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,.Milli ş;f. Y eşilköy Ha;~-i 1 Ticaret Vekili. Tayyare 
1 

Meydanını Tetkik Etti j İle Adanaya Gidiyor 
Cümhurreisimiz, Milli Şef İsmet İnönü, dün öğleden evve Adana, 25 (TAN Muhabirinden) - Ticaret Vekili Nazm 

otomobille I Topçuoğlu, yarın (bugün) tayyare ile buraya gelecektir . Çu
kurova çiftçi, tacir ve ihracatçılarının iştirakile mühim bir 

Floryadaki Deniz Köşkünde meşgul olmuşlar, 
Florya civarında bir gezinti yapmışlardır. 

, CümhuITeisimiz, saat 18 de ır--~-...,,.---lllf.'.'!!!, "!.1!1""!"1!!'1"11~~--ı~-~~---. 

1 
Y eşilköy hava meydanına ge-

lerek yeni yapılmakta olan ha- ' vNvs 

va meydanına ait inşaat faali
! yetini tetkik etmişler, Hava
yollan İdaresi Yeşilköy Mü-

1 

dürü Abdullahtan izahat al-
mışlardır. Burada yarım saat 

, kadar kalan Milli Şef, saat on 
1 dokuza doğru Deniz Köşküne 
I avdet etmişlerdir . 

Sovyel Rusyada 
Büyük Mit ingler 

Tertip Edildi 

I "TiMES 11 DİYOR Ki: 
1 

--o-

" Baltıklıların İltihak 

Tazyik i İle Olmadı ,, İngiliz ve İtalyan tayyarelerin in baskınlarına maruz kalan yerleri 
gösterir h arita 

Mo~kova. 25 (A.A.) - Tass ajan. 
.sı, Litvanya. Letonya ve Estonyanın 
verdiği iltihak kararları üzerine bü. 
tün Sovyetler Birliğinde büyük mi. 
tinglcr tertip edildiğini bildirmek
tedir. Büyük fabrikalarm ekserisin. 
de işçiler karar suretlerini kabul e. 
derek bu üç cümhuriyetin Sovyet 
ailesine girmelerine muvafakatleri. 
ni bildirmislerdir. Bu münasebetle 
söz alan işçıler bu tarihi hadisenin 
Fhemmiyetini kayd~mişlerdir. 

Moskovadaki Stalin otomobil 
fabrikasında tertip edilen bir mL 
tingde kabul edilen karar sureti 
ezcümle şöyle demektedir: 

"Kurtulan Litvanya, Letonya ve 
Estonya milletlerinin önünde mu
azzam istikballer açılmaktadr." 

TİMES'İN MÜTAT ... AASI 

iNGİLİZLERE GÖRE 
2.b ::J- ,<) yO 

TRABLUSGARP 
VE MANŞTA 
10 T E 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Alman Fabrikaları 

Yine Tahrip Edildi 
Londra, 25 (A.A.) - Salıyı Çar

şambaya bağlıyan gece Almanya ü
zerine yapılan baskınlar esnasında 

Londra. 25 (A.A .) - Times. Bal. İngiliz tayyareleri Dornier tayyare 
tık devletlerinin Sovyet Birliğine fabrikalarına doğrudan doğruya isa 
iltihak icin verdikleri karardan hah. betler kaydetmişlerdir. 
seden bir yazısında vaziyeti şu şe- Dornier fabrikasının Wentzen-
kilde anlatıyor: dorf şubesinin esas binası üzerine 

"Aha1isi birçok modern şehirlerin büyük çapta dört bomba düşmüş, ı 
nüfusundan pek fazla olmıyan mem (Sonu Sa: 4 Sil: 1) 

iT AL YANLARA GÖRE 

İSKENDERİYE 
VEHAYFAYA 
B SK L R 

YAPILDI 
-o--

Hayfada 

Kırk Altı 

Sivillerden 

Kişi Öldü 
Malta, 25 (A.A.) - Reuter A

jansından: 

Dün sabah Maltaya karşı iki ha
va seferi yapılmxştır. Birkaç bomba 
atılmıştır. Hasarat ehemmiyetsiz
dir. Telefat vukuuna dair haber 
yoktur. 

HAYFAYA BASKL~ 

Hayfa, 25 (A.A.) - Çar~amba 
(Sonu Sn; 4 Sü: 2) 

! toplantı yapılacaktır. T.icaret 
1 

Vekaleti, Çukurova ve l çelde 
tüccar elinde bulunup da şim
diye kadar ihraç edileıniyen 

oütün pamuk stoklarını satın 

alacak, yeni mevsim mahsulü- ' 
nü de mübayaa edecektir. A- ı 
dana, :Mersin, Tarsus ve Cey- 1 
han tacirleri, çiftçiler bu ka- İ 

rardan dolayı memnun ve mü-
1 

tehassistirler. 

Fransada Altı 

Milyon İnsan 
Hicret Halinde 
DAHİLiYE NAZiRi 

--o-

"Avrupada Yeni Nizam 

Doğuyor, Fransa Bu Nizama 

Dahil Olmalıdır,, Diyor 

Vichy, 25 (A.A.) - Fransa Da
hiliye Nazın Marquet, dün söyleöi
ği nutukta, Fransızların felaket 
mesullerini ararken, birbirlcrıni it
h~ın ett ik lerini anlattıktan sonra: 

"- Alman ordularile ilk temas
ta çöken şey esasen bitkin bir hal
de olan siyasi, iktısadi ve içtimai 
vazıyettir. Kapitalist, liheral ve 
parlamenter bir rejimin enkazı al
tmdayız.,, Demiş, daha sonra harp 
mesullerinin bir gün muhakeme e
dileceklerini anlatmış ve Fransada 
1,920,000 kadar Belçikalı, dört mil
von kadar Fransız muhaciri bulun
duğunu, bunların yerlerine dönme
leri için çalışı1dığmx söylemiştir. M. 
Marquet nutkunu şu sözlerle bitir
miştir: 

"- Biriken hatalara rağmen, 
Avrupada yeni bir nizam doğmak 
i.ızeredir. Fransa bu nizama dahil 
olmalıdır. Bu nizam, devletin oto
ritesi sayesinde, müsavatı hakim 
kılmak suretile adaleti tesis ede
cektir. İtimat ediniz. Tarihe karı
şan rejimden daha iyi bir adalet 
ve kardeşlik rejimi kuracağız.,, 

Geri çağrılan Elçi Ti lea 

ROMANYA I" 
LONDRADAKİ 

ELÇİSİ GE 1 
ÇAGIR L 1 

-o-

İngiltered e Kanaat 

"Rumen Hükumeti, 
lngiliz Garantisini 1 

Reddettikten Sonra 1 

Değişiklik Lazam ı.. : 
-0-

Sovyetler Birliği, Galenco 
İçin Agreman Verdi ı 

Londra, 25 (A.A.) - Londrada 
ki Romanya Elçisi Tilea, hükılme~ 
tarafından geri çağrılmıştır. RQ 
manyanın eski Ankara Sefiri Sto:q 
ca'nın yakında Londra Elçiliğin' 
tayini bekleniyor. Londradan ver\ 
len bir habere göre, Romanya hi.iı 
kumeti, İngiliz garantisini reddet 
tikten <;onra bu değişikliğe lüzun 
hasıl olmuştur. Çünkü Tilea, öte 
denberi müttefiklerin taraftarı ı.-ı 

İngiliz garantisinin mesullerindet 
biri sayılmakta idi. 
F RANSANIN BUKRES ELCILlG( 

Fransanın Bükreş Elçiliğine Ha. 
riciye Siyasi Şube Müdürü Char. 
weriat tayin edilmiştir. Fransanıı: 
Bükreş Elçiliği bir müddettenbeta 
münhaldi. 

GAFENCO'NUN MOSKOVA 
ELÇILIGI 

Sovyetler Birliği hük(ımetinit 

G&.fenco'nun Moskova Elçiliğine ta.. 
yini için agreman vermiş olduğ• 
bildirilmektedir. 

1eketler, bir ordu. bir donanma, bir 
narlamento, diplomatik murahhas
lar gibi. asri devletlere has olan 
büyllk bir debdebe yaşatmağa mec. 
bur kalmıslardır. Yükler ve mesu
liyetler fazla ağır gelmiştir. 

"NAZİ A VRU P AST T ARAFINDA.ı."'l" 
YUTULMAK.TANSA ... " 

Nihayette, kendilerini himaye 
ettirmek icin bu memleketler. bü. 
vük komşularınnan birine doğru 
teveccüh etmek mecburiyetinde 
kalmxşlardır. 

Türk-Alman 1 icaret 
ve Tediye Anlaşması 
Ankaradalmzalandı 

'l'EMYIZ MAHKEMESi 
PARİSE GİDİYOR 

V er ilen haberlere göre, Fransa 
temyiz mahkem esi ay sonunda Pa
rise geçecek ve 5 Ağustosta çalış
mıya başlıyacaktır. Paris borsasının 
da h aftaya açılacağı temin olunu-
yor. 
AMERİKADAKİ FRANSIZ 
MÜSTEMI~EKELERİ 

Vaşington, 25 (A.A.l -Havas biL 
diriyor: Siyasi mahfillerde tebarüz 
ettirildiğine göre Avrupalılann A
merika nısıf küresindeki arazileri 
üzerine Amerika mandası konulma_ 
sı hakkmda Havanada müzakere e
dilen proje, bugünkü şeraitte Fran. 
sız arazisini istihdaf eylememekte
dir. 

lngilterege 
Taarruz 
Meselesi 

Nazi Ricali Arasında 

ihtilaf Var 
Londra, 25 (A.A.) - Reuter: Dai, 

ly Telegraph gazetesinin diplomatik 
muhabiri yazıyor: 

Sovyet Rusyayn iltihak için ve. 
.,..ilen ittifakla kahu l karan. valnız 
1\!Toskovanın bir tazvikı değil, yeni 
"lir nazi Avrurıası !~rafından yutuL 
makbnsa bu hareketin d:ıha do2ru 
olduğu hissinin mevcudiyetini te
barüz ettirmektedir." 

• 
FİNLA':nAVA ÜLTİJ\1AT01\I 

VERİLMEMİŞ! 

Hariciye Umumi Katibi Nuı-:ıan Menemencioğlu ve Alman Büyük 
Elçisi V on Papen 

Ankara. 25 (A.A.) - Türkiye ile Almanya arasında 12 Hazir an 
tarihinde imza edilmiş olan prensip anlaşmasına müstenid ve 21 
milyonluk bir mübadeleye müteallik kati ticaret ve tediye anlaşma

ları bu giin Hariciye Vekale t inde im za edilmiştir. Anlaşmalar Tür· 
kiye namına Hariciye Katibi Um umisi Büyük Elçi Numa n Mene. 
mencioğlu'nun ve Alma nya namına Biiyük Elçi Eksela ns Franz Von 
Papen'in imzalarını ta!?nnaktadır. 

Ayni mahfiller, Fransanın kıs

men işgal altında bulunmasına rağ
men, Fransız hükümetinın istikla
linden ve hükümranlığındnn ~üphe 
etmemektedirler. 

Beynz Sarayın Fransız h•ık(ımeti 

K&rşısındaki hattı hareketi esasen 
Buliit'in beyanatı ile aydınlan'"Tlış 
bulunmaktadır. Bullit. Roos~velt 
ile görüşmelerde bulunduktan scm
n:ı . Fransanrn vaziyetinde hıçbir 

sf::y, kendis'nin Petain hi..ikfımeti 
nezdin e dönmesine mimi tcskil et
:nediğini sarih surette bildi<miştir. 

KOORDiNASYON 

Sözüne inanılır bitaraf memba. 
!ardan aldığım haberlere göre, Hit. 
ler, etrafındakiler arasında mevcut 
ciddi fikir anlaşmazlığı ile karşılaş. 
mış bulunmaktadır. Giiring, Gö. 
bels ve Keitel, İngiltcrcyc hücum 
vapılmaması bahsinde israr etmek. 
tedirler. Riboontro'tl, Himmler ve 
harbin idaresinde az veyahut hiç 
mesuliyeti olmıyan diğer müfritler 
ise. istila hususunda israr eylemek.. 
tedirler. Hitlerin son nutkunun tu. 
haf mahiyeti, hemen hemen muhak. 
kak olarak bundan doğmuştur. 

Hitler, daha ziyade Amerikayı a· 
lakadar etmeğe matuf sulh projesi 
ultimatomunu ileri sürmekle bera· 
ber, evvela İngiltereye karşx cok 
daha fazla tehditkar bir lisan kul
laıımak niyetinde bulunuyordu. 

Göring istila riskinin çok fazla ol. 
duğu bahsinde Göbbels ile hemfikir 
olmuştur. Bunlar, bilahare Keitel'in 
fiili mi.izaheretini elde etmi<:lerdir 
Muhakkak ki. Avrupayı Almanya
mn hakimiyeti altında tek bir eko. 

Heyetinin Bir Kararı nomik cüzütam ha1ıne getirmek hu. 
. . susundaki son projenin arkasında 

Romıınya ıle yapılnn ek tıcaret 1 Göring bulunmaktadır. Nazi pro· 
1 anlaşmasına göre, Ro~an,vad=ın p~:ıgandacıları İngiltercye kar~,p hü· 

alınacak petrol ve benzıne mu-. cumda bulunmak lüzumunu orta· 
kabil saulacak hububat hakkın- dan kaldırmak ~ayretlerinde. her
da Koordinasyon Heyeti t arafın- hangi bir anlaşmaya varmak icin, 
dan yeni kararlı:ır verilmi~tir Bu- teklif stoklarından cok sevler ctkar. 
na ait tafsilatı 3 üncü sıı ~·faıııızda mak mecburiyetini hissetmektedir_ 
bulacaksınız. ler 
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Belediyede : 

İSTİKLAL UGRUNDA! 

