genişliyen Sovyet 
Bırliği, 6 milyon nüfus kazandı, 
Sovyet Birliği • Almanya hududu 
120 mil genişledi ve Sovyetler B11l. 
tık denizi üzerinde uzun bir sahi
!e de sahip oldular. . 

Rumen Siyasetinde 

Bir Tahavvül Yok 
{Ba§ı 1 incide) 

elde edilemiyeceği ilave olunmakta. 
dır. 

GAFENKO ELÇt OLUYOR 
l<'ski Hariciye Nazırı Gafenkonun 

R_omanya'nın Moskova Elçiliğine ta 
yın ed,lıniş olduğu haber verilmek
tedir. Şimdi Sovyet hükUm.etinin 
muvafakat cevabı beklenilmektedir. 

* Romanya Mezhepler Nezareti, 
;r'~udilerle Hıristiyanlar arasında 
ızdıvaç yapılmasını menetmektedir. 
Bugünden itibaren bütün evlenmek 
ist~yenl"~· ırki menşelerini ve dini 
akıdelerıni isbat etmekle mükellef. 
tJrler. 

TAN 

• r' 

ı 

Düşmanın .'ıava taarruzu rsnasında batan lngiliz Barzon muhribi 

Eğridir - Beyşehirden 
Konyaya ikinci Bir 

Tren Hattı Yapılacak 
Elazığ Van Hattının Etütleri Bitti 

Ankara, 22 (TAN Muhabirin
den) - Nafia Vekaleti birinci de
recede zaruri gördüğü demiryolu 
inşaatının ikmali için faaliyetine 
devam etmektedir. Elazığ - Van 
hattının P aloya kadar olan 70 kilo. 
metrelik etüd ve aplikasyon işleri 
bitmiştir. Bu ayın 26 sında bu hat
tın 204 kilometrelik kısmının iha
lesi yapılacaktır. 

Cizre hattının ray ferşiyatı 50 in. 
ci kilometreye varmış bulunmakta. 
dır. Bu hat üzerindeki büyük köp
rülerle tünellerin inşasına devam 

olunmaktadır. Bu hatların ikmalin. 
den sonra Nafia Vekaleti, iidnci 
derecede lüzumlu gördüğü hatların 
inşasına başlıyacaktır. Bunlar ara
sında etüdlerine başlanmış oh.n 
Eğridir, Şarki Karaağaç, Beyşehir, 

Seydişehir üzerinden Cumrada ni
hayet bularak. Konya hattile bir. 
leşen yeni bir hat ta vardır. 
Yakın zamanda Almanyadan ge. 

tirtilecek olan demiryolu malzcme
sile bu hatların ve bu arada Bolu 
Şimal hattının inşasına :'.tzami sü. 
rat verilecektir. 

Hal~fax Hitlere Cevap Verdi 
(Başı 1 incide) 

Ve bundan maksadımız kendi ha. 
yatımızı yaşamak ve Gestapoyu ba. 
şımıZJn ucunda görmemektir. Sonra 
din hürriyetini temin etmek istiyo. 
ruz. Çünkü hiçbir kimse vicdan hür. 
riyetini br başkası uğrunda feda e
demez. Halbuki Almanyada herkes 
vicdanını Hitlere vermiş ve insanlar 
makine olmuştur. Bu insanlar bir 
~in doğru veya yanlış olduğunu 
düşünrneğe lüzum görmeden itaat 
ediyorlar." 

Lord Halifax daha sonra Hitler 
ile Mussolininin bugünkü vaziyet. 
!erinden bahsetti ve şu sözleri söy. 
ledi: 

"Hitler eskiden Almanya ile ala. 
kadar olduğunu ve Almanyanın re. 
fahı için çalıştığını söylüyord·u. Bu. 
gün ise Merkezi ve Şimali Avrupa. 
ya hakimdir ve birçok milletler o. 
na boyun eğmek ıstırarındadır. 
Mitler uşakları vasıtasile hüküm 
sürmeyi şimdiden kurmuştur. Daha 
Cen upta çarpışmalara başlamadığı 
Fransaya karşı mağrur olan Musso. 
lini Akdeniroe hakim olmadığı !~al. 
de hakimiyet iddiasına başlamıştır. 
Fakat bütün bunları Almanya saye. 
sinde yapıyor. 

Lord Halüax, daha sonra Alman 
hakimiyetinin katı yürekliliğe veci. 
nayete istinat ettiğini anlatarak bu 
vaziyeti şu şekilde tarif etmistir: 
" HESAP GÜNÜ GELECEKTİR" 

"Bu vaziyet Deccalın meydan o. 
kurnasıdır. Ve biz Hıristiyanların 
buna karşı vazifesi Deccala meydan 
okumaktır. Biz hürriyet ve adalet 
istiyoruz. Ve Almanyaya tabi olarak 
değil, tam hürriyetimize sahip ola. 
rak yaşamak istiyoruz. Yeni ve da • 
ha iyi bir nizamın temeli ancak bu 
olabilir. Biz de b unun tahakkukuna 
tarafdanz. Onun için harbedeceğiz 
ve Hitlerin bütün facialarına karşı 
geleceğiz. Hitler, gamalı hacını iste. 
diği yere dikebilir. Fakat İngiltere. 
yi yenmedikçe, onun imparatorluğu 
sars~k b ir halde kalacaktır. 

Biz harbe devam ede ede Alman. 
yanın her darbesine bir darbe ile 
mukabele edeceğiz ve sonunda he. 
sap gün.Ü gelecek ve Hitlercilik yt

kılacaktır." 

'' MUZAFFER OLACAliIZ " 
Lord Halifax, nutkuna devam e. 

derek dedi ki: 
"Okyanusun ötesinde öyle k uv. 

vetli milletler var ki Hitlerin hare. 
katını gittikçe artan nefretle karşı. 
lıyorlar. Bunlar hürriyetlerini Hit. 
lere teslim için kurmadılar. Ve biz 
b u büyük milletlerin yardımların. 

dan kuvvet alıyoruz. Biz Hıristi. 
yanlar Allah a inanıyoruz ve kralın 
geçen Paskalyada dediği gibi Alla. 
hın bize rehber olduğu yolda yürü. 
yeceğiz. Bu iman. bize hiçbir tehli
kenın yenemiyeceği bir kuvveti ve. 
recektir. Hıristiyanhk, ruh huzuru. 
dur. Ruhun huzurunu Allah verir 
ve insanlann ya bununla yaşamala. 
nm,yahut bunun uA"mda ölmelerini 

ister. Onun için bizim yapacağımız 
bir tek şey var: Erkek, kadın, deniz. 
ci, asker, tayyareci hep birden Al. 
laha yalvararak vazifemizi yapmak. 
tır. Bu memleketin bir şehrinde he. 
şinci kola, altıncı hir kol te~ckkül 
etti. Bu altıncı kol. Allaha sığınarak 
ve yalvararak Allahm iradesini ifa. 
ya çalışacaktır. Allaha yalvarmak. 
tan maksat da ona giivenerek beşe
rin bütü"n kuvvefile ilahi iradeyi in_ 
faz etmektir. Bu sayede beşerin e. 
seri, Allahın eseri olur. Bu ehlisa. 
!ipte böylece hareket edeceğiz. Biz 
ve bütün dominyonlar setir kuvvet. 
terine kar~ı bu şekilde hareket ede. 
rek ve Allahın iradesini yerine ge
tirer~k muz;ıffer olacafrız." 

INGILIZ GAZETELERiNDE 
Bütün İngi1iz gazeteleri de İn

gi1terenin harbe devam edeceğini 

anlatan yazılar yazıyorlar. Times, 
Hitlerin nutkunda Almanyanın if. 
las etmiş bulunduğunu ve Hitleriz. 
mln esas hedefinin Avrupaya kuv
vetle tafıakküm etmek olduğunu i. 
tiraf ettiğini yazıyor. 

Yeni bir Avrupa vücuda getir
mek hakkındaki Alman planlarını 
tetkik eden Financial Nevs divor ki: 
''Almanyanın kurbanları, odun ya 

rıcı ve su taşıyıcı rohinü ifaya tah
sis edilmişlerdir. Ve merhametsi.t 
ve si!';tem1i bir surette Almanyanın 
nef'ine olarak istismar edilecek!er
dir. 

''Bu memleketleri altınlarını ve 
yabancı dövizlerini vermeğe mec
bur etmek için şimdiye kadar alınan 
tedbirler fethedilen milletlere ait 
servetlerin müsaderesi usulleri 
hakkında bir örnek teşkil etmekte
air. 

"Bununla beraber, zamanla daha 
kurnazca tedbirlerin kullanılacağı 
derpiş edilebilir. Hatta fethedilen 
memleketler, fatih onların malları
nı satın alarak Almanyaya ihraç e
debilmek için yine onların dövizle
rinden kafi miktarda tedaı:ik ettiği 
müddetçe iktısadi istiklallerini mu. 
ayyen bir nisbet dahilinde muhafa. 
zaya mezun dahi olabileceklerdir. 
Çekoslovakyada, Polonyada. Fl'an
sada ve baska yerlerde vaziyet he
nüz böyledir . ., 

• 
Belçikanın Londra Sefiri de, 

dün söylediği bir nutukta şu söz
leri söyledi: 

"Münferit bir sulh imzaladık. 
Fıilen mücadele devam P.tmekte. 
dir. İmkanlarımızın en büyük ka. 
biliyetle sevgili memleketimizin is· 
tik18lini ve hürriyetin yeniden te. 
sisini temin için müşterek vazife. 
mizin ifasına çalışmak kararında
yız. Biz Belçikalıların, kalblerimiz 
sevinçle dolu olarak ve son cümle. 
si Kral, kanun ve hürriyet .:>lan ve 
medeni hayatımızı hulasa ~den mil. 
li marşımızı şevkle söylemek için 
kurtulacak vatanımıza dönecegımiz 
gün gelecektir. Belki de yakında 
jZelecektlr.,, 

Fransız Şirktt 
lzmirde Turistik 
Yol inşaatını 
Dün Durdurdu 

lzmir Daimi Encümenı 
Mukavelenin Feshini 

Kabul Etmiyor 
İzmir, 22 (TAN) - Fransız şir

keti, turistik yollar inşaatını dur
durmuştur. Şirket, harp vazıyeti 
dolayısile malzeme bulamadığını ve 
bankalardan kredi temin edemedi
ğini ileri sürerek. mukavelename. 
nin feshini istemiştir. 

Vilayet Daimi Encümeni, vazi
yeti tetkik etmiş. Fransanın muta
reke halinde bulunduğuna ve lü
zumlu olan malzemenin evvelce 
tedarik edilmiş bulunması lazım 
geleceğine karar vererek tckJifi 
reddetmiştir. Şirketten inşaata de
vam imkansızlığı üzerinde deliller 
istenmiştir. 

Şehir yolları perişan bir halde
dir. İşin kısa zamanda halli bekle
niyor. 

Karahisar Yolunda 
Bir Kamyon Devrildi 

1 Ölü, 5 Y arall Var 
Giresun, 22 (A.A.} - Şoför Hak

kının idaresinde 52 numaralı kam
yon Giresundan Şarki Karahisara 
giderken Korlun mcvkiindc devril. 
miş, yolculardan biri ağır dördü ha 
fif olmak üzere beşi yaralanm1ştır. 
Ağır yaralı Giresuna nakledilirken 
yolda ölmüştür. Müddeiumumi, jan 
darma bölük kumandanı ve hiikü
met doktoru kaza mahalline gitımş
lerdir. 

--o-

Her Hitler 'in 
Mussoliniye 

Verdiği Hediye 
Roma, 22 (A.A.) - Duçc, bu ı::;-

bah Tirenien sahilinde Ftihrer ta
rafından kendisine ihda cdılmiş ve 
İtalyan kuvvetlerinin emrine ve
rilmi~ olan tayyare dafi trenini zi· 
yare• etmiştir. General Von Phol 
tarafından kendisine takdim ccijif::n 
ilk kafileyi gözden geçiren Duçe, 
kısa bir hıtabe iradederek evvelce 
şahsan Führere teşekkür ~tmi§ ol
duğunu söylemiş ve bu hed yenin 
gerek sulh ve gerek harp haiinde 
Almanya ile İtalyayı yekdiğerıne 
bağlıyan çözülmez kardeş1ik rabı. 

tasının bir nişanesi olduğunu ilave 
etmiştir. 

Duçe. bundan sonra zırhlı treni 
ve bu trenin son derece seri ateşli 
16 toptan mürekkep olan çok kuv
vetli tayyare dafii bataryaları bü. 
yük bir dikkatle tetkik etmiştir. 

Mussolini, bundan sonra y~rde 
bir hedefe ve tayyareler tarafın. 

dan çekilen flandra şeklindeki işa· 
retlere karşı yapılan cndaht talim
lerinde hazır bulunmuştur. Niha
yet havada ve denizde bir mania 
ateş talimi yapılmıştır. 

Alman Sefjri ile ordu ve hava 
işleri müsteşarları ve diğer bir ta
kım zevat bu talimlerde nazır bu. 
l uıım uşlardır. 

