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1 ~------------------Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr Gaaaon diJ'OJ' lıh 

"Her tadr ba kitapta fl5ıter4itlm asunerf tatln' etm~ı 
auretiyle bir iki aene gibi laaa bir zaman içinde mtltterilt 
rinin adedini bir mlıli arttırabilir. Berı ba kitabımda •İ7 
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ünya Buhranı Karşısında 
Lozanın Ehemmiyeti 
BU;.qün Aı•rup k 

8lnda Tu" k' ayı asıp kavuran buhran ve alef karşı-
r ı Ye sulh v .. k • · • •ulhündc hiık. e su un ıçınde ya§ıyorsa, bunu Lozan 

ım olan ruha borçludur. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

O ünyanın i"inde b 1 d .... .. .. 
ı - S ~ u un ugu buyuk buhran karşısında 
~an uJh·· ·· Yınet ve eh .unun ehemmiyeti ve manası bir kat daha 

B 
.. emmıyet kesbediyor. • 

ugunkü dünya buhranı-r-----------
z nın sebeplerini araştı-" 1-·-........... ·---··--.. 
d~n ~~~an Sulhu bu sebep-! Tarihi Lozan 
i . ~unu temizleyip attı-
çın T:u~kiyeyi dünya buh- Barıcının 
ının ıçıne d.. k s 
lşt uşme ten kur- B.. . . k M ti 

ır. uyu ve u u 
Bazı iddialara .. 
ının en muh· gore Avrupa buh- y ld •• •• •• 

Uahedesid' ım sebebi Versay 1 onumu 
ır. Vers M 

Yarattığı ay uahedesi_ 
rla tesbit .gayritabii Avrupa 

de kalam edılcn sun'i hudutları 
Şinüştür. H~~~· nihayet buhran:ı 
e karşı Al Ve:say Muahede_ 
hsulüdür man ısyanının bir 

Türkiye ~ v . 
in .kend~in akıtki galip devlet-
edikleri ha~ zorla kabul ettirmek 
isyan et-. sı:z ıklara daha o va 

... ış ve Loz M : 
a_ o vakit b .an uahcdesı 

ştır. u hatayı tamir et_ 

Bugünk" 
· u buhranın "h' 
~den biri de rnu ım sebep-

lli hudutları . ~a:zı devletlerin 
utlarını .ıçınae ' kalmıyarak 
ahut geniş~:~:letrniş olmaları, 
larıdır Tü k' k hırsına kaoıl

b nıuz~ffc/ ıye, İstiklal Harbin
Paratorlu ~ çıkmasına rağmen 
hudutları ~u. ~sfiye ederek mil~ 

Türkiye ~ın c kalmayı ve yeni 
Lo urrnayı t 'h 

. . zan sulhü T.. . ere~ etmi~-
rnılli hud tl , urkıyenın en tn

u arını tc b't 
eden tarih' h. . s ı ve tev. 

rk· ı adısed· B !Ye ne ..h ır. u savede 
8 IÖz dik ~şkalarının topr~kla
ndi toprakrnil ş, ne de yabancılann 
rn" arına y b 

usaade etmicl" an akmaları_ 
'li'.ır. 

(Sonu Sa: 4 Sü· G) 

Fethi Okyar 

4dliye Vekili 
~ahkemelerde 
l etkikler yaptı 
Fethi -0 -<>- -

B· kyar, Şehriınizde 
kaı ırkaç Gün Daha 

&rak Bu Tetkiki . De enne 
Ad . vaın Edeeek 

• lıye Vekili F . 
nında kal ethı Okyar d'' 
Uğ erni h • un 

u halde '7 ma sus rnüdüru" ı 
k ıeni o -
' adliye d . P<>.stahaneye gıde. V aırelerıni te!tiş etmiş. 

.. ekn, rniidde· 
uş, icra da· lıumurni ile go"ru··ş-ti ıre e .. 

caret ?nahk rını, nöbetçi ceza 
"lllelerini ernelerile sulh m h 
ötled gezrniştir. a -

en son 
Feth' ra Kadık" ·· Üd ı Okyar ır _ ?.yune ge. 
ar a<U· • ~dıkoy n 

irıd ıyelerinde U .. ve us-
\' e tetkikat • skudar ceza 

tkilin dah Y?Prnıştır. 
;cek olan b~ ~ırkaç gün devam 
tı ikincı· etkıklerine aıt tuf 

sayfanu,.a_ a -
· ;---. b~acaksı. 

dugün Üniversitede 

Merasim Yapılıyor 

Bayram Her Taratta 

Sevinçle Kutlanacak 
• Bugün, Türkün baştanbaşa ı 
kahramanlık dolu tarihine altın 
sa!.f~_lar katılan günün yıldönü. I 
mudur. Adına "Umumi Harp" 
denilen insanlığın büyük facia. 
sından bitap çıkmıştık. İmpa. 
ratorluğun korkak, aciz. miskin 
sultanlarına "Sevr" diye bir ita
atname imzalatılmıştı. Milletin 
muztarip günleriydi. Kahraman 
Mustafa Kemal, millet namına 
bir zillet ve cehalet vesikasına 
imzasını koyan kuş beyinli Sul. 
tana isyan etti. Tarihin bundan 
sonraki seyri malum. Ebedi Şef 
Atatürkün de dediği gibi, Reisi. 
cümhurumuz İsmet İnönü, mil. 
letin makus taliini yenerek 
S.vr paçavrasını Akdeniz kıyı
la'Mnda yırtıp denize attıktan 
sonra; Lozanda şeref masasına 
oturmuştu. 

Sevr, korkak Sultana dikte 
ettirilen bir paçavra idi. Lozan, 
bütün millet evlatlanrun kan
ları pahasına kazanılmış bir za. 
fer destanı oldu. 

İşte bugün, bu en büyük gü. 
nümüzün yıldönümüdür. Onu 

(Sonu !Sa: 4 Sil: 1) 

Son Nutuktan Sonra 
-o--

Berlin : "Söz, Artık 

Sil~hındır.. Diyor 
İngiltere, Almanya ve Amerika 

gazeteleri bugün Lord Halifax'ın 
nutku üzerinde mütalaa yürütmek. ı 
te ve bu nutku Hitlerin sulh taarru. 
zuna cevap saymaktadır. Gerçi Lord 
Halifax'ın radyoda söylediği nutuk 
resmi bir mahiyeti haiz değildi ve 
ancak İngiliz siyasetinin ve İngiliz 
hedeflerinin izahından ibaretti. 
Hatta Lord Haİifax'ın bir devlet a. 
damından fazla bir Hıristiyan Şö
valyesi gibi hareket etmesi de bu 
yüzdendi, fakat onun İngiltere Ha
riciye Nazın sıfatile söz söylemesi 
nutkuna bu kıymeti vermiştir. Nut. 
kun Almanya, İngiltere ve Ameri. 
kada bıraktığı akisleri Anadolu a. 
jansınm verdiği telsıraflardan hu. 
lasa ediyoruz: 

Berline Göre 

Berlin gazeteleri Halifax'ın nuL 
kundan sonra sözün silahlara kaL 
mış olduğunu yazmaktadır. 

Harbin devam etmesinden müte_ 
vellit bütün mesuliyet tamamile 
İngiltereye racidir . 

Londraya Göre 

u0ndra gazetelerinden Times'e 
göre Almanyanın gayesi bir "esir 
devletler manzumesi" İngiltere ise 
"hür devletler ülküsünü,, takip et-
rnektedir. İngiltere hürriyet pren.. 
sibinin zafer kazanmasına azmet. 
miştir. Ve muzaffer olacaktır. Çün. 
kü insanların hür yaşamak ihtirası 
yenilemez. 

(Sonu Sa: 3 Sü: 4) 

Milli Şefimiz, dün Flory• Deniz Köşkünden ayrılırken .• 

Milli Şef----
Cümhurreisimiz, ·Dün Şehirde 

Otomobille Bir Gezinti Yaptdar 
•ar t ıaııH•••• ı nl 

Şehrimizde bulunmakta olan Reisicümhur İsmet İnönü, dün 
Floryadaki Deniz Köşkünde meşgul olmuşlar, öğleden sonra saat 
16,20 de kö§kten a)·rılarak şehirde otomobille bir cevelan yapmış. 
lardır. 

!\lilli Şef. Florya Köşkünden çıkarlarken plajda toplanan halk 
tarafından uzun uzun alkışlanmışlardır. Cümhurreisimiz halka ilti
fatlarda bulunmuşlardır. 

Milli Şef, öğleden sonra Florya Deniz köşkünde, Atina Büyük 
Elçimiz Enis Akaygen'i kabul buyurarak kendisiyle bir müddet ıö. 
rüşmüşlerdir. 
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in(iliz tayyarelerinin Dolanda ve Belçikada yaptıktan müessir bom. 
budımanlann hedeflerini gösterir harita .. 

INGILIZLER l ALMANLAR 
BiLDiRiYOR:· ı BiLDiRiYOR: 

"Belçika ve Holandada "lngiltere ve lskoçyada 

Askeri ve Mühim Üsler Yeniden Bazı Şehirler 

Hasara Uğratıldı" Bombardıman Edildi 11 

" İrlanda Denizine Mayin 
Döküldü, Aylık Tayyare 

İmalatı Çok Arttı,, 

" Bir Alman Tahtelbahiri 
18 Bin Tonluk Birkaç 

Vapur Batırdı ,, 

HATAY. Dün Kurtuluş 

Yıldönümünü Tesit Etti 
Antakya Spor Sahasında Yapılan Merasimde 

Nutuklar Söylendi, Şenlikler Parlak Oldt. 
Antakya, 23 (TAN Muhabirinden) - Hatay bugün kur

tuluş bayramının birinci yıldönümünü kutlamıştır. Emsalsiz 
tezahürat, taşkın bir neşe ve heyecanla devam ediyor. Bu sa
bah spor sahasında başlıyan merasimde ilk olarak tarih 

--, fakültesi mezunlarından Nahide r-----.. ·---··-.. -.. -.. -.. --,-· Balcı, günün büyük manasını an. 

ı Rumen Bacvekili 1 ıa:m~ş. onu diğer hatipler takip cı. 
S mıştır. 

Ve Hariciye Vekili 

Almanyaya 
Davet Edildiler 

Nazırlar, Bu Akşam 

Salzburg' a Gidiyor 

Besarabyada Ahali 

Mübadelesi Baıladı 
Bükreş. 23 ( A.A.) - Alman ı 

Hariciye Nazırı Von Ribben
trop'un daveti üzerine Roman. 
ya Başvekili Gugurti ile Roman
ya Hariciye Nazın Manoilescu, 
yarın akşam Salzburga gidecek
lerdir. 

Von Ribbentrop ile Rumen 
nazın arasındaki mülakat. Cu. 
ma sabahı yapılacaktır. Siyasi 
Rumen mahafili, yeni Rumen si. 
yasetinin zimamdarları ile Von 
Ribbentrop arasındaki bu ilk 
teması memnuniyetle kaydet
mektedirler. 

BESARABYADA AHALI 
M"ÜBADELESİ 

1 

Besarabya hakkında Roman. 
ya ile Sovyetler Birliği arasın
da bir nevi ahali mübadelesine 
başlanmıştır. Bu mübadele, sL 
yasi noktai nazarlara göre vu-
kua j!?elmektedir. Bin Besarab
yalı Rumen. simdiden J assv'ye 
gelmistir. Sovyetl~r Birliğine 
gitmek isteyenler de Galatz yo. 
lu ile mübadele olunmaktadır 

Bunlar, bilhassa Besarabyada 
doğmuş olan ve mPmlekPt1Prine 

(Sonu Sa: 4 Sii: ıtl 

--···-··-··-· --· -··-······ .. ·------· .. ······ 
Afrikada Vaziyet 

lngilizler Diredua'yı 

Bombardıman Etti 
Roma. 23 - Son İtalyan tehliğı

ne göre. Şimali Afrikada Mısır hu
dudunda, Marsa - Matruh ve s:c1 ı. 
barı ani mmtakalarında tayya;P.l~ri
nJizin müessir bombardım:rn faali
yetleri görülmüştür. Bütün tsyya
relerimiz, üslerine dönmüşlerdir. 

Şarki Afrikada tayyarelerimiz, 
yeniden ve muvaffakıyetle Wajir'i 
bombardıman etmişlerdir. 

Düşman, Diredaoua'yı ısrarla 

bombardıman etmiş ise de, hasara 
bais olamamış, yalnız bir y<?rlinin 
teld olmasına sebebiyet verıniştir. 

KAHIREDE NEŞROLUNAN 
TEBLtli 

Kahirede neşrolunan İngiliz tt!b
liğmde de şu maliımat veriliyor: 

Şimali Kenya hudut mıntakasın. 
da, 20 Temmuz akşamı, İn~ıl:z lu
talanna mensup keşif miifrezelerı. 
Moyalenin 80 kilometre Cenl4bu 
Şarkisinde Ajao da kuvvetli bir 
düşman müferezesinl yakalamışlar 

ve geri püskürtmüşlerdir. 
Diğer cephelerde kayda değer bir 

şey yoktur. 

Gönüllü Hemıireler 

En son olarak kih'süye çıkan va
li Sökmensüer çok heyecanlı ve 
dakikalarca alkışlanan bir nutuk 
söylemiştir. Vali, Hatay davasının 
bir tm-ihçesioi yaparak, Eb~di Şefi 
tiizimle anmış, davayı başaran Mil. 
li Şefe şükranlarını ifade ederek 
demiştir ki: 

"- Bugün sulh içinde yaşıyoruz, 
mesuduz. Milli Şefin B. M. Mecli
sinin ve hükumetinin etrafında tek 
bir vücut gibi topluyuz. Eğer va. 
tanın emniyeti bir gün bizim de siı. 
laha sarılmamızı icap ettirirse, Ha
tay davasının kahramanlan olan 
sizleri ön safta bulacaktır. Eğer 

vatan müdafaasında bozguncu. ka. 
falar, kara ruhlar kımıldamak is
terlerse, bilırlnler ki, onları olduk. 
lan yerde boğacak büyük bir geri 
ordumuz vardır. Bu ordu, büyük 
Türk analarının ordusudur.,, 

Bu nutuktan sonra asker, mek. 
tepli, izci, köylü, avcılar, esnaf, ve 
halk teşekküllerinin büyük geçit 
resmi yapılmış ve şehitliğe gidile
rek, matem marşı çalınmış, nutuk
lar söylenerek hatıraları taziz olun. 
muştur. 

Merasimde Tuğbay Şükrü Ka
natlı, Parti müfettişi profesör Ha
~an Reşit Tankut, Seyhan, Maraş, 
Içel, Gaziantepten gelen heyetlerle 
pek ço'k halle hazır bulunmuştur. 

Alqam vali konağında bir gar
denparti verilmiş ve fener alayları 
yapılmıştır. 

1 AMERİKA H. NAZIRI 

Cordell Hun 

Mister HULL, 
Kongreye Dün 
Bir Teklif Yaptı 

--<>

"Avrupalıların Amerikada 
Bulunan Müstemlekeleri 
İçin Müşterek Bir Amerika 
Vesayeti Tesis Edelim ,, 

1 

H&\'ana, 23 - Amerika Birleşik 
Ciimhuriyetleri Harıciye Nazırı 

Mister Cordell Hull'un dün Anıerı. 
ka Birliği konferansında söyled gi 
nutuk. konferansa iştirak eden bü
tün devlet murahhaslan ilzerınde 

derin bir tesir yapmış' ve mu:-ah-! haslar tarafından hararetle alkış 
lanmıştır. 

Arasında .. 

1 
Kursta vazife alan bir hemşire. 

kadınlanmı:zın bu memleket dava
sını nasıl benimsediklerini anlatı-

AMERiKANIN VESA YETi 
Mister Hull'un nutkundaKi en 

miihim tekliflerden biri, Avrupa 
lıların Amerikadakı müstemlekele. 
rini müşterek bir Amerika vesaye
tine almak ve bu suretle bunhmn 

yor. Bu şayanı dikkat yazıyı Beşin. 
ci sayfada bulacaksınız .. 

,(Yazısı: Sa. li sü. 5 de) '(Yazısı: Sa. 4 sü. 6 da) 
bir mübadeleye .tabi tut:.ılmasına 

(Sonu Sa: 4 Sii: 3) 



=============================-::;;;;;;;;;;;;;~==:;;;;;;;;;;;;;;;===== 
~•ot"" • • S : • I 'f, • ,'Jt -.. ,... ',..,. • • !r,.&1: ' . . ,.. - . . . • "i ~. :. rs Ti K l A.L ''-' G .. lflJ;N·~.:1'·· ·> 
. ... . . . ' . . ~ ,· ' ' :; · ... ! ......... 

YAZAN: ISMAİL HAKKI BAŞAK 

Vaziyetimiz Güçleşiyor, Bazı 
Arkadaşlar Bizden Ayrıhyordu .. 