YAZAN: iSMAIL HAKKI BAŞAK 

Rolümüz; Durmadan, Usanmadan 
Elbirliğile Çahşmaktan ibaretti 

,..14 -
Fakat gelin görün ki, o anda benim ü. 

Süleyman Bey, devam etmekte bulu_ 
nan heyecanı içinde: 

"- Siz, dedi, o ciheti hiç, ama hiç dü_ 
-'erimde mevcut bulunan para, onların ıünmeyin. Benim kendilerine itimat besle 
işlerini göremiyecek derecede azdı. Tesa_ diğim bir çok tüccarlarımız var. Ben on_ 
diıfen, o sırada, kayınpederim, bitişiğimiz ]arla da gbrüşür, sizin arzularınızı mat_ 
deki odada bulunuyor, ve Yahya Kaptan. laka yerine getiririm. 
la goru§Üyor. Motorcuyu bir koltuğa o_ Biz size, ancak bu suretle hizmet ede.. 
turtarak, onların yanına girdim. Vaziyeti b"liriz. Difer vazifelerin başarılmasına. 
ikisine de anlatbm. Kayınpederim, iıze_ bizim ne bilgimiz, ne de gıicümüz yet.. 
rinde ki 35 lirayı çıkarıp bana uzattı: mez ı,, 

"- Bilmem, dedi, bununla işleri gö. Ben, bu sözleri dinledikten sonra. acil 
rüliir mü?,, ihtiyacımızdan tekrar bahis açınca o, bir 

Otuz beş lirayı alarak, motörcünün ya. miiddet düşündü, ve: 
nına geçtim. Ve kaympederimin bana "- Maalesef. dedi, bugün Pazar. Ban. 
aordufu suali ona tevcih ettim: Kanaat. kalar kapalıdır. Fakat, eğer yarına kadar 
k~r, zengin yürekli Türk çocuğu, bir ~o. bekliyebilirsenlz, sizi boş çevirmem!,, 
cuk sevinciyle ellerimi öptü: Sonra: 

Gazino ve Eğle 

Yerleri Gece G~ 

Kontrol EdileC 
Eğlence mahallerine ait 

rırı tatbik edilmeğe başlan 
denberi belediye müfettiş "' 
kıpları tarafından kazalar 
dekı eğlence yerlerinde 
tl'fti<;Jere ait raporlar be 
gelmiştir. Bu raporlara gö 
Jar kazasında, 10 gün içinde 
cssese teftiş edilmiş, bun 
kışıye ceza verilmiştir. 
Bakırköy kazasında ce-

9 eğlence yerinden 5 i, nı 
tarif P harici para almak 
mü:şteriye meze vermeme 
de tarifeyi müşterinin görııı 
rP. asmaktan; Kadıköy kaz 
z::ı gören 12 müesseseden 2 
teriden tarife harici para 3 

3 ü müşteriden garson h 

"- Ne demek? dedi, çok bile gelir bL "- Madem ki, dedi, çok darda olduğu_ 
zel,. nuzu söylüyorsunuz. Burada biraz bek. 
•- O halde, al bunu. Motörilnle he. leyin. Ben sizin yarına kadar beklementz 

C ümhuriyet Raik Partisi tarafından tertip edilen kon. 
fcranslar bütün yurtta geı:ıi;i bir alaka uyandırmış_ 

makta ve hükılmetin harici siyasetini, yurdumuzun elt}niye. 
t!ni, milletin Türk ordusuna, Milli Şefe ve hükil.mete olan 
sarsılmaz itimadını tebarüz ettiren hasbihaller yapmakta" 
dırlar. Bu resim, bir köyde Halkcvi Reisinin köylülerle yap. 
tığı samimi konuşmayı canlandırıyor. 

le para almaktan, 4 ü çalgıUi 
na ait tarifeyi çalgrsız 
tatbik etmekten, 3 ü tar· 
kın görmediği yere asm 
.rryeı kazasında yine bu 
den dolayı 9, Üsküdar kaz 
12 müessese ceza görmü~ 

men Yavuz zırhlrsrna yanaş. Oradan sana 
kırk sandık cephane verecekler. O cepha. 
neleri, Yahya.,Kaptanla birlikte tavpancı_ 
la götüreceksiniz!,, 

imkanını hazırlamrya çalışaynnl,, 

Ve bizi orada bırakarak çıkıp gitti. 

tır. Parti mensupları, kaza merkezlerinde olduğu gibi en 

küçüğüne varmcıya kadar bütün köyleri de bir bir dola3. 

Onlar, Yahya Kaptanla konuııup anla_ 

Geri dönmesi fazla gecikmedi. Biz, onun 
aldığı neticeleri, yüzünün çizgilerinden 
okumıya çalışıyorduk. O: Adliyede: 

§trken, ben yine para meselesini düşün. "- Maalesef, şansınız yokmuş!,, de. 
miye başladım; şu temiz memleket ço. yince, biz yine elimiz boı döneceiimizi 
cuğu karşısında dü3tüğümüz vaziyet, be_ ıanmııtık. Fakat bu hayal inkisanna uir. 
nim cayretimi büsbütün arttırmıştı, Ha. rayışımızdan sonra onun bize: 
f'ızamı insafsızca zorlarken, keresteci "- Bugünlük ancak bu kadar bulabiL 
Musa Reis Zade Ahmet Beyi hatırladım. dimi,. Diyerek beş yüz lira vermesi, gör. 
Derhal telefona sarılıp onu buldum, ve düğümüz küçük yardımın kıymetini büs. 
beni beklemesini rica ettim, ı bütün büyüttü. Biz ayrılırken, o arka. 

Vakıa o güne kadar, bir çok tüccarla. mızdan: 

nmmn yardımlarını görmüştük. Fakat "- Üzülmeyin .. Diyordu, yarın mutla. 
artık, onlardan hiç birisine sokulmrya yü_ ka uğrayın. Sizi memnun etmiye çalııa. 

ziımüz kalmamıştı. Tam benim çıkaca. cağım!., 

ğım srrada, Tokalı Süleyman Bey tele. Dayı Mesutla, akşam yemeğinde bizim 
fon etti: köşkte buluşmak karariyle ayrıldık. 
"- Oğuz da (1), Yavuz da (2) burad::ı, O sıralarda, geç vakit köprüden geçen 

seni bekl"yoruz. Derhal gel!,. Dedi. motörler, köpril altında bulunan gümrilk 
Derhal bu davete icabet ederek, vazi. muhafaza memurları tarafından müraka_ 

yetimi onlara da bildirdim. Ve: be edilmekteydi. Bunu hatırlıyaralı:, bizim 
''- Dayı benimle beraber gelsin! DL nıotörün de bir yanlrşlığa kurban citmcııi 

yerele illive ettim: ılıtimalini düşündüm. Bunu önliyecek ted. 
"- Eğer bir şey koparabilirsek, ben birleri aldırtmak arzusiyle, derhal güm_ 

aldığımızı dayı ile ıize gönderip giderim: riik muhafaza müdürlüğüne gittim. Güm 
Çünkü benim görülecek başka işlerim ele rük muhafaza müdür muavini Hayri Bey 
vanf" çnk yakm, ve çok şayanı itimat bir ark:ı. 

Dayı Mesutla birlikte çok geçmeden d,srmdı. Ona vaziyeti anlattım. O evve_ 
yazıhanesine girdiiimiz Tolcalr Süleyman la: 
Beyin Enver Paşaya yakınlıiı vardı. Bi_ "- Çok aksi günde geldin!., Diyerek 
zi görür görmez; evveli ondan haber beni endişeye düşürdü. Fakat sonra ilave 
sordu. ctt"fi şu sözlerle yüreğime ru serpti: 

Ba mat, benim işimi kolaylaştırmıştı. "- VikıA, bu akşam, çok mühim bir 
Hiç düşünmeden, Dayı Mesudu cöster. ısim var. Bu yüzden, işin başmda biz,.at 
dim: bulunmamıya mecburum, Fakat seni bi. 

.. _ Bu arkadaş, onun yanından geli" 7İm başmemurla tanıştırayım: Bana ne 
yorl Dedim, kadar itimadın varsa. ona da aynı derece. 

Zaten, Siileyman Beyin yazıhanesine de inanabilirsin, Fevkal!de insan, fevkalA 
gelirken. Dayı Mesudu kafi derecede doL ile cesur ve vatanperver çocuktur. o. se_ 
durmuştum: Dayı Mesut, Süleyman Beyin nin emrini yerine getirmeyi bir vazife sa. 
kim olduğunu evvelce anlamış bulunduğu yacaktrrl,, 
için, hiç oaşırmadı. Silleyman Bey, ona Biraz ıonra ba!!memur1a tanıştık. Şim_ 

hıtap ederek alaka ve merakla sordu: di maalesef adını hatırlıyamadığım 0 ba.,_ 
"- Paşayı ne halde bıraktınız?,, memurun gösterdilii candan alakayı bil' 
Zavallı Dayı Mesut, o maruf' ve ıevim. türlü unutamam. Bana: 

li soğukkanlılığını derhal takınmıştı. Ce_ "- Aramızda bir parola teıbit edelim, 
vap vermek için düşünmed" bile: kifil Dedi. 
"- Çok iyi, çok sıhhatteydi efendim ı.. Teıbit ettifimiz parolayı derhal ve e. 

• min bir arkadaş vasıtasiyle Yahya Karı. B u hayırlı havadis, (1) Süleyman tana da bildirdim. Fakat buna rağme:-ı 
Beye çok sevinçli bir heyecan gönlüm bir türlü rahat etmiyordu. "Cen. 

vermişti. Derhal yerinden fırlıyarak Da. yo,. nun arkasındaki sokaklarda dolaş;ı. 

yının boynuna sarıldı. Ve onu öpe öpe rak, motörün geçeceği saatin gelmesini 
ağladı: heklcdim. Nihayet, karanlık bastıktan 

Eroin Kaçakçısı 

Hakkında Dün Tevkif 

Kararı Verildi 
Evvelki gün Fatihte Hilsamettin 

Cavit isminde bir eroin kaçakçısı
nın evinde arama yapılmış, bir kaç 
eroin müptelası ile bir miktar eroin 
yakalanmıştı. Bu cürmümeşhut es
nasında Hüsamettin Cavit, Komiser 
Remziyi dövmüş ve ona sövmüştür. 
Hüsamettin bu suçundan dolayı, ka 
<:akc;ılık suçundan ayrı olarak ve 
Cürmümeşhut Kanununa uyularak 
Sekizinci Asliye Ceza Mahkemesine 
sevkedilmiştir. Dün yapılan duruş
mada kendisi tevkif edilmiş, mu
h1keme, şahit celbi için başka güne 
bırakılmıştır. 

Yine bu cürmümeşhut esnasında 
aynı evde Mecdi Emin Sayman is
minde bir adam çıkmıştır. Hüsa
mettin bu adam ıcın "doktordur, 
bana şırınga yapmıya geldi., demiş. 
tir. Halbuki yapılan tahkikatta 
Mecdinin doktor olmadığı anlaşıl. 
mJş. bu da sahte doktorluk suçu ile 
ve yine Cürmümeshut Kanununa 
tevfikan Ücüncü Sulh Ceza Mahke
mesine verilmiştir. Dün yapılan mu 
hakemesinde oraya doktorluk yap
mak icin değil, istida yazmak için 
gittiği anlaşılmış, beraetine karar 
verilmiştir. 

BİR Y ARAI,.a.MA DAV ASI 
Kanunusaninin ikinci günü Gala~ 

tada Karaoğlan sokağında Sıddıkın 
lokantasında Zeynep adlt bir kadını 
paylaşamamak yüzünden Sürmene. 
li Ömer oğlu Yakubu öldürmek is. 
tiyerek yaralamaktan suçlu Şevki 
oğlu Alinin İkinci Ağırceza Mahke· 
mcsinde yapılan duruşması dün bit 
mıştir. 

Ali, bir ay bes gün hapse mah
kum olmuştur. Ayrıca da 500 kuruş 
harç ödiyecektir. Yedi aydanberi 
mevkuf bulunan Ali, Mahkum oldu

Artık, rolümüz muvaffakıyetle tamam. 
lanmış sayılırdı. Zaten vakt'miz de uzun 
rollere müsait değildi, Bir taraftan ağh_ 
yan, bir taraftan da bize sigara ikram et. 
miye çalı an Süleyman Bey: 

sonra, motör göründü, Yahya Kaptan, 
-ısrarla yaptığım tenbihlere rağmen- ğu müddetten çok daha fazla hapis 
ayakta duruyordu. Ve motör de, göze ba. yattığı için derhal tahliye edilmiş-
t k d d 

tir. 

•-Yazık .. Çok yazık bu memlekete.,. 
Hepiniz el b' r·· ile, durmadan, usanma. 
dan çalışın çocuklar!,, d"yince, fırsatı ka. 
ı;ırmadrm: 

.. _ Evet., Ded"m, hepimiz aynr arzu. 
da, aynı az" iz Fakat para darlı~ı 
bermizi fena h lde büküvnı;., hev,.f .. nr\i. 

cı·im ..• 

aca ercce c yüklüydü. Gözlerimle o * Galatada esnafı haraca kesmotörü takip ederken duyduğum heyecan, 
mekten suçlu olarak muhakeme eömrumlin sayıh heyecanlarından biriydi. 
di:en zabıta memurları Talat, Ni

M ot ör köprüye yaklaı,ırken, gümrük mu. 
hafaza memurlarına tayin olunan parola yazı, Kani, Hüseyin, Zeki ve Kah
verHdi. 