İzmirde Sıcaklar 
Çok Şiddetlendi 

İzmir, 22 (A.A.) - Sıcaklar bü. 
tün şiddetiyle devam ediyor. İzmir· 
de 40 santigrattan aşağı dilşmiyen 
sıcak Karşıyaka'da 41, Seydiköyde 
43 dereceye çıkmıştır. Halk serınle. 
mek için plajlara koşmaktadır. İn· 
ciraltı plajlarına giden vapurlar, 
dün, mahşeri bir kalabalık ile dolu 
idi. Çeşme plajları da büyük bir ka.. 
labalık ile dolu bulunuyordu. 

dffifK 
lJeıuz lıttı Galiba ! 

Ynzn11 : B. FELEK 

B u. "Galiba!,, söziine de bi7.irr. 
"Toplu iğne,, içerliyor. Ge. 

çmrle - gnliha - Ziya Paşaya ai 
hir heyit miinaschetilc kullandıgın 
hu "zan,. edatını ho~ bulmamış 

"Vlus .. taki sütununda hana: 

- Aı tık darbımesel hlikmune girmiş 
ılan bu bcytın Zıya Pa.,aya ait olduğun
da dıı "galıba" olur mu? dıyor. 

iddia sahihi olmadığımız i~in, 
;\ nzılarımıı.da daima bu yum uşaklı. 
ğı muhafaza etmeyi ~ irmi seneye 
yaklaşan daimi tahrir hizmetimizde 
edindiğimiz tecrübenin \'erdiii bir 
der~ olarak kendimize huy ettik. 
Kaldı ki; darbımesel halini alan bir 
çok sözler \'e he~·itler amme mülki· 
yetine geçip failini ve şairini kay. 
bederler. Bu gibi sözlerin ve beyit. 
lerin sahiplerini ancak "Toplu iğ· 
ne,, arkadaşımız gibi edebiyat üs
tadları bilirler \'e sırası s:eldikçe, 
bizleri tem.·ir ederler. Onun içindir 
ki, kendi söziimüzden başkasını 
daima ''galiba,, ihtiyatile sahibine 
atfederiz. 

Bu küçük istitradı çırpı~tınver. 

dikten sonra gelelim deniz b'ihnefii
mı. Birkaç defa yazmışımdır: Bir 
yelkenli ile yolculuk edenler günün 
birinde gemi kaptanının vefatile, 
umman ortasında kalmışlu. Yol. 
culardan birisi: 

-- Ben gemi kullanmasını hili. 
rim, demiş. Hiç yoktan iyidir, diy~ 
onu kaptan tayin ederek yola ko· 
)ulmuşlar. 

Bir, iki gün seyahatten ıonra, 

bir gece yarısı yo1cular dehşetli bir 
çatırdı \'e sadme ile u~·andıklan 
zaman, yelkenlinin karaya düştü • 
ğünü görerek, canlarını dar kurtar. 
n>ı~lar. Kazanın ilk heyecanl:ırı ge
çer geçmez: 

- Nerede o kaptan olacak herif! 
diye mahut kaptan \'ekilini aramış
lar ve bir müddet sonra bir ka;\·a 
dihine büzülmıiş olaıak buldukları 
biçareyi hırpalamı~ a başlamt§lar: 

- Bre nabekar! Mademki, gemi 
idaresini bilmezdin, ne diye bizi bu 
felakete sürükledin? 
Adamcağız ce\•ap vermi~: 
- Ben, size ne ettim yalın? 
- Ne edeceksin? Gemiyi karaya 

vurdun! 
- Kahahat benim mi? Deniz bit. 

ti. Yoksa, ben gemiyi pek güzel sev· 
kedi) ordum, cevabını vermiı:. 

ltnl) anın harbe girmesile kapa. 
nan 1-'ransa ) olu, Alman istilıisile 
hiishiıtiin kilitlenince, 1-'ransız gaze
te \ 'C mecmualarından, fikir, \"eci
ze, haber, hikaye, masal ve mahi. 
nıııt alan birçok arkadaşlarda da 
dcniı. bitti, gemiler· karaya vurdu. 
Bunlardan bir kısmında ~u günler. 
de görülen rota değişiklikleri de, 
bUl unu taşıdıkları fikir pınarlarının 
dcgişmekte oJuşundandır. 

Onun içindir ki; hen fikir, rnuha· 
kl'me , .e miılaha:r.alarımızda kendi 
Ö7. malımızı halka arzetnrnyi, pek 
parlnk hir Garp malının markasını 
degiştirip , ) erli gibi göstererek sür. 
meğe tercih rderim. 

TÜRK KÖYL ÜSÜ 

Omuzlarına Düşecek 

Vazifeyi Bilerek ve 

Severek Yapacakhr 
::vıanisa, 22 (A.A.) - Manisa Hal. 

kevi kôycülük şubesi köylerle mu
tat haftalık temasını bu Pazar ?.'TÜ. 
radiye ve Karaali koylüleriyle yap
mıçtır. Civar köyler halkının da 
toplu bulunduğu Muradiye Pazar 
yerinde halk giiniin hadiseleri, ka. 
dırı, erkek ve çocuklarımızın uyanık 
bulunmalarını icap ettiren vaziyet. 
ler etrafında tenvir edilmişlcrdır. 

Bu konuşma esnasında halk ara 
sından Bilal adında bir köylü bütün 
kôylülcrin her zaman olduğu gib; 
yarın da omuzlarına düşecek vazı. 
fcyi severek ve bilerek yapacaklan
na inanınız ve güveniniz, diye ba. 
ğırmıştır. 

Bu içten gelen coşkun cevaba Pa. 
zar yerini dolduran binlerce köyliı. 
alkıslarla iştirak etmiş hep beraber 
fstiklAl Marşını söylemişlerdir. 

Parti Grupu Bugün 

Toplanıyor 
Ankara, 22 <TAN Muhabirin 

den) - Meclis Parti Grupu yarın 
nğleden sonra toplanacakhr Bu ton 
lantıda orta tedrisat imtihan netice. 
leri hakkında Maarıf Vekaletfne 
sorulan su:ıllere 'Vekilin cevap 
vermesi muhtMntsldir. 
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Geçen Nasır, Süveyş Berzahını 
Gazze'ye Hücum Etti 

- Melik Nasır! Asileri Allaha şükür 1 ise yintı öyle istikbal edıldi. 
tedip ettinfa. Tebr!k ederim. Memleketi- Üçüncü günU Şamrlan gelen btr dt Sa-
mlzi bir kere daha şurişten kurtardınız. lahaddine Sultan Nurcddinden bir name 

Salahaddin bu hul(rnktırltk karşısında getiriyor ve bu namede Frıtımt hılfı!eti-
feveran etmemek için dişini sıktı: ne nihayet verilmesi emrediliyordu. 

- Duanır. berekatile inşallah her işi- Sa]{ıhaddin Fatımileri ortadan kaldır-
mlzde böyle muvaffak oluruz! dedi. Ha- mak için hemen faaliyete geçerek büyük 
life: bir medrese açtı; gııyet muktedir mual-

- Mutemenden hiç böyle bir hııreket !imler talebeye ulüm ve fiınun talim ey
sadir olacağını zannetmezrlim. Meğer ne liyorlar, ilahiyat şubelerinde yalnız 
kada!' riyakar bir adammış. Cezasını e- İmam Şiıfii mezhebi üzere tedrisat y;ıpı
linlz.le verdiniz. Fakat onun yerine kimj lıyordu. Bütiin camilerde imamlar Şafii 
tayin edelim? mezhebi üzere harekete mecbur edildi-

Saltı.haddin derhal: ler. Bu emre muhalefet erlenlerin hiz

- Bendeniz tasvibinize bırakımık he
men maiyetimdeki kumnnc!anlardıın Ka
ı=akuşu bu vazifeye tayin ettim! dedi. 

Bu vAki emir kar~ısınrla Azid için: 
- Pek münasiptir! dernekten gayri 

tarc kalmadı. 
1syan hastırılc'hktan bir gün sonra müt

hiş• bir haber geldi: 
Kudüs Kralı (Amuri) Mısırın iiçüncii 

derecedeki ııehirlcrinden (Dimyat) ı mu
hasaaı ediyordu. 

Amnrinln Mısmı taarru:mndıı yalnız 

olmndı:ğı da anlaşıldı. Kudüs kralı, bir 
sene ev.ve! uğradığı hezimetin intikamı
nı almak için Rum imparatoru i1e bir 
ittifak <tkdetmişti. Rumlnr, 1iloyu zıımn
mnda gönderip limanı knpayarnadılar. 

Şehirde Salahattinin bıraktığı kuvvetler 
haçlılara k:arşı Dimyatı pek güzel müdn
faa etliler. 

Melik Niisır (artık SaHlh;ıttinl bu mım 
ne zl'kredchniriz) derhal birçok kıtaflt 

toplıyarak Dimyat'ın imrlndına koşmak 

kin saniye !evtctmedi. Gönderdiği kuv
vetlere kıırdeşi Melik Adil kumanda e
diyordu • .Mısır kuvvetleri (Amuri) nin 
askerlerine öyle bir şiddetle saldırdılar ki 
hac;-lılar ilk çarpu;mada darmadağın ol
dular, Amuri, Dimyatı ela, muhasarayı da 
bırakarak güç belA Filistin yolunu tuttu. 

• 

1 ki gün sonra Mısır ve Suriye as-
kerlerinden mürekkep ordu SalA-

lnrldinin kumandasına yakısacak bir in
tizam ile Kahireden çıktı. Bütiin Mısır
lılar uzak me~afelere kadar Melik Nasırı 
teşyi ettiler. Muvatiakiyetine dualar ey
lediler. 

Melik N!sır, Süveyş berzahını geçti. 
Ayağının tozile Kudüs krallığının ilk 
müdafaa hattı olan (Gazze) ye hücum 
etti, 1aptctti ve :şehri yerle beraber ey
ledi. Hücum o kadar ani olmuştu ki şeh
rin hAkimi (Milon dö Plansi) kıtzılden 

kurtulabilen askerlerle kaleye anc11k ka
pağı atabildi. 

Emir, kaleYi muhasara ile vakit kay
betmedi. Gazzeden çıktıkt:ın sonra Kahi
reye döneceğine Kız.ıldenize doğru iler
ledi. O, pek güzel tanıdığı Tih sahrasını 
geçerek }<;lyat'a hücum etti. Bu şehrin 

Mısırdan Mekkeye giden hacıların ker
van yolu üzerinde olduğu için Müslil
manlnrca ehemmiyeti vardı. Elyatı da 
zaptetti: kcrvanlıırın muhafauı.:;ı için içi
ne milhim hlr kuvvet bıraktıktan sonra 
Kahireye döndi.ı. 

Bu muvaffakiyctler, Kudüs Kralı A
muriyi Mısırı istilf! hırsından vazgeçir
me.ğe kılfi idi. 

Genç Emlr, nasıl dualarla tesyi edildi 

metlerine nihayet verilivordu. Bir Jtiin 
bir<l.enbire hütün Şii hakimleri azledc
rC'k yerlerine Sünni karlılar tayin eyledi. 

Bu dcgiı:lklıkler Mıqrlılım hayrete dü
şürüyor, fakat halkta belli başlı bir mu
halefet uyandırmıyordu. 

Bu ıslııhat dev adımlle yiirürken Sul
tan Nureddin'dcn ir;ıde üstüne irade ge
liyordu. 

Araı:ı birM'. dııhn t:ı:t':çli. Fıılımlfore has 
nlan ye~il rengi bütün rcsmt dairelerden 
kaldırttı. 

Bu icraat günü gününe Nureddine ra
po~l:ırla bildlriliyq;du. 

Az.id yatıılta düşmü•tü. Haftalardan
bcri müthiş bir ate•le kıvranıyor, lldeta 
yavaş yavaş eriyordu. Salı'ıhaddin ııaray 

ve halifenin muhitinde bulunanları u-
7.aklaştırdığı cihetle Azidin dııııırıdıı olan 
bitenden haberi yoktu ve olmak isteme
diği de anlaşılıyordu. 

1171 Senesi E:vJulünün 
Bir Cuma Günü 

A rtık hulbelM·dım Azidin nı:ımının 
kalkmıısı bir 1aman meselesinden 

ibaretti. Eyyubller bütiin tedbirleri aldı
lar. Vezirin gir.li teşkiliitı gece gündüz fa
aliyette idi. Vfüzler her tarafta nutuklar 
irad ediyorlar, bu nutuklar ufak bir iti
raza uğrıyııcak olursa ı:ıhalinin araınna 

karı~hrılan teşkilatçılar söze karışıyor

lar, hatta dövüşe kadar gidiyorhırdı. 
Salahaddin Mısırlılardan yavaş yavaş 

aldığı Fatımi hakimiyetinin yerine kuv
vetli bir adfılet ikame eylemişti. "Herkes 
canından, malından emin bulunuyordu. 
Artık evvelce olduğu gibi (İbnirreıdk) in, 
yahut (Şaver) in adamları, efendileri na
mına halkı soyamıyorlar, davacılar mah
kemelerde Mil kadılara dertlerini anla-
ta biliyorlardı. 

. . 

F atımt hılAtetine nihayet verı:ıe~ 
meselesi o hııftanın Cuma gilnü 

için tekan-ür etmişti. Büyük camiin dış 
avlusu bile adam almıyacak derecede ka
labalıktı. 