-12 - 1 Iaka alabileceğinizi sanıyorum. Maamafih 
meyus olmayın. Şimdi Romanyada bulu 

r 4'1 - İstiklali Hılafet, vahdeti millet, nan Basri Bey (3). İaşe Nezareti mii. 

tamamil memleket, hürriyet ve hakimlyeti messilidir. Onda, Nezaretin, üç yüz biıı 
halk zararına kasten veya bir kanaati ı,ah. küsur lirayı bulan iaşe parası vardır. O 
8iye icabı sarfı mesai eden matbuat, tei- parayı almamız da mümkündür. Yalnız, 
ldlat ve eşhas, tebdili kanaate veyahut tii_ bu iş uzayabilir: Çünkü Roman~dan p:ı_ 
tıli faaliyete davet olunur, Mukabil ·neş_ 
riyat ve propaganda ile efkarı masumei 
ınilli:re, mesaii hainane ile efkara icrayı 

nüfuz ve tesire muktedir olanlar, ihtara 
rağmen faaliyetlerine devam ettikleri tak. 
dirde, derhal idam olunurlar. 

48 - Hain eşhası idam için aynca fe_ 
da.iler teşkil olunur. Kaza ve daha büyük 
ıubclerin birer fadai t~kilatı olup, mü
nevver ve muktedir gençlerden kefaletlr 
bittahlif fedai kabul olunur. 

ra getirtebilmek zaman işidir. Ve siziıı 

vaziyetiniz uzun müddet beklemenize mu_ 
sait değildir. Bu itibarla, ondan evvel, 
bir başka membaa miıracaat edelim: tz_ 
mir mıntakası iaşe mümessili, Hasan Bey 

adında bir zattır. Kendisini yakından ta_ 
nırım. Onun eli altmda da hayli p'.'lra 
mevcuttur. Eğer gidip, tarafımdan gön_ 
derildiğinizi söylerseniz. sizi boş dön<lü. 
receğini hiç sanmıyorum: Bir kere de bıı_ 
nu deneyin!., 

~9 - Fedailerin ıahsı ve aileııi, cemi_ Kara Kemalin söylediği bu sözleri bi_ 1 
:yctçc hayatında ve mematmda tahtı zı_ 
man ve kefalettedir. Yalnız, fedailerin 

ze, onunla temas eden Kara Vasıf (4) ge_ 
tirmiş ti. Onu dinli yenler bana: 

-·--· .. ·---·--......... _........ ............ _~·, 

i0 iajlara Akın Var 1 
I 

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

24. 4 • ll'!U 

Adliyede ~ 

Bir Limonu 
Kuruşa Sa 
Manav" 
Tevkif Edi 

Dün biri sekizinci asli 
d 'ğeri de yedinci asliye c 
kemesincic olmak üzere 
davasına bakılmıştır. 

Sckizincı asliye ceza 
sinde bakılan dava yenid 
başında Sofyulı sokakta 
yapan Nesim Kastona b. 
be~ kurus istemiş, hemen 
tulmus ve Nesim mahkem 
kolunmu~tur. 

Nesim mahkemede, lim 
den dört kuruşa aldığını, 
cuk kurusa sattığım, lirn 
kuru§ istiyen kendisi ol 
yatı bilmiyen ve o esnada 
fen dükkanda bulunan oğ 
olduğunu söylemiştir. 

hizmetleri mukabilinde mevki ve memu_ - Bu işi sen gör: Git, Hasan Beyi bul, 
r"' ... ve teferrüdü şahsi gibi gayrivataııi Diin de ıha\a lhayli sıcaktı. Bu l ii7:den plajlara biiyiik bir kalabalık akın etmektedir. Bu resimde, Florya 
.,,~., konuş!,. dediler. Ve beni. o gece, geç vak_ ı· 

Hakim. Şavol'un ve Ne 
de dört kurusa limon sat 
malin getiril:n;;,esi ıçın d 
başka güne bırakmış, 

tevkif etmiştir. 

metalibatta bul"""'amaları "eraiti esasi_ ö · plajında serin ıyen iki bayanı görüyoruz .. ....... " te kadar, mer Ahit hanında, Erzurumlu 
yedendir.. Necip Beyin yazıhanesinde bekliyecekle_ 

Keza, muharebe çctelerinin de muhtaç rini söylediler. PoJfiste : 
olanlarmm ilıtiyacatı temin, ve umumu_ Ve ilave ettiler. . ----
nıın hali mematında evlat ve iyalinin ih_ 
tiyacatı, cemiyetin tahtı kefalet ve zıma_ 
nmdadır. 

50 - Jrır fedaiden yalnız b1r vazife ta_ 
lep olunur. İfa ve ikmalinden ıonra ikin_ 

ci bir vazife tahını1 oluıımaz. Meğer, biz_ 

zat, tııe musırren i.stiye. 
1 

O günlerde, vaziyetimiz glttikçe ST_ 

kışmaktaydı. Bizim vaziyetimiz 
bozuldukça, çok güvendiiimiz ban aı·ka_ 

daşl.ar bile, yavaş yavaş aramızdan ayrı_ 
lıyordu. Hattll, içlerinde, sade aramızdan 
.ıynlmakla kalmıyanlar, ve aleyhimizde 
,alışmıya başlıyanlar bile vardı: "'Düş_ 

.ınan kavi, ve dost zebun., du. 
Fakat bir c;;ok vatandaşlar da, bütün 

müıkillata rağmen, şaşılacak bir azim ve 
cesaretle vatani ,vazifelerini görmiye de_ 
vam ediyorlardı. 

"- Eğer o da menfi cevap verirse, bu_ 
raya eli boş dönme: Bugün, en az iki bin 
liraya ihtiyacımız var!,. 
r (Devamı var) 

• 
Kırklarellnde Or. Binbaşı Bay Suphl 

Şen sese: 
Nemrut Mustafa divanıharbi tarafın· 

dan asılan Boğazlıyan kaymakamı Kemal 
Bey merhum hakkında yapılan tarihi lh
tlfall; pek hafif yazdığımı ve bilhassa, 
askeri tıbblyelilerin hizmetinden bahset
medllJiml aldığım IOtiıfkllr mektubunuz
da zikrediyor ve haklı olarak aerzenig-
lerde bulunuyorsunuz. 

(Türk i nkı IAp ve i ~tllall ve Ha yatırı 
Dalgaları) namlle hazırlamakta bulun· 
duğum bir eserde gerek sizin, gerek di· 
(jer birçok vatandaşların haklı arzuları· 

nı daha fazla tatmine çalışacağım. Şlm· 
dilik, gazetelerin hadiseler yüzünden da-

Bir taraftan, Anadoluya mütemadiyen ralan hacimleri içine sığmak mecburiye
cephane kaçırryor, bir taraftan da hain tlle teferruattan içtinap ediyorum ve yal· 
Padişahla İstanbul hükumetini sarsmıya, nız, bu husustaki vekıyl ve hlidlsatın e· 
yıkmıya çabahyorduk. Hiç bir vesileyi, 
hiç bir fırsatı kaçırmamak azmindeyd!k. 

ı:aalarına dokunuyorum. Bunun içindir 
ki, gelılt Boğazlıyan kaymaka'ııına yapı· 

lan o tarihi ihtifali de layıkile canlandı· İstanbulun işgal olunduğu gün, ben 
ramıııdım. Hatta onun mezar taşını ihtiva Göztepede bulunuyor, akrabalarımdan 
eden dört mısradan yalnız birini koy· merhum Osman Paşanrn (1) köşkünde 
dum. YUksek tahsil gençliği için de: 

oturuyordum. Osman Paşanm, kendisin_ (OarUlfünun muhitinde uyandrrdığı,mız 
den evvelce de bahsettiğim refikası Ba. allka; hemen bütUn gençliğin, merasime 
yan Saadet te, teşkilatımıza dahildi. ~tlraklni temin etmeğe kafi gelmişti) de-

Onun köşküne güvenmekle be,raber, ih_ mekle iktifa ettim. Fakat: (Maslup Kemal 
tiyaten yalnız Göztepede, dört tane ev ihtifali) adını verdiğimiz o cenaze mera
temin etmiştik. Bıı evlerden birisi, Ka_ çimi için. gizll beyannameleri mektepte 
saplar Cemiyeti Reisi Kara Ahmedin ş;ıplrografla çoijaltarak geceleri Üsküdar 
köşküydü. Ve bu köşkün bahçesindeki bir ve Kadıköyündeki evlere gizlice dağıtan 
binaya, Memduh Şevket Bey (2) saklan_ ve cenaze merıısimlnde cekifip büyütülen 

reslmlerile te,his olunarak mektepte 
mıştı. 

Para ibtiyacımıır, Kemal Bey (Kara 
Kemal) temin edecekti, Fakat Kemal Bey 
tevkif olunup, Divanıharbi örfi hapisha_ 
nesine sokulunca, vaziyetimiz büsbütün 
darlaştı. Bereket, Divanıharpte temas fır_ 
satmı bulduk. Kemal Beyle göniştük. Ve 
(30,000) lira bulabildik. 

tevkif edilen, Nemrut Mustafa divanı· 

harbine götürülen, haftalarca Bekirağa 

bölüğünde yatırılan ve o acı mütareke 
ı:enelerindekl mltlnglerin tertibinde; giz-

Zincirlikuyuda 
ulunan Cesedin 

Hüviyeti Dün 
Tesbit Edildi 

Zincirlikuyuda Kirkorun harma
mnıfa bulunan cesedin hüviyeti tes
bit edilmiştir. Bu, eski vali Hayda
r.:..n damadı belediye hesap isleri 
müdür1üğü e'\-rak bürosu memurla
rından Sadık Budak'tır. 

lıforgta yapılan otopside, dahili 
bir hastalık neticesinde öldi.iğü tes. 
bi;t edilmiş ve cesedi defnolunmuş
tur. * Asmalımesciite de Niktiç a
purt1manındaki odasında ölü olarak 
bıu:lunan ve zehirlenerek öldüğü sa

fnıfan Cenninin de marazı kalbi nc
ticı::?sinde öldiiğü anlaşılmıştır. 

ARKADAŞINI YARALADI 
Kasımpasada Ali ve Dinccr is

minde iki cocuk sokakta o}rnarken, 
Ucavgaya tutusmıışlar, Ali testere 
H.e arkada~mın üzerine yürüyerek, 
çenesinin altından kesmeğe teşeb

bıiis etmiştir. Dincer hafifçe yar::ı.lı 
oJarak arkadaşrnm elinden kurta
ı:.ıln11strr. 

* Merdivenköyündek1 başsız ce
set hakkındaki tahkikat bitmiş, 

?Mustafa ve Sükrü ismindeki suclu
Lar Kastamo~uda yakalanınıslard1r. 
Mevlüdun parasına tamaa,; ölclü
ı:üldüğü kanaati kuvvetlidir. 

'ASKERLi!( 1ŞLER1 : 

Şubeye Davet 
Beşlkta, Askerlik Subesinden: Fakat, o zaman Cem'i Mahsulat Ş1r_ 

keti müdürü olah Saitten alaca_ 
fımrz bu parayr, Memduh •Şevket Beyin 
gidip bizzat tesellüm etmesi 15.zmı geli_ 

il Anadolu haberlerini blldlren beyanna
ınelerl, geceleri fstanbul evlerlne dağıtan 
o fedakar tıbbiyell arkadaşlarınızı unut
muş değilim. Farzımuhal olarak, ben U· 

nutmuş olsam dahi, tarih nanklSr değil· 

diri - 1. H. B. 
1 - İlıtiyatıık öde\•lerini yapmak için 

;327, 328, 329 doğumlulardan is!Um ve 
(1) Erkam Harbiye Ferikliğinden mii_ 

~a~ri isla':" eratın hemen şubeye gelme-

yordu, 
Memduh Şevketi saklandığı yerden ~I

kanp gönderdik. Maalesef, eli boş dön_ 
dü. Bu vaziyet karşısında tekrar Kara 
Kemali bulduk. :Eiize: 

tekait. perı; gelmıyenler hakkında kanuni mua-
(2) Halen Kabil Sefiridir. !mele yapılacağı, 
(3) Şimdi 1stanbuldad1r, ve komisyon_, 2 - Muhabere gedikli çavuııu 331 do-

cudur, /P:umlu İsmail oğlu Ahmedin acele şu-
( 4) Erkanıharp miralayhğından müte_. '!:>eye müracaati ilan olunur. 

kait olan bu zat, Feneryolunda bir tren e 
"- Hayret ... Dedi. Ben, oradan mut.. kazasına kurban gitmistir. EmlnönO Y«:,rll As. Şubesinden: 

Piyasada: 

Mürakabe Komisyonu 

Yarın Toplanıyor 
Fiyat murakabe komisyonu, ya

rın mühim bir toplantı yapacaktır. 
Ticaret mıntaka müdüri.inün de iş
tirak edeceği bu toplantıda mura
kabe işlerinin tanzimi ve yeni teş
kilnt hakkında kararlar verilecek. 
tir. Toplantıda manifatura, zücca
ciye ve tuhafiye fiyatlan üzerinde 
de görfü:;ülecektir. 

BASRA YOLİLE İTHALAT 
Bombay eski Ticaret Ataşemiz 

Turhan Celal, şehrimize gelerek 
İzmire gitmiştir. Turhan Celal. 
Bağdata kadar temdit edilen tren 
nakliyat işini ticari bakımdan tet
kik eylemeğe memur edilmiştir. 
Bağdat _ Basra - Bombay l:attr ü. 
zerinde yapılacak tetkikler ncece
sine göre, Amerika ve müstemle
kelerden getirtilecek malların hu 
yoldan ithalinin iktısadi olup olmr
yacağı anlaşılacaktır. 

-------~ıo-----~ 

Hariciye Vekilimiz İzmirden 
Ödemişe Gitti 

lz.mir, 23 ( A.A.) -- Hariciye Ve
•ili Sükrü Saracoğlu bu sabah hu
ımsi bir otorayla Ödemi~e hareket 
etmiştir. Vekil, Ödemişte bir müd
det istirahat edecektir. 

Belediyede : 

Şekerciler de Sıkı 

Kontrol Edilecek 

Talim ve terbiye dolayı!<ile se\•ke tabi 
bulunan 327, 328, 329 doğumlulardan 
(Jandarma sınıfı hariç) diğer sınıflrırn 

;men«up saglam, sakat, islam, gııyri isliim 
ihUyat eratın behemehal şubeye müı-a
caatıarı ilan olunur. 

• Eminönü Yerli As. Şubesinden: 

Şubemizin 5/1636 sırasında yedek top
Bazı şekercilerin, şeker ve çilrn- .w teğmen (16345) Musa oğlu 311 do-

lataların iclerine marmelat yerine, gumlu Ziyanın çok acele olarak şubemi
ay çiçeklerinin yağı alınmış poscıla- :::zc müracaati. 
rmı ve hatta hazan da imhası lı1- • 

Fatih Aakerllk Subesinden: 
zım, kokmuş ve kurtlu i:ıcir koy- ı - 15 Eylül 940 tarıhindcn itibaren 
duktan sonra satışa c1kardıklan yı:ı- 'Gi.i1hane, Gümfiş!'uyu ve Haydarpaşrı 
pılan teftişlerden anlaşılmıştı:-. Re- w1ıastahnnelerindc açılacak gönüllü yar
iediye bu mesele hakkında alaka- .-dımcı hemşireler kursu için şimdiden 
darlara gönderdiği bir emirde. bii- lkayda başlamıcaktır. 
tün şekercilerden nümunelcr :;ima- 2 - 20 - 40 yaşları arasındnki okur 
rak kimyahaneye gönderilme::sini e;~zar olan bayanlar tercih edilccekler
ve böyle hareket eden şekercilerin dır. 
de cezalandırılmasını bildirmlştlr. 3 - Kurs mliddeti iki buçuk aydır. De-

h.-am ı;aatıeri öğleden sonra saat 14 den * Vali, Yalovadun şehr'mize 17 ye kadardır. 
dönmüştür. 4 - İsteklilerin 5 Eylül 910 gününe * İnfilak neticesinde Taksim ga- tırndıır(Cumartesi günleri h:ıri<:) her giin 

500 !öğleden sonra askerlik şubesi bina!':ında 
zinosunda vukua gelen hasar ~yıt ve .kabul muamt'leleri yapılacağın-
Lira tahmin ediliyor. Belediye. ga- dan iki kıta vesika fotogrnfile nlifus ciiz
zinoyu henüz tesellüm etmediği İ- danl"rı beraberinde müracaatları iH\n o

lunur. 
çin zarar müteahhide aittir. * Belediyenin açtığı halk ha. 
mamlarmda son beş hafta zarfmda 
10 bin kişi yıkanmıştır. 

* Etleri tel dolaplarda muhafa-
za etmiyen kasaplar ceza görecek
lerdir. * Belediyenin 1000 rnmbahk 
tenvirat progııımı, malzeme buhra

V EF A T 
Kızıltoprak Belediye Hekimi Doktor 

Bay Nuri ve Doktor Bay Mahmut Atanın 
Kainvaldeleri, Yün İş Fabrikası ambar 
memuru Salbin Valdesi Bayan Münire 

;dün Vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 
hl de Kadıköy Bahariye caddesi 83 No.lu 
evden kaldırılarak Haydarpa:ia kabrista-

nı yiizünden tatbik edilemiyecektir. nınn defnedilecektir. 