(Devamı var) 

raman hakkındaki mahkumiyet 
karan, temyiz heyeti umumiyesi 
tarafından bozulmuştu. Dün bu da-

(1) Yenibahçeli Şükrü, ve (2) Dayı Me. vaya nakzan bakılmış, heyeti umt.:
miyenin bozma kararına uyulma. 

ı;ut Beylerin müstear isimleri. 

Sıvasda ilmi r Manisada Bir Batakhk 

Konferanslar Verildi Kurut uldu 

snın karar verilmiş, suçlulardan 
Hüseyine tebligat yapd1nası ıçin, 
muhakeme başka güne bırakılmış
tır. 

Manisa, 25 (A.A.) - Manisanın 
yıllardanberi sıhhi durumunu ihlal 
eden Akpınar bataklığının yerinde 
meydana getiri~en baraj ve büyük 
gazino dün açılmıştır. 

Poliste: 

Oç Çocuk Kayboldu 
St\ras, 25 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunan İstanbul Hukuk Fakültesi 
Dekanı Profesör Ali Fuat Başgil ta. 
rafından "Türkiye esas teşkilat re. 
jiıni" hakkında bir konferans veriL 
miştir. füı ta Vali Akif Eyidoğan 
olduğu halde bütün askeri, mülki 
memurin ve k 1 b lık bir halk küt. 
lesinin h ır bu unduvu bu konfe. 
rans b- k bir al ka ile dinlen. 
mistir Y"n<> dün ö leden sonra Lo. 

Bir bataklığın sıhhi mahzurları. 
nı ortadan kaldırmakla beraber, 
selıre beş kilometre mesafede halka 
serin bir istirahat yeri temin etmiş 
bulunan Akpınar barajına halkın 

her gün gidip gelmesini kolaylaştır
mak icin belediye tarafından t<ıhsis 
edi!e• otobüsler de dünden itiba. 
ren muntazam seferlerine başlamış. 
!ardır. 

Laielide oturan mütekait Hasan 
Basri, dün akşam zabıtaya müraca
atla, oğlu 16 yaşında Necati ile ar. 
kadaşları Raşit, Celal ve .Necatinin 
4!! saattenberi ortadan kayboldnğu
mı iddia etmiştir. Yapılan tahkikat 
neticesinde çocukların salı ak~amı 

bir sandala binip, Adalara doğru 
acıldıkları anlasılmıştır. Gen(.'lerin 
Hayırsızada önlerinde akıntıya ka
pılıp bir kazaya kurban gittiklerin. 
den endişe edilmektedir. 

BİR MOTÖR YANDI 

Ucuzluğu Temin için 

Haldeki Satışlarda 
Bütün Mutavassıtlar 

Ka1dırılacak 

Belediye, teftişlerin gece 
düz olmak üzere daimi bit 
yapılmasını, cürmü teker 
müesseselerin kapatılmak 
cezalandırılmalarını, yeni 
mirle bütün kazalara bildi 

Belediye ~üfettişleri, sebze ha-ı tekrar hale almış ve böylece mad
lindeki vaka hakkında yaptıkları rabazların satışlarda rol oynaması. 
tahkikata ait raporlarını belediye na mani olmuştur. Bu vaziyet üze
rıyasetine vermişlerdir. Bu rapora rine, bu madrabazlarla aradaki ko
göre, meselenin mahiyeti şöyleclir: misyoncular birleşerek, bir hadise 

Temmuzun başmdanberi sebze çıkarmışlar, hatta öteye beriye ha. 
haline fazla meyva ve sebze gel- di~eyi yanlış bir şekilde de a:tset
miştir. Her sene olduğu gibi, bu se- tirnıeğe muvaffak olmuşlardır. 
ne de hal binası, bu fazla meyva- Müfettişlerin vardıkları bu neti
ları istiap edemediği için, bunlara ce üzerine belediye, işi esasından 
ait muamele hal binası haricindeki halle1meğe karar vermiş bulun. 
ııhtım üzerinde yapılmıştır. maktadır. 

Hal muamelatının böyle hal ha- Bir taraftan halin tevsiinc ça1ışı-
riciııe taşması, ötedenberi, sırf mey lırken. diğer tay;aftan da meyya ve 
va fiyatlarının yükselmesine .mani sebze satışlarındaki mutavassıtlar 
olmak için halden çıkarılan rnad- ortadan kaldırılacak ve böyle:e ko. 
rab<:zların da bu satışlarda rol c,y- misyoncularm, madrabazlarm, kab
namasına ve böylece bir üçüncü zımallerin yapmış oldukları muta
mutavassıtm araya girmesine sebe- va!isıtlık vazifesi, hal idaresine in
biyet vermiştir. Esasen öteden- tikal etmiş olacakbr. Bu da gerek 
beri belediyenin takip ettiği gnye, mcyva. gerekse sebzelerin daha u. 
muh:.vassıtları azaltmak olduğun- cuz bir fiyatla ve daha mebzul m ·k 
dan. bir an evvel haldeki vaziyeti tarda istihlakini mümkün kıla1.~uk

ıslah ederek, meyva satışl:ırmı da tır. 

Denizde : 

lskenderuna Şilep 

Seferleri Baıhyor 

Piyasada: 

Yün Paçavra ihracı 

Yasak Edildi 
Harbin Akdenize sirayeti dolayı. Ötedenberi ihraç edilmekte olan 

sile İstanbula getirilemiyerek Port. yün paçavraların bundan böyle ih. 
sait limanına cıkanlmış olan. Türk racı yasak edilmiştir. Bu tedbirin 
tüccarlarına ait mallann nakli k~n alınmasına sebep yünlü paçavranın 
sileplere müsaade verildiği evvelce l dahıli imalatta kullanılmasına baş. 
yazılmıştı. Yalnız, Akdenizde seyrü. lı:ınmış olmasıdır. 
sefer tehlikeli bir hal aldığı için ge. 
milcrin siıı;orta edilmrleri keyfiye. 
ti, işi geciktirmişti. Öğrendığim:ze 
göre Milli Reasürans, Mısıra gide. 
c"k şileplerin yerli sigorta kumpan. 
yalarına sigorta edilmelerini temin 
etmi~tir. Alınacak sigorta miktarı 
da beynelmilel nisbetlerden çok a. 
sağı olacaktır. Yalnız vaziyetin her 
zaman değişebilmesi ihtimali gözö. 
nünde tutularak vapur sahiplerinin 
40 saat evvel haber vermeleri mec. 
buriyeti vardır. 

DOMATES DÖKtiMÜ 
İstanbul bahcelerinde ve köyler

de domates dökümü başlamıştır. 
Birçok yerlerde domateslerin piva_ 
saya veya hale getirilmesi nakliye 
parasını korumadığı icin tarlada 
terkedilmesi ve pelte yapılması 

tercih edilmektedir. İç köylerde do. 
matesin kilosu bir kurusa düsmüş. 
tür. Sırık domatesi toptan 2 kuruş. 
tan ~atılmıştır. 

Ti FO VAK ALARININ 
Son zamanlarda belediye 

lik amelesi arasında tek 
vakaları kaydedilmiştir. B 
melenin aşısız olmasından · 
dıği anlaşılmıştır. Beledi1' 
ma.. bir taraftan mevcut 
altı ayda bir aşı yaptırmı:r• 
riçten alınanlsa·dan tifo a 
kasr aramıya karar vermiş 

BEYAZIT - KOSKA t' 
Vali ve belediye reisi L 

dar. Beyazıtla Koska ar 
timlak işlerinin bir an e 
edilerek bu caddenin, :fi 
gar. apartmanlarının Bey 
danına kadar devam etm~ 
genişletilmesine başlanl'l 
lak3darlara emretni~~tir. 11 
tarafında istimlak edilecefc 
arasında Hasanpasa kat 
vardır. Bu karakolun istiıtl 
Malive Vekaletile temas eel 
istirr{Jak muamelesine ba<öl 
Yakında caddenin genişle 
de başlanacaktır. * Belediye, umumt t'l'I 
cc;lınan radyolar gibi pi 
da belediye resmi alınması 
daki Şehir Meclisi kararı 
kini kazalara bildirmiştir. * Devlet Demiryolları 
Sirkeci meydanının asfaltl 
mFsine karar vermiş ve bıJ 
nakasaya koymuştur. Bir 
lediye tarafından yaptmla 

Şehir Tiyatrosu sanatkôrlar 
yan Cah!de Sonku'nun annesi 
Bayan Hayriye ruhuna 28 '!' 
Pazar gtinii saat 16.30 da Bos 
inde Hafız Fahrlve ve art< 
mevlôt okuttmulacnktır. Arf)lı 
gelebilirler. 

Acı Bir Kay 
Selanik cşrafmdıın, İnhlsarl 

Umum Muhııscbe Takibat :Mil 
Say Cemal ş. rda~ kızı Ncyirilt 
hast'alıgı müteakip Allahın rah 
vuşmuştur. Cenııze ı bugUn ( 
dariyede ş:ıtır okuk 5 No.lı e" 
dırılnrnk mımıııı Besıktrı ta 
camiinde kılındıktan sonra O 
ya efendide aile nıakberinc de 
tir. Allah ııilc ı efradına sabrı 

Bundan başka İskenderun sefer. 
lerı için tesbit edilen sigorta bede. 
\inden bir miktar daha tenzilat ya
pılması tekarriir etmiştir. Hakiki 
miktar bugün yarın tesbit edilmiş 

• Mıntaka Ticaret Müdürü Avni 
Ankaradan avdet etmediği için fL Bugünkü Program : 
yat tesbit ve mürakabe komisyonu. 

olacaktır. 

İspartada Kızılay Balosu 
Isparta, (TAN) - Isparta Krzı. 

lay merkezi, ''Kızılay Haftasının,, 

açıJması münasebetile bir balo ter. 
tip eotmiştir. Baloda valimiz ve me
buslarımız hazır bulunmuşlardır. 
Kara gün dostu olan Kızrlayın ma
hivctini anlatan bir perdelik piyes 
te ilkokul talebeleri tarafından 

temsil edilmiştir. 

nun dlinkü toplantısı tehir edilmiş. 
tir. 

Konyada Paraşütle 

Atlayış Tecrübeleri 
Konya, 25 (A.A.) - Türk Hava 

Kurumu paraşütçüleri, bugün dört 
motörlü bir tayyare ile bu sabah 
buraya gelmişler ve paraşütle atls. 
yrs gösterileri yapmıslardır. Vali. 
Komı.:tan, Parti ve Hava Kuru:nu 
erkanı ile büyük bir halk kütlesi 

7.30 
7,35 
R.00 
8.10 
8.20 

12.30 
12.35 
12.50 
13.0:I 
13.20 

18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
19.15 
19.45 

Program 
Müzik (Pi,) 
Ajans hcıbcı·lcri 
Ev kııdıııı 

Ne~·eu' ıni.ızllc (Pl.), 

• Program 
Alaturka müzik 
Ajanı haberleri 
Müzik (Devam) 
Karışık hafif müzik 

• Progrnm 
Cazband (Pl.) 
Halk havaları 
Alafranga müzi\ 
Alaturka mUzik 
Ajans hııberleri 

muk ye e ederek Sevr'e nazaran 
Loznn'ın hukuki bakımdan kıyme. 
tini tebart.iz ettirmiştir. 

i\ntakyada Zelzele Oldu 

Müreftede Üzüm Rekoltesi 
Noksan Olacak 

Mtirefte 24 (A.A.) - Bu yıl filok. 
sera ve mildiyo hastalıklan bağlar-

Antakya, 25 (A.A.) - Bu sabah da mühim zararlar ika etmiştir. 
l 32 de şehrimizde 5 saniye süren Geçe:ı seneye nazaran üzüm rekol. 
ol lukça şiddetli bir yer sarsıntısı \ teJl1bin bu yüzden çok noksan ola. 

Dün akşam saat 17,30 da {{uru
çeşme önlerinde demirli Zonguidak 
motöründe yangın çıkmıştır. Mo. 
tördeki 150 ton maden kömürün. 
den bir kısmı yandıktan sonra i1 ie
iyc tarafından söndürülmü~tür. 

Amerikadan Mal Geliyor 
İzmir, 25 (A.A.) - Temmuz son

larında ve Ağustos başlarında bu
raya gelmeleri beklenen iki vapur 
ile Amerikadan mühim miktarda 
ithalat eşyası gelecektir. İzmir it. 
halatçılan kontrol meselesi için 
şimdiden alakadarlar nezdinde te
şebbüslerde bulunmuşlardır. 

bu atlayış gösterilerinde huır bu
hmmuşlardır. Hava Kurumu tayya
recilerinin grup halinde yaptıkları 
atlayışlar halkta takdir ve heyecan 
h]sleri uyandırmıştır. Atlıyanlıır a. 
rasında bir kız tayyarecimizin bu
lunmaın. bilhassa kadınlarımızı mü 
tehassls etmiştir. Kız tayyaıe<.'ı, ka. 
dın kalabalığı tarafından sarılmış 
ve herkes tarafından alkışlanmı~tır. 

20.00 Mllzlk <Devam) 
20.30 Konuşma 

20,50 Fasıl lıeye,U 

21.15 Konuşma 

21.30 Radyo gazetesi 
2145 Radyo salon orkestrdl 
22.30 Ajans hı.ıberleri 

olmuştur. Hasar yoktur. ca, tahmin edilmektedir. 
Yangının neden çıktığı tahkik e. 

dilmektedir. 
?2.4!5 
23.2!5 

Cazband (Pl.) 