Eyyubller ön ııafları lşgııl etmişler, 

Suriye ordusunun bütün Emirleri, ku
mandanları eamiin her tarafına ddılmı:s
lardı. Salahaddin, babası Eyyup ile bir
likte geldi. Atlarından indiler. Vezirin 
gelmesi ile beraber minarelerde ezanlar 
okundu. 

Geniş eamiin havnı1ında bir fevkalAde

lik vardı. Herkes miihim bir hMisenin 

vı.ıkuunu bekliyor gibi idi. O hafta hut
beyi (Allfım) isminde bir imamın oku
ması da kııyda değer bir vaka teşkil edi
yordu. 

(Devamı var) 

Jandarma Subay ve Gedikli 
Erbaş Okuularında Diloma 
Tevzi Merasimi Yapıldı 

(Başı 1 incide) 
tırmak için bu müesseseye alınmış.. 
lar ve altr ay devam eden tahsille
rini muvaffakıyetle ikmal ı:tmişlcr
dir. Gedikli olarak kıtalarına ilti
hak ediyorlar. Şimdi her iki krsım 
liyakatlerinin resmi vesikaları olan 
diplomalarını huzurunuzda alacak
lardrr. 

Vazifenin şerefle irtibatı katidir. 
Vazifeden kaçanın şerefi olmaz, 
bunu biliniz. Asil bir milletin ço. 
cuklarısınız. Ona layık olmıya mec 
bursunuz. 

Vatandaşlara daima nezaketle, 
şefkutle muamele ediniz. Ifakkani
yetten ayrılmayınız. Vaziicni.z sizi 
şiddet kullanmıya mecbur ettiği za
manlarda bile, tedip ve tenkil ede
ceğiniz günahkarlara karşı yüreği
nizden şefkati eksik etmoyiniı:. 
Böyle ağrr vazifelerinizi de en az 
zararla ifa yolunu bulmıya ~alışı. 
ruz. 

HAMBURG VE 
CİVARINA SON 
HAVA BASKINI 

( Başı 1 incide ) 
bisirtde bir Alman hücum tayyare
sinin attığı 9 bomba, birkaç kişinin 
ölümüne ve iki kişinin yaralanma
sına sebebiyet vermiştir. İngiltere
nin Cenubu Garbisinde Alman tay. 
yarcleri tarafından atılan 3 büyük 
düdüklü bomba birkaç ev VC! clü!-:
kan yıkmış ve bir kadınla 4 yasın
da bir çocuğun ölümüne ve 6 kişi. 
nin hafifçe yaralanmasına sebep ol
muştur. 

iNGİJ.İZ RESMİ TEBLİGİ 
Kahire, 22 (A.A.) - Resmi teblig: tn

gilız hnva kuvvetleri tnrafındnn hafta so
nunda yapılan hücumlar neticesinde 
Tobruk ve Regubhi hava meydanı mü
him surette hasara uğramıştır. Regubhide 
Uç yangın olmuştur. Bunlardan bir ta
ne!'i, 100 kilometre m~safeden gözUk
müo:;tiir. Ticaret gemileri tahrip edilmiş
tir. l'.Tendrekte bir yangın çıkarılmış ve 
büyü!<. bir vince tam isabet vaki olmuş
tur. 

Bardiada askeri herleflere, muvnf!akı
yetli hi.icumlar yapılmıstır. Düşmcın, Si
cli Barraniye. Solluma, Mer~' :vr"truha ve 
Fukaya hücumlar yapm şt·r Bu mınta
knlar bombardıman edllmi~tir. Tahribat 
azrlır. 

Suı:ianda, İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup bombardımnn tayyareleri, bir 
hava meydanına ve civarındaki binala
ra hücum etmi~lerdir. Üç hangardan nıü
rekkep bir grup üzerine tam isabetler 
olmustm. B!itün tayyarelerimiz sa~ ve 
salim üslerine dönmüşlerdir. Assab'da 
donanmanın mühimmat ve techizat de
polarına mu\·a!fakiyctll hücumlar yapıl
mıştır. 

Kuvvetli avcı filoları refakatinde bir 
Italyan bombardıman tayyareleri grupu, 
Malta üzerine iki hücum yapmıştır. Sa
nıldığına göre, bir bombardıman tayya
resi hava dafl toplarımız tarafından dü
~iirülmüştür. Bilahare tayyıı.relerimizden 
biriı;l iki düşman avcı tayyaresi tarafın
dan hücuma uğramı§tır. Bu avcı tayya
relerinden bir tanesi düşilrülmüstlir. 

Diğeri kaçmiştır. 

ALMA..1'1' RES:\d TEBLİGİ 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman tebliği; 
Alman muharebe tayyareleri, ingilte

redP hnva meydanlRrına, liman tesisatı
na, petrol depolarına, fabrikıılara yeni
den hücum etmiilerdir. İniilfıkler ve bü
yük yangınlar müşahede edilmiştir. 
Manş'da seyretmekte olan bir kafileye 

yapıl;ın hücumda mecmuu 40 bin tonilato 
hacminde bir sarnıç gemisi ve dört ti
caret vapuru bomba ile batırılmıştır. 

Şimall ve Garbi Almanya üzerinde 
düşman tayyarelerinin attığı bombalar 
yalnız ma!idi hasarlar vukua getirml§tir. 
Düşmanın dun umumi kaybı sekiz tııy

yııreclir. Bunlnrdan bir tanesi Sundeı·lnnd 
tipindedlr ve Trondheim civarında dü
şürülmüştür. Dört Alman tayyaresi üs
süne dönmemiştir. 

İTALYAN TEBLİÔ-İ 
İtıılyada bir mahal, 22 (A.A.) - İtal

yan umumi kararglihının 43 numaralı 
tebliği: Emin bir membadan verilen ha
berlere göre 8 ile 13 Temmuz arasında 
cerey3n eden deniz, hava muharebeleri 
cfnasındn tayyare gemisi "Ark Royal" ve 
muharebe itemisl "Hood" dan ba~ka 
Warı:pite tipınde 31000 tonluk bir gemi 
ile 10.000 tonluk Gloucester ve 5000 ton
luk Archusa kruvazörleri de alır hasar1' 
ui(rahJmı~tır. Düşman mürettebatı mah
s(ıs zayiata maruz kalmıştır. 

Motörüne {ırız olan bir sakııtlık neti
cesinde denize inmek mecburiyetinde 
kalan bir tayyıırcmlzin kurtarma ameli
yatı esnnsında tayyarenin mürettebatını 
mitrıılyöz atesi altına alma~ıı teşebbüs 
eden bir düşman tayyaresi avcı tayyare
lerimiz tırafınclan alevler içinde düşıiriil
müştür. Tayyarenin mürettcb11tından pa
raşütle denize inen bir zabit deniz tayya
relerinıizden biri tarafından kurtarılarak 
c~ir P.dılmiştir. 

Şimali Airikada Sidi-Barrain ve Mas
ra - Mııtruh'daki di.i;iman üsleri tııyya
relctlmiz larnfından müessir surette bom 
bardıman edilmiştir. Şarki Afrikarla Du
na füstınde Warjlr'de bulunan tnyyare
lerlcı İngiliz kıtalaı·ı bombardıman edil
miş ve mitralyöz ateşi altına alınmıstır. 
BurarlR dilsmnnın bir avcı tayypre.si crn
şürlılmiişti.ir. niitün tnyyarcforimiz cHin
mii•lerdir. Asınara ii:ı:crine dUşmıın t<IY
yurelcri tarafından akınlar yapılınış ise 
de kimseye bir~cy olmamış ve hiçbir ha
sar knydcdilnıcmi~tir. 

Londra, 22 (A.A.) - (Reuter) : 

Bugünden itibaren sizinle ara .. 
mızda çok mühim bir miin<lscbct 
teessüs etmiş bulunuyor. Bu müna
sebet vazife ve mesuliyet iştiraki
dir. Simdi size bu müşterek vazife 
ve ~esuliyetin üst kademesinde 
bulunan bir amir sıfatile hitap edi
yomm. Vazifede bulunduğunuz 
müddetçe bu sözlerimi daima hahr
lamnmzı isterim. 

Bir sene evvel bu müessesede 
diplomalarını alan arkadaşlarınıza 

hıtap ederken, "muvaffakıyet için 
en büyük rehber vicdanlarımzdır,, 
demiştim. Onu size karşı da tekrar 
ediyorum. Bütün hayatınızda sizi 
fen.adan korumak, iyiye ve doğru
ya ı::ötürmck için bundan daha kuv
vetli bir nasihat bulamam. Vicdan. 
larınızm emrinden ayrrldığınxz an
da karşınıza çıkacak olan yol, mu
vaffakıyetsizlik yoludur, hiısran 
yoludur, mahçubiyet yoludur. Bu 
deği§mcz hakikati size ifade etmek, 
mernliyct ortağı sıfatilc hakkım ol
duğu gibi, bugün ha:ıhelkader müş
terek mesuliyctin toplandığr son 
ncıktada bulunmak itibarile de va. 
ııfcmdir. 

Resmen bildirildiğine göre, serbest 
sansürü idame hakkında İstihbarat 
Nezaretinin ald1ğr kararı Nazırlar 
Heyeti tasdik ctmi§tir. Cuma günü, 
matbuat istişare komitesine bu ka
rarı bildiren İstihbarat Nazrrı Duff 
Cooper, efkarı umumiyenin ser
bestçe hiçbir zaman muhalefet et
mek niyetinde bulunmadığına işa

İyi biliniz ki, her 'l'ürk milleti
nin bir cüz'ü ve vatan kuvvetleri
nin bir parçasıdır. Onu yok yere 
hırp&lamak, örselemek vatan kuv
vetlerine zaaf vermektir. Tfük ço. 
cuğusunuz. Bundan kaçmacak~mız. 
Elinize verilen silil.h, üzerinizdeki 
üniforma size milletin emanetidir. 
Onun hukukunu sıyanet için bir 
vasıtadır. Onlcı.r ancak bu gaye i
çi:ı kullanılır. Bundan başka bir , 
maksat icin, şahsi arzu ve emeller 
için bunlardan istifade edilemez. 

ret etmiştir. 

Almanlar. Fransız 

Milleti Arasına 

Nifak Sokuyormuş 
Tlirkiyedc icrai vazife deruhte 

etmlş olan bizler, Büyük Millet 
Meclisinin tanzim ettiği kanunların 
hükümlerini tatbik ederken yega. 
ne hedefimiz milletin haklannı si. 
yanct ve onun menfaatlerine hiz
met olmalıdır. 

Sizi muvaffak ~örmek, en biiyük 
emelimizdir. Vicdan rehberiniz 
gayret ve fazilet §İanruz: olsun.,, 

Vichy: 22 (A.A.) - Belçika hu
dudundaki Fransız gümrükçüleri 
vazifelerine ve ithal edilen emtia 
üzerinden muntazaman gümrük re. 
simleri almağa baslamışlnrdır. 

Londrada çıkan Manchester Guar· 
dien, Almanlarrn Fransı7~mil1<>ti ara 
sına nifak sokmak için AJmımlar ta
rafından sarfcdilcn gayretleri izah 
etmektedir. 

l.OZAN 
RUHU 

(Başı 1 incide) 
ler yaşamak hakkına maliktirler., 
prc•nsibi ile tatbikatta ancak su1lıe, 
dostluklara, iyi münasebetlere yol 
açmıştır. 17 senedir Türk - Yunan 
münasebetleri ve Türkiyenin Lo
zan muahedesinden sonra, bütün 
devletlerle olan miinasebeti, ayni 
ölçüyü muhafaza etmiş ve bu suih 
davası muvaffak olmuştur. 

L ozanın imzası~dcı.n on yedi se-
ne sonra, yıne ontın y;t~a

makta olduğundan bahsetmek, gü
nümüzün içinde çcı.lkandığı hadise
ler gözönüne getirildiği takdirde, 
Lozıın ruhunun hakikaten, h;ıkiki 
istiyaklara ne derecede tetabuk et
tiğini daha vazıh bir şekilde ort[ıya 
atar. 

Lozan sulhünün ihtiva ettiği bu 
beşeri esaslar, Avrupanın Cenubu 
Şarki mıntakasında on yedi sene
dir sulhün garantisi vazifesini giır
dü. Bir realiteye, bir ihtiyaca teta
buk eden bu sulh prensipleri, t nc
bilir ki, Büyük Harpten sonra ya
pılan ilk insani ve adil sulhtür. 

Onda ne Scvr'in, ne de kardeşle
rinin ruhu hakimdir. Bilakis suıhe 
susamış bir dünya parçasının hayat 
hakkı mevzuu bahistir. 

Lozan sulh~i. bu kudreti nereden 
aldı:· Lozan sulhü bu kudreti Türk 
milletinin aklı seliminden ve ateş 
hattından yetişerek cephede o~duğu 
kadar, tefekkür ve siyaset uahasın
da da milletin iştiyaklarını, arzu
larıru ve cihanın temayüllerini an
lıyan şeflerin iradesinden aldı. A
tatürk ve Milli Şef İnönü, cihan 
karşısında bugünkü Türkiyenin iki 
usta mimarı halinde yalnız milli 
tarihe değil, milletlere hakiki sulh 
formülü bahşetmiş beşeri sulh kah
ramanlan halinde dünya hafıı;ası
na intikal etmiştir. 