BirListikF abrikasında 
iştial Neticesi 5 Kişi 
Ağır Yaralandı 

Dün nkşam saat 14 te Eyiipte Bahariye caddesindeki Lastik Fab
rikasında bir iştial olmuş, 5 kişi muhtelif yerlerinden ağır surette yan
mıştır. Vaka şöyle cereyan etmiştir: 

Fabrikanın boyahane olarak kullanılan kısmında kaynamakta olan 
boya kazanı birdenbire parlamış, alevler bütü.n daireyi sarmıştır. Bu 
esnada orada bulunan fabrikanın teknik şefi !sakla işçilerden Bursalı 
İbrahimin yanmakta olduğunu gören fabrika İdare Müdürü Kamil ve 
keza işçilerinden Sudi ve Raif arkadaşlarının imdadına koşmuşlardır. 
Fakat hic bir şey yapamadıkları gibi kendileri de muhtelif yerlerinden 
ağır surette yanmışlardır. Biraz sonra bütün fabri~a işçisi bir araya 
toplanıp atesi bastırmışlard1r. Yaralılardan !sakla lbrahimin vaziyeti 
cok ağır ve tPhlikelidir. Diğerleri hadiseyi kısmen hafü atlatmışlardır. 
Kazanın sebebi hakkında zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Vekili Adliye 
Mahkemelerde 
Tetkikler Yaptı 
Adliye Vekili Fethi Okyar, dün 

saat on birde yanında hususi ka
lem müdürü Şakir Aksoy oldl'ğu 

halde, Yeni pastahaneye giderek, 
oradaki adliye dairelerini teftiş et. 
m:~tir. 

Adliye Vekili yanm saat kadar 
müddeiumumi Hikmet Onat'm oda
sında kalarak, kendisinden lstanbul 
adliye işleri hakkında izahat ald;k
tan sonra, yanında müddeiumumi, 
İstanbul adliye baş müiettiŞi ve 
dörd i.incü ticaret mahkemesi reisi 
ile icra reisi olduğu halde, icra da
irelerini, müddeiumumilik bürola
rını, nöbetçi asliye ceza ve ticaret 
mahkemeleri ile sulh mahkemele
rini gezmiş, rüyet edilen davaları 
dinlemiş, işi olmıyan mahkemeler
de hakimlerle görüşmüştür. 

Bundan sonra da eski Şurayı 

Devlet binası olan Tomruk daire
sine giderek, oradaki nöbetçi hu
kuk mahkemelerini ve kalemlerini 

Almanyaya 
İhracat İçin 
Hazırhk Var 

İhracat faaliyetinin artması bek. 
leniyor. Almanya ile bugün veya 
yarın imzalanacak olan yeni anlaş.. 
ma üzerine, ilk parti olarak Al
manyaya hububat gönderilecektir. 
Alman firmaları tarafından piyasa
mıza hububat için mütead dit sipa
riş mektupları gelmiştir. Hubu bat
tan başka, küçük baş hayvan deri. 
leri, yapak, tiftik, zeytinyağı, ilk 
mübayaa edilecek mallar arasmda
dır. Eğer Alman firmalarının Tür
kiye malları için verecekleri fiyat. 
lar eskisi gibi ithalat bürolarının 
kontrol ve müsaadesine t abi tutu
lacak olursa, tüccarlarımız, esasen 
yüksek fiyata mal ettikleri ve git
gide yükselen fiyatlarla pahalıya 
aldıkları malları ellerinden çıkart
mak istemiyeceklerdir. 

Toplarıtılar, davetler: 

Lozan Günü 
gezmiştir. Kadıköy Halkevinden: 

· 24 Temmuz 940 Lozan gun" u" yıldo··nu·· -Adliye Vekili öğleden sonra yine 
aynı zevatla birlikte Kadıköyüne ın(; programı şudur: 
geçmiş. Kadıköy adliyesini gör- ı - Saat 19 da Bay Niyazi Tevfik 

Yükselen tarafından konferans, 
dükten sonra Üsküdara giderek, 2 - Saat 19.30 da orkestra ve piyano 
Üsküdar adliyesinde ve Üsküdar 
ceza evinde tetkikat yapmrştır. 

konseri, 
3 - Herkes gelebilir • 

• 
Sarıyer Halkevlnden: 
24 Temmuz 940 Çarşamba gUnil saat 

21 de e\'İmiz salonunda pasif korunma 
hakkında bir konferans verilecek ve kon

Adliye Vekilinin, daha birkaç 
gün devam edecek olan bu tetkL 
katı bilhassa iki gayeyi istihdaf et. 
mektedir. Bu gayelerden biri, adli
ye ve mehakim işlerinde sürat te
mini, diğeri de mahkumların halle- fcran~tan sonra da temsil 
rini ıslaha müteallik tedbirlerin a- tir. Herkes gelebilir. 
lmmasıdır. • 

EmlnönU Halkevlnden. 

gösterilecek-

Müteferrik ~ 

General Nailin 

Cenaze Merasimi 
Milli Müdafaa Vekaleti sabık 

(Lozan günü) yıldönümU 24 Temmuz 
1940 Çarsamba akşamı saat 21.30 da E
vimizin Cağaloğlundaki salonunda aşa
ğıdaki program dahilinde kutlanacaktır. 
Bu törene ilelmek isteyen yurddaşların 
davetiyelerini büromuzdan almaları rica 
olunur. 

1 - tstiklfıl marşı (Evimiz orkestrası 
t:ırafınd:ın ), 

2 - Konfer:ınıı (Ü'niv('r~ite Ilıık11k Fa
kültesi doçentlerinden Ya\'117. Ab:ıdnn ta-

Yedinci asliye ceza mah 
de bakılan dava, 30 kuru 
satmaktan suçlu Baki Tez 
hindeki davadır, Mahke 
çen celsesinde Ticaret O 
ve vilayetten bazı husus! 
ması kararlaştırılmıştı. D 
gelmediği görülmüş, te 
ması kararile duruşma ba 
bırakılmıstır. 

BOl\tO SAHTEKARL 
Bono sahtekarlığına ait 

iki safhaya ayrılmış bul 
dır. Birinci safha, evvele 
nan suçlulara ait tahki 
bu ikmal edilmiş ve suçlu 
na ait tahkikat evrakı ma 
sevkolunmu~tur. 

İkinci safha, ilk işe ait 
suçlularından Nihadın ka 
deri de dahil olduğu hald 
ve yeni meydana çıkarıl 
sahtekarlık tahkikatıdrr k 
etmektedir. Nihadın suç o 
kayın biraderi İbrahim, ev 
tevlcif edilmişti. Dün d(' 
katı idare eden dördiin 
hakimi, yine bu işle alak. 
rak Kazım isminde bir av 
tibini tevkif etmiştir. 

TEŞEKKÜ 
Türk Hava Kurumu 1 

Vilayet Suhcsindc 
Türk Hava Kurumuna senel 

hava tehlikesini bilen a;,a sıfa 

hlldünü !la etmekte olan Piy:ı 

Bayan Nimet Özden bu kerre 
muza müracaat edeı·ek hava rı 

nR bir yardım olmak il1crc (20 
berrü etmiştir. Kendisine alcn 
kür olunur. 

Mesut Bir Nika 
İnhisarlar Umum Müdlirlilğii 

besi müdürii ve eski Trabzo 
Re.hml Eyliboğlunun kızı Beşi 
okulu öğretmenlerinden Nezal'lll 
snrlar İstanbul BaşmUdiirliii;iii 
ınat şubesi memurlarından 

(;uloğlunun nikiıh törenleri 18 
!)40 Perşembe günii Beyoğlu 

rlaiı·esindc inhisarlrır idaresi er 
hıımn <1kraba ve ;ıile dostlarınd· 
davetliler huzuriyle icra edl.lın 

raflara saadetler dileriz. 

DOGUM 
Albay Remzi Mericin 23 - 7 -

hinde erkek bir evladı dilnyaY" 
'~mi Zafer Meriç tesmiye edilıni 
'!:ada uzun ömürler dileriz. 

Bugünkü Program: 

7.30 
7.35 
8.00 
8.10 
8.20 

12 30 
12.35 
<2.50 
!3.05 
13.20 
1801. 

Program 
Müzik (Pl.) 
Ajans haberleri 
Ev kadını 
Müzik (Pi.). 

• Program 
Alaturka müzik 
Ajans haberleri 
Müzik (De\am) 
Radyo salon orkestrası 
Program sıhhiye dairesi reisi Doktor Gene. 

ral Nail merhumun cenazesi dün 
askeri merasimle kaldırılmış ve E
dirnekapıdaki şehitliğe defnedil
miştir. Merasimde, askeri ve sivil 
doktorlar, tıbbiye talebeleri ve 
merhumun dostları hazır bulun. 
muşlardır. Kabre, muhtelü teşek
küller namına birçok çelenkler bı
rakılmıştır. 

rafından), • 

* Lahey Elçimiz Yakup Kadri 
Karaosmanın dün çıkan beyana
tında bombardımanlar neticesi ha
rap olduğunu bildirdıği şehir, Rö
tcrdamdrr. Tashih ederiz. 

3 - Konser (Evimiz orkestrası tara- 18.05 Cazband (Pl.) 
fından), • 18.40 Fıısıl heyeti 

4 - Temsil "Has Bnhçe" (Evimiz tem- 19.15 Konuşma 
sil subesi tarafından). 19.30 Alf!turkA müzik 

MEVLÜD 
Eskj Ordu Kumandanlarından Merhum 

General V ehip Kaçı'nın 
ruhuna ithaf edilmek üzere, Kadıköyün

de Osmanağa camlinde 25 Temmuz 940 
Perşembe günü öğle namazından sonra 
okunacak mevlüdü şerife dostlarının ve 
h;ıyn· sevenlerin teşrifleri ric:ı olunur. 

19.45 Ajans haberleri 
20.00 Alaturka müzik (Devall'.l) 
20.15 Konuşma 

20.30 Flüt soloları 
20.50 Saz eserleri 
:n.ıs Müzik (Pi.) 
21.30 Radyo gazetesi 
21.l50 Riyaseticümhur bandosU 
22.30 Ajans haberleri 
22 45 Cazband (PL) 
23.25 Y.ırınki prol{ram:. 



24. 7. !tf) ..................... 
···················· UGON 

... "········•• ..... ................. 
Silahındır ! 

fn: ö. Rtza DOGRUL 
d Halifax'ın d'· 

ı un, rad, oda 
soyJ.cdiği nutuk gerri. rcs 
hlahn et" h · -

• • 
1 aı7. dcgildi J.'akııt 

e lngıltcr · . 
v Al cnın rcsıııı ce, ahı 

e nııın ga7.cll'lcri de hu 
n sonra h h 
a k ar c dc\"aından re almadı-
r de . . s.•nı anlattılar. 
iki hal nı f ıkırdc ıılrlukları_ 

n k asıın, aralarındaki da 
c~ harp l olu~ la hallol;ı • 
•nandıkla · . -

ik' t rı asıkardır. flu 
1 arar arasında 

ctnıckt 1 ' esasen . h e o an harp . 
ı ulacaktır. ' azamı 

lcrin inanışı .. j 
lccck ilk ~a gorc, ngil. 

t<'şrınc kadar da. 
n sonra ·1 •• 
r, har ı erısı kolal dır. 
kt p hakıınından b'ır d"' 

ası t k'I n 
sr· 1 eş ı edecek \'C İnni-
"'t.•n ere kadar hnrhin b"u· 
c ınc da ... 

"anacaklardır. 

Sıkıntısı: 

Amerikalı _ 
1 rnutchassıs ta 
ınanların g 1 a Petrol e etek Te rin. 
klan sıkıntısı çekıniye 

nı \'e bu .. . 
ek ıstıraz d Yuzden harbi 
• ın a kalacaklarını 

ülahaıaiarın d " 
hÜnıüıdeki -~ger ve ntahi. 

gunler göstere. 

esete, harbin . 
ıniş bir ş'dd • helkı de eşi 
rşı ka ı et peyda edece. 
ının bi~~:in~~lan iki belli 
birlerine t ı ımha ederce. 

aarruz edecekle. 

bunu son 
rniş 'Ve h nutkunda teba
hirinin arp neticesinde iki 
lın .. h l •kılacağını sövJe. 

"'
1Yaya g" • 

olan taraf j or~ Y•kılmı:ya 
göl"e d ngıltere, ve İn· 
af e Alınanyadır. 

ta harbin h . 
~e. inanarak h u n~t~ceyi 
Utün b ... ., • arhc gırıyor. 

. ,.erıyet bu .. 
1P ediyor. ınuthiş 
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BALTIK 
Devletlerinde 
Yeni Reiim 

-0-

Eski Baltık Devletlerine 
Ait Arazi Milletin Malı 

Olarak İlan Edildi 
Riga, 23 (A.A.) - Parlamentonun · 

kapanış celsesinde seçilen yirmi de. 
!egeden mürekkep heyet, Moskova. 
ya giderek Letonyanın Sovyetler 
Birliğine kabulü hakkındaki talebi 
yüksek Sovyet meclisi divanına tev. 
di edecektir. 

Heyete Başvekil Profesör Kir. 
chenstiens riyaset edecektir. 1 

Ziraat Nazın V~ng Ags'ın teklifi 
üzerine, parlamento, Letonyada 
bütün araziyi milletin malı olarak 
kabul etmiştir. Köylülerin üzerinde 
çalıştıkları arazi miktan otuz hek. 
tarı gcçmiyecektir. Otuz hektan 
geçen arazi. devlete geçecek ve dev. 
let bu araziyi arazisi olmıyan1ara 
veyahut az arazisi olanlara dağıta. 
t'aktır. 

Parlamento, ayni zamanda, bü. 
tün büyük ticaret ve endüstri mü. 
esseseleri ile bankalan da millileş. 
tirmeyi kararlaştırmıştır. 

Kaunas, 23 (A.A.} - D. N. B. Lit. 
vanya Parlamentosu, toprak mese
lesini halletmek üzere dün bir top
lantı yapmıştır. Ziraat Nazırı Mic
kis'in teklifi üzerine bütün arazi 
milletin mali olarak kabul edilmiş. 
tir. Köylü, azami otuz hektar arazi. 
ye sahip olacaktır. 

Iran Gazeteleri 
1Li.J-• ~40 

lran Petrol 
işinin Hallini 

istiyorlar 
Tahran, 23 (A.A.) - Pars Ajan. 

sı bildiriyor: 

Maliye Nezareti ile "Anglo • İra. 
nian Oil., kumpanyası arasındaki 
ihtilaftan bahseden bugünkü gaze. 
teler, uzayıp gıden bu iş üzerinde 
asabiyet göstermekte ve hükumet
ten nihai ve enerjik tedbirler alın
rnasını istemektedirler. 

İrtm gazetesi, meselenin chem
rnıyetinl kaydeyledikten sonra: 

"Her gecikme memleki!t menfa
atlerine çok büyük zararlan intaç 
ctrnektedir,, diyor. 

Akdeniz ve Karadeniz 
Yüzme Birincilikleri 
G;resun, 23 (A.A.) - Samsun 

grup merkezi deniz birincilıgi mü. 
sabakalarında bölgemiz şampiyonu 
oian Sahilspor klübümüz, dün mü
sabakaların hepsinde birinciliği 
kazanmak suretile Karadeniz şam. 
piyonluğunu ihraz eylemiştır. Bu 
guzcl haber, Giresun muhitinde 
btiyük bir memnuniyet uyandır. 
mıştır. 

İskenderun, 23 (A.A.) - Türki
ye yı.izme birincilikleri için Hatay
da .. yapılan Akdeniz grupu seçme 
musabakaları büyük bir intizam i. 
çindc neticelenmiştir. Neticede 102 
puvanla Mersin birinci, 97 puvan
la .!iatay ikinci, 46 puvanla Mugla 
uçuncu, 36 puvanla Seyhan dör. 
dlincü olmu§larf.ar. 

Mahkum Olan Kadınların 
Çalıştırılmaları İç in Yeni 
Tedbirler Düşünülüyor 

Ankara, 23 (TAN) - Merkez ve mülhakat cezaevle
rinde zimmet, ihtilas, fuhşa teşvik ve devlet aleyhine işlen
miş herhangi bir suçtan maada bir kabahatle mahkum ol
mamak şartile geri kalan cezası iki seneden fazla olup sıh
hati çalışmıya müsait bulunan ve cczaevinde iyi hal göster
miş olan nekadar kadın mahkum bulunduğu Adliye V eka
letince Müddeiumumiliklerden sorulmuştur. Gelecek ce
vaplara göre bu mahkum kadınlar için çalışma müessese
leri kurulması düşünülmektedir. Bu maksatla etütlere gi
rişilmiştir. Bunlar için hususi bir cezaevi kurulması ve 
kendilerinin dokumacılık, halıcılık, terzilik gibi işlerde 
çalıştınlmaları muhtemeldir. Adliye Vekaleti, Müddeiu
mumilerden alınacak liste ve cevaplara göre, kati kararını 
verecek, bunun için bir kanun layihası hazırlanacaktır. 