YaP!nkl p!'ngram. 
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U G--ÖN-1 Romangaga Y apılacakllıracata 
"'~1~;; .. ~;- _; Dair Koordinasyon H~geti 

1 
ereyanlar D •• Jll••/ı • B. 'T/' 1 T d. 

tın: Ö. Rıza DOGRUL un lVI. U lm ır _n. arar V er l 
.ar ricnlind en sonra, Rumen 
c Bulgaf r' ı· . 9f\ .. ' ıea ının Alınan. 
\ etı lİZ('.('ine . • 
etlcfr' ' sıyası mahafil 

b 1 
1 ~ uıuhtcıuel nelicele-

c c hır .... 
~ suru tahminlerde 

~ n basladı Al 
alk " · ınanyanın hu 

L d an devletlcrile hu dere 
ıı;a ar ol • 
la ına ının hikmeti 

r arasında b. h ' 
ınenfaatı . ır arp çık. 

erıne u~·gun ol
ndan da il . 
~en AI crı geliyor? Ve 

h· kınan~ a, Balkanlar nrn. 
" enı rolün" ·· · ıı: ihtil: f u uzerınc a. 

~ a ın sulhen hallini te
rek Balkan d 
iktısad· .. cvletlerilc ara. 
aya u~ 1 ınuııascbetlcrin hiç 

graınama .. ın . . 
ı l· ·~ ı ıru ıstı. 

Ankara, 25 (TAN l\luhabirindcn) - Romanyaya 
~yapılacak ihracata dair Koordinasyon heyetinin şu 
kararı neşredilmiştir: 

1 - Romanya hükumetiyle yapılan yeni ek ti. 
caret anlaşması hükümlerine göre, bu memleketten 
ithal edilecek ııetrol ve benzin mukabilinde ihraç 
?lunacak 3150 ton yapağı ile 1600 ton tiftik ihracı 
ıçin Türkiye satıcıları adına mukavele imza etnıiye 
ve Ticaret Vekaletinin talimatı dairesinde tesbit 
olunan fiyatlardan kendisine teslim olunan malları 
mübayaa eylemiye Ziraat Bankası memur edilmiştir. 

2 - Banka tarafından tüccara ödenen bedelle 
Romanyaya yapılan satış fiyatları arasındaki fark 
faiz ve masraflar düsiildiikten sonra Ticaret Veka. 
leti emrindeki fona ayrılacaktır. 

3 - Bu muameleden herhangi bir zarar husule 
geldiği takdirde hu zarar Ticaret Vekaleti emrindeki 
fondan mahsup olunacaktır. 

1 

YENİ MACAR TİCARET ATAŞESİ 
Budapeştc, 25 (A.A.) - Csaky Ankaraya Ma

car ticaret ataşesi tayin edilmiştir. Yeni ataşe TtiT
kiyedc on sene ya!famış olduğu gibi, memleketin ik
tisadi hayatına cok vakıf bulunmaktadır. 

Mu~aileyhfn vazifesi İran ve Irak'a da şamil. 
dir. B. Csaky bugiln Ankaraya müteveccihen hare. 
ket etmiştir. 

LİSANSA TABİ TUTULAN MADDELER 
Ankara, 25 (A.A.) - Ticaret Vekaletinden biL 

dirilmiştir: 

Yabancı iUkelere ihrac edilecek mahsulat ve 
mamulatın lisansa tabi · tutulması hakkındaki 
2/13477 sayılı kararnamenin tatbikine miitedair ta
limatname ahkamı mucibince gümrük tarifesinin 
152 numaralı pozisyonuna giren darı ve mısıra li. 
san verilecektir. 

- .. ·--·-··--·---o ~sn Alınaı . 
daha bask ı~ anın pe~inde ---.. --.. ·---· .. ··-=·-· f ~ a hcdcffor var ilk Altı Ayhk Harici Ticaretin 

Lehimize Kaydettiği Rakam: 
26,075,243 Liradır. 

n allere ceva 
P ''ermek, şiiphe 

ıon derece .. .. 
,.e hak·k guçtur. Fakat 

ı nte t b . 
!· olan bir t nıu a akatı 
~bınak münık~.1m .!ahminler. 
ırin bu b h' u~dur. Si:rnsi 

1 a q uz • d 
ı 'Undan 'b . erın e yap. 
(. 1 arcttır. 

• • 
ır Balkan Bloku • 
~t··ı . u en tah . e ınınlerin biri Al-
t tanyanın l\ . ' 
t an il "' lacarıstan ,.e 

ıJll e noman:v 
·ıenarı Sl1lhe . a arasında. 
ı .. n bertaraf ede. 
e uç de,· let · k 
srine bağla~ sı ı bir ittifaH 
le Balk aktır. Almanya 

~siisün~:!arda. siyasi ist.ik
~;i,;tih ll . cmın olacak ve 
vı- sa erıle 
o!Olduğu bu - son derece a. 
. ıtifadey· t u~ memleketten 
ır ı cnune inık. h 
sı an u. 

.eJAlınan:vanın h 
ıır:kten gÜzctw. u ~loku t<>s· 
~ n .. f gı hır maksat 

ı u uzunu B 
1' tna lllani ol n .al~anl.ıra 

i 

1 
1 

1 
1 
i 

lran, Moskovaya 
Dün Bir Heyet 

Gönderdi 
Tahran, 25 (A.A.) - D. N. B. - Ga

zetelerin neşrettikleri bır re><mi teb
liğe göre. transıt ve nakliye mesele
ler! hakıonda müzakerelerde bulun
mak üzere bir İran heyeti Moskova
ya hareket ctmiştır. 

Bu göruşmeler, yeni hım - Sovyet 
muahedesınin prosevcrbalinde karar
laştırılmış bulunmakta idi. İran he
yetine Hariciye Nezareti genel di
rektörlermden B. Say, h riyaset et
mektedir. 

1 
Heyetin diğer ı'\7..ası, nakliye, de

miryolları, ticaret, endüstri. maadin 
ve ziraat mutehassısı altı memurdur. 

·p~-;,-A~~;ik-:Z~ 1 

n "f ınak ınus 
u uıu il Al . 

rotAlkanla d c illan nüfu. ,,_. 
k t'tnu aıı~a: çaırp!ş'?a halin. ' 

Konferansı 
~•zar k ma c ıstıyen hu 

ıır ' endini t ., 
ı'Jarist 1 

eyh etmek 
1 · anca baş .. 
di ttvvetiendi v •• go~teren ''e 

andan b ~ı ıddıa olunan 
sı,.... nhsetnıekted' 
••µ.-:-~·an B 1 ır. 
~ ~· ' u garista ·1 

51 arasınd . .n t e Snv. 
~dar ed' a hır 1Hifak ak .. 

El 1Yor ve ,..,.. d 
.,!vetteniv .,un en gii. 

~• • ormuş 
r fl'standa h .. 

k u Cerevan .. 
1 ı uvvetı · m aun. 

benlere c.~tnekte olduğu. 
ibnından ~:e Bulgarlar ik. 

tıı için AI ınan:raya bağlı 
manya ·ı 

tl asına irnk. 1 e araları. 
)\ fakat S an vermek is. 
.Pde t • O\')'etletle anlas. 

er crcıh ed k • 
1llcnfaat1 ~ce ler ve btı. 

ıiyctJi h' erı bakımından 
~lacaklardır. 

teri rr 
1 n ı\.1Ymeti · 
~ 

c hdn dedi"r" • 
·~ 1 ı:ııınız ,,,•11.• 1 .• , .. ,... ar t 1 • " 01 Hnı111 
ı; a ınıın 1 • 

tah . ma ıı'·etinde 
ııı ' ınınleri • · • 

htıtnbaJ . n ısalıcli ve 
i\J ... ,. ~atı hl<'sk1ıktiir F·ı 

"'-nrıst · · • • 
1ton1 an rıcalinin da d. nn\•a . B . -

lrdrnnnv · 'e ulg-aristan 
. avn da,· t 1 

n~·anın B e o unma. 
1 nı"'t alkanlara bir si 

~- ''" -a n . l'lllek isted' (j.' • 
reı u ısfik . 1 

• 1111 

1ıı bcı·hulrf" IHn"tın ınahive. 
ı. ur. Fak t 

----o----
Altı Proieyi 
Tetkik diyor 

---oı---

Amerikanın Harbe Girmesi 

Bir İhtimalden Fazla İmiş 
Nevyork, 25 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesinin bir muhabiri, 
Havana konferansında şimdıye ka
dar elde edilmiş olan netayici güz
den geçirerek. "sisler içinde kay. 
bolan umumi sözler,, den, "günde
lik müphem tebligler,, den bahset. 
ınekte ve konferansın nih:ıi netice
lerinin seçilmesine başlamlmı'_? ol
duğuna işaret eylemektedirler. 

Bu muhabir, iktısadi bir kartel n 
kati surette mevzuu bahis harici 
olduğunu, Avrupalılara ait müs
temlekeler için bir ''vesayet man
dası,, ihdası lehindeki teklifin ~im· 
diye kadar ancak teşvik görmüş 
bulunduğunu ve nihayet mücerret 
her hangi bir formül kabulü ile llc. 
tifa edilmesinin ihtimal dairesi cla
hiHndc olduğunu beyan etmekte
dir. 

Şimdiye kadar yapılmış olan iş-
ıı •111 İstik • a :vnkın 
,ı ı1r .. , 1 nın<'ti ~wıl 1111afa ler, altı karar sureti projesinde i. 

" 1 arın · • • 
S .ee<']{fir ıstıkhali de tn.' zah ve tesrih edilmiştir. Bu proje-

t • lııgiİf,.t , lerden beşi, Birleşik Amerika tara. 
f ı <.''.\ <' kar k t• as nınndıın .. sı n 1 fından tevdi edılmiştir. Amerikalı. 

IJıa • 1 ıını•e Ccmıhu l 
' '" l'rinc rn hi' •"k arın projeleri aşagıdaki meselele-
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nelik rn ınucccelc-
l Urtıt z 
arı lalı .aınana ta. 
ernes1 t rn gc.'lec ine 

arafınctan karar 

e!':aslar bulunması, 
2 - Amerikadaki Avrupa miis. 

t. mlekeleri için vesayet ihdası, 
3 - Amerik2n memleketlerinin 

hukiimranlıklarının kuvvetle tadili 
teşebbüsüne karşı Amf"rikalı lar a
rasında bir mukabele yapılması, 

4 - Aemrikalı olmryan memle
ketlerin diplomasi ajanlarının sta. 
tüsü. 

Boli\'ya tarafından tevdi edilmiş 
olan altıncı proje, Brezılyada kain 
Santos'u Bolivya'dnn geçerek Şili. 

de kain Arequipa'ya raptedecf>k hir 
Trc.ınsameriken demiryolunun in~a
sına mutealliktir. 

AMERİKA VE HARP 

N'E>vyork, 25 (A.A.) - Birçok A
merikan gazetelerinin sahibi Hc

arst, gündelik makalesinrlP., Aınc
r1ka Birleşik devletlerinin harbe 

gırmesinin bir lıit imalclcn f:ızln ol
dugunu ve hakıkatte bunun bir 
katıyet gibi telakkı cdilcbilece,giııi 
b11dirmektedir. 

Ankara. 25 (A.A.) - İstatistik 
umum müdürlüğünün 1940 Haziran 
ayına ait harici ticaretimiz etrafın. 
da verdiği rakamlara göre ge~en ay 
içinde dış memleketlere yapılan 
fi.800.405 Ura kıymetindeki ihraca. 
ta mukabil 6.801.405 lira kıymetin_ 
de ithalat yapılmıştır. 

Böylece 1940 yılının ilk altı ay. 
lık ihracat yekunu 66.648.817 lira. 
ya ve ithalatı ise 40.609.574 liraya 
varmış bulunmaktadır. Bu ilk altı 
aylık harici ticaretimizin lehimize 

Bekarhk Vergisi 
Maliye VekCileti Bir 

Proie Hazırlamıyor 
---o---

Meclis Encümenleri 
Tarafından Verilecek 

Karar Bekleniyor 
Ankara. 25 ('l'AN) - Bekarlık 

vergisi ihdası fç:in Maliye Vekale
tince bir proje hazırlanmakta ol
duğu haberi hakikate uygun değil
dir. Mebus Süleyman Sırrının bu 
husustaki kanun teklifi. Meclis Da
hiliye Encümeninde iki ay önce gö. 
rüşülürken. Vckiı.lctlcrin mütalaa
ları sorulmuştu. 

Şimdi Maliye Vekaletince hazır
lanan, Encümenin bu sualine lrnrşı 
Maliyenin mütalaasını ihtiva et
mekte olan cevabi te7.keredir. 

Hükümet, böyle bir vergi mev
zuunu benimsiyerek Meclise kanun 
projesi sevketmek tasavvurunda 
değildir. Meclis Encümenlerinin va. 
racaklar1 kanaate göre, böyle bir 
vergi ihdasına ya liizum görLilecek, 
yahut ta bu teklif rcclrledilecektir. 