Lozan sulhünün imzasından on 
yedi sene sonra yapılan dünya mü
cadelesine biz, Lozanın ruhumuzda 
açtığ! zaviyeden bakıyoruz. Ve be
şeriyet için badirelerden çıkacak 
tek yol, İnönü'nün Lozanda formü
le ettiği milletler hakkının bütün 
beşeriyet için kabulüdür. Başka ça
re bulunacağına kani bulunmuyo. 
ruz. 

Taksim Belediye 
Bahçesinde 

infilak 
(Başc 1 incide) 

Dün akşama doğru Taksim Bele
diye gazinosunda vukua gelen ani 
bir infilak binlerce lira hasara se
bep olmuştur. Vaka şöyle cereyan 
etmiştir: 

Gazinonun mutfak, ambar ve 
bulaşıkhane olarak kullanılan kıs. 
mında havagazi tesisatını kontrol 
eden Havagazi Şirketi memurlarm
dnn Osman, musluğu açık bırakmış, 
çıkan gazlar her tarafı sımsıkı ka
palı olan bu daireye dolmuştur. Iştc 
bu esnada müteahhit Ekrem Hakkı
nın maiyetinde çalı~an ve binanın 
bazı noksanlarını tamamlamal.üa o_ 
lan amelelerden birisinin çaktığı 
bir kibriti müteakıp gaz mi.ithiş bir 
gürültü ile patlamıştır. İnfilak o ka
dar siddetli olmuştur ki, gazinonun 
rllğe; yerlerinde bulunanlar butüıı 
binanın berhava olduğunu zannet
mişlerdir. Biraz sonra şaşkınlıktan 
kurtulan gazino ml.istahdemini aşa
ğı kata indikleri zaman bütün böl
melerin parçalandığını ve camlaıın, 
cc:ırccvelcrin biribirine karıştığını 
gör~üslerdir. Nüfusça hiç bir zayi
at olmamıştır. 

Dün akşam geç vakte kadar ya
pılan tahkikat, hadisenin Havagazi 
Sirketi memurlarından Osmanın 

dikkatsizliğinden ileri geldiği neti. 
cesini vermiştir. 

Küçük :Memleket 
Haberleri 

NEVŞEHİR - Bir haftadanberi bunal
tıcı sıcaklar devam ediyor. Gölgede ha
raı·et 33 e kndıır çıkmıştır. 
NEVŞEHİR - Damad İbrahim Pa~:ı

nın ufalc bir dağ üzerine yaptırdığı mu
azzam kalt'nin bir kısmı bunrlan ~ sene 
evvel yıkılmıııtı. Tarihi kıymeti biiyük 
ol<ın bu kalenin ı;iiratle tamir edilme$i 
haH;ın tf'mennilcri anısındadır. Aksi 
halde, digcr kısımları da çökecek ve za
manla kaybolup gidecektir. 

SAFDJLLERI DOLANDIRAN 
ADAM 

Tahtakaledc Kazım isminde bir 
adam, 3 safdilin 47 lira parasını do .. 
lanclırmıştır. Kazım derhal yakala
narak, birinci sulh ceza mahkeme
sinin huzuruna çıkarılmış, suçunu 
itiraf etmiş, 4 buçuk ay hapse mah. 
kum edilmi§ ve derhal tevkif olun~ 
muştur. 

23 - 7 -

lzmirde Talebeler Kamptan 

İzmir Liseleri talebesi. kamp talimlerini ikmal etrn 
be, kum:.mdanlariyle birlikte bir geçit resmi yapmış ve 
keline celenk1er koymuştur. Bu resimde talebenin geç 
rüyoruz .. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 

Y abancdarın Dikkat Nazarla 
I - 2/9/940 Pazarte&i günü sabahından itibaren İstanbul'da 

cılarm (93f' ve 939 seneleri Eylıll aylarında aldıkları bir ve iki s 
ki ikamet vesikalarının de~iştirilmesine başlanacaktır. 

II - İzdiham ve karışıklığa meydan verilmemek için hangi 
sahiplerinin hangi günü müracaat edecekleri aşağıda gösterilmi~t 

III - Her yabansı elinde ikamet numaran hangi güne te 
gün ve satte lüzumlu vesikalarile (Milddeti uzatılmış pasaport 
mühaberleri) Dördüncü Şube Müdürlüğüne müracutla muamel 
receklerdir. 

IV - !kamet tezkeresinin günü bitenler cetvelde yazılı 11r 

zin muayyen müddet içinde müracaat etmelidirler. 
V - :.:529 sayılı kanunun muvakkat maddesinin A. hkrau 

kiyede Beıı seneden fazla oturan ve senelik kaıançları 240 lirada 
bancılar 12'i kuruş mukabilinde ikamet tezkereleri alabilmeleri · 
durlerinden kazançlarını tasdik eder bir ilmühaber getirmelidir! 

VI - Yeni ikamet vesikaları Emniyet Müdürlüğü binasın 
sus unda satılacaktır. 

2 - Pazartesi 
3 - Salı 

Ögleden evvel 
Saat 

9 - 12 

1- 75B 
1501 - 2250 
3001 - 3750 
41101 - 5250 
6001 - 6750 
7501 - 8250 

4 - Çarşamba 

5 - Perşembe 

6 - Çarşamba 

7 - Cumartesi 
9 - Pazartesi 

10 - Salı 
11 - Çarşamba 

12 - Perşembe 

8251 - 9000 
9751 _ .. 10500 

11251 - 12000 
12751 - 13500 

13 - Cuma 
14 - Cumartesi 
16 - Pazartesi 
17 - Salı 
111 - Çar:ıamba 

14751 - 15000 
15751 - 16500 
16501 - 17250 
18001 - 18750 
19501 - 20250 

19 - Perşembe 
20 - Cuma 
21 - Cumartesi 
23 - Pazartesi 

24 - Snlı 

25 - Çar~amba 

26 - Perııembe 

27 - Cuma 
28 - Cumartesi 
30 - Pazartesi 

21001 - 21750 
22501 - 23250 
24001 - 24750 
24751 - 25500 
2!1251 - 27000 
27751 - 28500 
292111 - 30000 
30751 - 31500 
32251 - 33000 
33001 ve daha yukarısı 

= 
Mualla ve Sadi 

BU AKŞAM 

Buket Park 'ta 
Suadiycnin en şık Gazinosu olan 

BUKET PARK'a Bu akş&ım 
muhakkak gıdiniz. 

M e•rubııt 40 Kuruştur. 

........................... 
, DOKTOR ' 

Şükrü Mehmet Sekban 
Gureba hastanesi cilt ve ıUhrev1 

hastalıkları sabık hekimi 
.Pazartesi, Çı:ır§amba ve Cuma 
günleri üçten altıya kadar, 
Beyo1!1u İstakliıl Cad. !Hl No. 

··---· Tel: 4091 

[ 

Dr. SUPIIİ ŞENSES 1\ 
İdrar yolları hastalıkları mUte· ı 
h;ıssıaı, fleyoğlu Yıldı:r; ılnemaeı 

ı.r~r~ıııı tramvay duraıfı Lekler 

- ıpartımanı Tel: 43924 -

OSMANLI BANKASI 
-İLAN-

Osmanlı Bankası hisseclaran hey'eti u
mumiye içtimaı 17 Temmuz 940 Çar~am
ba günü Londrada aktedilmiştir. 

Komite tarafından hlı;sedarana arzedi
len mukarrerat Htifnkıan1 !le tasvip edil
miştir. 

Tahlifname ile birlikte ibraz edilecek 
71 numaralı kupona mukııbll 23 Temmuz 
!l40 tarihinden itibaren üç şilin altı pens 
temettü hissesi Londrada tediye edilecek
tir. 

KAY 1 P : Gelenbevi orta okuJundrın 

1038 - 1939 ders senesinde aldığım 27 
genel numRralt diplomnmı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskiainin hükmü 
yoktur. - Şahabettin Yıı:ı:maoılar 

Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hakimli· 

ölndcn: Mahkememizce terekesine el ko

mılup tasfiyesine karar verilen ölü Ali 
Buçuk zade Vchblnin terekesi defterinin 
tutı.ılmnsınıı karar verilmiş olduğundan 
ıılacaklılıırın bir ny zarfında alacııklarını 

kaydettirmek ilzMe mahkemeye müra
caatları ve aksi takdirde masa tcvziatııı. 

dan hariç kalacakları ilan olunur. (2823!)) 

. , 
Askeri Fabrikalar 

Komisyonu 116 

1500 Takım Kıtlık 

Vıptırılıc 

Tahmin edilen bedeli 
1500 takım kı~lık erııt 

fabrikalar Umum Müd 
satın alma komisyonurı 

ıartcsi günü saat 15 de k 
le edllecektlr. Şartname 
komi!yondan verilir. Tal 
kat teminat olan 1434 lir 
vi teklif mektuplarını m 
at 14 de kadar komisyo 
kendilerinin de 2490 rıu 
2 ve 3 eti maddelerinde 
misyoncu olmadıklarına 
kadııı· tüccardan olcluklaı 
Odası vesikasile mezkür 
knmi~vona müracaatlArl. 

Deniz Levazım Sı 

Komisyonu llCiı 

ı - Mevcut evsuıı ıu 

edilen bedeli (7854) lira 
meşe siyil ve bloklann 24 
rastlıyan Çarşamba günü 
sımpaşada bulunan Deni 
tınalma Komisyonunda P 
mesi yapılacaktır. 

2 - Kat'! teminatı (11 
şartnamesi her gün iş fi 

mezkur komisyondan par 

S - İsteklilerin 2490 
İ'>ledlğl veııalkle birlikte 
misyona mtlraenntlıırı. 

Sağlıjın kıymetini 

Bayanlara adet zanıafl 
seve kullanacağı miJct' 
yumuşak ve sıhhi en 
rem tuvalet bezleridif· 
biseler altında bile 

FEMİL ve 
Her eczanede, kadın JJ 
ve tuvıılet mıı~azaları 
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ONE BEDELi 

Ecnebi -1 •ene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 

• 8 Ay 800 " 
1 Ay 

ltlerıırası 300 .. 
l olını Posta ittihadına 

beJan memleketler için 
9 8 e:: ll ıni.lddet sıraslyle 

' .' .' radır, Abone be-
eşındır, Adres d "I 
ştu Ce. itlrmck 

ıo ;· Cevap.için mcktup-
Uruslult pul il'1vesı 
lfızımdır. 

di inkişaflar 
fıpayı kasıp kavuran bQ...nı. h 

her saha J """ ar-
da olduğu g[bi iktı -

da çok bi)y{} sa 
ıır. HattA h k tahribat yaptıCı 
il, halen arbln doğurduğu güç. 
dre satm::arlplcrc bol bol si-
1cllr. Birçok o~an Amerika bile 

ınatbu:ıtı i~nc:ı. ve bitaraf 
'Pa.nnı Pek' n . ÜZdckı loş içln
"e kıUıb u;ruııın bir kısmının 
• Yncağuu Yazıp du-

ll batnn dünyayı sara n....._ 
mcmıekctfm· n •n.~adl 

asını tabu k ııae de az çok 
kat Cfunh 

1 
Brştbıınak icap c

a rağtnur Yet Hükumeti, bu 
:n Ahengini e~ memleket iktısadi 
rıek i in zınamak ve onu 
t. ç Clindcn 
-ıa, bütün tcdbirl g~en htt şeyi 
Ot fırsatı k crı almakta ve 
aratnaıcta açıknnadan istifade lm

iYor. Ti~: samimi bir tcynk-
elclerde çıka~e~ Vcklllmiı.in, bu
ııuz gibl, hükQ eyanatında da 0 _ 

bir ti met Almanya ile 
carcı anlaşın 

meselesi h l° a!lnın fın1.asını 
ile Almanya ıne getirınlşllr. Bu 

1Ulfimü7.den b~ya hemen her tür
le demı~olu lr miktar satıp mu
lbilcccğiz. Ya:~a~mı ve fabrika 
ithalat tacirl~ _cm ihracat ve 

ıınır. mıze Yepyeni bir 

Akdenlzi de b -
vasıta har ugun emnly<'t <'dll-

:arct Vekili~~~ cetlrmlşUr. Fakat 
vechlle b' beyanatından an-m ır kısım ih met, Yenı Y racatımız 

demlryolıınd apılan Haydarpaşa -
istifade etrnc~n ve Hasra körfc
c bu hususta !~kfınlarını arnıı
Unda bul r anlıı:ıına yap-
t unrnuştur 'B 

e . Rıısya Yollle B . undan baş. 
den tlcart altık mcmlekct-

n kılınını.-4 rnünasebeUer lcsisi 
YO ~·ır. 

r ki, YUkand 
hukflmet, a da ııöylcdlğl-
işaf ll'l<'mleket fkt 

ı lı;in hlçbi ısadlya-
her şey1 r fırsatı knı;ırrna 
a düşen bı1apmıştır. Şimdi TUr~ 
(hni~fzllcer kvazife kalıyor: Hiçbir 
firüstırtkle ça~P•lmadan, cmniyet

IŞ?n::ık ... 