Köy Enstitüleri 
Binaları için 

Aç.tan Müsabaka 
Ankara, 23 (A.A.) - Maarif Ve. 

killığinden bildirilmektedir: 
Memleketin muhtelif yerlerinde 

açılan köy enstitüleri için yaptırı
lacak yeni binaların avan projele. 
rile vaziyet planları üç ay cv,·el 
memleket mimarları arasında mi.i. 
sabakaya konulmuştu. Bunlardan 
Antalyaya 17 kilomtere uzakta Ak
su köy enstitüsüne ait müsabaka 
15 Temmuz 1940 tarihinde sona er
miş, 18 Temmuz 1940 tarihinde 
toplanan jüri bu müsabakayrı işti. 

rak eden mimarların eserlerini tet
kik ederek birinci, ikinci ve üçün. 
cüyü seçmiştir. 

Müsabakaya iştirak eden mimar. 
lardan teklifini 11157 rüm11z ile 
veren yüksek mimar Asım Mutlu
nun eserleri birinci olarak seçil
miştir. 

Mimar Fazıl Aysu ve yardımcı 
Sinası Giray'ın eseri ikinci, mimar 
Necmi Ateş'in eseri de- üçüncü sa. 
yılmıştır. 

Köy enstitüleri binaları için açı

lan müsabaka devam etmektedir. · 
Bu müsabakalarda birincıye 

2.000, ikinciye 1.000 lira mükafat. 
üçüncü ve dö,rdüncüye 150 şer lira 
zaruri masraf karşılığı verilmekte. 
dir. 

Fransadaki 
Talebemiz 

Aydında Çapa 
ile Bir Kadını 

Öldürdüler 
Avdtn (TAN) - Di.in Yen~ma. - ' hallede bir cinayet işlenmiştir. Va-

kanın tafsilatı şudur: 

Y enimahallede Ramazanın seb. 
ze bahçesinde çalışmakta olan ame. 
le Çineli Mustafa, bahçede meşgul 
olduğu sırada domates ve mısır çal 
mak üzere iki kadınrn bahç:eye 
girdiklerini görmüş ve üzcrlcrine 
hi.icum ederek, \:unlardan 35 yaş
Jarmdaki Gülizarı elindeki çapa ile 
müteaddit yerlerine vurmak sure. 
tile öldürmüştür. Mustafa, Gülsüm 
ismindeki diğer kadının da kol ve 
bacaklarını bereler içinde bıraka. 

rak. kaçmıştır. 
Hadiseyi haber alan polisler ka

tili aramıya koyularak çok geçme. 
den gizlenmiş oldugu bahçeler ara. 
sında yakalamıya muvaffak olmuş
lardır. Doktor tarafından yapılan 
muayene neticesinde maktul Gı.ili. 

zarın altı aylık hamile olduğu an
laşılmıştır. Katil Mustafa, suçunu 
itiraf etmiş ve Cümhuriyet mi.id. 
deiumumiliğince hakkında tahkika. 
ta başlanarak tevkif edilmiştir. 

Antep Fıstığı, Şam 
Fıstığı Olmuı 

Gaziantep, 23 (A.A.) - Antep 
fıstık tarım kooperatifleri birligi e. 

1 
sas mukavelenamesi bugün. ~icar~t 
Odası içtima salonunda vah ıle Tı. 

Ankara, 23 ( A.A.) - Hariciye caret Vekaleti mümessilinin huzu-
Veka1etinden bildirilmiştir: rile ve kooperatifler mümessilleri. 

nin iştirakile merasimle imza edil. Fransadaki talebemiz hakk•nda 
bugün Vekalete gelen malumat a
şa.i!ıdadır: 

Bülent Kıral Brive'de, Avni Tur
r.agöl Grenoble'da, Şahin Damar 
Lot'da, Zühtü Torhon Toulouse'da, 
İlhami Derenel Montluçon'da, Ab· 
dulltıh Gedikoğlu Vichy'dc. Bülent 
Sirmen Hendaye'de, Baha A;Jaydın 
Nicc'de, Necmettin Yeşil Pcıriste 

bult.nmaktadırlar. 

İş Bankası Yeni 
Umum Müdiirü 

Ankara. 23 iT AN J - İş Bankası 
Umum Müdürlüğüne tayin edilen 
Sa it Erda yeni vazifesine başlamış. 
tır. 

miştir. 

Bu vesile ile söylediği bir nutuk
ta vali, teşkiiat asrı olan bu devir. 
de münferit mesainin muvaffak ol. 
masına imkan olmadığını, bu yüz
den Türk köylüsüniın alın teri ile 
istihsal eylediği fıstıktan şimdiye 
kadar yabancı ve mutavassıtların 
faydalandığını, bıı değerli mahsu. 
Iümüzün adını bile değiştirerek 
Şam fıstığı dcnildigini tebarüz et. 
tirmiş ve birlikten daima hayır ve 
bereket doğar, Ci.imhuriyet hüku• 
meti müstahsili daha çok faydalı 
kılmak maksadile birçok ihraç mal 
lıırımıı için birlikler kurmuş \'e 
bunlardan cok iyi randıman alın. 
mıştır. Fıstık birliğimizden de ya
kın zamanda bu hayırlı neticeyi a· 
Iaca~ımızdan eminiz. 

lngiliz Bütçesi 
Senelik Harp Masrafı 
2 MHyar 800 Milyon 

Sterline Yükseldi 
---0-

2 Milvar. 200 l\lilvonluk 
Bütç.c Açığı İçin 'yeni 

Tedbirler Alındı 
T .. ondra, 23 (A./\.) - İngiltere l\1a. 

lıyc Nazırı Sir Kingslev V·-ıod. bu
C?iin Avam Kamarasındıı bıitcc hak. 
kıııd~ malümııt verdi. Bu mah'.ıma . 
•ın hu IRsası sudıır: 

Gecen nisanda İngiliz biitrcsi 2 
milvar İngiliz lirası olarak tahmin 
edildi. Halbuki harp macırafları 

hrıftada 50 milyon ~terlinden 57 
milvon c;tı:>rline viikscldi. VC' hiitiin 
btitÇe 3,467.000.000 sterli nrlir. But 
c·e acığı 2,200.000.000 sterlindir. 

MALiYE NAZIRININ IZ:\.llATI 

Maliye Nazırı buna karşı alınan 
tedbirleri izah etmiş ve yeni vctgi
ler tarho1unduğunu anlatmıştır. 

Kazanç, intikal, fazla karlar, bi. 
ra, tütün, şarap vergileri, sinema, 
tiyatro resimleri arttırılmış. mülıa
yaat üzerine yeni bir resim kon
mustur. 

Maliye Nazırı s.özlerini şu ~ekil. 
de bitirmiştir: 

"- Önümüzdeki mali meseleler, 
müteaddittir ve güçtür. Fakııt bun. 
!arın katiyen iktiham edilmez ma
hiyette bulunmadığına tam surette 
itimat edebiliriz. Birçok membala. 
rımız vardır. Bunları kullanacağı. 

mızdan şüphe edilemez. 
Harp sahasırıda olduğu g,ibi, ha

yatı milli maliye sahasmda da, ir
kilmeden yolumuza devam eyleme. 
ğe ve zaferin alınmasına kadar her 
türlü fedakarlıklara katlanmıya az
metmiş bulunuyoruz.,, 

Maliye Nazırının bu nutkundan 
sonra. Avam Kamarası, bütçeye ait 
muhtelif kararlar almıştır. 

Macaristan da 
Ekalliyetlerin 

Hukukuna 
Karışılamaz 

-<>--

Macar Başvekili, Şiddetli 
Beyanatta Bulundu 

\ 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Macar 
Ba~vekili Kont Teleki, Pariamcnto 
komitesinde söylediği bir nutukta, 
Macaristandaki ekalliyeUerin hu
kukuna karışacak olan kimselere 
karşı şiddetle hareket edileceğini 

beyan etmiştir. Hükumetin Macar 
nazi partisi şefi Hubay ile diğer 

bir naıi mebusu vagonun tardları. 
nt talep eden noktai nazarını mu. 
hafaza ettiğini ilave etmiştir. 

Teleki, hükumet reisi sıfatile, 
Macarlarıc.1 dahili işleri üzer;ne ve 
bilhassa milliyetlere mütedair işler 
üzerinde, hiçbir ecnebi tazyiki mcv 
cut olmadığını söyliyecck \ cıziyet
te bulunduğunu da beyan etmiştir. 
Ekalliyetlerin hukuklarının adilane 
bir surette korunacağını ilave et. 
miştir. 

* Mat"ar Meclisine tevdi olunan bir 
layihada, Karpatlaraltı mıntakasın. 
da bir Voyvodalık ihdas olunmak
tadır. 

Macar Ticaret ve Sanayi Nazırı. 
küçük faşist sanayi federasyonu 
heyetini kabul etmiştir. Bu heyet, 
İtalyan ve Macar küçük sanatleri 
arasında yapılacak teşriki mesaiye 
müteallik mühim meseleleri müza. 
kere etmek üzere Budapeşteye gel. 
miştir. 

lsviçrede lran 
Heyeti Reisi 

Öldürüldü 
--o--

Cinayeti İşliyen İranlı 
Yüzbaşı İntihar Etti 

Bern, 23 CA.A.) - Bern'deki t. 
ran askeri heyetine de riyaset et· 
mekte olan İran askeri Ataşesi Mi
ralay Sadag Şeybani, maiyetinde 
bulunan bir yüzbaşı tarafından kat. 
]edilmiştir. Yüzbaşı bilahore inti
har etmiştir. 

Ayni heyete mensup bir binbaşı 
da katil tarafından yaralanmıs ise 
de, yarası ağır değ:Jdir. Yiizb3şının 
fena ahlaklı olduğu ve memleketi
ne gönderileceği için bu cinayeti 
işJedii?i söylenmektedir. 

~fiCK 
iftihar EderİZi 
Karpuzlarımızla 

J'azan: B. FELEK 

insan nasıl elinde hiıyumiı~ 

bir çocuğun yiikseldiğini, 
mevki sahibi, niifu.ı ısahibi, sen et 
.:.ahihi oldu""unu görünce, iftihar e. 
dcı•st•; hen de pazar giinü ayni cu· 
run:, iftiharı ve se\'inci hi6settim. 
~u farkla ki; hu hissi elimde biiyü. 
ıııu ... bir conık hakkında de~til de, 
karpuzlaı

4

ımıL lehinde duydum. 
llogazın belli Lıaşlı, lokantaların, 

dan birinde, bir akşam yemeği ~ e· 
dik. Lokantanın yeri giizcl, ;yemeği 
zararsızdı. Bir tiirlii vücudiindcıı 
gct·cıncdiğimiL bir de aklı, karalı 

l'a1: vardı. Bu caL, bir çalgı ismi ol. 
ı..luğu kadar, bir kızgın milin sapla. 
nı~ ifade~i de olabilirdi. 

flir yerde c.•az bulunuşunun hik· 
nıeti nedir'! diye ctiid ettim. Gör. 
diiıı1 ki; bu usul yeni bir keşii de. 
ğil. Slinnet diiğiinlcrinde de çoluk, 
çoc.·ıığun canı yanıp, feryat cttiklcı 
ri zaman, böyle çalgı çalar, hokka, 
baı; oynatırlar. Her iki hiıdise d~ 
a;) ni insani dfü~üncenin mahsulii. 
Şu \'ar ki., nerede caz varsa; ora. 

da insaf az bulunur vchmile liste 
leri hir ııifre memuru itinasile tet. 
kik ettik. Ger~ckten güzel yazı4 
nıış, iyi tasnif edilmiş bir eser. Bi' 
kusuru var ki: Biraz tuzlu. 

Ben, pahalı yemeğe ses ~ıkar• 
mam. Nasıl üç liradan, otuz lira)'ll 
kundura varsa; porsiyonu 15 kuruş. 
tan 150 kuruşa kadar da ~·emek hu. 
lunur. Harcı, masrafı, işçiliği, usta, 
lığı d('ği tiği için, huna bir şey de. 
nemt'z. Ucuzunu yemek istiycn ah~ 
çı diikkanına ;;:ider. 

Bu doğru sözii, kendi kendime 
~öylediğim için, ~·emeklerin mali· 
~et fiyatile, satış fiyatı arasında 

yüzde iiç: yiiz fark ta olsa; ses çı. 
karmam. Hüneri yardır, der; geçe. 
rım. 

Lakin dört porsiyon hesap edile.q 
orta boy bir bütiin karpuza kırkar• 
dan J 60 kuru~ alındığını göriinrc; 
bunda da bir ahcılık hiineri olaını. 
yacağını düşiine;ek gururdan, ifti. 
hardan göğsüm kabardı. A~k olsun 
karpudarrmıza. Yüksclınişler, di;) e 
gözlerim yaşardı, se\'indim. 

Manav dükkanında yirmi kuruşa 
alnu~·a nazlandığımız ~u karpuza 
160 kuruşu se\'c se,·e ödedim. Ve 
bu sevinç ve kı\'anç hislerimizi lo
kanta listelerini tasdik eden rnuh. 
tereın komiS;)'On azalarına sunmayı 
kt'ndiıne bir önemli <>dev edindim. 

Var olsun karpuzlarınıı;ıa. Yiiz 
altmı~ ta azdır, iki ~·üz altm1li ta; 
değil mi ki; karpuzdur! .. 

Meclis, Bugün 
Toplanıyor 

Ankara. 23 (TAN :ı.Iuhabirin. 

den) - Büyük Mil1et Meclisi yoıın 
15 te toplanacaktır. Müzakeresi ya. 
pılacak kanun layihaları arasında 
şunlar da vardır: 

ı - Askerlık kanununun ceza 
faı::lına bir madde ilavesi, 2 - Ec. 
nebilerin Türkiyedc ikametleri 
hakkındaki kanunun 16 ;ncı mcıd
de::ine bir fıkra ilavesi, 3 -- Dev. 
lct memurları aylıklarının tc\'hi. 
den teadüliıne ait 365.6 numaralı 
kanuna bağlı bir sayılı c~tvelin 
1\laarü Vekaleti kısmında degişik

lik yapılması. 4 - Dahiliye me
mu rları kanununa ek kanun liıyi. 

hası, 5 - Muhtelif su ~şleri için 
sarfedilecek paranın temin sureti 
hakkındaki kanunun tadili. 

Nazillide Atıı 
Poligonu Açlldı 

Nazilli, (TAN) - Nazilli Çocuk 
Esirgeme Kurumunun çalışma pro
ıtramına koyduğu işlerden (atış po. 
Ügonu) nun bu hafta açılma tö. 
reni yapılmıştır. Poligon, kasabada 
biiyük bir alaka uyandırmış, ilk 
gü~ Kuruma 30 lira varidat temın 
etmiştir. Poligon için alınan 4 tane 
atış tüfeği, muhtelif ikramiye ma
kineleri ve hedef levhalarına • beş 
yüz lira sarfedilmiştir. 

Kurumun tasarladığı işlerden bi. 
ri de (talebe pansiyonu) dur. Bu. 
nun için lazım gelen hazırlık ikmal 
edilmiştir. Pansiyon. eylUldcn iti· 
haren açılacaktır. Aylık ;icret t2-
lehe başına 12 liradır. Talebenin 
yatıp. kalkma. yeyip. i~me vesair 
manafı bu ücrete dahildir. Bu se. 
nelik 80 oocuk alınacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu tara
fında!" Nazillide tesis edilPCek okın 
ana mektebinin de hazır itki ırmlt 
bac;lar.mıstır. Eyli'.ılde faaliyete ı:~
çecektir. Çocuk bac;ına 3 lirn ıı •lı lr 

ücret alınacaktır. Bu sene 60 ço. 
cuk alınabilecektir. 
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Sarayına Kapat.tan Azidin 
Hal'inden Haberi Olmamıştı! 

:Allam, hem biitun Mısırda en tanınmışı mıştı. Son Fatımt halifesi günden ı:ıüne 
bir hatip, hem de 'f.yyubilcre son derece balmumu gibi eriyordu. Eyl(ılün niha
r.~C'rbut bir anamdı; minbt'rin kıınemck- y~tıcrine noğru daha ziyade ağırlaştı. Ço
rıni çıktı ı zam::ın herkesi1,1 kalbi atıyor- cuklarını görmek isledi. Hepsini bir me
du. rasime gider gibi hazırlıyorak huzuruna 

Allam. her hutbeden evvel söylenmesi getirdiler. İki yüz altmış senelik bir ai
liızım gclı.:n duaları okudu. Ondan sonra: !enin bi.itiin inhitatına varis olan bu çe-

- Ya eyyiihelmüslimin! hıtabile baş- limsız, hııstalıklı mııhliıkları belki ha
Iıyarak içtimaiyata, ahlaka, siyasete te- yatında ilk defa olarak birer birer öptü, 
mas eden parlak bir hutbe söyledi. Bil- okşadı. En büyük oğlu olan Hamidullaha: 
hassa hıtabede ulülemre itaatten uzun u-
uzadıya bahsetti. Raşideyn halifelerinin 
isim terini zikrederek Ebübckirin kiyaset 
ve dirayetini, Ömerin adaletini, Osmanın 
hllmini, Allnln fezoilini yildeyledi. Her 
Raşid! halıfesinin ismi zı .redildiğl za
man muezzinler: 

- Allah ondan razı olsun! diye ba-

- Oğlum, dedi, ben artık ahiret yol
cusuyum. Vefatımdan sonra hılafet pos
tuna seh oturacaksın. Ubeydul1ııhın ve 
Muizeddlnin halefi olduğunu unutma. 
Senim saltanatım daimi bir HHi,.aş ic:in
dc geçti. İtimat edilemiyecek adamlııra 
!;el bag-lamak yüzunden çok ıstırap ~ek
tim. Sizi Allaha emanet ettim! 

f.ırıyorhırdı. Emir Davud kapının yanında duran 
Fatımi hakimiyetinde Aliden başka- Karakuşa bıı'ktı. 

sından bahsetmek kimin haddine düş-
Raş hadim veliahde sükCıt etmesini işil-

muştü? ret etti. 
Uzun hıtabcde zamanın halifesinin na-

mıru zikre gelince, Allam: 
- Hali!etulmüslimin İınamülmii'mi

nin F:l'adidudinullah EbCt Muhammed 
Abdullah .. cümlesi yerine: 

- Halifetülmüslimin zılliıllahi fillilem 
el rnustadiu biem:-ılilliih Ebü Muham
medülhasen İbni ammi resu!Ullah! (S. 
A). 