----o----

Bır Fransız 
Gemisi 

Torpillendi 
Londra. 25 (A.A.) - Reuter: 
Avam Kamara~ında, Bahriye Na_ 

zırından, Fransız gemisi "Meknes., 
in ııe gibi şerait altında batırıldığı 

hakkında mal(ımntı olup olmadığı 
sorulmuştur. Bahriye Nazırı, Alex. 
andrer cevaben dcmistir ki: 

Bu gemi, mlitareke şeraitine tcv 
fikcın işgal altında bulunmıyı:ınFran 

"'aya dönmek istiyen Fransız bahri· 
ye zabitlerile efradının nakline tah. 
!:İs edilen gemilerden biri idi. Fran. 
"'ız hiiklımeti mümessili bu efradın 
vat anlarına dönmek niyetlerinden 
haberdar edilmiş, gemide tahminen 
1300 zabit ve bahriyeliyi hamilen 
!\fa rsilyaya hareket etmişti. Bu gc. 
mının bitaraf mahiyetini kaydet. 
m~k iizere hususi tedbirler alınmış~ 
tı. Gemi Franstz bnyrağı çekmiş ve 
geminin güvertesi ve kenarları Fran 
sız milli renklerile boyanmıstı. Ge· 
c•c bütün lambaları yanmı:ıkta idi 

Rnporlara nazaran Mekncs b:r 
torpil motörbotu tarafından durdu
rulmuş ve hiçbir ihtnra tahi tutul
maksızrn üzerine ateş e<lilmi:;;tir. 
Zf:niren yolculara ve mürettebata. 
l:c..yıklarr denize indirmek ve içleri. 
ne yerleşmek için beş dakikı:ı mü
saade verilmişse de, bu müddet 
zarfında Meknes'in kendıni t;ınıt

mak hususundaki gayretlerine rağ
men, torpidobot her seferinde ate. 
şine Clevam etmistir. ME'knese' hir 
torpil isabet etmiş ve 1 - 5 daki· 
ka içinde b::ıtmıstır. 

Bugünkü Alman tebliği, !ngiltc. 
renin ccnur.ı sahilleri açıklarında 

kaydettiği fark ise 26.075.243 lira
dır. 

1939 yılının Haziran ayındaki dış 
ticaretimiz ise 12.862.995 liralık it. 
halata mukabil 7.657.257 liralık ih. 
racattan ibaret idi. 

Yine 1939 senesinin ilk altı ay. 
lık rievresi zarfındaki ihracatımız 

57.499.456 lira ve ithalatımız ise 
68.304.806 liraya varmış ve dış tL 
caretimiz böylece aleyhte 10.905.350 
liralık bir fark kaydetmiş bulunu. 
yordu. 

İngilterede 
---l)ı---

Hususi Mahkemeler 

;hdas Ediliyor 
-o--

Bu Mahkemeler, Milli 
Emniyeti Alakadar Eden 

Suçlara Bakacak 
Londra. 25 (A.A.) - Avam Ka

marası. hükumet salahiyetlerinin 
gı:ııiı;.letilmesi ve harp mıntak::ı!a· 

rıııda husus] mahkemeler tesisi 
hc:-kkındaki kanun layihasrııı üçün
cü okunuşunda reye koymadan ka. 
bul etmiştir. Bu mahkemeler milli 
emniyetle alakadar agır suçları 

muhakeme edecektir. 
Avam Kamarasr bundan önce, 

btısusi mahkeme hükümlerınin ta
dı! edilebileceği hakkında müsta
kil mebuslardan Hervey tarafından 
ynpılan teklıfi kabul etmiş~ıı. 

m.ikumet. tadilin blitün kararla. 
ra tatbik edilemiyeceğin in şimdi

den teslim edildiği fikrinde bt.lun
d tığunu ve bu teklifi bu ~art altın. 
da kabul eylediğini bildirmiştir. 

----o----

lngilter ede 
Tayyare 

imalatı Aı·tıgoı 
Londra, 25 (A.A.) - Tayyare i . 

malatı Nazırı Lord Bcaverbrook. 
dun akşam radyoda söylediği bir 
nutukta ezel.imle demiştir ki: 

"- Nezaretim teşekkül ettiğin-. 
ckr.beri. Amerikadan 12, 155 tayya
re mo'\rü satın alınmıştır. 

Muazzam miktarda Amerika mo. 
törünün teslimi İmparatorluk ço
cuklarınrn ve fabrikalardaki kadın 
ve erkeklerin mukavemet ruhunu 
t.:\. viye ,.iecektir. Fakat hakiki tes
lihat membuımız. daima olduğu gi. 
bi, bizzat kendi evimizde yaptığı
mız kendi imalıitımrzdır. Burada 
kPıırji evimizde her gün ger~en se
neye nazaran daha iyisini. rl;:ıh~ co. 
ğunu yapıyoruz .. , 

Avam Kamarasında 
Hafi Celse 

Londra. 25 (A.A.) - Reuter: 
Atlee'nin A\•am Kamar~srnrla ha. 

h~r verdiğine güı e, önümüzdeki sa
lı gi.inü Avam Kamarasmda harici 
siyc.1sct üzerine hafi bir celse akte
dileeektir. 

Atlee ~unları il;ve etmistir: 
"Hafi celseyi arzu eden hükumet 

degiidir. Hiikümet sadecz 'Meclisin 
an:urnnu yerine getirmeğa gayret 
ctmektedil'.,, 

bir Alman seri motörbotunun 18 
bın tonluk büyük bir g~miyi tor
p'llcdiğini itiraf etmc::;ile Alman 
yüksek kumandanlığının bu gemi
nin batırılması mesuliyetini kabul 
ettiğini öğreniyorum. 

lngilterenin Son 
Kararına Rağmen 

Çinliler Harbe 
Devam Edecek 

Çin, Bilhassa Amerika İle 

Sovyet Rusyaya Güveniyor 

Çun.king, 25 (A.A.) - Çin Çekiai 
Ajansı bildiriyor: 

Cin Hariciye Nezareti sözcüsü, 
bugün aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

"İngiliz hükumeti, Çin hükumeti
nin müteaddit protestolarına rağ
men, Japon tazyiki karşısında Bir
mania yoluyla Çine bazı nevi eşya 
transitini muvakkat bir zaman için 
durdurmak hakkındaki Japon ta. 
leplerini kabul etmiştir. Çin hüku_ 
meti, bu hareketi, dostane olmıyan 
ve hukuka muhalü bulunan bir ha
reket olarak telakki mecburiyetin
dedir. Filhakika, Birmania transit 
yolunun idamesi, Çinin tecavüze 
karşı mücadelesinde büyük bir e
hemmiyeti haiz bulunmaktadır. İn· 
giltere, Japonyanın taleplerini ka. 
bul etmek suretile, mütecavize bü
yük bir avantaj vermiştir. İngiltere 
nin hareketi, Çinin düşmanına bir 
yardım teşkil eylemektedir. Bu ted
bir, her ne suretle nazarı dikkate a
lınır ise alınsın, İngiliz hükılmeti. 
nin müteaddit defa iltihak etmek 
vadini verdiği siyasetle uzlaştırıla· 
maz. 

Çin ile Birmania arasındaki tica· 
ret münasebetleri, 19 uncu asrın 

son kısmı esnasında Çin ile İngilte
re arasında aktedilmiş bir takım 
muahedelere dayanmıştır. Hala da 
bu muahedelere dayanmaktadır. Bu 
muahedeler ise. Cin ile Birmania a
rasında hiç bir t;rafın ne sulh za_ 
manında Milletler Cemiyeti karar
larına da muhalif olduğunu tebarüz 
ettirdikten sonra sözlerini şöyle bL 
tirmiştir: 

"Deniz ticaret volları kesildiği 
için, Çinin sulh taİebinde buluna. 
cağı ve Japonyanın dikte edeceği 
sartları kabul eyliyeceğini zannet· 
~ek kadar büyük hata olmaz. Uzun 
silahlı mukavemet mikadelemiz. a
ğır müsavatsızlıklara ve muazzam 
güçlüklere rağmen yapılmış tarihte 
misli olmıyan bir mücadeledir. Hiç 
bir zaman, cesaretimizi kaybetme· 
dik. Her ne vaziyette kalırsak kala
lım. çarpışacağız. Zafere itimadımız 
vardır.,, 

ÇİNİN BEKLEDİGİ YAROOTLAl?. 
Son vaziyet karşısında Çinin İ

talya ve Almanya ile daha iyi müna 
sebetler tesis etmesi hakkında yapı
lan bazı teklifler de ~ayanı kabul 
~örülmemiştir. 

Çin, istiklalini idame için bi.itiin 
ümidini Amerika ve Sovyet Rusya 
ya bağlamıştır. 
NAKLİYATTA ESKİ SİSTEME 

DÖNÜLDÜ 
Japon ablokasının daha ziyade sı. 

kılaşması ve Birmania yolu ile Hin· 
diçini demiryolunun kapanması ne· 
licesinde, Çinde katırla nakliyat es
ki adetine dönmüştür. Bundan bin 
sene evvel Çinin her tarafında kul. 
ıanılmakta olan bu vasıta ile hudut. 

Odun Meselesi 
Yazatı: B. FELEI(" 

B iz~e her şey mesel.~ ol.~nak is• 
tıdadındadır. Çunkıı, ac;ık 

kouu~ahm, satıcımız da, alıcnnız 

da birbirimize ki.ilah giydit"m~k, 

birbirimizi kandırmak isteriz. Bu 
iı>tidaı'lrnydan vaz geçiı>. insaflı hir 
kara razı olamadığımız için, ti.irlii 
türlii eza ve cefalıua maruz kalı. 
rız. Satıcısı da böyledir, alıcısı da. 

Piyasadan öğrendiğimize göre. ht1 
sene e~eı ~imdiden ciddi tedhir1et 
alınmazsa; İstanhulda mahrukat '\C 

bilhassa odun sıkıntısı hissedile. 
cektir. 

Kömiir için diyeceğimiz yok. he· 
nüz bol miktarda mevcut olın:nua. 
sına rağmen, hükümetin koyduğu 

fi~·atlar üzerinden kok ve sömikok 
bulunmaktadır. Lakin odunun çeki
si şimdiden 450 - 480 kum~adır. 
Bu fiyat, en büyük kışlarda ancak 
te~adüf edilen bir irlifadadır. 

Geçen sene bu mevsimde odun, 
210 - 220 kuru:oıa satılmı~ olduğu· 
nıı göre, arada yüzde yiizd~n fazla 
pahalılık farkı vardır. 

- E canım! Odun pahalı ise kö. 
mür yaksınlar! 

Diyemeyiz. Ev,ıelen hir memle
ketle böyle dünden bugiine ısınma 
sistemi ve mahrukat deği~tirnıek 
kolay değildir. Pek ucuz satılı.>n o
dun sobaları ile ısınan ve ateşile 
yemek pi~iren birçok aileler var 
ki; kömür kullanamazlar. 

Hem bunların kömiir kullanabil
diklc-rini kabul etsek bile, get:en 
yıllar odun ile kapatılmakta olan 
hu mahrukat ihtiyacının hepsini 
kömürle karşılıyahilmenıiz, hele hu 
sırada pek miimki.in olamaz, 

Bu, neden böyledir? 

İddiaya göre. bu sene çok kq ol
duğu için, k at'iyat mevsiminde o· 
duncular ağaç keseınemi!ijler. Y~ni 
kt'silm.iş odun mevcudu az imİ:<i. 

Sonra da nakil huı::usunda dn 
zotluk varmış. Pahalılığın sebeple. 
ri eğer bunlar ise. hiiki'mıetin rıın. 
br:> karşı tedbir alınası qi.iç hi r ~e~· 
olmasa gerektir. 

Gerçi. orman kanununu hilnıi. 
~ oru~ amma, fe,·kalade h:ı llı>Pll' 

kat'iyat me,·siıni haridnde oriun 
k<'smeğ'e miisaadr ifasının <'1hcth' i. 
dcıri. nizami, \'eya kanuni hir ) <hı 
hulun ur. 

Nakli:\'ata gelin<'c; htınıın ic·in ele 
rrs.mi muavenetler d('rı>is edilehi
lir. Simdiden meml<'ket otoriteled-
nin (tİkkat n a7arlaruu iistiine <·ek. 
tiifüniz hu me~elenin halli, bıı sıra
lardı. ha)-'lİ kolaydır. lhlkat kı1 ha· 

sıı> ta - esnafın tahmin ~ttiği gi. 
hi - odunun cckio;İ 8 - 1 il lira\ a 
çılonca. sıkmtınm \'C ihtikfır•n ö. 
n iine zor geçilir. 

Çe!< Cümhurreisi 

Milletine 1-litıerin 

Emirlerini İfa 

Etmemesini Bildirdi 
lan bir çok levaz1m ~imdiden gel. Londra. 25 <AA) _ Ceko~lovak
miş bulunmaktadır ve gelmekte dC' ya Ci.ımhurrebi BC"nes, dün aksam 
vam edecektir. radyoda Cekoslovak milletine hıta
.JAPONY A, AVUSTRALYA İLE ben. söykdigi bir nutukta milletinin 

MÜNASEBAT TES İS EDİYOR Nazilere karşı bulunmağa mecbıır 
Melbourne, 25 (A.A.l - Avtıstral. Pclildiği taahhiitlerd0n hic biri ile 

ya ile Japonya anısında diplomatik l hcğ'ı olmadıg•nı ve hicbır I•'tıhrerc 
mümessiller teatisi hakkında yakın 1 veycı hamiye tabı bıılun:nadıg.nı 
da burada bir deklarasyon vapılm.ı· bıldirmış ve şunları ilave e~:n·~· r; 

•n beklenmektedir. Avustralya Ifa- "Büyük bir miic ıdelc i,. ndC'yiz. 
riciye Nazırı Mac Ewen bu husust<1 Dt. miıcHdcle sonunda yenı bir f; .. 

<>u beyanatta bulunm U!Ştur: lı>n• yen; bir A vrıı pa \'ttı'ut bıı la-
Birmania yolu hakkındaki m üna" C'<·J k ) eni eümh ur ·~·et iın ıze kavu'-a

zeaya bir hal sureti bulıınmasm~la e~ğız Bu yeni alPm iciıı :lôgiı<;üyo. 
Avustralya noktai nazarı mühim rol ru:t .. bu yeni diiııy;ıyı kıı7an·naf,: is
oynamıştır. Bu meseleler bugün !nl' t:~·oru.z Cek hııklımı>t'nın tarım. 