• rda Petrol 
-:-----_' 

Q 
gazetel1>rd k 

miycti k e Üç\\k, f:ıkıat e-
l. :Su kii ~o büylık blr haber 

e r>etroı ~a~~k 
1
habr>r, Hııtay vi

tdu. Adına •ı lrtan bulunduğunu 
a b" a ın mı" d ır ınem1 k ~ a denilen 
•inde ve he et iklısadlyatındıı 1 

Ud cp ına ' -
afaaı:ında en da.ha ınlıhiın 

ı burnaa ne kadar büyük rol 
uzun 

halde 1- Uzadıya anlat-
ıevvm Be ~zıum Yoktur. Kısa b' 
arı ,__ r de d ır 

uulundugu : zengin Petrol 
kaaar •ev' nu oğrcndlğimiz ·~ 

" ınını t"k ..... 
rdun d!\ha bl ş ı . Bunlardan 

c:1 birçok Pctr~~ok Yerlerinde ü
ılrnt~r ,, damarlarına •-

is· . ~arın d h • ... -
ımız Ve lesk"l' a a tok nrarnn 
a ı atımız old ,., 

ÇQJt Petrol Uıı;u za-
~ıkaracağırn damarlnnnı bulup 

bıaun en k IZdan emin olnbl-
k b' 1Ynıcuı hn la - ır eömerUlkl n etlerini 
OVfinebiliriz. e veren toprak-

<?rdc ı 
d stanbulda . 
Ok1~in.in tccr Yıne alarm 

et halde iy• Ubesi Yapılacak-
ııı:iında ı s~~h:~cmmel olsun 

an cvv 1 . Yok. Ynlnı2 
rflrncsı ı· c bıtiriUp mük 
1t· uzımd cm-

l ı harbi kim ır kanaatındeyiz 
n bir se flltcınez · 
Bıu ihtirna1 d ., şimdilik 
. Yoruz ki M c mevzuubahs 
ı . kapıdan İ C'hrnetçtğln nöbet 
gıhrernez.. F ~=rtlye kötn niyetli 
• er b ne olu b nd1rcye k r ne olmnı 
ir Ur~YcUndeyJz ar ı haz.ır bulun-
hlrını tak' . Bu aların tcn•·" 

r al k ıp ettik ~· u 
h ış anlık h çe, halkta onn 
~klkaten bi:sı\ olacak ve gllnfin 

: Uriyctinde ak ıı)rrn f arel.j Ver-
• cı ınsa h i • crkcsin 
ne düdük] . 

l'ld l'rı kerü b 
~ korkuyoru7. c ediyorlar!" 

llıla r, davetler 

Loıan ,1 1 ~ • 
ıu 11 .ı.ı donünı·· 
ın llkevlnd U 

u mu en: Loza . 
RUnu nascbetile n cunfinün 

lldn1t1 saat ıa.ao d 24.~7-D4o Ccır
tla merkez b" a l.vlmizln Te-

CaJttır. 1 ınaı.;ındn bir t 1 
lafe - İstlkıtı op :ın-

l l'a~ hakkında k 1 m1r11ı. 2 -
it <t ı Abact.ın ta onfe ilns (Do-

v korosu ta raıından), 3 -
ratınd:ın). 

TAN 

..... 

Yazan: Sevim SERTEL 

Rusça Konuşmanın Cezası • Kısmet6 

Muhacirler • Hag Hagkhaşun -

Amma da Tesadüf 
F ilvaki Romanya Besarabyayı Sov-

l11giliz A11aı·atan filosuna mensup "Royal Oak,, zırhlısı 

yctlere patırdı çıkarmadan dev
rrtmiş1ir. Fakat ne de olsa arada ufak 
tc!ck vakalar olmuştur. fştc bu kıırgaşa
lıkta Rcsarabyayıı hemhudut bir Rumen 
şehrinde karanlık bir sokakta şöyle bir 
hfıdise cereyan etmiştir: 

Ak denizdeki Deniz 
Kuvvetleri Arasında 
Etraflı Bir Mukayese 

O gece bu tenha sokaktan geçmekte o
lan bir Rumen askerine slvll bir şahıs 
çarpmış, sonra gayet na7.ik bir tonla rus
ça: 

- Aftedersiniı! demiştir. 
Sovyetlere zaten için için kızan Ru

men, birdenbire yii7.une !ırlııtılan rusça
yı da duyunca karşısındakinin bunu k:-ıs
dcn yaptıtıını sanarak muhatabına bir iki 
yumruk indirmiştir. 

O esnada orarlan gcçmekte olan cllğer 
iki kişi araya glnnlş ve mesele anlaşıl
mıştır. Dayak yiyen sahıs Rusyndan Ro
manyaya yeni naklolunan bir Amerikan 
diplomatıdır. Kazara çarptığı Rumen as
kerinden af dilemek için gayri lhliyıırt 

ingili7.ceden başka bildiği yegt.ne yaban
cı dili, rusçayı, kullanmıştır. 

Tabii mesele anlaşılınca herkes ,ı:iil

meıte ba~lamış, Rumen askeri de Ameri
kalıdan öıür dilemistir. Hoşsohbet bir 
şahıs olan Amerikalı onn, kabahatin 
kendinde olduj;!unu, fllur olmaz yerde 
dÜ$Ünmeden ecnebi dili konuşmanın ce
zasını çektiğini söylemiştir. 

} ngiltere ve Fransa ile karşı 
. karşıya bulunduğu sıralar

da, Italyanrn Akdenizdeki vaziye
ti çok müşküldü. Vfıkıa Fransız 
donanmasının kavgadan tasfiye o
lunması, İtalyanın müşkül vazi. 
yetini mii~ıkün mertebe ıslah et
miştir: Fakat buna rağmen hnttı. 
harp filoları arasında bir mtıva
zene teessüs etmiş değildir. 

Büyük Britanya, Akdenize, 
Queen Elizabeth tipinde beş zırh
lısile Rcnovn, Repulse ve Hooci i
simli üç kruvazörünü tahsis etmiş 
gorünmektedir. 

1916 ve 1920 de denize indiril
miş olan bu üç kruvazör, 1929 ve 
1930 da yeniden inşa edilmisler-
dir. • 

Renovn'la Repulse 32 şer bin 
tonluktur. Hood'un tonajı ise, 
42300 dür. 

Hepsi de, 15 ş~r pusluk toplar
la mücehhezdir. Bu vaziyetlerile, 
bunların her üçü de, on beşer pus 
luk yirmi toplarilc, yalnız on se
kiz topu bulunan Lidorio ve Vit
torio Vcneto kruvazörlerine kafa 
tutabilirler. 

Queen Eliz.:ıhcth tipindeki beş 
zırhlıya gelince; on beşer pusluk 
kırk topu bulunan bu deniz dev. 
lcri, İtalyan Cavour tipindeki dört 
zırhlısına mütcfevviktirler. Çün. 
kü dört İtalyan Cavour'unda 12,6 
pusluk 48 top vardır. 

B undan da anlaşıltr ki, tngil-

harici kaldığı, ancak bu takdirde 
anlaşılabilir. 

Deniz muharebelerinde, hangi 
taraf topçusunun daha fazla mu
vaffak olduğunu da, ancak, son 
muharebeleri hatırlıyıırak anla
mıya çalışabiliriz: 

Jutland harbinde, İngiliz filo. 
ları, büyük çapta 4598 mermi at
mışlardı: Bu atışlarda, yüzde 2, 17 
nisbctinde bir isabet kaydolun. 
muştur. 

Ayni harpte, Alman filosu, bü
yük çapta 3597 obüs atmıştı. Bun 
!ardan ancak ylizde 3,33 ü hedefe 
vurmuştu. Muharebe, 20 kilomet
re içinde vukubulmuştu. Ve top
çuların iki harp yılınca sürmiiş 

talimleri, tecrübeleri vardı. 
Burada anlaşılan nokta, l.' yi.ik 

mesafeler içinde yapılan deniz 
muharebelerinde, isabet ihtimali. 
nin ve imkanmın aşikar zaafıdır. 

Vakıa, o zamandanbcri, atış me
totları hayli tekamül etmiştir. 

Fakat tedafüi metodların da <!yni 
derecede tekamül ettiğini unut. 
mamak lazımdır. Hem zırhlıların 
mukavemetleri de bugiin Jut
land'dakinden çok farklı, ve mü
tekamildir. O zaman, Queen l\la
ry, Indefatigable, ve Envincıble, 
yalnız beş isabetle batmışlardı. 

Bugünkü zır.hhlar, tayyare hü
cumlarına karşı da mahfuzdurlnr. 
Mesela, Norveç sıthillerinde kf'n
disine tam bir isabet vuktıbulmıış 
olan Renovn, şimdi, Akdeniz filo. 
sunda da görimmekledir. Egcr ha· 
kikaten yarallmmış ise, Hood'da 
da ayni şey olması, ve onun da 
doklarda uzun miiddel kalmama
sı çok mi.ımkundi.ir. 

terenin Akdeniz donanma
sı, - hattı harp gemileri bakı. 
mından - şöyle, böyle bir faiki
yete sahiptir. Fakat, bu donan. 
ınanrn İngiliz "Hoone Fleet., i, 
yani ana vatan filosu tarafından 
takviye olunması, her an beklen- F akat, tayyare taşıyan gemi. 
mcktcdir. lcrde vaziyet ayni değildir. 

İngiliz ana vatan filosunda Glorious'ların tedafüi tertibatı ç;ok 
King Gcorge tipinde 35 biner zqyı!tır: Üst köprüleri bir sant.i-
t~nluk iki kruvazör, Nelsonn ti- metre, ve alt köprüleri bir buçuk 
pınde 34 biner tonluk iki kruva. santim~tre kalı,~lığrndadır. Ark 
zör ve Royal Savcrcign tipinde Royal ıle, Eagle ın zırh kalınlık-

lan henüz neşrolunmamıştır. On. 
lar, belki Glorious'a nisbeten da
h~ mukavemetlidirler. Fakat ne 
olursa olsun, 22 - 26 bin ton a
rasındaki büyük İngiliz tayyare 
gemileri, her zaman kendilerine 
taarruz olunmasına müsait bir 
halcledirler. 

Tayyareler, bu gemileri her za
man için, safıharp harici bıraka
bilirler. Fakat şu ana kadar, bu 
gemilere ehemmiyetli zarar veri
lemcdigi de aşikardır. 

Garbi Akdenizde yapılacak bir 
hava harbinde ise, İtalyan kuv
vetlerinin büyiik bir avantajları 
vardır: Çünkü İtalyanların, hem 
Garbi, hem Cenubi !talyada, hem 
de Libyacla birçok hava üsleri 
mevcuttur. Halbuki, İngilt~re, an
cök, tayyare gemilerinde bulunan 
tayyarelerine güvenebilir. Bu da, 
Ccbclitarık'ta bulunan İngiliz do
nanmasında, tayyare gemilerinin 
ne büyük bir kıymet ve ehemmi
yeti olduğunu gösterir. Halbuki, 
CourAgeous'un 1939 da torpillen
mc~inden sonra, İngiliz donanma
sı bu bakımdan hayli zayıf düş
müştür. Şimdi İngiliz donanma
sında, yalnız Glorious tipind~ iki 
tH:yyare gem:ı-ile, Ark Royal. F~a

gle \'e Hermes tayyare gcmılcri 
vardır. 

Eğer hizmete girmiş yeni tay. 
y;ıre gemileri yoksa - ki, böyle 
hir geminin kı7.ağa konuldı1gu i
lar. olunmamıştır - saydığımız 

tayyare gemilerinden birinin sa. 
fıharp harici bırakılması, çok cıd. 
di bir ehemmiyet ikfüap eder. 
Şu ana kadar, İngiliz Amiralli

ği, tayyare gemilerinden Eaglclc 
is:ibct vukubulduğu hakkındaki 
İtalyan resmi iddiasını tekzip e;t
m<:rniştir. Eğer ltalyanların ITood 
VP. Eagle hakkındaki iddiaları 

doğru ise, ve bu gemiler t-:?hlikcli 
surette yaralandılarsa, Akdenizde 
dığcr İngiliz tayyare gemilerinin 
görilnmesi gecikmiyecektir. 

• 
Kısmetli Muhacirler 

B u son ay zarfında Fransadnn fı;pan
yaya iltica eden ınühacirlcrin sa

yısı bir hayli kabarıktır. Bunların çoğu 
vnla elleri ve cepleri dolu çıkmışlar, fakat 
ispanyaya perişan, cepleri ve elleri boş, 
bitkin bir halde gelmişlPrdlr. Fııkat alt
mış seki7. yasındaki Mama Florin ile to
runu Madlen'in hikfıycleri başka türlü
dır. 

Flnrln ana, fakir bir köylüriiir ve toru
nu Madlen ile beraber ufak bir kulühe<le 
yaşamakta, çiftlikteki hııyvanlara baka
rak, tarlada calış;1rnk gcçinmektedir. fs
gal esnasında onlar da yt'gAne malları 

kiiçük bir arabaya blner<'k yola çıkmış
lardır. Onların arabası ötr-kiler ııibi dolu 
değildir. Zira içine konacak bir şeyleri 
yoktur. 