Diye bağırdı. 
Bütün EyyubUer tarafdariarne beraber 

tekbir getirerek ayağa kalktılar. Fatımi 
tarafdaılan da cümhura U'ıbi olarak kı
yam ettiler. (.) zaman biilün cami Abbas! 
hıılifesi Mustazi'nin ismini huşu ile tek
rar ettiler. (Eylul - 1171) 
Fatımi tara!darlarının bir kısmı kor

kudan, bir Kısmı da lakaytlıktan olduk
ları yerdi'! sınmişlcrdi. 

Bu suretle iki yiiz altmış sene yaşıyan 
Fatımi hil:ifetine, Salahaddinin akilane 
tedbiri sayesinde bir damla kan dökul
meksiz.ın ıutam vcrılmiş ve :Mısır yine 
Abbasilerin ruhani hakimiyetine iade e
dılrnlş oluyordu. 

1 ;.. 

B O.s~n ~ayına kapanan Azidin 

hal'edildiğlnden haberi bile olma-

Hiçbir şeyden haberi olmıyan bu ba
ba ile hic:bir şey sii.•lememcı!e mahkfım 
olan bu ogul ağlıyarak birbirlerine sa
rılrlılar. 

Azid, doğrulmağa c:alışarak: 
- Şeyh Scdidi çağırınız, dedi, boğulu

yorum. 

Çocuklar odadan çıkarıldı. Şeyh Se
did odaya girdigi zaman A7.id kendini 
kaybetmi:;ti. Eylulün yirmisindı: vefat 
etti. 

Hutbelerde isminin zikredilmeai~ini 

üğrenmeden vefatı, kaderın kendü;ine 
son bir lütfu olmuştur. 

• 
Sal:'ı.haddin, Fatımilerin bin ti.irlii ah-

Iak.1 rneswiden sinh'leri bozuk irili u
faklı çocuklarını topladı; hepsini bir sa
raya yerleştirdi ve her ti.ırlü istirahat
lerini temin etti. 

Büyük bir hanedanın bu kanı bozuk 
tekn<' ka7..ıntıları mi.ineccimlerle, kayık
çılarla, at uşaklarilc lidi ve kaba zevkler, 
levsler içlnrle yavaş yavaş çürüdüler ... 
Söndüler ... Bittiler ... 

-BİTTİ-

Lozan Muahedesinin Yıldönümü 
(Başı 1 incide) 

içten gelen sonsuz bir heyecan 
ve gururla kutluluyoruz. 

l • 
r- Lozan gününün yıldönümü 
münasebetile bugün saat 15 de 
Üniversite konferans salonunda 
merasim yapılacaktır. Prog. 
rama göre merasime İstiklal 
marşı ile başlanacak ve bunu, 
Rektör Cemil Bilscl'in nutku 
takip edecektir. Bundan sonra 
Doçent Yavuz Abadan bir kon. 

1 
T. IS BA.~~~SI 

1 

1940 KUÇUK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAIVIİYE PLANI 

ferans verecektir. Müteakiben 
de talebe tarafından nutuklar 
sö~lenecektir. Ayni zamanda 
"Hukukçular bayramı" olarak 
kabul edilen bu günde bütün 
hukuk talebesi merasimde bu. 
lunacaktır. 

YENİ NEŞRİYAT : 

YENİ ADAM - Yeni .ı\dnrn'ın 291 inci 
sayısı dolgun bir §ekildc çıkmı§tır. 

1!.140 İKRAMİYELERİ: 
1 adet 2000 liralık = 2000..- lira 
3 n 1000 " :::: 3000.- 11 

6 " 
12 

,, 
40 " 
76 

,, 
210 " 

500 
250 
100 

50 
25 

fi! .. 
n 
,.. 
• 

= 3000.- " 

= 3000.- " = 4000- .. 

= 3750.- " 
:::: 6250.- • 

Keşidclcr: 1 eubat, 1 mayıa, 

1 aöustoı, 1 lklnclteırin tarihlerinde 

yııpılır. 

TAN 

Mister Hull'ün 
Kongrede 

Dünkü Teklifleri 
(Bası 1 incide) 

mani olmaktır. Çünkü ~bugünkü va. 
ziyet Amerika için bir tehlikedir. 
Cünkü Avrupanın bugünkü hali, 
bu yerlerde Amerikanın yaban::ısı 
olduğu bir takım değişiklikler vu. 
kubulacağmı gösteriyor. 

TEMELLERİ KEMİREN 

KARINCALAR 
Mister Hull, bundan ba~ka "kıta. 

nın emniyetine karşı olan ve nısıf 
kürenin haricindeki faaliyetlerden 
doğarak hudutları dahilinde icrayı 
faaliyet eden tehditleri" kaydetmiş, 
bunun yabancı devletler tarafından 
Amerika Cümhuriyetlerinin temeL 
!erini dinamitlemek icin yapıldığı. 
nı söylemiş ve dünyanın sair köşele. 
rinde de hükumet teşekküllerinin 
temellerini kemiren "ecnebi politi. 
kasının beyaz karıncalarını" işaret 
ederek sözlerine şu şekilde devam 
Ptmistir: 
"SERİ HAREKET EDECEGİZ" 

"Bu intanın menşe ve vüsatini 
coktoandır teşhis ettik. Şimdi biz. 
lere düşen vazife, her Amerikan 
Cümhuriyetinin tamamivet ve istik. 
lalinin tamamen koruna.bilmesi için 
serian kati bir harekete geçmek. 
tir. 

Rumen başvekili 
Almanya ya 
Davet Edildi 

(Başı 1 incide) 
dönmek isteyen ameledir. 

BESARABYADAKİ 
ALMANLAR 

Moskovadan bildirildiğine gö. 
re dün tayyare ile Berlinden 
buraya on iki kişiden mürek
kep bir Alman heyeti gelmiştir. 
Heyet. son günlerde, Romanya 
tarafından Sovyetler Birliğine 

terkedilen Besarabya ve Şimali 
Bukovnide oturan Alman aslın. 
dan ahalinin tcıhliyesini müza
kere edecektir. Bu tedbirin, ek. 
serisi köylü olmak üzere yüz 
bin kadar insam ala.kadar ettiği 
tahmin olunmaktadır. 

TEYİT EOİLMİYEN 
ŞAYİALAR 

"Bizim sistemimiz, snn zaman: 
larda dünynnın bazı köşelerinde vü. 
cude getirilmiş bulunan ve bizim 
sistemimizi bir misal olarak ileriye 
sürmekte olan mahalli siyasi sis. \ 
temlere hiçbir cihetle benzememek. 
tir. Aralarındaki fark şudur ki, yi. 
ne yegane gayemiz kendi müdafaa. 
mızı temin etmekten ibaret bulu. 
nurken sair siyasi sistemler bilakis 
kılıç ile fütuhata. askeri işgaller~ 
ve hür ve müstakil bulunan mil. 
Jetlerin ildısadi ve siyasi tahnk. 
ki.imlerine matuf bulunmakta gibi 
görünmektedir." 

Reuter'in Bi.ikreşten aldığı 

haberlere göre Romanya hiiku. 
meti. sabık Hariciye Nazın Ga. 
fenko'nun Romanyanın Mosko
v,1 sefaretine tayini hakkında 

Sovyet hükumetinden istimzac. 
ta bulunmuştur. Halihazır reji. 
minde daha demokratik bir te. 
mayül gösteren tebeddülat ta
lebini havi bir notanın Sovyet. 
ler tarafından Romanyaya tev. 
di edildiğine dair yabancı mem
leketlerde deveran eden şayia_ 
lar burada teyit edilmemekte. 
dir. Bununla beraber, mihver 
devletlerinin tarzı hareketinin 
Romanya ile Sovyetler arasın
da bir mukarenet derpişini is. 
tihdaf edeceği, Rumen siyasi 
mahfillerinde kabul edilmekte
dir. Gafenkonun tayini bu isti. 

· kametin ilk safhası olacaktır. 

Çünkü Gafenko, Sovyetler hü. 
kumetinin hüsnü nazarına maz. 
hardır. 

Pazar tatillerini Karadeniz 
sahillerinde bir plajda geçirmiş 
olan sabık Romanya Hariciye 
Naz1rı Gafenko ve Almanya, 
İtalya sefirleri bugün Bükreşe 
dönm üşlı;rdir. 

MÜŞTEREK PROGRAM 
Mister Hull, daha sonra Ameri. 

kan Cümhoriyetlerinin hariçten 
~elebilecek bir taarruza maruz ol. 
duğunu, yahut bu cümhuriyetlcrin 
dahilden yıkılmak üzere bir takım 
hücumlara uğrıyabileccğini söyle. 
miş '\"e şu müşterek programı teklif 
etmi~tir: 

1 - Ticari meselelerde istisare 
işini tanzim için, mali ve iktısadi A. 
merikalılar arası istişari komitenin 
faaliyetinin takv::iyesi. 

2 - Amerikan ·cümhuriyetlerinin 
hayatlarının idam.esi için satılmala. 
rı büyük bir ehemmiyet arzcden ha
vaici zaruriye em:tiasının fazlaları_ 
mn elden çıkarılması ve bu işlerin 
tanzimini muvakkaten temin etmek 
icin yapılacak kolaylıkların tayini. 

3 - Havaici zaruriye satışın:ı 
müteallik anlaşmaların genişletilm.::: 
5İ suretiyle, müstahsiller ve müstch 
liklere aciilane fiyat.Jar temini. 

l\IÜDAFAA TEDBİRLERİ 
ALINACAK 

B. Hull, nutkunun sonunda şu be
yanatta bulunmuştur: 

''·- Amerika Cümhuriyetlrri hic 
bir yere göz dikmiş değillerdir. Fa~ 
kat halihazır beynelmilel vaziyetin 
biz: tehdit eden tehlikeleri görmek. 
ten kendimizi menedemez. Bu teh
likelere karşı tam ve uygun müda. 
faa tedbirleri almak tasavvurunda
yız. Bugün cereyan etmekte olan ha 
disclerin medeniyetin terakkisinde 
muvakkat bir inkıta olduğunu zan. 
ncdiyoruz, zannetmekte devam ()de
ceğiz .. , 

VASAYET ALEYDİNOE 

Amerika gazetelerinden bazıları_ 
na göre, Arjantin'in dahil olduğu 
bir Amerika Devletleri Grupu, Av
rupalılara ait müstemlekelere mli~
terek bir vasayet tesisi aleyhinde
dir. 

ROOSEVELTİN TAVSİYESİ 
Nevyork, 23 (A.A.) - B. Roose. 

\·elt kongreye ihr.:ıcat ve ithalat ban 
kasının borç verme salılhiyetin;n 
500 milyon dolar arttır!lmasım tav. 
siye etmiştir. Bu arttırma Latin A
merikası devletlerinin intiyaçtan 
fazla istihsalatının daha kolaylıkla 
satın alıncı.oiJmesi içindir. B. Roose. 
velt'in bu talebi, Amerikanın bu 
mansul1er için bir Panarrıerıka kar
teli teşkil ctmeğe ve totaliter dev. 
!etleri Cenup Amerikasından ber
taraf eylemeğe rnatnf planının yeni 
terakki!er kaydetmesine hadim ol· 
m&.ıştur. 

K·~ıa B. Roosevelt, hankanın gü· 
mUş üzerine avans yapması hakkın 
da mevcut tahdidatm da kaldırıl
ımısını teklif etmistir 

Bu tedbirlerin H~v~na mi.tzakcre
lerini pek ziyade kolaylastıraca<rı 
ümit edilmektedir. · 

0 

AMERİKAN DONANMASI 
Hono!ulu, 23 (A.A.) - Reater: 
Açık denizlerde gizli manevrelcr 

yapmak üzere Amerika domınması
na mensup mütemmim cüzütamlar 

Son Nutuktan 
Sonra 

(Başı 1 incideJ 

:Amerikaya Göre 

Btitün Amerika gazeteleri Lord 
Halifax'ın B. Hitlerin yalancı sulh 
taarruzuna, İngilterenin mücadele
ye hürriyetin istihsaline kadar de_ 
vam etmekteki azmi hakkında hiç 
şi.iphe bırakmıyacak bir lisanla ce
Yap verdiğini kaydetmektedirler. 

Nevyork Times gazetesi, B. Hit
lerin "akli selime,, davetini Lord 
Hali!ı:ıx'm reddetmesine sebep, a· 
daJcte müstenit bir sulhün tesisine 
hadim hiç bir emare görülmemeRi 
olduğunu yazıyor. Mczkfır gazete 
şunları ilave ediyor: Bi.iyük Britan. 
yanın cesareti tam, ruhu kuvvetli 
ve kemlisi mukavim bulunmakta
dır. 

''INGILTERE, Al\'IERIKANIN 

MAJINO 11.ı\TTIDIR,, 
Vaşington, 23 (A.A.) - Rcutcr: 
Vaşington İngiliz Sefiri Lord 

Lo1lıieın, dün akşam radyoda Ame
rikan milletine bir hıtabede bulu. 
rı:.m:ık. ezcümle demiştir ki: 

"- Bugün sizin Majino hattını
zı;:. Bu hat qüşersc, Hitlerle nıütte. 
fiklcri ve sizin aranızda her iki Ok. 
yanusta da bir şey kalmıy.:ıcaktır. 

H!t!erden, harpten ve yapabilecek
lerinden korkmuyoruz. Hitler İngiL 
tereyi şiddet veya desise ile ramct. 
mek mecburiyetindedir.Çünkü bilir 
ki, hür İngiltere neticede hür bir 
Avrupa demektir ve esaret itnpa
ratorluğunun sonudur. 

Fena havaların başladığı birinci 
teşrine kadar ümit ettiğimiz gibi, 
dayoınabilirsek, hadiselerin gidişatı 
değişecektir. 

Amerika ve İmparatorluğun sair 
kısımlarına fazla miktarda vere. 
ceğimiz siparişler dolayısile onu. 
miızdeki ilkbaharda tayyarelerimız 
ve silahlarımrz çok artacaktır.,, 

RAŞiD RfZA TiYATROSU 

E. SADi TEK TiYATROSU 

Bu gece Biiyiikdere Aile Bahçesinde 

"HAMLET" - 7 - Perde 

Honolulu limanını terketmişlerdir. 
Öğrenildiğine göre ,bugün hare. 

ket eden gemiler bazıları İngi1terc 
ve Amerika tarafından müştereken 
idare edilen ve Pasifik Okyanusu. 

nun Cenuöunda bulunan Christmas 
adalarına gitmektedirler. 

lng'lizler 
Diyorlar ki 

24. 7. 9<10 

Almaul 
Diyorlar 

Londra, 23 - İngiliz tayyarele. Berlin, 23 (A.A.) -
ri Bergen'e taarruz ederek birçok ligine göre, bir AlrnaJl 
deniz tayyareleri üslerine bomba- rnooo tonluk birkaç tıı 
lar atmış ve bir tayyare dafii gemi. batırmıştır. Alman tıı · 
yi batırmıştır. gıltere ve İskoçyada k 

Bremende bir tayyare fabrikası, yapmış. limanları, taYY' 
Paderborn'da bir tayyare meydanı, larını, hava dafü bata · 
Ruh!"'da askeri hedefler, Gelsen. jektörleri, müteaddit 'i 
!drchende bir suni benzin fabrikası. rol depolarını ve denitd 
dün akşam İngiliz bombardıman nı bombalamış, Man§ 
tayyarelerinin hücum ettiği hedef. caret gemilerini hasara 
ler mcvamndadır. Alman tebliğine gö~ 

İngiliz hava kuvvetleri ayni za_ gayrı askeri hedeflere. 
manda Şimali Fransada, Holanda. yo:-!ar. Bir düşman, b~! 
da ve Alınanyada hava meydanla- yuresi kayıptır. İki d~d 
rını da bombardıman etmiştir. İngL resı de Wilhelmhaven 
liz tayyarelerinden ikisi kayıptır. ·· t'" mu.ş ur. 

Gece, İngiliz sahil müdafaa tay. D. N. B. , İngilizlerifl 
vareleri, Amsterdamda doklara ve k • h d fl h .. urn e 

d 1 I
. . .d . en e e ere uc 

petrol epo arma, Jmuı enın gar. . d d k bir . . ~ rın e ısrar e ere 
hında hır denız tezgahında, Dun. h. 1 · b ·· den . .. 