ı::ut bir şekilde halledilmiş ve yarı Pıası ve Ingiliz topraklıırın.fa tecs. 
gerginlik vaziyeti kalmıstır Elçiler ı::ıısi· fngilterede teşekklil ı>dcn \'C 

teatisi, sulhperver mi.inaseb,.tler•n Tr.giliı karde--ler'nin van•n:fa de-\· 
idamcsi için sarih surette cok şay;ı lc1 mizin baYrcığını bir kere ıl;:.lıa 

nt arzudur. ıa~ı~ an Çek 0rdıı~unuıı 111E'"C'ıri 1 ~ e-
n tı zHfere doğru ilk adımlarrlır.,, 

Sıcaklardan 200 
Kişi Öldü 

Nevyork. 25 rA.A.) - Birkac 
gtindenberi devam etmekte ı>hn sı
cak dalgası , Arizona. Kansas. Ce
nubi Dakota. Wycmıng v? İIJin
oıs'ir birçok mınlakalarrnda 2C.O 
kı~inin güneş çarpması neticesınnc 
ölmelerine sebebiyet verm •-,tir 

Termometre, 100 Fahrenlıayd 

derecesini geçmiştir. 

Ha~haş Ekilecek Mıniaka1ar 
Ankar a. 25 (TAN\ - Hl40 -

1941 yılında hcı~haş ekilC'<'ek nıın
takalarla btı mınlaka icirırle .-ıh-on 

sü1ü toplanmasına miisacıclc oluna
cak mıntakalar Vekiller Heyctıncc 
tesbii edilm i~tir. 

Umumi Nüfınc Say~mı 

Haklundr.ı Bk 1 Gmhn 
Ankara 25 ı .~ \ ı - BJ.'?vc!ol 

hutıırı \•!liıyetlert gonrler-J·~ı bir \., 
mıınde, iınumLizdek ilktc"r :'! p,•, m 
cı<ı vapılncak olan urnumi "lıı'ıı-. sa
yımının. ıcrasınd;ın oncc 'Jı:tıin tc
f<'rrı.:atına kadar rrı.ıvct .tina ilP 
lwzırlanma:sı lfızım gelen bir :ıı'l'. e· 
liy•' olduğunu hat:r1ııttıktan sonra 
bu hazırlıklar mC'\'anında en ·.·ıılt. 

sek ehemmiyet ar7c•dcn nıırnnr;ıı;:ıj 

i,ıııın ehPnımiyc•k tr-ıkİr) v0 koııtıf1 

cdiımesin \•e ~ , ıın•n 1;1m ı-:, n ıı 

'':ıl lakı •et ''e 'Dtız .. ıı ı. icr3 ,.,, i " 
tııc' krnd'lerınc m<'' lu hulumn ·• 
chııe şeflc•rınin bıı ise azami itiı l 

~ostcrmelcri l uzuımı h 'ldiri 1 m İ<;' i 
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lngilizlere Göre: r 
T rablusgarp 

VeManştaDüşü
rülen Tayyareler 

(Başı 1 incide) 
büyük bir yangın çıkmıştır. 

Golha fabrikalarına gelince, bü. 
yük atelyder üzerine isabetler kay_ 
aedilmiş ve muteaddit infilaklar vu 
ku bulmuştur. 
Wılhelmshaven deniz tezgahları 

tekrar bombardıman cdılmistir. 
Rhcine civarında bulunan DorL 

mund • Ems yakınında bir demir
) olu ÜzC'rindt'ki koprulere de bom
balar altılmıştır. 

Tayyarelerimiz Wunsdorf. Hal
h:-rstad t, WernigcrodC', Schipol, 
Magdeburg, Kassel, Bremen, Alt
mııar ve Frankfort civarındaki Reks 
tock hava meydanlarını da bombar
dıman etmişlerdir. 

TAYYARE ÜSLERİNE IlÜCUl\I 
Hava Nezareti tebliğ ediyor: 
Yağmurla müterafik büyük bir 

fırtına ve gayri müsait hava şeraiti 
neticesinde buz tutması dün akşam 
bombardıman tayyarelcrimizin ha. 
rekatını işkal etmiştir. 

Bu şeraite rağmen Emden, Will
helmshaven, ve Besburg doklarına 
Wismar, Wenzender tayyare fabri
kalarına, Borkum ve Texel deniz 
tayyare üslerine hücum edilmiştir. 
'l'ayyarelerimizin hepsi salimen üs
lerine dönmüşlerdir. 

SALMAN TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Londra, 25 (A.A.) - Hava Neza
retinin tebliği: 

İngiltcrenin Cenubu Şarki sahiL 
Jeri 3çıklarında seyrisefaine karşı 
yapılan bir seri hücum teşebbüsle. 
ri esnasında beş Alman tayyaresi, 
avcı tayyarelerimiz ve hava dafi 
toplarımız tarafından düşürülmüş. 
tür. 

Bir beşinci tayyare de bu sabah 
iskoçya sahili açıklarında İngiliz 
avcı tayyareleri 'tarafından düşürül. 
müştür. 

DEŞ DE iTALYAN TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

• Kahire, 25 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetlerine mensup avcı tayyare. 
Jeri 'rrablusgarı) sahilleri açıkların. 
da beş İtalyan avcı tayyaresi düşür. 
müşlerdir. İngilizlerin zayiatı yok. 
tur. 

Londra. 25 (A.A.) - Almanların 
!ngiltereye karşı geniş mikyasta ha. 
Ya bombardımanları yapmağa baş.. 
]adklan tarihtcnberi ilk defa olarak 
evvelki gece hava faaliyetinde bir 
fasıla görülmüştür. Filvaki gecele. 
yin hava taarruzu yapılmış olduğu. 
na dair hiçbir haber gelmemiştir. 

EDEN, JRLA •nAYA GiTTİ 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter: Har. 
biye Nazın Eden'in askeri mücsse. 
seleri teftiş etmek iizerc tayyare ile 

Şi~li Irlandaya hareket ettiği 

öğrenilmiştir. 

iKi TARAFIN ZAYiATI 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter A
jansının havacılık muharriri tara
fından iki tarafın zayiatı hakkında 
neşredilen yazıda Alman kaybının 
aylık imalatının onda birini tcskil 
cttıği ve bu imalatın takriben 1800 
olduğu ilave edilmektedir. 

Muharrir İngiliz imalatının sü
ratle bu rakama yetistiğini ve hat
ta geçeceğini kaydeylcmektedir. 

AMERiKANIN HEDiYE ETTJGl 
SIHHiYE OTOl\IOBILLERI 

Londra, 25 (A.A .) - Reiıter: 
Sıhhiye Nazırı Macdonald, Ame

rilcanın yaptığı bir hibenin pişdarı 
olan ve cerrahi ve seyyar sıhhiye 
yardım arabalarından müteşekkil 

260 sıhhiye otomobilini bu ak!iam 
resmen kabul etmiştir. 

Bu arabalar, İngiltcredeki Ame

rikan Ambulanace tarafından hava 
hüc>.unlnnnda yaralanan sivillere 
yardım olmak üzere hediye edilmiŞ
tir American Ambulance teşkilatı 

şimdiye kadar nakit ve vesait ola
rak ceman 120 bin 1nwiz lirası 
toplamıstır. 

Denizlerde 

BİR İSPAZ\ .. YOL GEMİSİ 
'l'Ol~PİIJIJl~NDİ 

:\indrid, 25 (A.A.) - Bir İspanya! 
balıkçı gemisi, meçhul bir tahtelba_ 

hir tarafından torpillenmiş olan El. 
lor~y adındaki İngiliz kargosunun -1 arıdan kurtulan mürettebatından 
!l Kı i) i İ c;panyol sahilleri acıkların
da denizden toplayıp almıştır. 

Ncvyork, 25 (A.A.) - Fr.ansanın 

tahli\ c.,inin son günleri zarfında 

Brcs t ac-ıklarında üç torpil isabet 

c>tmesi iızc>rine, Lancastria vapuru 
• • • n dakika zarfında batmıştır.. 

Italyanlara Ggre 
• 
isken deri yeye 
Ve Hayfaya 
Akın Yapıldı 

(Başı 1 incide) 
sabahı düşman tayyareleri taraf'n
dan Hayfa iızerine yapılan baskın 
esnasında 46 sivilin öldüğü ve 88 
sivilin yaralandığı resmen bildiril
mektedir. Bu baskına 10 tayyare 
iştirak etmiştir. 

TAN 

Hazin Bir Ölüm Beykoz kazası ilk okulların-
, da okuyan yoksul çocuklara :Matbuat ve matbaacılık Memlnln e-

mekdarlarından eski Sanayii Nefise mat- yardım cemiyetinden : 
baası sahibi Abidin Govel'i de ebediyen Cemiyetimizin yıllık kongresi 
k::ıybetmiş bulunuyonız. Merhumun cc- Beykoz Parti binasında 27 /TPm-

muz/ 1940 Cumartesi günü saat 15 
nazcsi bugün saat 13 de Cerrahpaşa hııs- de in'ikat edeceğinden murahhasla-
t:ınesindcn kaldırılarak Eyüpteki aile rrn ve arzu eden yurtdaşların o gün 
makbercsine defnedilecektir. Merhuma va saatte bulunmalarını rica ede-
mağfiret ve ailesine de sabır dileriz. riz. 

Deniz Levazi.:O · S~tma.lma Komisyonu İlanla~ı . 

13100 Metre Kablo Alınacak ı - Tahmin edılen bedeli (1542) lira 
olan Aydın Reis mesaha gemisi erleri 

r-··--AsKERLiK 

ŞUBEYE 

iŞLERİ 

DAVET 
Üsküdar Askerlik Şubesinden: 
1 - 327 - 328 - 329 doğumlu b!lUln 

sınınar sağlam ve sakat ve daimi sakat 
raporlu bulumın müslim ve gayri rnils
Jim ihtiyat erlerinden henüz şubeye mü-
racaat etmiyenlerin nüfus cüzdanlarile 
hemen şubeye gelmeleri. 

2 - Bu yazı davet mahiyetinde oldu
ğundan gelmiycnler hakkında kanuni 
muamelenin tatbik cdilecegi ilan olunur. 

• Fatih Askerlik Şubesinden: 

556 

558 

561 

tlh İtfaiye caddesi 
Mahmut oğ. Nevri 
Şehzadebaşı Yüce 
Hasan Tahsin ol· 
Gemlik 329, ist. 
yurdu. 
Methi oğ. Muamrrıef 
Üsküdar Tunusbııi1 

No. 10. 

Kersolen ve Tezliç yoğ bidonları 
ateş almışsa da yangına hakim olu
mırak sirayetinin bnüne geçılmiş
tir ... \ skcrce telefat yoktur. 

On kalemde cem'an 13100 metre çclik 
izoleli kablo 30 Temmuz 940 tarihine 
kadar pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 
her gün Kasımpa:i:ıda bulunan komisyo
na müracaatları. (6397) 

Ge~cn celpte sevk artığı kalan htt as
t&rıhine rastlıyan Pazartesi gilnü saat 16 kerlik yapmamıtı 316 - 333 (Dahil) do
da Kasımpaşada bulunan Deniz levazım ğumlu siivari sınıfına mensup eratın as-

kere sevkedllmek üzere hemen LiUbcmi
salın alma komisyonunda açık eksiltme- ze müracaatları ilıin olunur. 

için alınacak 12 kalem eşyanın 29-7-940 

414 Cevdet of:. Sipahi 
1912, Yüksek MU 

246 Bekir oğ. Muhsin 
Beyazıt Tramvay c 

724 Ahmet oğ. Salt D 
L.'ileli Şair Haşnıct 

EmlnönU Veri! As. şııb 
Adli Müşavir l\Iustafo Ne 
Hüsamettin, adil müşavir 
M. Sukur, adli müşavir 
M'. füıhmi, adli mü~avlr 
Mustafa İsh:ın, ııdll nıuf' 
Mustafa, adli müıiavir ıt 
Haydar, adli müşavir Ali 
il müşavir Yusuf Ziya o 
hlr zamanda şubeye ı:eıııı 

lSKENDEnIYE uzımINDE 
Kahire, 25 (A.A.) - İngiliz Bah. 

riye Nezaretinin tebliği: 
l;fak bir düşman hava fılosu bu 

snbah erkenden İskendcriye üzeri 
rıe yangın bombaları ulu'lrt2 atmış 
ve az hasar yapmıştır. Bir olu ye
di ) aralı vardır. 

Rumen- Bulgaar 
Nazırları 

Salzburg' da 
(Başı 1 incide) 

lclerindc> ihfo;ası olan iki nezaret 
memurunpan müteşekkildir. 

Heyetin sc>yahat haberi verildi. 
ğindenberi Sofyada büyük bir dip. 
lomasi faaliyeti gösterilmektedir. 
Popof dün Kral Boris ile uzun bir 
mülakatta bulunmuş.tur. Daha son. 
ra Başvekil Balkan antantı memlc. 
ketlerinin Türkiye. Yugoslavya ve 
Yun::ınistan mümessillerini kabul 
etmiştir. 

Rumen sefiri halen hükumetine 
rapor vermek üzere Bükreşte bu. 
lunmaktadır. 

Popof, Alman ve İtalyan. elçile. 
rini de kabul eylemiştir. 

j\fACAR l\IATRUATININ 
TEFSİRLERİ 

Budapcşte, 25 (AA.) - Yarı res. 
mi bfr surette tebliğ edilmiştir: 

Bulgar ve Rumen devlet adamla. 
nnın Salzburg seyahati hakkında 
tefsiratta bulunan Budapeşte siya. 
si mahfilleri ve Macar matbuatı, AL 
manyanın doğu .cenup meselelerini 
yakın bir istikbalde halle ve Münih 
görüsmelerinin neticesini tahakkuk 
ettirmeğe karar vermiş olduğunu 
zannetmektedirler. 