Yolda bunu gören bir ana onlara yal
varm:ş, kuc·ağındakl hcbcltlnl oraya koy
mak irin izin istemiştir. Böylece bu kun
dııktııkl yavru da Florin ananın araba
ııınırı üçiincıi ycılcusıı olmuştur. 

Derken bi.iyUk bir tayyare hlicumuna 
uğramışlar, halk öteye beriye kaı:ısmış, 
büyük bir panik nlmuı vc hıı andan iU
baren bebeğin annesi bir daha ı:öriirımc
ml~tlr. Ölrlü mü, ynksa onlan mı kııy· 

betti, bunu bilmiyorlar. 
Çocıık yalnız k111ınr.ıı fln hr-• yıısırıdaki 

öksli1 Mıırllf'n, hu yııvrıı:vıı pek ııcımış Vf' 

ona hakmağa , C'lnunla ı:ılAkarlar nlmaı:a 

bıı~lılmıştır. Seyııhatin sonıınciıı ı;ni? siı
lim İspanyada ufak bir kasabaya vardık
ları zaman artık ikisi hirbirlr.rlnc iyice 
ısınmışlıı.rdır Vt' Madlım behel:I bcrabcr
lrrlnde alıp bakmak için Flnrln anndan 
17.ln koparır. 

fdn acnip tarafı ilk yerkşliklcri yerdc 
Madlen bebegin kundal!ını değiştirmek 

ıııcre ac:tığı 7.Rman haşlıır. BPbı-l!in kun
d;ığı içlnrle bir çıkına sarılmış altın var
dır. Çocuğun anası bunu saklıımıık için 
bebeğin kundağını en emin yer bulmuş
tur. 

. LOKMAN H E~_I MI N ö.~ Ü TL ER i 
2!>,l50 tonluk dört kruvazör var-,----- ------------------M----

dır. Bunların hepsinde, 14, 18, 16, 
32 ve 15 pusluk 20 top vardır. 

Böylece seyııhatlerinc arah:.lıırı ve rcp
leri bomboş bıışlıyan Manlen ile 1''lnrln 
ana -.enııin nlmuslarc'lır ve hebc{:i de ken
dilerine evlat edinmişlerdir. 

Buna karşı Almanya, 35,000 
tonluk Bismarkla, 26,000 tonluk 
Gneisenau'dan başka, kruvazör 
çıkaramaz. Bunlar, ceman 15, 16, 
ve 17 pusluk 8 topu hamildir. ı·n-

Kalbi Kuvvetlendirecek Yemekler • 
Hag Hagkhaşun 

Kalbin kendisine mahsus ayrı bir sinir 
lcr cümlesi olduğunu bilirsiniz. Bu ı:a. 

giltere, bunlara karşı ihtiyaten yede kalb vücuttan ayrıldıktan sonra. ta_ 
b~lunduracağı donanmayı ayırsa bii. bir taraftan da beslenilmek şartıyle, 
bıle, ana vatan filosu, Akdeniz fi- uzun bir müddet yaşar. Onu bcsliy~cck 
losuna iki veya üç büyük harp maddeler arasında da en lilzumlusu po_ 
gemisi ekliyebilir: Britanya filo- tasyom madenidir. Her adalenin işleme-
su, Cebelitarık'a da hakim bulun. si şekerle olduiu halde kalbin işliycbil. 
duğuna göre, İtalyan donanması mesi iı;in potasyom ıekcrden dah"l e.. 
hattı harp gemisi bakımından za~ hemmiyetlidir. O maden olmayınca kal-
yıf kalmaktadır. Fakat buna mu- bin işlemesi mümkün olamıı.z. Zaten in. 
kabil, İtalyanın donanmasıhın bir sanın vücudündc dururken kalbin terki. 
çok hafif cüzii tamları vardır. o, binde binde 3,54 nisbetinde o maden. 
~u avantajından istifade etmek is- den bulunması potaııyomun kalbin işle.. 
byecck, ve tayyarelerinin de ir- mesi için ehemmiyetini gösterir, 

tibat ve muaveırctile İngiliz do- Demek oluyor ki, kalblcrınln daima 

çıkar, .. Peyniılerde nafile,M 
Nebatattan en iyisi yulaf unudur, hin_ H olandanın !şgalindcn cıtvrl burncln-

dc 344 M. G-. Beyaz ekmekte ancak l lS k" b 1 1 k 1 f il ti d " ı eş ne o on an ye n en GuP-
M. G unun kepeginde binde 1200 mı-r · b 

1 
d - · · · 

1 1 hclencn hükClmet, ecnebileri ve bilhassa 
ıı:ram u un ugu u;ın onu yıyen at aı 1 1 d d b"l k 1 ı h tO 10 

w • • w A mnnları ayır e c ı mc ç n er r 
agır yiık c;ekebılırler ... Mısır bugdayın_ 1 b kta dılar "'I fikl le . . . . . . çare ere aıvurma y . n r r -
da ıyı, 340 M . G. pırınc;te na!ıle, bınde ri de şuydu: Bir insan kıyafetini dc~lş-
ancak 86 M. G •.. Onun için pili.v Gala_ tirebillr, saçını boyıyahilir ve hııtt!ı snhte 
tasaray Klübüne yakışacak bir yenıek pasaport taşıyarak hiiviyetlnl rlcl!lştlre

sayılamaz ... Kuru fasulyede mükenımel, bilir. Fakat şivesini ne karlar dcC:lştirse 

binde 1000 M. G. Soya cinıi oluna dana yine kııçırdığl seyler vardır. 
iyi, 1830 M. G. t Bu teoriye ıüvenen Holanrlıılılar rllk-

Sebzelerde daha az: Patlıcandı 220 kat etmişler ve görmii~ler ki hPmen he· 
M. G. taze fasulyede 260, patateıte 390, mf'n bütün Almanlar kiiçlik hlr Holıındıı 

kasabasının arlı olan Hı:ııt Hııı::k'lı '.:Un ke-
limesini söylemekle ~ilcl!lk cckmrktcdir
ler. Ha seslerini cıkarmak onlar için ım

kc:ı parkın sıfınafına doğru knşmıya 

başlamıştır. Fakat buradaki sığnağa 
\'armnk için bir köprilden gccmek ı:ı.

zımdır. 

Bu çocuklar da diğer halkla beraber 
sığınaklara ko:imuşlardır. 

Yalnız kilçilk Johny, ben tayyareleri 
seyredeceğim, diye tutturmuş, bir tür
lü siper altına girmemiştir. Tam 20 da
kika kiiçük çocuk orada durmuş ve 
etrafa düşen fişek ve bombalan, çıkan 
yangınları, tepesi üzerinde dolaıııın tay
yareleri seyretmi:itir. 

Tayyareler gidip de tekrar (Tehlike 
yok) işaretleri verildiği zaman park
tan kollarını sallıya sallıya çıkan yc
gAne insıın kütük Johny'dir. 

Diğerleri, bulundukları sıjtına'k için
de mahpus kalmışlardır. Zira oradaki 
blr bina sığınağın üzerine yıklmş olup 
içerdeki halkın kurtulacal:ı dn ııuphcll
dlr. 

iste, bu da binde bir rastgclincn va
kalardan biri. 

Hu1:tinkti Hulmacamı.ı 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 

ff 1 1 •ı ı ıı 
2 1 ı•ı ı•ı 1 ıı 
R l• ••• •D-• ı~ı-ı-ı ı•-ı 

ı•ı 1 1 1 1 lllf . 

~ ı• 1 1 1 1 • 1 
- • • , 1 ,-. -, 

~ı·-· •ı 1 ,-
9J_LL l• :li • 11.tl 

SOLDAN SAGA: 

ı - Bir nevi bıçak - Norvcçte bir 
~ehlr 2 - Ansızın zuhur eden - Aidi
yeti olan. 4 - Bir zamir - KUçUcilk 
aıaç. 5 - Seçme, ayırma. e - Bir 
zamir - Ar, hırfet. 7 - AfrikRıfa bir 
nehır. 8 - Geniş değil - nonuk renk. 
9 - Büyilk - Bir peygamber. 

YUKARDAN AŞAGI: 

ı - İskambilde bir kafıt - Ar;kerlcr 
topluluğu. 2 - Zaman - Bır renk. 3 -
Bir nota - Eski bir serpuş - Yuz. 4 -
Yaymok. 5 - Buyiik bir iç dcnl7.. 6 -
Bir zamir - Emeller. 7 - Bir ljart eda
tı - Vİl7.ıh - Bir nota. 8 - Sıfat yapan 
bir edat - İskambllde birli. 9 - Otur
maktan emir - Yanlışlık. 

DUNKU BULMACANIN 
llALLEDILi\tlŞ ŞEKLi 

SOLDAN SAGA: 
1 - Derin - Sam. 2 - Jo~klp - Yaşa. 

3 - Rif - Mah. 4 - in - Mınarc. 5 -
Nil - Lcr. 6 - Bar - İt. 7 - Şah - Ren. 
8 - Ahiret - Sa. 9 - Kııdl'h - Kir. 

Okuyucu ])ilcklcri 

Ahmet 1\lithat Efendi 
l\lcrhumun Kitapları 

Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz 
~ıınları yazıyor: 

"Maruf Türk muharriri Ahmet M•that 
Efendınin hususi kütüphanesi merhumun 
küçük oflu Mehmet Galip tarafından itı_ 
na ile muhafaza edilmekte idi. Fakat 
Mr.hmet Galibin iki ay evvel vefatı ilırr;_ 

ııe bu kıitürhanedcki binlerce cilt \<itabın 
b!r kitapçıya satıldığını ve yok pahacnn 
<'1den c;ıkarıldı~ını teessürle öl:rendik 
Gönül anu eder ki, bu kütüphıın,. hususi 
ellerde darmadağm olmasın ve uınumı bir 
kütüphanede herkesin istifadesine arze. 
dile-bilecek halde huluııdurulııun. Alaka. 
darlarm nazarı dikkatini C"elbctmcııu· rı. 

casiylc keyfiyeti arzedcrim ... 

• 
8 Çoruk Ana"'' Bir 

Yardım İsti~·or 
Kadm 

"6 erkek, 2 kız ceman 8 c;ocuk anıı.sı_ 

yım. Kncam Dolmahahı:e Sar11yı sahık e_ 
mektarlarındandır. Fakat, aldığı cii11 ıic. 

ret ailemizin geçimine kifayet etmlyccek 
derecede azdır. Bundan ıki sene evvel 
bu halimi-ı:i alakarlar makamlııu rluyuı 

duk. Sıhhiye VekAletinden 30 lira iknınıı 
ye aldık ve hayırsever bir 7.Atın d:ı var. 
dımını gördük. Fakat o zat, hu vard•r:ıın 

nanmasile kendi donanması ora- kuvvetli olmasını istiyenler -yani her. 
sındaki kuvvet muvazenesini te. kes, fakat bilhassa sporcular- ycu.k-

mine çalışacaktır. 

B u kanaati, iki nomınma ara-

leri yemeklerin terkibinde bu madenden 
ne kadar bulunducuna dikkat ederlerse 
zararlı çıkma7.lar ... 

ıspanakta 500, pırasada 300, engiııard,1 

327, pancarda 220, kabaklarda 309, bam. 
yada hic;, domateste 280, kışın lfıhanada 
300, bayır turpunda 500 miligrama ka_ 
dar. Y cmişlerdcn kalbe kuvvet verecek 
hassa bcklcnilmezse de bir kilo kuı u 
kayısı yiyebilirseniz onda 1863 M. 1.. 
rotasyom bulursunuz. Şeftalinin taıc. 

sinde 230 M. G. taze incirde 285 M, G. 
arınutta ve cimada az. Taıe üziıındc 2\0 
M G. karpuzda pek az, fakat kavunda 
269 M. G ... Kuru yemişlerde çok: Ba
demde 800, cevizde ve fındıkta 600 M. 
G, fakat bunların hiç biri zeytine c;ıkı. 

şamaz, ondaki potasyom nisbcti binde 
l,526 M. G. 

k{ınsızdır. 
Böylece şi.lphelenrliklcri her şahsa bir ı1Anihaye devam ettiremezdi. k~!!'lıiyr 

kere bu kelimeyi tekrar eUlrmcktc ve mecbur oldu. Şimdi tekrar miiı;klil vui. 
hemen hemen % 95 müsbcl netice al - vctteyiz. !! çocuklu bir Tiirk ann'lının 

mııktaydılar. yardım dilci;ini alakadarlara duyurm;ınw 

sındaki son iki, iiç <;arpış. 
"_l:a d?ğurmaktndır. Faknt hiç 
şuphe~ız, neşrolunan resmi tebliğ
ler vazıh değildir. Onların doğ
r~luğ~na inanarak bir tahmin yü
rutebılmek, ancak yeni bir harp. 
t "ki ~· ı tarafın da, çarpışmaya iş-
tırak eden kuvvetlerin miktarını 
münakaşalara yol açmıyacak bir 
kııtiyetle bildirmelerile mümkün. 
dür. Muhasımlardan hangi tara
fın, hangi gemilerinin safıharp 

Sığır yüreği yemek adet olsaydı onun 
terkibinde binde 400 miliı:ram potas.. 
yom bulunurdu. Onu yeınek miimkıin o_ 
lamaymca sıiırın karaciğerine raitbet 
etmelidir, 386 M. G. koyunun karadfc. 
rinde daha az, 336 M. G. löp etlerde on.. 
lardan da az . ., Balıklardan yalnız kutu 
ı;ardalyasında çokça (hep binde) 433 M, 

G., fakat üzerine c;ok su içince kalbin 
isi artar, yorulur,.. Bizim uskumru ile 
palamut balıklannda hic;... Yumurtada 
u, ancak 130 M G"· Sütte de öyle. fa
kat koyun sütünde 190 miligrama kadar 

Şu halde sporcular ic;in en iyi yemek, 
yulaf unundan çorba ile karaciğer kı. 