1 

na ıye erın u yuz 
kerque lımanında vapurlara hucum - 1 t ııaıı 
etmişlerdir. Tayyarelerimizin hepsi dgu~bu anHa ıyor vBe hUrıı 

1. .. 1 . a·· .. t'" eı on, ogen, ec . 
~a ımen us erıne onmu!'l ur. h' 1 . . · şel< 

B .. •·v1 d r· k se. ır erımn aynı 
ugun og e en sonra, s ocvanın b. d d'ld" - · · arı; 

. 1. k. h"l' . d • b' ar ıman e ı ıgını c.nna ı sar ı sa ı ı cıvcırın a ır 1., .. 1. "l"d" - .... ,•e 
.. a . • • o s;vı ın o u ugunu 

duşman bombardıman tayyarcsı av_ -
1 

- dıoıJll 
cı tavvarelerimiz tarafından düsü. 3 ;{lr yara ara ugra "' 
··ı ·.: t'· . yor. ru mus ur. 

ALMAN TAYYARELERİNİN ======='h 
AKINI Dünya Bu 

Alman tayyareleri de İngiliz sa. K d L 
billerini bombardımana devam etli. arşısın a 
yor. Hafif zayiat vardır. Londra ga_ Eh • 
zetelcrinden birinin tahkikine göre emmıy 
Almanların yaptıkları bütün bom. 
bardımanlar hiçbir netice verme. 
mistir. 

Gazetelerin neşriyatına göre İn. 
gilterenin tayyare imalatı Alman
yaya tefevvuk etmistir. Almanların 
aylık tayyare imalatı 1800 tayya. 
redir. İngiltere daha fazla tayyare 
yapıyor. 

ffiLANDA DENİZİNE MAYİN 
DÖKÜLDÜ 

İngiltere yeni bir müdafaa tedbi-
ri olarak Irlanda denizine mayin 
dökmüştür. Bu yüzden Irlandaya 
gitmek için Şimalden dolaşmak,icap 
ediyor. 
İNGİLTERENİN DENİZDEKi 

KAYIPLARI 
14 Temmuzda biten hafta sonuna 

kadar deniz kayıpları şunlardır: 
32963 tonluk dört İngiliz vapuru. 

7335 tonluk müttefik vapur, 20734 
tonluk bitaraf vapur. 

FORD FABRİKALARI 
DURMADAN ÇALIŞIYOR 

Amerikadan verilen malfımata gö 
re Ford'un Kanadadaki fabrikaları 
İngiltere hesabına geceli gündüzlü 
çalışmakta ve tayyare motörü yap
maktad>r. Fabrika müdürüne göre. 
İngiltere hesabına 40.000 motörlii 
araba imal olunuyor. Bunların mü
hitn bir kısmı küçük tanktır. 

CEBELİTARIK ÜZERİNOE 
Madrit, 23 (A.A.) - D. N. B. bil. 

diriyor: 
Dün saat 11/10 da ve 14/30 dn 

Cebelitarık üzerinde yabancı tay
yareler uçmuştur. İngiliz tayyare 
dafi bataryaları ateş açmışlardır. 
Bomba atılmamıştır. 

Bu sebepledir ki V' 
nün kurduğu yc11i 

nız beynelmilel hayatta 
lığını ve kuvvetini herle1 
makla kalınamış, ku"Vf 
vaziyeti sayesinde :Bll 

.rt•e 
Yakın Şarkta en kuv• 
sükun unsuru olmıya ıı1 
muştur. 

Bugün Avrupayı 
buhran ve ateş karşısı 
sulh ve sükun içinde Y~ 
nu Lozan sulhünde ha1' 
borçludur. 

Lozan sulhünün bııgi.iD 
riyesini tesit ederken b 
sasları daima göz ö~ 
durmak, ve Lozan Fat 
önüne borçlu o1duğurrııl1 
şükranı hatırlamak ıaıı 

Beyoğlu üçüncil sulh tııl' 
oinden: İnhisarlar umum 111 

kili tarafından Taksim :r.Jd 
sinde Rüstem apartımaoııı 
da Mimar Emin Uzmarı :.ıl 

·ıı 154 lira 53 kuruşun tahS1 

0 
davanın muhakemesinde 
gönderilen davetiye ikaıtlc 
hul olduğundan bahsllc. b\ 
edilmiş ve davacı vekilı 1 

ifasını talep etmiş olduğuııd 
hile yirmi gün mllddetle il 
ifasına karar verilmiş ve ~ 
nü 22-8-940 Perşembe ı;aP 
tf!yin kılınmış olduğuncıarı0 k(ırda bizzat veya musııcl O: 
~tindermesi, aksi takdirde 
bında görüleceği davetiye tr>' 
im olmak üzere ilftn olunu!• > 
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ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Aja ns adedi : 265 