Slovak devlet adamlarının seya. 
hati Macar siyasi mahfillerinde 
hususi bir alaka uyandırmamıştır. 
Avrupanın tekrar teşkilinin tevlit 
edeceği değişiklikler Slovakya üze
rinde de bir tesir husule getirecek 
olduğu takdirde, bunun ancak iktı. 
sadi hayat sahasındaki müstakbel 
yerini tasrih edeceği kanaati mcv
cutiur. 
l.ONDRA :MATBUATI VU "AN 
GAZETELERİNDEN ŞiKAYET 

EDİYOR 
Ati na, 25 (A.A.) - Stef ani ajan. 

sın dan: 
Yunan gazetelerinin birkaç gün. 

denberi askeri harekat hakkındaki 
resmi İngiliz tebliğlerini neşretme. 
diklcd, bilakis İtalyan ve Alman 
resmi tebliğlerini neşretmckte ol. 
duklan ehemmiyetle kavdedilınek. 
tedir. 

Bitliste Spor Harelicfleri 
Gittikçe Canlanıyor 

Bitlis, (TAN) - Bölgeye bağlı 

Bitliste Güzeldere, Hatvanda Göl. 
spor, Adilcevazda Suphan klüpleri 
futbol, voleybol ve su sporlan ça
lışmalarına devam etmektedirler. 

Bölge başkanlığınca, klüpler ara. 
sında mesai birliği viicude getirmek 
için bir seyahat tertip edilmiş, Gü. 
zclderc sporcuları Tatvanda Göl. 
spor takımını ziyaret etmiş, bu ve
sile ile de iki takım arasında ful. 
bol ve voleybol maçlan yapılmıştır. 

Ziyareti yapan kafileye Bitlis 
Güzeldere klübüne mensup 35 kişi, 
halktan ve memurlardan hayli ze. 
vat iştirak etmiş, otobiis ve diğer 
hususi vasıtalarla Pazar günü Tat. 
vana gidilmiştir. Maçlar, Gölsporı.m 
çimenlik ve ayni zamanda sporun 
hemen her çeşit malzcmesile süslü 
sahasında yapılmış, her iki takun 
gençleri samimi bir hava içinde 
centilmence ve heyecanlı bir şekil. 
de oynamış, futbol maçı (3 • O) Gü. 
zeldercnin, voleybol 2 sayı farkla 
Gölsporun gaUbiy~tile neticelenmiş, 
oyun1ar seyirciler tarafından çok 
beğenilmiş ve alkışlanmıştır. 

Toplantılar, davetler : 

Harp l\laliıllcrini Da\'ct 
Harp MalQllerl Birliği İkinci Rclall· 

Cilnden: 

• 20 adet Lavmana komple si yapılacaktır. 
25 " Lavmana aynası 2 - İlk teminatı "115.65" lira olup 

300 " Fayans şartnamesi her gün iş saati dahilinde 
Yukarda yazılı uç kakm eSYa 30 Tem-

mezkı1r komisyondan bedelsiz alınabilir. muz 1140 Salı gunu akşamına kadar pa-
ıarlıkla alınacaktır. istt'klllerin her glın 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun is
Kasımp::ışada bulwıan kom&Syona mü- ıc~iğl vcsaikle birlikte adı geçen komis
racaatınn. (6533) yona rniıracaatları. (6494) 

19'0 İKRAI\IİYELERf: -
T. ıs BANKASI 1 adet 2000 liralık = 2000- llra 

s " 1000 ,. = 8000.- • 
6 f! 500 il = 8000.-- • 

12 . " 250 .. = 3000..- .. 
40 " 100 " = 4000.- " 1940 KÜÇÜK 75 "' 50 " = 3750.- • 

" it 210 25 = 5250.- " 
CARİ HESAPLAR Kqldeler: 1 ıubıt, 1 rnıyıa, 

İKRAIUİYE PLANI 1 aauatoı, 1 lklnclteırln tarlhlerlnde 
yapılı,., 

ı:saean:a ......... 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nc\•i banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbar•lı ve lhbı rıız tasarruf hesaplarında en az 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aıallıdakl pllina göre 

ikramiye dai!ıtılaeaktır, 

4 Adet . 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 600 ,. 

2.000 .. 
4 .. 250 • 1.000 ,, 

40 .. 100 " 4.000 .. 
100 " 50 .. 6.000 • 
120 .. 40 • 4.soo_. "' 160 .. 20 .. ,./ 3.200 ,, 

Bazı husus:ıtın görO i.ılmest itin harp r 
malulu arkndnıilnnmızın bu~fın oğleden ;.. 
evvel Veznccılerdeki Ordu Malı1Ilcrf Bir- J 
ligi İstanbul ~besine teı;rülcri .rica olu
nur. 

DiKKAT: Hcsııplanndaki paralar bir sene içinde 50 lirnd:ın 115a~ı dOsmt• 
yenlere ikrnm!yc çıktığı takdirde % 20 !nzlasiyle verilecektir. Kurala: 
acncdc 4 defa, l EylCU, l Birlnclktınun, 1 Mart ve 1 Haziraı 

tarihlerinde cekilecektlr. ......................... -...... ---. .. ........, 

• 
Kadıköy Yeril Askerlik Şubesinden: 
1 - İhtiyat ödevlerini yapmak üzere 

S27, 328, :!29 doğumlulardıın (jandnrmn 
sınıfı hariç) diğer sınıflara mensup sağ
lam sakat islfım ve gayrJ isliim ihtiyat 
eratın hemen tıubeyc müracaatları ve 
.. .. ı.,.,iv1>nı,,,. ""' kkında kanuni muamele
nin yapı1acağı. 

1. - BurıJıırdıın İstanbul dışında bu1u
nanların bulundukları askerlik subelcri
ne müracaatları ilan olunur. 

• 
Fatih Aıskerllk Dairesinden: 
1 - Aşağıda adları yazılı zntların ya 

bizzat veyahut mektupla Şchzadcbaşın

da Mnhmudiye sokağında Fatih askerlik 
dairesine müracaat ctmc-lerl, 

2 - Bizzat müracaat edenlerin 2575 
,:ayılı muamele için müra<.'aat ettiklerini 
bildirmeleri, mektupla muracaat edenle
rin de gene ayni No.yı mektuplarında 

yazmalan ve hangi askerlik şubesinde 

kayıtlı olduklarının ikametgtih adresile 
birlikte bildirmeleri rica olunur. 
Okul 

No.11 

346 

161 

237 

268 

Adı ve mektepten çıktıliı zamanki 
adresi 

İbrahim oğ. Mehmet Recep Seydi-
köy 328 Emlnslnan camii Gedik 
Pş. No. 10. 
Sillcyman oı:. Mustafa Reşat Kıb
ns 1913, Kuzguncuk İskele cadde-
si. 
Şerif oğ. Mehmet MUmtaz Ödemiş 
1329, Fatih Kıztaşı Dolap so. 6/3. 
AbdüllAtif oğ. Ahmet Suat Erk 
1329, Fatih Çarşamba Kocadede 
camii sokak No. 6. 

42 Hayri oğ. Hikmet Son::ıl İstanbul 
1329, Aksaray Çakırağa mahalle
si Asım Bey Mah. No. 14. 

194 

799 

521 

520 

Ömer oğ. Kazım Afyon 1328, Pen
dik. 
Hüseyin oğ. Galip Ong(ln Muğla 
1331, Kadıköy Milhürd:ır Rlza Pa-
68 arası Kemal Bey apartıman. 
Hayrettin oğ. Kamiran İstanbul 
1333, Aksaray Tütünc!l soknk N. ı. 
M. Cemalettin oğ. Enver 1334, Fa-

nur. 

• 
Beyoğ~u Yerli Aakeril!C 
1 - lstanbul nskert tı 

Eylôlde açılacak olan f)(ill 
dımcı hemşireler kursun• 
lesine ba~lanmıştır. 30 A 
kadar kayıt muamelesi de 

2 - Lise, orta ve ilkıne1' 
ile okuma yazma diploın:;SI 
ynşındaki bııyanlardnıı bU 
rak etmeğc istekll olanııır~ 
pılmak üzere nüfus hil\' 
ve tahsil vesikaları ile Şii 
caat etmeleri iUın olunur. 

• 
S<trıyer Aıkerllk Şub••1~ 
15 Eylıll 940 da GiımUf! 

Haydarpaşa hastanelcrind• 
dımcı hemtıirelcr kursU 
kursa itıtlrak etmek fst 
öğrenmek üzere 25 Ağusto' 
kadar şubeye müracaat e 
lunur. 

• EminönU Yab. Aı. şub 
1 - Eylul 940 tarihindetl 

hane, Gilmüşsuyu ve 1{8 

tanesinde açılacak gönüllii 
Eireler kursu için şimdideJl 
nacaklır. 

2 - 20-40 yaşlan nras 
r:ar olan Bayanlar tercih 

3 - Kurs milddeti iki bU 
vam saaUeri öğleden sont' 
17 ye kndardır. 

4 - istekli yabancı BaY~ 
940 gününe kadar (Cumart 
riç) her gün öğleden sonr' 
besi binasında kayıt ve 1cııbıı1 
rl yapılacağından iki adet 
rafile nüfus cüzdanları bel" 
atları iltin olunur. 

,-------------------.-rı TÜRKİYE 

Cam FabrikalCI Şişe ve 
ANONİM SOSYETESİNDEN : 

Fabrikamız tonu lR liranan cam kırığı almağa ba!Şlamııtrr. 

şartnameyi . görmek üzere G:ılatada Perşembe Pazarında İli Haıııt' 

bul Bürosuna miiracaatlan. 
........... ! ....................... ~ 

ı10 Metre Mikibı 3,50:4X0,14:0,15X0,025 M. eb'admda çıralı 

170 Metre MikAbı 3,50:4X0,18X0,02S M. eb'admda çıralı çaıfl 
160 Metre Mik&bı 3,50:4X0,20X0,025 M. eb'adında çıralı çaıtı 

335 Metre Mikibı 3,50:4X0,22X0,025 M. eb'adında çıralı çam t 
83 Metre Mikabı 3,50:4X0,25X0,025 M. eb'admda çıralı çaıfl 

82 Metre Mikabı 3,50:4X0,20X0,22X0,03 M. eb'adında çıralı 
Tamamen çıralı çam vermek mümkün olmadığı takdirde ber 

beyaz küknar olabilir. 
Tahmin edilen bedeli "50.000,. lira olan miktar ve eb'atları 

altı kalem ve cem'an 1000 metre miklbı Kereste Askeri Fabrikalar S 
dürlüiü Merkez Satınalma Komisyonunca 6/8/940 Sah cünü saat 1 
zarfla ihale edilecektir. Şartname "2., lira "50,. kuruli mukabilinde 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan "3750., lirayı havi teklif 
mezk('ir günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendileri" 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komiııyoncu ol 
ve bu iııle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası ves~ 
gün ve s:rntte komisyona mürcaatları. "6319,, 

* * 45 TON ARAP SABUNU ALINACAK 

Tahmin erlilen bedeli "15. 750,, lira olan 45 ton arap sabunu as 
!ar umum müdürlüğü merkez satm alma komisyonunca 6/8/940 salı 
l 6 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi• 
lir. Taliplt'rin muvakkat teminat olan "1181., lira "25,, kuruşu havi 
tl!plarmı mezkQr günde saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve (1 

de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyol1 
larına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odafl 
meı:kilr gün ve saatte komisyona miiracaatları. "6320) 

* 3500 Çift Erat Fotlnl Alınacak ı 

Tahmin edilen bedeli "28.000" lira 
olan 3500 çift erat totinf askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın a1-
ma komisyonunca 3-8-940 Cumartesi 
günfl saat 11 de kapalı zarfia ihale edl
lccekilr. Şartname (1) lira (40) kuruş 
mukabilinde komisyondan verlllr. Ta
liplerin muvakkat teminat ol:ın (2100) 

lirayı hlivl teklif mektuplanm mezkOr 
günde saat 10 na kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaiklc komisyoncu olmadıklarına ve 

* ti 41 Kalem Muhtelif Eb'' 
ıı Malzeme Alın•c' 

Tahmin edilen bedeli (75 
kuruş olan 41 kalem mu!IW 
demir malzeme askeri fab~ 
müdürlüğü merkez s:ıt.ın ıı 

nunca 9-8-940 Cuma günü si 
palı zar na ihale edilecekti! 
(3) lira (80) kuruş mukab 
yondan verilir. Taliplerin ıtl 

mlnat olan (5046) lira (63) 

teklif mektuplarını mczkil!' 
14 de kadar komisyona vcrtı'I 
dilerinJn de 2490 numaralı lC 
3 m oddclerlndekl vcsa!ldC 

bu lıile al"kadar tüccardan olduklarına olmadıklarına ve bu l:ilc 8 

dair Tic;ıret Odası vesikasile mczkOr cardnn olduklarına dair 
gün ve saatte komisyona müracaatla- vesikaslle mt'zkOr gün ve 
rL (6211) yona müracaatları. 
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TÜRBEDARIN SIRRI 
B iitön minarelerde verilen saltı 

lngiltcrcnin Amcrikadan aldığı 1·00 uglass,. tipi tayyareİcrden biri: nu tayyareler, ağır yiik ta~ıdıkları 
hal de en fazla sürat veren tayyarclcrd ir. 

ile padişahın öldiiği.i, herke
S<' ilan edildi. Vefat hadısesinden 
sonra ilk merasim, başına konacak 
snltanat tacından ziyade, cellildın 
boynuna geçireceği gerdanlığa nam
zet olan şehzadeyi dairesinden çı. 
karmak oldu. Kendisine, başta sad
rnzam olmak üzere bütün vükela 
tarafından biat edilirken, diğer ta
rnftan da muhteşem cenazenin tcç. 
hız ve tekfini yapılıyordu. Mera
sim, birbirini takip etti. Nihayet 
cenaze tekbirler, tehlillcr, bülbül 
sesli hafızların okudukları aşirler
le merhum ve mağfurun cennet ka
tanna binmek için yaptırdığı ilk is
tasyon binasına, türbesine gömül
dü. Türbe bir gelin odası gibi süs. 
lenmişti; yerlere Uıcivert zeminli 
Kürdüs halıları serilmiş, duvarlnr 
en meşhur hattatların levhalarile 
örtülmüş, sedef kakma rahlelerin 
üzerine Şeyh Hamdullah hattı, 

müzehhep kuranlar konulmuştu.Ce 
nnze, yalnız ltıhtc indirilmiş ve ü. 
zerinde henüz sanduka yoktu. Lfıh 
din baş ve ayak tarafına insan bo. 
yunda, ayrıca her tarafa da daha 
uf arak gümüş şamdanlar konul
muştu. 

lngiliz Havacılığı 
Eskisine Nazaran 
Çok Kuvvetlidir 

Türbenin kubbesinden sarkan bil
lur avizenin aralıklarındaki kandil
lerden loş bir ziya süzülüyordu. ö
len padişah, türbesinin vakfiyesini 
zenginleştirmek maksadile, bütün 
emval ve emlfıkini zaptederck bir
biri ardınca üç sadrazam boğazlat
tığı için, ahret seferinin bu istas
yon binası, Şark mimarlığının en 
kıymetli bir abidesi denecek dere
cede güzel yapılmıştı. 