:ı:artması, ıspanak, üzerine de zeytin ta
neleri ve kunı yemi11 olsa ıercktir. 

• 
Amma da Tesadüf 

B azan tesadüflerin çok büyük l'nl .. 
ler oynadığını gösteren hAdiseler 

oluyor. Bunlardan bir tancsi de Lon
dra civarındaki parklardan birinde ol
muştur. 

HükClmeUr. bUtün ısrarına rağmen 

şehri tcrketmlycn cocuklardan bir grup 
bir ıtfin bu parkta oynuyorlarmış. 

Derken alann işarr.Ueri çalmış, her-

rica cdcrım. 
Bcşıktaş Abhıı~:>i:n ınahRllrıılnd• l\k 
dni!Hn sokaiimda Mıiriivvrt Knt.c:ıl;ı 

YENİ NEŞRİYAT: 

ARAMAK - İzmirde intişar cd"n hıı 
fikir mecmuasının 14 Unci.l ı;ayısı çıkmış
tır. 

KARAMAN - Yeni bit'!'" dl\~Pr mıı
klnelerinln büyük fayrln ı cör01m{lş ve 
bu sene kaldırılamıyacatındnn korku111n 
mahsulün süraUe devş!rllmec;lne ba~lan• 
mıştır. Köylü, sc,•lnc lı;tndN!lr. 
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12i" lon K.ıru ot alınacakUr. Kapa
lı zarfla eksil mcsl 25-7-940 PertPm
he günu saat 15.30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yanılacaktır. Tahmin bedeli clll 
yed ~in beş yüz on lıra, ilk teminatı 
4125 ı.ra 5 kuruştu:-. Şartnamesi 289 
kuruşa kom syof'da alınır. isteklilerin 
kanunt V<'sıkalarile beraber teklif 
r."ftktuphrını f~ale saatin-len bir saat 
~"\'el komısyona vermeleri. 

( 102) (5896) 

• 
Dört bin do' uz yüz doksan üç ton 

1 
Pazarlıgı :?6-7-940 CUma gunu saat 10 da 
yapılacağından isteklilerin mezkür saatte 
satıs memuruna mı.iracaaUarı. 

( 158) (6427) 

• Tophanede Lv. Amirliği satın alma ko-
misyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 4661 lira 94 kuruş, ilk 
teminatı 349 Ura 64 kuruştur. Nı.imu
ndrri komiı;yonda görtılOr. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(140) (6199) 

• Adet 

TAN 

HALİL SEZER 1 , ' 
1 

KARYOLA ve MADENi EŞYA FABRİKASI 1 
En mü~külpesentleri memnun edecek dünyanın en rahat ıomye ve divanlaril~ 1 

muhtdi! cins karyolalarmı meşherimizde bir kere görmeniz menfaatiniz ik_ 
tizasındandır, Sirkeci, Salkımsofüt. Demirkapı caddesi N. 7. Tel: 21632 

: .................... ..,_. ... _...mm . 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELClllV8EKLl9iNE -

HORMOB N 
Tabletleri her eczanede bulunur 

•Posu lı:utuıu 12~S) Galata, lstanbul 
Reçete ile satılır 

la"emarin kömürü alınacaktır. Ka
plı zarfla t'ksiltmesi :!5-7-940 Per
!ıt'.'mb<' gUnu saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirlıği satın alma komisyonunda 
y pılacaktır. Tahmin bedeli altmıs 

Yt'd: bin dl:irt yüı: bes lira elli kuruş. 
ilk tel"l"inatı 4620 lira 27 kuruştur. 
Ş rtname f 337 kuruşa komisyondan 
:ılınır. İst<'klilcrin kanunt vesikalarllc 
be aber t<'klı! mektuplarını ihale sa
ntlnd<'n bır saat evvel komi~yona ver
meleri. (103) (5897) 

9500 İp yular baslı~ 
0500 İp yulıır sapı 
9500 Zincir yular sapı. 

, ................. ! .............. _. ... , 

o 
125 ton meşe komürtl alınacaktır 

Paıarlıkla eksıltmesi 25-7-940 Per
r.embe gUnU saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirli.,ı satın alma komisyonunda 
yı>pılacaktır. Tahmin b<'d<'li 5312 lira 
50 kurus ilk teminatı 398 lira 44 ku
ru tur. Şartnamesi komisyonda gö
rulur. İste ·lilerin kanuni vesikalarlle 
beraber t<'klıf mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel koml-;yona ver
melcrL (105) (5899) 

• 
40 adet torap makin<'si 

10000 ,. ., iğnesi 

3 ,, makine masası 
5 .. ütu masası 
5 ,, muhtelit masa 

4:? ., i çl iskemlesi 
7 kalem yedek parça 

11 ., tamirat aksamı 
Yukarıda cıns ve miktarları yazılı 

m~kınc ve- ı irenin pazarlıkla eksilt
me i 24/7/910 çarş mbn gUnU ıaat 14 
de Tophanede Lv. Am. Satın alma 
Kc-. da yap lacaktır. Hep inin tahmin 
b ·ek ı 3i91 lira 50 kuruştur. Şartna
l"l"t' ı Ko. da gorulur. İlk teminatı 284 
Jırn :l6 kunı:;tur. İsteklilerin bellı sa
ııtte Ko. n:ı gclmc-lt'ri. (114) (6071) 

• 
Üç yüz adet büyük ve yüz adet kü_ 

c:;uk bakır kazan pazarlıkla eksiltmesi 
2417/940 çarşamba giınü ı:aat 14,30 da 
Torıhanedc İst. Lv, Amirliği satın ııL 
ma kom;syonunda yapılacaktır. NU_ 
mune'cri ve şartnamesi Ko. da görü_ 
Jür. İsteklilerin konuni vesikalarile te_ 
mir.atlarile beraber belli saatte Ko. na 
r,elmeleri. (121) (6078) 

• Metre 

5800 Kol astarlıfı bcı: 

810 Kıl tela 
13600 HAki astarlık bez 

ROOO Astarlık seten 
16000 Kurşuni astarlık beı: 
Yukarda yıızılı beş kalem melbusat 

m:ılzeme.sl 24-7-940 Çarşamba günil 
saat 15 de Torıhanede Lv. Am. satın al
ma Ko.da yarıılackbr. Hepsinin tahmin 
bcdc-ll 13203 lira, ilk teminatı 9!10 lira 
22 kuruştur. Şartname ve nlimunelcrl 
Ko.da ı:brülllr. İstl'klllerin kanuni ve
sikalarile belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(13~) (6145) 

• 
Adet 

15,600 Paptalon tokası 
7,755 " kancası 

70,250 Büyük parlıık duğme> 
70,700 Kuçilk " 
Yukarıda yazılı dort kalem malzeme 

29-7-940 Pazartesi gUnil saat 14.30 da 

• ÜskOdar At pazarında Piyade ve atış 
okuluna ait on baş hayvan satılacaktır. 

Yukarda miktarı yazılı üç kalem 
muytablye alınacaktır. Paz.arlıkla ek
slltmesi 26-7-940 Cuma günu saat 15.15 
de Tophanede İstanbul Lv. Amlrll~i sa
tın alma Koda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 10917 lira 50 kuruş, ilk teminatı 
818 lira 81 kuruştur. Şartname ve nil
muneleri Ko.da gdrülur. İsteklilerin ka
nuni \"csikalarilc beraber belli saııtte 
Ko.na gelmeleri. (133) (6192) 

• On bin adet kayış yular başlığ1 alı-
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24-7-940 
Çarşamba günu saat 15.45 de Tophane
de İı;t. Lv. Amlrlfö satın alma Ko.da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 35 bin lira, 
ilk frml,,>ıtı 2625 liradır. NUmunesl Ko. 
da ~örülilr. İsteklılerin kanuni veslka
larile belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(138) (6197) 

• BeğenilC'rc-k (300) adet demir soba 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24-7-
P40 Çarşamba günii saat 10.30 da Top
hanede İst. Lv. ArrJrl!ği Hhn alma Ko. 
da yapılacaktır. İsteklilerin 1, 2, 3 No.lı 
sobalardan blrl'r adet nilmunelerinl ek
siltme günUnden evvel Ko.na ~etirme
lerl ve eksiltme saatinde de teminatla
rlle beraber Ko.da bulunmaları. 

(139) (6198) 

• Bin a8et bakır karavana, beş bin a-
det aşkabı bakır sahan alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 24-7-040 Çarşamba 
gunil saat 15.30 da Tophanede Lv. A
mirliği satın alma Ko.da yapılacaktır. 
Numuneleri Ko.da görülür. İsteklilerin 
kanuni \"eslkalarlle ve teminatlarile 
belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(127) (6142) 

• Adet 

40,000 
50,000 
40,000 
70,000 

20 Milimetrelik köprU. 
20 .. 
20 
27 

10,000 50 
120,000 Kapsol. 

" 
" 

20,000 Çanta çengeli • 

başlık. .. 

Yukarıda yazılı yedi kalf!m malzeme 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24-7-
940 Çarsamba günU saat 11 de Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 7365 
lira, ilk teminatı 552 lira 37 kuruştur. 
Şartname V<' nilmunesi komisyonda gö
rülUr. t~tcklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. (147) (6290) 

• 
9000 adet kantarma alınacaktır. Pazar-

lıkla t'ksiltmesi 31-7-940 Çarşamba gilnü 
saat 15.30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 7200 Ura, ilk teminatı 540 
liradır. Numunesi komlı;yonda eörülür. 
isteklilerin kanuni vcslkalarlle belli S(l

atte komisyona gelmeleri. (157) (6426) ., . 
1 

Dört yüz kırk beli bin dört yüz adet si
yah ve beyaı: makara alınacaktır. Pazar
lıkla ekslltmesi 30-7-940 Salı glinü saat 
ı 1 de Tophanede İst. Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 22.715 lira 40 kuruş, ilk temi
natı 1703 lira 65 kuruştur. Nümuneleri 
komisyonda görüliir. İstek!Ucrin belli sa
atte komisyona gelmeleri. (159) (6428) 

Modayı takıp eden her asri kadın için kıymetlı taşlarıle ve nefis işlemes~e 
hakikaten nazarı d kkati celbeden böyle bir harikuUde (SİNGER) saate uhıp 
olmak adeta bir saadettir. Fevkalade güzel ve zarif olan bu (SİNGER) Mat_ 
lcri en müı;kiılpesentleri dahi tatmin edebilir ve bütün bu meziyetlerinden 
maada saatlerimizin on beş senelik bir miıddet için velev mÜiiterilerinin me_ 
suliyet•nden olsun her turlu irıuların müessesemiz tarafından hiç bir ücret 
almmakr.ızm tamir olunacakları caranti edilmi5tir. 

. G E A No 82/A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lira J $ 1 -
0

Emsalleri ııibi on beş sene garantilidir. -

Adrese dıkkat: S:NGER SAAT Mağazası - İstanbul Eminönü 

Askeri Liselere Öğretmen Yetiştirilmek 
Üzere Talebe Alınacak 

__ A1keri Jiı;dere askeri ofretmen yeti3tirilmek üzere Harp Okulu kadro_ • 

suna altı talet.ıe alınacaktır. 
2 - P.u talebeler; Harp Okulu talebesi olarak Ankarada Dil - Tarih - Cot

rafya fakiıltesinde yabancı dıl tahsili gôrecek ve askeri öğretmen yetiştirileceklerdir. 
3 - Kabul şartları. 

A - H:ırp Okuluna giriş şartlarını tamamen haiz olmak. 
B - ı:,e olgunluk imtihanını vermiş olmak. 
C - Yııhancı dil bilgisi yukarı derecede bulunmak. 