Zirai ve ticari her n e vi banka mllameleleri 

,'J 
""' . -, .......... ,,.,., . •-:.'; 
~~~ıımı~ 

-~~!;j};L_._.:_::;,~~,~~· . 

Para Biriktirenlere 28,800 Lird 
İKRAMiYE VERİYOR 

,ıı' 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heaaplarındıı ıJ 
lirası bulunanlara senedo 4 defa çekilecek kur• ile aşağıdaki P 

4 Adet 
4 

,, 
ikram iye dağıtılacaktır, 

1.000 Liralık 

600 " 

4.000 
2.000 

4 .. 260 " 1.000 
40 •t 1 00 .. 4.000 

100 ,. 50 ,. 5.000 
120 ,. 40 ,. 4.800 

160 " 20 ,. 3.200 

D i K KAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 liradan ııı:ıı'1 
ycnlC're ikrıımiyc c:ıktığı takdirde % 20 fazlasiyle vcrilcccktir·l 
senede 4 defa, ı Eylül, 1 Birinclk~nun, 1 Mart ve J 

farihlerlnde çekilecektir. ~1 
.................. ~J 
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ı, kendisi . rnucadele inde 
ne sayı ' 

, bir kuvvet ca, tcchiza~n 
O ieldi:rse Lo kar~ısınaa dövu
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S\;. Çarpı§arak en Çok ustun 
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ası lı;ın hiçbir sebep 

'Çok t k e rarıa 
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,.. ser, Bel"-'· . na Yuk-

.ra ın ... -uıye b' 
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ükredeti·m ki 
Karpuz Değiliz! 
B en bostan mevsimine bayılr. 

rım. Sokaklar, iğretiotu 
dediğimiz yabani fujer'lerle dö
şenmiş sergilerle dola~ İrili, u
faklı; yeşilli, karalı, alacalı kar. 
puzlar hararet söndürmek için el 
pençe divan duruyorlar. 

. Yalınayak, yeleksiz, bağrı açık 
hır karpuzcu boy ettiği karpuzlar 
arasında bağdaş kurmuş, har~l ha
rıl rnalları cilalar. 

. Çırak kapıya gelen "mal., lı:ı.rı 
bırer, ikişer atar; öteki de hava
dan tutar. Karpuz naklinde en 
büyük hüner de budur. Bunlara 
aktarıcı derler, bunlar olmazsa; 
mal vagona, vagondan arabaya, 
arabadan kayıga, kayıkt{ln karaya 
çıkamaz. 

~ ·Ve ondan sonra karpuzu göbe
gıne dayayıp, sag el i1e bıçcığı çek 
~iğiniz zaman işittiğiniz ki.!türdii 
ıle k_ı:sikten akan şerbetin yaşlığı 
ne guzel şeydir . 
Kar~uz başlr başına bir şiirdir. 

~em ş.ımdiki şiirler gibi değil, ve
zınli, kafiyeli ve manalı bir siir. 
dir. · 

Yeşil, kırmızı ve sarı renkleri 
bir müstait. sanatkar gibi topla. 
mış, haltetmiştir. 

Kavuna gelince; onun üslelık 
bir de kokusu vardır. 

Neyliyelim! Tııbiat rekabet e
dilmez bir artisttir. Onu taklide 
ne kadar çabalasak boştur efen
dim. 

Karpuz olmıya c;alışırrz. Kabak, 
kelek, veya hısır oluruz. 

Karpuzu s~çmesi bir hüner, 
ke~mesi bir hüner ve yemesi baş. 
ka bir hünerdir. • 

••••••••Yazan : •••••••. 

f B. FELEK f . .......................... . 
Tabii inatçı müşteri hemen ipi 

kırdr. Çünkü gözü kızmış manav: 
- Bak senin ne hışır olduğu

nu göstereyim. 
Diye, belki bıçağı onda da de. 

neyebilirdi. Allaha şükrettim: İyi 
ki; karpuz değiliz. Yoksa kabak. 
tır, değildir; diye şüphe ettill"r 
mi, bıçağı vurmaktan başka çare> 
bulunmazdı. 

Belki kabak olmadığımız mey 
dana çıkardı amma, şerbeti ş:ıh<ı· 
deti de nuş etmiş bulunurduk. 

Düdüklü Bomba 

A llah, Allah! 
Di.ıdı..iklü tencere işittim a

ma, düdüklü bomba işitmemiş
tim. Yine de inşalJah i şitemeyi z. 
Böyle şeyler meraka değmez. Dü
düklü tencereyi bilmem hatırlar 
mısınız? 

Vaktile 15 dakikada kuru fa_ 
sulye, 10 dakikada pilav, 25 rla
kikada hindi pişiren düduklii h•n. 
cereler çıkmıştı. Bunların kcra. 
meli, kapaklarımn sıkı fıkı kapalı 

oluşunda idi. Bu yüzden derecei 
hararetleri 160 santigrada kadar 
yükselebilir ve ic;lerindeki yımıc
ği çabuk eritir ve hamur ederdi. 
Kömür ve havagazmdan tasarnı r 
etmek istiyenler, bu düdüklü ten. 
cc>relere birden ragbet gösterdı. 
ler. Hakikaten eti ve tavuğu iyi 

pışırıyor, 20 dakikada hamur edi
yordu. Lakin karıştırmak- kabil 
olmadığı için pilav ve fasulye gi. 
bi nazlı şeyler de dibi tutuyor, 
berbat bir şey oluyordu. Sonra. 
dan bu tencerelerin fazla hararet 
sebt>bile, gıdalardaki vitaminleri 
mahvettikleri anlaşıldı ve mey
dandan çekildiler. Diidi.iklü ismi 
de bunlara, yemeği pi§irdiği za
man öten ayarlı bir düdükten 
dolcıyı verilmişti . 
Şimdi di..ıdüklü bomba lafın. 

dan intikal erlerek hatırladım. 

A rkadaşıarımdan kendı ye-
meğini kendi pişiren bir 

bekar dostum da bu tencereler
den bir 1anc satın almış ve patlat
mıştı. 

Anlattığına nazaran, dostum 
bu tencere ile aşure pi~irmck is
temiş. Harcım, masrafınr içine at. 
mış ve ateşe koymuş. Kendisi bah 
çede başka bir işle meşgul iken, 
bir büyük patlama duymuş. He
men mutbağa ko~muş ne görsün? 
Tencere patlaml!f. Meğer düdüğü 
<ıyur etmeyi unutmuş. Buhar faz
la gelmiş ve tencerenin kapağını 
patl::ıtmıs. Kaza esnasınrla mut
bakta bulunmadıgıııa ştikredcn 

ark ad as, aşurenin ne olrl uğunu 
merak edip aramış. muthağın dört 
duvarile tavanının serapa aşure 
ile srvanmış olduğunu görerek, 
ne yapsa beğenirsiniz? 

Yetiştiği kadar yerleri parmak 
pnrmak ve galiba dililc ydlıyarak 
yemiş. 

- O kadar tatlı geldi kı; diye 
kC'ndisi anlattı idi. 

" 

Yazan: Sevim SERT.EL 

lngilizlerin Hayvan Düşk~nlüğü • 1 O Dakika 

içinde Olanlar ! " - Macar - Bulgar Anlaşması 

1 ngilizlerin an'a_ııelerın~en biı i de bet tesis olununca: Butün bu havadisle_ 

hayvan düşkünlugudur. İngilizler rin rivayetlen ibaret oldugunu, Holanda. 

h 1 k d d k .. d 1 k. nın Mikun iç1nde bulundugunu sôyluyo:·. ayvan ara o a ar üş 1:,n uı er ı on. 
ları himaye eden bir suru muesseseleri On dakıka sonra Almanlar Holand.1y1 

ve bilhassa hazırlanmış hususi kanuntarı i!'ga le başlryorlar ve havadis ortalığa ya_ 
v11rdır. İngilizler bu haıp esnasında, asli yılıyor. Gazeteci bugun, hala, on dak ıka 
kanunlarını değiştirdikleri bugünlerde bi_ evveline kadar herşeyin sakin olduı;una 
le hayvanlara ait olan kanunlara. ehemmi_ yemin etmektedir. 

yet vermektedirler. Geçenlerde İngilte:-c. 
de şöyle bir vaka olmuştur: 

Genç bir asker cepheden izinli olaralı: 

gelmiştir. Kendisi, cephedeki kahraman_ 
lığından dolayı bir nişan verilmek Ül:ere 
askeri bir müesseseye davet olunmuştur . 
Burada kendisine dııha yuksek bir zabit 
nişan takmış ve bu kadar çok diişman öl_ 
durdüğü için onu tebrik etmiştir. 

* Macar - Bulgar Anlaşması 

M acaristan büyük bir ziraat mem_ 

leketidır. Fakat son zanıanlard l 
bir çok çiftçilerin askere alınmasındun 
dolayı çiftliklerde çalışan ellere ihtiy;ıç 

artmıştır. Halbuki beı-i tarafta iş bulamı. 

y~n bir çok Macar artistleri vardır. 
Ru merasimi rnüteakıp sokaga c;ıkaıı Beri tarafta Bulg-aristanda bir çok işsİ.! 

genç asker burada kiıı;iık bir kızı kudur. 
muşçasına kova!ıyan bir kopcı:;e rast geL 
miştir. Hemen tehlike karşısında sillihın~ 
sarılmıya. alışan asker hemen ateş edip 
~öpcği yere sermiştir. 

Şimdi bütun polıs ve hayvanseverlcı 
Cemiyeti ve kanun, askerin yakasındadır. 

Çünku o, bir hayvanın canına krynıı5lır . 

* 10 Dakika İçinde Olanlar! 

Hadiselerin ansızın patladıkları gün_ 

lerde ya'jıyoruz. Bir saat idndr: 
bir c;ok şeyler değişiyor. Altı hafta için_ 
de bütün bir Fransa galip vaziyetten 
malglı'.ip vaziyete düşüyor. tşte hadise_ 
lerin yıldırım süratiyle degitşiği şu sıra. 

larda Holandada şöyle bir hadise olmuş. 
tur: 

O günlerde Almanyamn Holanıtaya gi_ 

reccği rivayetleri dolaşıyordu. Bunun ne 
der~ceye kadar doğru olduğunu anlamak 
istiyer. bir Amerikan gazetesi oraıhki 

muhbiriyle temasa geçiyor. Holanda 
muhbiri vaziyeti iyice sorup araştırdıktan 
sonra böyle bir şey olınadığrm, Holand~. 

da her şeyin sulh ve süklın içinde oldu. 
gunu telgrafla bildiriyor. 

Bu havadisi çok mühim gören bir rad_ 
vo kumpanyası bu gazeteciyle tem;ısıı 

geı;erek ondan Holandad;ın radyo ile bü_ 
Hın diinyaya, ve bilha!lsa Amerikaya Ho_ 
landadaki vaıiyeti anlatmasını rica edi_ 
yor. O da bunu kabul ediyor ve munasc_ 

ndaın mevcuttur. Zira niı[us araziden da. 
hı çoktur. Halbuki artistten bir fazlalık 

yoktur. 
Şimdi bir miiddettcnberi Macaristan ile 

Bıılı:;aristan arasında şöyle bir anlaşma 

yapılmıştır. Macaristandaki fazla artistler 
Bulgaı istana ı:;cltyorlar. Ve mukabele o. 
!arak buradaki işsiz Bulgarlar da c;iıt. 

Jiklcrde çalışmak üzere Macarist<1na gi. 
diyorlar. 

Yaşhların 

Belkemiğinde ... 
Yaşlılıkta belkcmiğine musaltat nlıın 

rümatizma, gençlikte gelen gibi, ı::enc 

en ziyade erkeklere gelir. Bunun kadın. 
!ara gelmesi pek nadirdir: Yaşlı karl ın 

dizinden, yaşlı erkek belinden tutulur • 

Karpuzun ağrrr kabak, hafifi 1 
boştur. Kulağımz sesine, eliniz a
gırlığına o kadar alış{lcak ki; ol. 
gun karpuzu elinize alıp ta tosun 
oksar gibi hafif hafif tokatladıgı. 
nız zaman gevrek, fakat fazla öt
miyen bir ses; elinizde tarttıgrnız 
zaman da hacmine göre, kolunu. 
zu ağmayan bir sıklet arzetmeli. 
dir. Mihveri istikametinde iki el 
arasında sıkarsanız olgıın karpuz 
ki.ıtiirder. 

,-- ' l GÖNÜLLÜ HEMŞİRELER ARASINDA I 
'--- -··---·----·----·----' 

Belkcrniğinde de rümatizm;ıya en ~ok 
tutulan kısım bu kemiğin en aşağı ıaraf. 
la olan kısmıdır. Ağrılar oradan da aşa. 
ğıya doğru yayıldığmdıın inı;an ilkin si_ 

yatik ağrılarına tutulduğunu zanneder. 
Fakat ağnlarla birlikte bclkemiğiniıı de 
sertleştiğini ve belini ne öne doğıu, ne 
de arkaya doğru oynatamadığma dıkkoıt 
edince rüınatizmanrn bclkcmiğinde ol_ 

duğunu kolayca anlar... Bereket vers:n 
ki siyatik hissini veren bu ağrılar ele. 
vamlı değildir. Vakit vakit nöbetle ge. 
lir, ve nöbet geçtikten sonra ağrı! ır 

pek harirıer ve orada yalnız bir yorgun_ 
luk ve sertlik kalır. Y11şlıcn zatla r d.ın 

bir c;ogu bu sertligi , iht i yarlıktandn di.. 
ye tabii bulurlar ve gövde ileriye dnr;: u 
ı:gilmiş halde yürümekle devam cıleı kr 
Vakıa, ihtiy11rhktan ama, her rüınati>'m~ 
.:ibi, bıisbütün geçidlmesi dciiİl'<e itile . 
tahfif edilmesi kabil.,. Her vakit ısı ınıp 

bulunm;ıdıi:rna ve ağrıfarın nöh tı~ r:cl_ 

Hışır ve gec;kin olursa, sc~ ver
mez. Karpuzu keserken kellesini 
derin alınız. O zaman çekirdek 
yuvalarının istikametini gör!İr ve 
tül dairelerine muvazi yarıklan, 
bu yuvalar üzerinden geçirirsiniz. 
B.u suretle dilimler ayrılınca ce
kırdekler boşta kalıp dCıkLili.ir. 
Göbeğini ayırmak isi ivcmler bJça. 
ğı derin C'ekmemelidi;ler. 

K arpuzun yemesine gelince; 
yemek yerken ıar etmek a

yıptır. Fakat tehlikeli degildlr. 
Karpuz yerken laf etmek ise, mu. 
hataralıdır. İnsanın genzine kaçar. 
l\'~.nazallah boğulur. Geçen gı.in 
~o~le karpuz sergilerinin birinin 
0 ?unden geçerken bir vakaya şa
hıt oldum. Karpuzcu mahna emin: 

- Keserim! 
- Kesersin de kabak çıkarsa 

almam. 
- Kan kırmızı çıkmazsa alma! 
- Dikkat et, sonra ziyan eder. . , 

sın. O karpuz hışırdar. 
- Al öyje ise bak hışır mı? 

. Dedi ve çatır çatır karpuzu kes. 
tı. Ne çıksa beğenirsinız? 

San. 
Müşteri tutturdu: 
- Gördün mü? 

- Neyi göreyim? Mis gibi kar-
puz. 

- Evet amma kırmızı çıkmadı. 
- Sarı çıktı ya! 
- O sarı degil, kabak! 
- Kabak sensin! 
- Ağzını topla! 
- Sen karpuzdan ne anlarsın? 
- ~.en anladın da ne oldu? 
- Oyle mi, bak anlıyor mu. 

Yu.rn? İşte şu karpuz olgun bak! 
Cart! Kesti. KırmızL 
- Al bunu da ... 

Cart! O da öyle. Efendim ada
nun elinden karpuzları ve bıçağı 
alıncıya kadar yedi tane kesmez . , 
mı. 

Kursta Vazife Alan 
Bir Hemşire Anlatıyor 

diğine bakmamalı, onu tedavi 
li .,. 

clLiı nıc. 

Buıırfan daha ıstıraplı lıiı ı;ddi , hcL 
kcmiginin en yukarı kr5ınırıa nııısall ~ t 

olan rumati?.madır: BilhRssa sahalıları 

yataktan kalkınca, yahut akşam iizl"rİ 

yorgunluktan sonra, ha7.ılarınc1A da gc_ 
celiyin yatakta yası ık uygun gelme7.ı.c, 

enscrle sertlik ve ağı ı. Başı oynat rnc;ı 

nı:rıyan yerde kemikleı İn kılıı da/:ı rlu_ 

B undan bir müddet evvel, 
bazı gazetelerde, gönilllü 

hastabakıcılar kursuna talip olan 
Türk kadınlarının azlıgından şika. 
yet edild.igini okuyunca, hayret ve 
teessür duymaktan kendimi ala. 
mamıştım. Fakat benim hayretim, 
bu havadise inanışımdan degil, bL 
lakis, tam aksine kani oluşumdan. 

, dı. Çünkü kendim, bir gönüllü has. 
tabakıcıyım. Ve bu sayede, Türk 
kadınlarının bu vatan vazifesine 
karşı ne samimi bir tehacüm gös. 
terdiklerini çok yakından biliyo. 
rum. Şahidi bulunduğum bu haki. 
kati isbat etmek için, o kursta ge_ 
çirdiğim günlerin enteresan bazı 
hatıralarını sizlere de anlatmak is. 
ti yorum: 

Kızılay hemşire mektebinde gö. 
nüllü hastabakıcılık kursunu bitir. 
dikten sonra, mektep idaresi bize: 
"- Bundan sonra, hastanelerde 

staj göreceksiniz. Bir gün haric,i
ycde, bir gün de dahiliyede çalı. 
şacaksınız. Ve bu işiniz, sabahın 

saat altısında başlayıp, akşamın 
saat altısında bitecek!" demişti. 

Ellerimizde mektep kartlarımız 
vardı. .. nize isimleri bildirilen has_ 
tanelere gidecek, kartlarımızı gös. 
terecektik. Oralarda bulunan asli 
hemşireler de, bize vazifelerimizi 
bildirecekti. 

B unu Ötrrl'nrlifrimiz rriiıı hl"pİ-

miz, Bayan Esma ile Bayan 
Fatmanın etrafını çevirmiştik. 

Mektebin bu kıymetli ve muktedir 
öğretmenleri, sorduğumuz ceşit 
çeşit suallere cevap yetiştirmekten 
yorulmuyorlardı. 

Gönüllü hemşireler arasında, 

'Üniversitenin muhtelif şubelerin. 
den mezun olmuş birçok Bayan
lar, avukatlar, doktorlar, doçent. 
ler vardı. 

Bu Bayanlardan bir k1smı, Bo
ğazın uzak sahillerinde, veya Ada • 
larda oturuyorlardı. Ve bu vazi. 

,..-...--- Yazan: 

Neyyire Ateş 

yette bulunanlar için, sabahın sa
at altısında İstanbula inmek ve bir 
hastanede işe başlıyabilmck çok 
gü{:tü. Fakat, evleri İstanbulda o. 
lnnlar, uzak yerlerde oturan arka. 
daşlarına: 

"- Gelir, bizde misafir kalırsı. 
nız!" diyorlardı. 

İtiraf edeyim ki, hiçbir iş, iki ka_ 
dın arasında, bu insani vazife ka. 
dar samimi bir arkadaşlık yarat. 
mamıştır: Hepimiz, adeta, kadın-

. lığın bütün basit ve küçük kapris. 
leri üstüne yükselmiş birer mah
liık kesilmiştik. Ben, silah arka_ 
daşlığımn bile, insanları birbirle. 
rine bu derece yakınhıstırıp kay
naştırabilcceğini sanm1yorum. 

Q gün, birbirimizden, başlıya. 
cak olan yeni vazifemizin 

heyecanı içinde ayrıldık. Ben, işe 
başlıyacağımız giinden evvelki 
geceyi Lalelide geçirdim. Ve o ge_ 
cc; arife gecesini yaşıyan bir ço. 
cuk heyecanı duydum: Saatler bir 
türlü geçmiyor, beklediğim sabah 
bir türhl gelmiyordu. 
Sokağa çıktığım zaman, ı:ıaat beş 

buçuğa yaklaşıyordu: Elimdeki pa_ 
keti, uyuyan çocuğunu tıı15ıyan 
müşfik bir ana itinasile tutuyor. 
dum: Çünkü o paketin içinde, has
tanede giyeceğim beyaz gömlek 
vardı: Çok pahalı bir tuvaleti üze_ 
rinc titreyen bir karlın gibi, o hn
sit keten gömleği örselemekten. 
buruşturmaktan korkuyordum. O 
saatle sokaklar çok tenhaydı. Şe. 
hir ıssızdı. Vesait yoktu. Yayan 
gidiyordum. Bu sırada yanımda 
bir otomobil durdu. İçinde beyaz
lar giymiş olan gene kadın: 
"- Buyurun. decli, sizi de gö. 

füreyim: Galiba ayni hastaneye 
gidiyoruz!" 

"Haseki" de Ç'alışacııkmış. o Halbuki ben "Gurcba" ya 
gidecektim. Bunu anlayınca, saa
tine baktı: 
"- Zarar yok! dedi. Daha yir. 

mi dakikamız var. Ben siz?- "Gu. 
reha" ya bırakır, sonra Hasekiye 
dönerim!" 

Otomobile binerek hareket et ti. 
ğlmiz 7.amırn ilave etti: 

"- Ben Em irganda ot ıı ruyo. 
rum: Evin kapısı öni.indc oloınobi. 
le bindim. Şimdi. hastanene i n0. 
ceğim. Dönüşte de hastane kapı
sından otomobilime binip doğrn 
evime gideceğim için, gömleğimi 

giymekte bir mahzur ~örmcdim!" 
O, evvela uzun uwn, yaptığı is. 

ten, duyduğu zevkten bahsetti. 
Sonra, Cerrahpasa hastı:ı.nC'sinin 

yeni pavyonm)tı göklere çıkardı . 

Ren, gittik(."<? artan hir ncseylc ko_ 
nuşan bu gene ve gii;:cl kaıiınıı 

h:ıkıyordıım: Kolunda kırmızı hL 
la 1 bu ltınan hem beyaz sRdc giiın. 

IC'ğinin içinde o. ycryiizli n i'm en 
mükeJlcf tııva Jet ini ı?ivın iş hir kn_ 
dmrlan (."ok daha mtıhteşemdi. Rıı 
hissimi, kendisine sövlcmeklen de 
vazgeçemedim, samimiyetle ve 
gülürnsiyerek: 

"- Siz, dedim, hem tf'rtl"miz 
yüreğini?., hem de şu ne fi« ma nzn_ 
ra111zJa, gönülliiler arasında mut. 
laka hirinci gel irsin iz!" 

Çok tanınmış ve tarihi hir aile. 
nin kızı olan bu iyi yi'ırckli karlın, 
ihti~amım büsbiit tin arttıran teva. 
zula cevap verdi: 

"- Sonuncu da ol<;anı 11<' ziya. 
nr var? İnsan, scvdigi hir i:-;i y;ı. 
parken, rütbe almasa da mesut o. 
luyor!" 

yulur, Agrı başın arka t<trafına kııdar 

çıkar. o vakit b;ış donm.,si gelir, gözkr 
karıırır, ısığa bakmak miinıkiin nlııııız 

kulaklara uı:ultu gelir, bazıl'!ı yediıı:'ni 

yutıınıaz .. , Runlar insanın h:ttıı ına ııirliı 

t iırliı hastalıklar getirir, halbuki her i 
ı iin1.1t i:r.m;ırlan .. 

Agrılar kollarrfan hirinc ilo~rıı va. 
vıldığr vak l rlnha istrraplı olur. Omıll 

mafsalı tutulur, ağrılar kola. p;ırm;ıkla. 
r;ı kadar girler ... Raşta ı:cı tlik ve a~rı. 
\arla birlıktc omu7 tutulup. kol ve pu. 
ataklar dıı aErıyınca insan kötiidim kal_ 
d•i!ını sanır. H:ılhuki bunun eh ı .. d;ı·Jio;;i 
kahilıtir. Td;rar gl"lmivecegi temin •d ' 

l"'ıııe!'öe de ai;rılarla birlikte kemiklo:r n 
ıııtnklnı.ıu ı:t"c;irilir. 

Rıimati:ı:ınanrn helkemit:indc nrl;>rl •ki 
kısma nııı~all;ıt olduı::u rla varılıı rıı 

kıı! bıı tiirliisiınrle ıstır;ıp p('k ;ız oMu. 
ı:uıırl;ın , ona tıııııl:ınlıır şik?.vet eımcrlik 
lr.ri kin ritın;ofİzınaııın h{'liıı nı t;ı~ınd ı 

olması narliı dir. cirrlrr l lıılhıtki in«aııııt 

'Jıtiy;ırl;ııtıkca ht"lirıin hukiilnırsi vr: o:t<' 