4 _ ls .. ki !erden seçilmek suretile almacak talebeler İngilizce, Fransızca , AL 
manca bran~larma taksim ve fakültenin 940 : 941 tedrisatına iljtirak ettirilecek_ 

!erdir. 
s - 1-ıtcklilerin evrnk ve vesikalart ile Harp Okulu Komutanlığına ve fazla 

tııhilat alm;ık istiyenlerın de askeri liseler mufettiııligine murac.aat etmeleri ilin 
•anıır. ('-470) 

• 

Satdık Otel Eşyası 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden 
Terekesine mahkemece el konulan ölü Yako Levıye ait Sirkeci Veziı· 

Çıkmazı sokak 3/5 numaralı Filibe Otelinde bulunan eşyalar açık arttırma su_ 
retıle 24/7 /940 Çarşamba güniı saat 14 te satılacaktır. İsteklilerin yukarıda 
~osterilen gün ve saatte mah11llinrl,. h,.,.,.. h11l,,nm;ılıırr ill'1ı nlıınıır 

En~urum - Sarıkamış, Mudanya - Bursa, Samsun - Çarıiamba hat. 
!arı hariç beynelmilel miınasebetlerde satılan müşterek biletler ve Avrupa 
hattında işliyen Semplon sürat trenleri hariç olmak üzere bütün şebeke)e 
mahsus D. D/101, halk ticaret biletleri ic;in D. D/102, amele ic;in D. D/103, 
şebeke ve İzmir - Denizli D. D/104, Sırkeci-Edirne-Kırklareli D. D/105, 
Samsun - Srvas D. D/106, Mersin - Mamure - İskenderun D. D/107 No. lu 
mıntaka tarifeleıi ihdaı; edilmiştir. 

Bu tarifelerin tatbikma 16.8,940 tarihinden itibaren başlanacaktır. Mez_ 
kQr tarihten itiharen D. D/7, 59, 65. 67, 71, 74, 84, 88, 97, :105, 110, 111, 125, 
126, 134, 96, 116, 115, 130, 87, 73 No. lu tarifeler lağvedilmiştir. Yeni tarife_ 
!ere göre ~imdiye kadar gidiş seyahatlerinde tenzilat yapılmamış mıntaka_ 

larda mühim miktarda tenziNit yapılmış ve uzun mesafelerde gidiş ve yü:ı: 

kilometreden itibaren de cidiş - dönüş tenzilat ve halk ticaret bileti ücret
lerinde tadılat yapılmıştır. Tarife şartlarına f:Öre bin kilometreden fazla 
mesafe ic;in bilet alan yolcularına ilk tevakkuf edecekleri istasyonu azimet 
istasyonunda bilet alırken, müteakıben tevakkuf edecekleri istasyonları da 
tevakkuf ettıkleri istasyondan hareket ederken tayin etmek ve tevakkuf ede_ 
cekleri ista5yonlarda biletlerini biri muvasalatı müteakıben diğeri de hare_ 
ket edecekleri gün olmak üzere iki defa vize ettirmek şartlarile tevakkuf 
hakkı verilmiştir. Bu şartlara riayet etmeden tevakkuf edecek yolcuların te. 
vakkuf ettikleri istasyondan itibaren gidiş veya dönüş istasyonuna kadar 
yeniden bilet almaları icap eder. 

Grup ve a•le biletleri katarın hareketinden on be:; dakika evvel tedarik 
edilmelidir. 

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

Tam ücretli halk ticaret bileti hamillerinin meccanen nakledilecek 30 ki_ 
foya kadar bagajları arasında kısmen veya tamamen niimunelik ticaret eşyası 
da bulunabilir. I>emiryol yolcu rehberlerinde eski tarifelere göre konulmu' 
olan ücret ve ııartlaı yeni tarifelerin ·mer'iyete girdığinden itibaren hüküm
süzdür. 

Fazla tafsilat içir. istasyonlara müracaat edilebilir. (3858) (6298) , ___________________________ , 
Şoför ve İşçi Aranıyor. 

Balıkesir Etibank Garp Linyit İşletmesinden 
İşletmemizin Soma ve Değirmisaz Subelerindeki ihtiyacımız ıçın re_ 

simden anlar tesviyeci, tornacı ve kazmacrya ve Kamyon nakliyatında çal15. 
mak ü.,ere 3 Şoföre ihtiyaç vardır. Taliplerin İ§letme Merkezine müracaatları 
rica olunur. ......................................... 

T. IS BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

1940 İKRAMİYELERİ: 
1 adet 2000 llralık = 2000.- llra 
3 .. 1000 .. = 3000.-

,. 
6 • 500 • = 3000- .. 

12 .. 250 • = 3000.- • 
40 .. 100 .. = 4000.- .. 
75 .. 50 .. = 3750.- .. 

210 • 25 .. = 5250.- . 
Ketldeler: 1 tubat. 1 mayıa 

1 a(juıto11. 1 lklnelteıırln tarlhlerlndf' 
v::tnıl ır 

Sahip ve Neşnyat Müdürü Emin UZMAN - Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. S. - TAN MATBAASI 

23. 7 - 940 

, .............. _..llDIBl __ llllB!._ ... .., 
SINIFINI GEÇEN OGLUNU~A 

Bir B i s i L E T almııl 
1 T AKSİTJ.SI Ş KAR ve Şe 

Gala•.a: Bankalar Caddesi No. 59. Tel. 42769 - Beyazıt: 
İdaresi karııl'll No. 28 - Kadıköy: İskt:le Caddesi No. 33/2 

ll!D--'11 

Ankara Belediye İmar Müdürlüğünden : 
1 - Eksil"Tieye konulan iş: Ankara ı;ehir mezarlığında yapılaca' 

tesviyei turabiye, turabiye, istinat duvarları ve yollar. kanalizasf' 
şaatı ve keşfinde öst.erilen diğer işler olup bedeli keşfi iki yıiz yırt-1 
liradır. 

2 - Bu işe aıt keşifn<tme vesair evrak 11 lira bedel mukabiJ•rıd 
kara İmar M.ıidürliığunden alınır 

3 - Eksiltme vahidi kıyasi fiyat üzerinden kapalı zarf ur.u!. 
pılacaktır. 

4 - İhale 26 Temmuz 1940 tarihıne müsadif Cuma günU saat ı" 
vilayet binasında imar idare heyeti huzurunda yapılacakur. 

5 - Ei..siitm~ye girebilmek için: 
a - 12250 lira muvakkat teminat verılmesi. 
b - Ankarada kanuni ikametgah go!lterilmesi 

c - Ticarf't odasında kayıtlı bulunulması. 

d - Bu isi yapmağa ehil bulunduğuna dair İmar MüdürlüfUııclt 
ısika alınması icap eder. 

6 - Tekı:f mektupları yukarda dördüncü maddede yazılı saatteı: 
saat evveline \•anı saat 16.5 fa kadar idare heyeti riyasetine makbUJ 
kabilinde tevdi ed;lmelidir, Posta ıle gondcrilecek mektupların n 
4 üncü maddı:de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının e 
mumu ile iyıC'e yaını;tırılmış ve mlih!.rlenmiş olması lazımdır. f(er ;{.ı 
retle olursa olsun vaktinde heyete vasıl olmıyan mektupların 

yoktur. "J5J 4., "5974., 

------------------------------------------&! 
Hukuk Fakültesi Dekanhğınd~k 

24 Temmuz Çarşamba günü Lozan Sulh Muahedesinin imzası tf. 4 
münasebetiyle saat "15., de Üniversıte konferans salonunda merasim yaP~ i 

İ~tiklal Marşından sonra Rektor Ccnıil Bilsel bir nutuk söyfiyece O 
Doçent Yavuz Abadan bir konferans verecektir. •i 

Mıittakıben mezun talebeden Haydat Çeçen, son sınıf talebesindeJI li 
Etıiboz, Orhan Kutbay ve diğer bir talebe sôz alacaktır. .. ~ln 

"HUKUKÇULAR BAYRAMI,, olarak kabul edilen bu günde but l 
talebesi hazır bulunacaklardır. Arzu edenler merasime iııtirak edebilirler. 

---------------------------------------------------------- ·r 
De\•let Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğindell ıt 

1 - Devlet Orman İşletmesi Çoruh reviri Borçka Balıklı bölgesi ~it 
dan ı.ahilc yirmi kilometre mesafede Çifte Köprü mevkiinde istifte ıo~;.:. 
mikap 463 desimetre mikap muadili 2996 adet kabuklu kızıl ağaç toıııı· .ı 
arttırma ilf' satılacaktır. 

2 - Arttırma 5/8/940 Pazartesi iÜnü Borçka Orman İşletmesind• 
caktır. 

3 - Beher metre mikabın muhammen bedeli 14 lira 66 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminatı 1147 lira 29 kuruştur. ..ı. 

t #V~ 
5 - steklilerin muayyen günde saat 14 de hazır bulunmaları. __..A' 

Maarif Vekillivinden: 
Bc;;Jge Sanat Okulları Özel 4 üncü sınıf Elektrikçılik 

talebe almacaktır. 
Şubesine p.ır~~t 

r 
Namzetlerden aranılacak vasıflar: 

a - Türk Olmak. 
li 

b - En az orta okul mezunu olmak. 
c - Yaşı 19 dan yukarı olmamak . 
d - Sıhhi ve bedeni hali Sanat okulu tahsirne müsait olduğu ot:ıı1 

yeti sıhhiyece sabit olmak. 
e - Fizik kimya ve matematikten orta okul mufredat programınıı fa 

pılac:a~ miisabaka imtihanını kazanmak. 

Kayrt iılerine 25 Temmuz 1940 Perşembe güniı ba!ilanocak 
başka günlerde 9 - 12 ve 13 - 15 e kadar devam edilecektir. 

En !ton miıracaat günü 29/VIl/940 Perşembe günüdür. 
Fa.zla tafsilat için: 
Ankara, İstanbul, İzmir, Sanat Okullarına başvurulmas'I. (6396) 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumuzun senelik gezintisi 25/VIl/940 Per!jembe günü Bostancı 

1ı ıazinoda yapılacaktır. 
Bu gezintiye okulun eski mezunlarile eski ve yeni bütün öğretı\1 

vetlidir!er. Davetlilerin Per§embe günıi saat 9 da Köprünün Adalar i 
bulunmaları rica olunur. (6173) 

İktısat VekCiletinden: 
1 - İktısat Vekaleti Merkez ve vilayetlerdeki teşkilatında 100 Lir. 

liraya kadar aylık ücretli vazifelere a5ağıdaki !jartları haiz olanlar ta~ 
cektir. 

A - Yüksek tahsili bulunmak "Hukuk ve İktısat Fakültelerile rııul 
yahut Yaksek İktısat ve Ticaret Mekteplerinden mezun olanlar tercih ol 

B - Yaşı 50 den fazla olmamak. 

C - Resmi daire veya müesese nezdinde çalışıyorsa alakadar 
infikakine müsaade edilmek. 

2 - Bu ;ıartları haiz olup ta VekaJete intisap etmek istiyenler ıo 
940 Cumartesi günü saat 12 ye kadar kendi el yazılarıle yazılmış bir •' 
müracaat ederek buna halen başka yerde çalılibkları takdirde almakta 
ları maaıı veya ücreti ve bunu ne zamandanberi almakta olduklarını ve i 
adreslf'rini dereceler ve tahsil ve aile vaziyetlerile hizmet hayatların,, 
kısa bir hal tercümesini ve son sene zarfmda çıkarılmış ufak birer foto 
bağlarlar. 

3 - Talipler ıahısları ve kabiliyetleri hakkında Vekaletçe icra edııl 
kikat ve tahkikat neticesine ve icabmda açılacak imtihanda göstereccJcltfl 
fakıyete v~ 3656 sayılı kanun hükümlerine göre tesbit edilecek ücretle 
yerlere tayin edileceklerdir. "6400/3964,, 

-----------------------------------~ Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 
Be;iiktaş'ta Afyon depomuzda mevcut 1200 illi 1500 bo!i afyon sarıdıJ! 

lık suretiylt satılacaktır. Talip olanlar 29 Temmuz Pazartesi günil ı;aat 
Ofisin Sirkeci'de Liman Hanında Dördiıncü katındaki Şubesine müra"• 
leri. "6304., 

Devlet Havayo rı u m 
ü ü r·9üncl 

l - Elazığ Tayyare Meydanı plinkotelleri ile pist inşaatı ikı sistcıı' 
den ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. rJ 

2 - a) Sisteminin muhammen bedeli 312.883 lira 17 kurus olup 111 d 
teminat 16.266 liradır. .t 

b) r.istemlnin muhammen bedeli 264,244 lira olup muvakkat tenıiıı't ti 
liradır. 1 

3 - Eksiltme 5/8/1940 Pazartesi günü saat l 1 de Hava Yolları ıtıt 
kain umum müdiırlük binasında toplanacak komisyon tarafından icra ed' \t 

4 - Bu işe ait fenni ve hususi şartnamelerle mukavele proje ve re lı: 
Lira mukabilinde Devlet Hava Yolları Tayyare meydanında kain Unıu111 
lük binuında bulunan Alım satını komisyonundan temin edilir. ç 

S - Eksiltmeye gireceklerin Münakailt Vekaletine ihale tarihinde
11

1 
it 

sekiz gün evvel istida ile müracaat eder~k ehliyet vesikası almaları şarıt, ~ 
tstidalarla buna benzer işlen yaptıklarına dair işi yaptıranlardan 

vesikaları raptedeceklcrdir. Zamanında muracaat etmiyenler ve ehli.Yet 
almıyanlar ı:iremezler. ~ 

6 - Taliplerin teklıf mektuplarını en ı:eç ihale tarihinden bir saat ~ 
siltme kt>misyonuna makbuz mukabilinde vermeleri ve hangi ulsteınl 

9
, 

tenzilatla kabul ettiklerini sarahaten gostermcleri llizmıdır. ~ 