ıtcıiiru eı:ilınesi h11nn11nrlrr l\rııd ı c;ıı;ııl ı 

ı:;ögs iin iki tar:ı fıntlaki c;inirlerr rll'.' nf 
rrlar gelir .. Bunl;ır rla ihtiy:nlıkt"n •, 
k:ıt İhtiyarlıkta gelen riim;1.l' 7m;ıri~:ı 111 
t<'rscniz oıılarr ıh )'riııvi ettir erek agrı. 
' =ı rtfan k11rt11hhi1'r~İnİ7., 

Şeker Tortusu da 

Lisansa Tabi Oldu 
Ankara . 2:~ fı\ . A . ) ...- Yah.ınrı 

iilkelNe ilır:ıç C'rl ilecek ın~ılısu!Ht 

ve marnulfıtm li:;;amıa tabi tutul
ması hakkındaki 2113477 sayılı krı. 

Gurcba hastanesinin önünde on. rarnamenin sureti tatbikine mlite
dan ayrılırken, Ti.irk kadmlarının dair talimatnamenin ikinci listcsi
vatan va7.ifelcrine karşı lakavdisi. ne giimriik tarifesinin :>01 iincii 
rıi iddia eden qazctenin yazısını pozisyonuna giren ml"rns (s""k"r 
içimde ince bir sızlayış duyarak tortusu) iltıvc edilrl ğinJcn, hu 
hatırladım! mnddcye lisans verikceği hilrlirilir. 
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lıtanbul Verem M uudelcai Cemiyetin• 
den: 

13 sene evvel teşekkül ve son zaman
larda faaliyetini arttırmış bulunan ce-

miyetimiz; merke1jni bu kere Meydan
cıkta yeni Valdc Hanının 3 üncil katında 

T EL! EFUNKE 
C5 - 66 numaraya nakletmiştir. Aliıka

d:ırlarla hayırseverlere keyfiyeti arzedc
r.iz. 

~ 

~-~ 
Radyoları ve Lambaları Gel 

Türkiye Vekili: 
KAYIP : Kartal kazası Kurt köyü ilk 

okulundan 1927 senesinde aldığım 3 sa
yılı şahadetnameyi kaybettim. Yenisini 

alacağımdan eskis~nln hfikınü yoktur. ı 
~ S E R VE R ATAMA 

Galata, Haraççı S. 1 ı - Posta kutusu 11>23 - Tclg. adresi: TELSBU. - T 

A!EMEK 
nifJs hJr.i ·yemen 

Bir Komprime Hayat Karııhğıdtr. 
En sıkı~ık zamanda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, glda, lezzet 
ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yuksek evsafı haizdir. 
Mercimek, bczclya, buğday vesair çorbalık kompnmelerimizi her yerde 

bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
İ\I. NURİ ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Kadıköy Vaklflar Direktörlüijü ilanları 

Kapalı Zarf Usulile han 
t - Avcı koru vakıf ormanlarının Darlık, Kaba Aiaç, .Kara Dere, Dar'da_ 

fan A~ılı Tepece Ören, Obruk ve Firavun Dere mevkilerindeki ormandan yapıla. 
cak ' 6000,. metre mikabı gayri mimül mete keresteaile "2000,, metre mikabı ka. 
ym kerestesi ve keresteliie yaramıyan kısımlarile dallarından yapılacak 20000 
kental kömür kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuttur. 

2 - Meşe kerestesinin gayri mimul beher metre mikibı 2,5 ve kaym keres_ 

l ımail oğlu Ali Koç 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

Tutarı 

'Lira Kr. 

38,904 
28,973 

6,828 
2,465 

19,792 50 
809 60 

4,872 50 
6,062 

M lktarı 
adet 

4,863,000 
4,139,000 
l,138,000 
1,972.000 

13,195,000 
506,000 

1,949,000 
1,732,000 

Cinaı 

1\lat kaput duğmesi 
" ceket 
" kiıçilk 

" 

KLiçtık madeni diiğme 
Buyük " " 
Sakandırak düı?mcsi 

Kfü;iık kopça 
BUyuk " 

Yukarıda miktan yazılı 8 kalem düğme ve kopçalar 9/8/ 940 Cuma günü saat 
15,::o da Tophanede İst. Lv. Amirliği 58tın alma komisyonunda kapalı zarfla sa. 
tın ahnaraktrr. Hepsinin tahmin bedeli 108,676 lira 60 kuruş, ilk teminatı 6683 
lira 85kuruştur. 8 kalem olan bu malzeme bir talibe ihale edilebileceği gibi ayrı 
ayrı taliplere de ihale edilebilir, Numuneleri komisyonda r:örültiı:. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını' ihale saatinden bir saat evvel ko. 
misyona vermeleri. (156) (6425) 

'I utarı 

Lira 
Miktarı 

metre 
* * Cinai 

30,000 200,00CJ 27 mılimetre fitilli şcrıt. 
44,000 400,000 27 " düz " 
41,600 520,000 21 " " " 

147,700 422,000 50 " fitilli " 
48,960 144,000 80 " düz " 

Yukarıda yazılı beş kalem !!erit mal:ı;eme 9/R /940 Cuma günü saat 16 dt\ 
Tophanede İat. Lv. Amirliii satın alma komisyonunda kapalı zarfla satın alma_ 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 312.260 lira ilk teminatı 16,240 lira 40 kuruştur. 

Nümuneleri komisyonda görülur. İsteklilerin kanuni vesikahırile beraber teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evv,.J komisvona vermeleri (155) <6424) 

* 10 l"on sade yağl alınacaktır. Pazar
lıkla eksıltmesi 26-7-940 Cuma giinü saat 
16 da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. istekli
ierin teminatlarile beraber belli saatte 
komisyona g~eleri. (161) (6457) 

• fst. Deniz Yollama Md. de mevcut yedi 
adet akimiılat.ör satılacaktır. Pazarlığı 

2-8-940 Cuma ıtiinü saat 14 de Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 7 li
radır. İsteklilerin belli saatte komisyo
na .aelmeleri. (162) (6458) 

belli saatle komisyona t!elmeıerl. 

• Adet 

2800 Soba borusu. 
350 Alafranga dircek 
320 Alaturka " 

( 145) ('l~P.I!) 

Yukarıda miktarı yazılı boru ve dir
sek alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
29-7-940 Pazartesi glinü saat 15.30 da 
l'ophanedc Lv. Amlrlıği satın almn ko
misyonunda yapılacaktır. isteklilerin 
verebilecekleri boru \'e dirseklerin nü-

tesinin gayri mamul beher metre mikabı "l,, lira ve kömürün beher kentaline "25,, • munclerini eksiltme gününden evvel 
kuru:i kıymet tahmin edilmiştir. 1100 adet kafes sandık satılacaktır. Pa- satınalma komisyonuna getirmeleri. • 

S -·Arttırma 9/8/940 Cuma ıünü aaat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüiün_ zarlıkla arttırması 2-8-940 Cuma günü (li6) (628tı) 
de yapılacaktır. saatJ4.15 de Tophanede Lv. Amlrlıği sa- e 

4 - Arttırmaya girecekler 1650 lira muvakkat teminat vereceklerdir. tın alma komisyonunda yapılacaktır. Adet 
5 - Bu arttırmaya ait şartnameyi istekliler vakıfla.r müdürlüiiine müraca. Sandıklar Salıpazarında Lv. Eşya ve tec- ---

atla gorebiiirler. hizat ambarında .ııöriıli.ir. İsteklilerin 385 95'.IO Keçe belleme 
6 - Bu arttırmaya istirak edecekler kereste ve kömür ve odun ticaretile liralık vezne makbuzu ile belli saatte 5000 Kıl çul 

iştigal ettiklerine dair Ticaret Odasından alacakları vesikayı dıı zarfa koy.ı_ komisyina gelmeleri. (163) (6459) 9500 Kıl kolan 
caklardır. e 9500 Kıl yem torbası 

7 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka. 7100 adet elektrik ampulü alınacak- 50000 Kıl gebre 
dar Kadıköy vakıflar mıidürlüfündeki arttırma komisyonu reiıılifine makhuı tır. 'pazarlıkla eksiltmesi 25-7-940 P~r- Yukarda yazılı beş kalem muytabiye 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet uçuncü şembe 1ıünü saat 10.30 da Tophanede alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar komisyon reiıliiine ıelmiı olmuı fst. Lv. Amirliği satın alma Ko.da ya- 5-8-940 Pazartesi giinü saat 15 de Top-
ve dış zarim mühur mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada viki ge_ 1 pılacaktır. Ampuller Osram. Filips, hanede İst. Lv, Amirliği satın alma Ko. 
cikmeler makbul değildir. "6255,, ı Tungsram markalarından alınacağın- da yapılacaktır. Tahmin bedeli 75375 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ı!anları 

Banliyö katarlarına mahsus yolcu tarifeleri üzerinden satılan biletler abone
man kıı.tarlım müstesna 16/8/940 tarihinden itibaren yalnız banliyö katarlarınıU 
muteberdir. 

Bınliyö istasyonlarında tevakkufa olan ana hat trenlerine mezkur tarihten 
itibaren binecek yolculara 101 No. lu tarife üzerinden bilet satılacaktır. 

Bu k:ı.tarlara biletsiz veya banliyö biletlerile binen yolcular hakkmda biletıiz 
yolcu muıtmelesi tatbik olunacaktır. Aboneman katırları manzam ücrete tlbi 
sür'at kRtarlımndan gayri katarlarda yer müsait olduiu takdirde muteber tutu. 
lur. "3860., "6301,, 

* * Muhammen bedt-li 14400 lira olan 240 adet Yolcu vaıonlarma ıu vermek 
için bezli içi ve dışı helezoni telli lastik hortum 5/8/1940 Pazartesi günü saat 
(15,30) on beş buçukta Haydarpaşada Ciar binası dahilindeki Komisyon tara.. 
fından Kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1080 liralık muvakkat teminat, kananun tayin 
ettiği vesikalarla teklirterini muhtevi zarflarını aynı ıün saat (14,30) on dört 
buı;uia kadar Komisyon Reisliiine vermeleri lbundır. 

Bu i~e ait liartnameler Komisyondan parasız olaralr 
)it 

. 
daiıtılmaktadır. 

(6284) 

Beyoijlu Vakıflar Direktör.lüqü Uanlan 

se,,,u 

Galata 
Tophane 
Ni~ant~ 

K İR A LIK 
Mahallesi 

Şahkolu 

Firuzağa 

Ral!aga 

Sokaiiı 

Karanfil 
Kadiriler 
Teşviklye 

EMLAK 
No. au Cinai Aylık kira 

30/l 
1 

47 

Gazino 
DükkAn 
Raifağa cami altında 
3 oda 

210 
4 
8 

Yukarda yazılı emlakin 31/5/941 ıününe kadar ki'raya verilmesi aı:atılmıştır. 
Ihalesi 26/7/940 Cuma ıünü saat 14 te yapılacairndan isteklilerin % 7,5 pey ak. 
calarile birlikte Beyoilu Vakıflar Direktörlüiü akarat kalemine müracaatlan. 

(6395)· 

Kuleli Askeri Lisesi Md. den : 
:Kuleli askeri lisesine okur yazar ve terdhan terzilik, kunduracılık, ber_ 

berlik, motörcülük, neniz motörcülüiil, maranıozluk, hallaı;hk. ırvacı, dıvar_ 
cılık. gRrsonluk, ah!:!lık, vesaire ıibi u çok aanat itlerinden anlar ve Y9tlan 
(<!O) dan fazla olmıyaıı hademeler almacaktır. Ucret liyakatlerine ıöre 25-35 
lıradır. lstiyenlerin Temmuz 940 ıonuna kadar en ıon bonıerviılerile ve bi
rer istida ile bıuat Çengelköyünde Kuleli Aıkeri Liıeıine miiracaatlan . 

(366 - 6240) 

Sahıp ve Ne:iriyat Müdürü Emin UZMAN - Ciazetecilik ve Neııriyat 

T. L. S. - TAN MATBAASI 

dan taliplerin teminatlarUe beJli saatte lira, ilk teminatı 5018 lira 75 kuruş-

Ko.na gelmeleri. (137) (6196) tur. Şartname ve nümuneleri Ko.da 
e görUlür. İsteklilerin kanuni vesikalari-

1000 ton tutu:şturma odunu alınacak- le beraber teklif mektuplarını eksiltme 
tır. Pazarlıkla ekı;iltmesl 25-7-940 Per- saatinden bir saat evvel Ko.na \'erme-
şembe günü saat 15.15 de Tophanede leri. (132 - 6191) 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda e 
yapılacaktır. Tahmin bedcll 14.000 lira, Adet 
ilk teminatı 1050 liradır. Şartnamesi ---
komisyonda görülür. isteklilerin belli 15,600 Pantalon tokası 
saatte komisyona gelmeleri. 7,755 " kancıısı 

(141) (6200) 70,250 Bilyilk parlak düğme 
70,700 Kilçük " " 

Bir milyon iki yüz elli altı bin adet 
Beyaz ve Siyah makara alınacaktır. 

Paz:ırhkla eksiltmesi 25-7-940 Perşem
be günü saat 11 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli altmış dört 
bin elli yedi lira, ilk teminatı 4452 lira 
55 kuruştur. Nümunesi komisyonda g5-
rüllir. tsteklllerin ka~ıunl vesikalıırilc 

Yukarıda yaz.ılı dört kalem malzeme 
29-7-940 Pazartesi günü saat 14.30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 4661 lira 94 kuruş, ilk 
teminatı 349 Ura 64 kuruştur. Nilmu
neleri komisyonda görülür. İsteklUerin 
belll saatte komisyona gelmeleri. 

(140) (6199) 

,~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii' 
Mimar Mühendislere : Müsabaka ilanı 

I rak Hükümetinin Baidatta inşasını tasmim eylediii Kültür Enstitüsü bina. 

ımm mübteker bir Krokisinin mücavir Arap memleketlerle Türkiyede bulu. 

nan Mühendisler tarafmdan takdim edilecek Krokiler arasında intihap olunması 
kararlaştırılmıttır. Birinciliii kazanan Krokiye (200) İngiliz Lirası, İkinciye 

(100) t~liz Lira11, Üçüncüye (75) İngiliz Lirası, Dördüncüye (25) İngiliz LL 
rası diier On krokinin her birine (10) ar İngiliz Lirası mükafat olarak tahsis 

edilmiıtir. 

Tafıillt ve 3erıite ittili arzasunda bulunanlarm Ankarada Irak Sefaretine 

ve İltanbulda Irak Baıkonsoloıluiuna müracaat eylemeleri rica olunur. 
İRAK BAŞKONSOLOSLUCU , ________________________ _, 

Devlet Denizyolları 
işletmesi ilanları 

l - Kmalıada iskelesinin tahkim ve tamir i~leri açık eksiltmeye konulmu!Ş 
ola p reımi ve fenni şartnamesi esaıları dahilinde yapılacak olan i~lerin ke,n 

1 
t664, 96 lira ve muvakkat teminatı 199,87 liradır. 

2 - Ekıiltme S Aiustos P azartesi günü uat 15 de alım satım komisyonun_ 
ia yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi ıörmek istiyenlerin her cün ve eksiltmeye i1jtirak etmek 
·stiyenlerin de yazılı ıriln •e saatte komisyona ıelmcleri. "6233., -

r nu AKŞAM 

M Ü N İ R N U R E .D 
VE SAZ HEYET! 

S U A D i Y E P LA J ı· N 

170 Metre Mikat-ı 3,50:4XO,l4:0,15X0,025 M. eb'adında çı 

170 Metre Mikiibı 3,SO;<IX0~18X0.02S M. eb'adında çıralı 
160 Metre Mikabı 3,50:4X0,20X0,025 M. eb'adında çıralı 

335 Metre Mikabı 3,50:4X0,22X0.025 M. eb'adında çıralı 

83 Metre Mikabı 3,50:<1Xo,2sxo.02s M. eb'adında çıralı 
82 Mt·tre Mikabı 3,50 :4X0,20X0,22X0.03 M. eb'adında ç 

Tamamen çıralı çam vermek mümkiın olmadığı takdirde 
beyaz küknar olabilir. 

Tahmin euılen bedeli "50.000,. lira olan miktar ve eb'atJart 
altı kalem ve cem'an 1000 metre mikabı Kereste Askeri Fabrİ 
diırlı.iğü Merkez Satınalma Komisyonunca 6/8/940 Salı giinıi 

zarfla ihale edilecektir. Şartname "2,, lira "50,. kuruş mukabi1İ11 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan "3750,, lirayı havi te 
mczkür günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kell 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyonctl 
ve bu i§lr alakadar tüccardan olduklanna dair Ticaret Odası " 
gün ve saatte komisyona mlırı.:aatları. "6319,, 

* * 45 TON ARAP SA BUNU ALINACAll. 

Tahmin edilen bedeli "15.750,. lira olan 45 ton arap sabund 
lar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 6/8/940 
16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak k 
lir. Talipleorin muvakkat teminat olan "1181,. lira "25,. kuruşu. 
tuplarını :nezkilr gunde saat 15 şc kadar komisyona vermele~ 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko!t11 

lanna ve bu işle alakadar tuccardan olduklarına dair Ticaret 
mezkur g\11:. ve &aatte komi&yona muı:acaatlan. "6320) 

* 3500 Çift Erat Fotlnl Alınacak 

Tahmin edilen bedeli "28.000" lira 

olan 3500 çift erat !atini askeri fabrika

lar umum mildürlilğli merkez satın al

ma komisyonunca 3-8-;940 Cumartesi 
günil saat 11 de kapalı zarfla 1hııle rdl
lecekUr. Sartname (1) lira (40) kuruş 
mukabilinde komisyondan V<'rllir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (2100) 
lirayı havi teklif m<'ktuplarını mczk('ır 
~ün<'le &aat 10 na kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de\ 24130 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddl'lerlndeki 
ve.saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alAkadar tüccardan olduklanna 
dair Ticaret Oclası vc~ikas!IP. mezkiır 

!.?Un ve saatte komisyona milracırntla

rı. (6211) 

• 
41 Kalem Muhtelif Eb'atda Demir 

Malzeme Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (75932) lira (50) 

~uruş olan 41 kalem muhteli! eb'atda 

* 
1 

mudurli.ığü ll\erkez satı11 

nunca 13-8-940 Cumn 
palı zarfla ihale edıl 
<3) lira (80) kuruş ınıı 
yandan \ erilır. Taliple! 
mınat olan (5046) lira 
teklif mektuplarını ırıe 
14 de kadar komisyona 
dilerinin de 24130 numa 
3 maddelerindeki vesıı 
olmadıklarına ve bu i 
cardrın olduklarına dııil' 
'esi casile mezkür gon 
yona muracaalları. 

• 
Tahmin edilen bedeli 

(50) adet ordu Upi n 
30-7-940 Salı günü sast 
Salıpazarında askeri :talı 
sındaki satınalma ko 
!ıkla ihale edilecektir. 

İsteklılerin muvaıcıcıı 
(112.5) lirayı herhangi 
Hiğiine yatırarak aıacııı 
birlikte m<'zkür gün ,e 

demir malzeme askeri fabrikalar umum yonrla bulunmaları. 

,--.............................. ~ 
Şoför ve İşçi Aranıy 

tıalıkesir Etibank Garp Linyit İşletmesind 
İşletmemizin Soma ve Değirmisaz Subclerindeki ihtiY•, 

simden anlar tesviyeci, tornacı ve kazmacıya ve Kamyon nakl 
mak iızcre 3 Şoföre ihtiyaç vardır. Taliplerin hletme Merkezin• 
rica cılunur. 

13100 Metre Kablo Alınacak 
On kalemde cem'an 13100 metre çelık 

izoleli kablo 30 Temmuz 940 tarihine 
kadar pazarlıkla alınacaktır. isteklilerin 
her gün Kasımpaşada bulunan komLı;yo
na miirncaatları. (6397) 

• Marmara Ü11U Bahri K. Satın Alma 
Komisyonu Baıkanlığından: 

1 - Çene dağından Derince iskele ine 
isale edilecek su tesisatı işi kapalı zar! 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 64775 lira 35 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 8 Ağustos 940 Perşem
be günü ııaat 16 da İz.mitte Tersane ka
pısındaki komisyon binasında yapılacak
tır. Bu işe alt muvakkut teminat 4488 li
ra 77 kuruştur. 

Saracevi Müdürlüğünden 

4 - istnnbulda zuhur 
bu işe ait fcnnt sartnaııı" 
sair evrakı takım halİll 
deniz levazım satınalrııll 
kanlı •ından, Ankaradıı1'~ 
M. V. deniz levazım şuııv: 

dr ve komisyonumuzdan 
mukabilinde alabilirler· 

5 - isteklilerin şlı11 
miktar ve bumı benzer 

ettiklerine :ialr icap ede11 

li emniyet müdilrlukler 

hüsnlihfıl kağıtları ve 
lcminaUarlle birlikte t 

teklif mektuplarını mu 
atten tam bir saat eV' 
ml:;yon b:ışkanlığına ,·e 
nur. 

Tophane Askeri Sarac;,.,·ine bilcmurrı tek ve çift dikiş 
makinelerini calışıracak ve tamirat•r.ı ·;apab"lecek 300 - 400 
ile makine ustası alınarakur. Talip olntırın 25/7/9'10 glınlı saat 9 
huı:urunda imtihanları ya~ılmak il~ete Tophanede Saraı;evi Md. 
atları. "336,, ."6147,, 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden 
Okulumuzun senelik gezintisi 25/Vll/9<!0 Perşembe günü B 

gazinoda yapılacaktır. Bu gezintiye okulun eski mezunları ile eski 
öğretmenleri davetlidirler, davetlilerin Perşembe günü saat 9 da 
!ar İskelesinde bulunmaları rica olunur. (6394) 

Beyoğlu Kaymakamlığından: Bulunmu alacalı -karabaı 

içinde &ahibi çıkmazsa satılacaktır. (6<179) 