Sivil tayyare kuvvetlerinin 
yardımcılık ettiği lngiltere 

tayyareciliği, esaslı bir talim ve 
terbiye ile yetiştirilmiş elemanla. 
rın elinde kudretli bir silah o:arak 
bulunmaktadır. Buyük Harpten 
sonra daha ziyade tedafüi mahi
yette olarak av tayyarecilfğine 
\'<:rmiş olduğu ehemmiyet buı;;iin 
için Britanya adalarının harir;tcn 
gelecek saldırışlara karşı mi.ıdn
faasnıı çok kolaylnştırmış bulunu. 
yor. Bu mukabeleye bir de •hava
ya karşı korunma tertibatının iyi 
tc~ilatlandırılmış olmasını ilave 
edersek, neticenin İngiltere lehi. 
ne olarak meydana çıktığını görü
rüz. 

İngiltere, otuz dokuz harbinin 
ba~lamasile noksan bulunduğunu 
tasarlıı.dığı malzeme ve elemanla
rım yetiştirme çarelerini aramış.. 
tır. Amerikaya ısmarladığr mil
yarlar değerindeki tayyarelerle iş 
görebilmesi ve hnva hakimiyetini 
kurması, ancak mütehassıs uçucu. 
ların mevcudiyclile kaım olacağı 
kanaatindedir. Bu mnksatla da ü
cü İngiltere dahilinde, biri Hin
distanda ve biri Mısırda bulunan 
mekteplerden başka, Kanadada 
seksen kadar meydan ve mektep 
tesis etmek zaruretinde kalmıştır. T ayyarecinin en müessir siltı. 

. hını bombardımancılık te§-
kıl ettiğine göre1 bu sınıfın da en 

--YAZAN-

A. AHISKAL 

iyi bilmesi lazım olnn ihtisas işi 
seyrüseferdir. İngiliz bombardı
nıancılarının çok iyi seyrusefcrci 
olarak yetiştirilmelerine dikkat e. 

dilmiştir. Amerikadnn Avrupaya 
geçerek günün en müessir taar
ruzlarını yapan pike bombardı

man usulüdür. Bu usulün tatbiki 
tayyarelerin ufak, sağlam ve oy. 
nak olmalarını daha ziy de tc:r
cih ettirir. İşte bu maksatla, nv 
t~yyarcciliği pike bombardıman 

vazifesinde rol almış ve Britanya
nın müdafaasını temin maksadile 
kurulmuş olan av tayyareciligi 
kendiliğinden taarruz slliihları E!

ı asına geçmiştir. 

Ana vatan kuvvetlerinin top
raklarını koruyacak kabiliyet ve 
kudrette olduğu inkiır cdılemC'ı. • 
Yalnız kati bir hava hakimiyeti 
kurabilmenin müşkü1fıtı, muharip 
dcwlctler gibi, İngiltereyi de bü
yük masraflara' sürüklemiştir. Sii
ratli ve ateş kabiliyeti olan silah
lar arasından işe yarar olanlarını 
seçerek, pe~in para mukabilinde 
Amerikadan almak mecburiyeti 
ve taşıma zorlukları, üstünlüğun 
meydana getirilmesini geciktir\ 

LOKMAN HEKiMiN ö$0TLERİ 

GÖZLERE İNEN AK SU 
Hekim dilinde ona katarakt derler. 

Pakat btı da su inmesi demektir. Eski 
zamanlarda bu söz hastalığının sebebi 
goze beyinden beyaz bir su inmesi ol. 
dutunu zannederlermiş te ondan öyle ol 
rnişlcr, bu zan, tabii, yanlıştır. Gör.de 
1'atarakt hastalıgı gcizün içinde, geniş. 
lcyip sıkışmasıyla uzaktan ve yakından 
v.oıtcrmiye yarıyan adesenin ıeffaflığını 
kaybetmesinden ileri gelir. Bundan do. 
layı hastalıb tutulan kimse hiç ı:öre. 
rnez olur. 

O adesenin şeffaflığını -mesela bir 
kaza neticesinde- birdenbire kaybettiği 
olursa da en çok defa haylice yaşlanmıg 
kimselerde, adcseııin ıeHallıfı yavaş 
Yavaş kaybolur. Hastalı~a tutulan ilk 
zamanlarda -herkesin aksine olarak
uündüzleri göremez de akıımları alaca 
karanlıkta biraz görmiye baılar. Bunun 
da sebebi hafif ışıkta goz bebeğinin da_ 
ha ziyade açılarak adeıede tcffaflıfı he_ 
niız kaybetmemiş olan kısımlardan gör. 
menin mümkiın olmasıdır. 

Herhalde gözlerde ak su hastahiının 
bu ilk alameti hatırda tutulmıık lizım. 
dır. Günd!izleri geremeyip tc akıam ti. 
teri biraı gormiyc ha laymca gözleri 
bir kere muayene ettirmek lli.zımdır. Ya. 
kında gciz mütehassısı hekim bulunmıı. 
sı bile bu ha&talığın teşhisini her hekim 
kolayca yapabilir, Çünkü coz adeı;cs~ 
5effaflığmı kaybettikçe donuk beyaz 
bir renk alır ve bunu görmek kolay o. 
lur ... Bundan dolayı bazıları katarııkt 
hastalığına perde derler. 

gide lüzum hissetmemeleridir. Çünkü a. 
dese ljeffaflıiını kaybetmeden önce ka.. 
tılaşrr ve ondan dolayı yakından gör_ 
mek için gözlüğe lüzum kalmaz... De. 
mek oluyor ki yaşlı sözlüğünün camları 
fazla gelmiye başlayınca da -bunu ye. 
rıiden gençleşme alameti sayarak ıscvin.. 

mck mümkünse de- bir kere cözleri 
muayene ettirmek iyi olur. 

Göz ade~esinin şeffaflığını kaybctmi • 
ye başladığını anlamak için bir koloy 
çare daha vardır: Tütün paketinin 11igı. 
raları bittikten sonra mukavvasından 

bir parçanın ortasına bir milimetre kıı. 
dar genişlikte bir delik delinir. Aydmlık 
ta kendi kendine iyi görcmlyen 1ıöı o 
delikten bakınca uzakta bulunan :ıeyle. 
ri daha iyi görürse ak su inmiyc baııta.. 
mrş demektir,,. 

Onun inmiye başlamulyle adcıenln 

büsbütün bcyazlanma~ı araamda haylice 
uzun zaman ccçer: lk! yıl, Uç yıl, belki 
daha ziyade,.. O zaman içinde ak sunun 
ilerlemesine mini olmak için 'iürlü t!irlli 
ilaçlar sağlık verenler c;ok olursa da o 
ilaçlarm hiç birine bel baclanılnmaz. 

miştir. Bununla beraber hakimi. 
Y<'t fırsatı vermiştir. Bu da Bri
tanya havacıları için başarılmış 
bir muvaffakıyet sayılır. 

A v tayyarelerinin hııvm.ıan 

müdafaası, bomb:lrdım3n

cıiarın hasım toprakları üzerine 
ve çok gerilerP giderek m:.iessir 
oluşu ve bu sıı'ad3 keşif, fotograf 
işlerini de yapmış olm.lsı, ordı.;da 
kt:llanılacak keşif tayynrccil:ğini 

tahdit etmiştir. Bunun içindir ki, 
av ve bombardıman tayyareleri
nin biiyük rakamlarla satın ohn
mnsmn ve in;;;a edilmesine !<arı;ılık 
keşif tayyareciliği ikinci plandaki 
ehemmiyetine uygun bir ikmal ile 
iş başında tutulmaktadır. 

Bombardımancılar AÜnün en 
kuvvetli siliıhını Amerikadan a
lncaklardır. Douglass tayyarderi 
ıamanın en fazla yük ile en c;ok 
sürnt yapan silahıdır. Altı yiill'lrn 
fazla siirati olan bu tayyarelerle 
yine Amerikadan alınacak ve sa
atte.: altı yüz seksen kilometre 
siirat yapan (Curtiss) P - 40 
tayyareleri vardır. 6uııların kısa 

bir 7.amanda İngiltereye teslim e
dilecekleri söylenmektedir. Bu 
halde, yeni silahları ile İngiltere 
havacılığı kıymetli bir varlık ku
racaktır. Bilhassa tayyareci yetiş.. 
tirme sisteminin düzgün oluşu bu 
kıymeti bir kat daha arttırmakta-
dır. · 

İngilterede tayyare inşaatı ta
mamile madenidir. Büyük Harp. 
ten sonra açılan bu çığır, bugün 
tekamül ederek çelik inşaata esns 
vermiştir. Malzeme sağlamlığı, u. 
çucularm ihtiyaçlarını kolaylıkla 
karşıhyabilecck uygunlukta ynpıl
mııı olması, büyük avantajlardır. 

Sarayda devir hatimleri oluyor, 
Enderun ağaları bohurdanlıklarda 

öd ağaçlarını tazeliyorlar; herkes 
zahiri bir vecd ile istiğrak halınde 
gibi görünmekle beraber, hiçbirisi
nin fikri gidenJe meşgul olmuyor
du. Sadrazam Karpuz Ahmet pa
şa, gözleri yarı kapanmış, tesbihi
ni çekerek, dudaklarından şahadet 
k<.'limelcri mırıldanırken: 

- Hazine tamtakır, cülus bnhşi
şini nereden bulacağım? Ocak es
kilerine laf anlatmak kabil değil! 
diye düşünüyor. 

Kaptan paşa da geniş göğsünden 
gürültülü iç çekişlerle: 

- Karpuz, akçe bulamazsa; kel
leyi verir. Ben nasıl olsa sadareti 
kaparım, diyor. 

Şeyhülislam rakibi Rumeli ka
zaskeri Abdüllczi~ cf endiyi süze
rek kendi kendine: 

- Hele şu kara tonbaya bak he
le. Sağlam yerime göz dikmiş. l3u
d31n, bilmiyor ki, Valide Sultan bir 
dediğimi iki yapmaz. 

Kubbe altı vezirlerinin hemen 
hepsi de ayrı ayrı: 

- Karpuz her halde yolcudur. 
Acaba ondan sonra mühiir bana ge~ 
lccek mi? diye düşüniioyrl rdı. 

Vükela, vüzera, bunu clı.isiinür
lerken, dairelerinde şehzade olmak 
felaketindn başka bir günnhlnrı ol
mıyan bir surü masum çocuk tn, 
(Adeti Osmaniye) ye intizaren, en 
ufak gürültüden kuşkulanar'lk in. 
cecik boyunlarına geçirilecek ynglı 
kayışları bekliyorlardı. 

T iirhedc, biri cenazcnln baş. 

M. diğeri aynk tarafındn ıki 
türbedar vardı. Her ikisi de diz 

H arbc girerken Almnnva, çökmi.işler, gfizleri kapalı kurar. o. 
Fransa ve İngiltere içın kuyorlnrdı. Oymalı pirinç kandil-

tn 
1 

.. • lerclen duvarlara şekiller akscdi-
• yyare mevcut arı uzerınde ra- Lo · i · d h f'f h f'( ı 

kr.mlnr sıralandı. Fakat zaman ve yor. ş ~ıy.a çın e a 1 ıı 1 SP -

hn.d' ı b' b "kt 1 t h lamıl' bu ıkı sarıklı, cıınlanmıı; mc-
ısc er ıze, u mı ar arın n ı .. 

mini olduklarım ispat etti. Bugiin ,. ı~r tdaşlarınkı. nb~dbı~ryl or!odrdı. h lb<ısı
i .. . nın c san ·ı ır ır l'rın en a er. 
çln bu rakamlar uzerınde dura. 1 . k 'b' d' T" b d lkC t 

rnk, ~erek İngiltere ve gerekse cı~. yo .. ~ı ıy. ı. ur e e :ı ~ ~ 
Almanya için dört bin veya beş ı degıl, sukunetı bozan yalnız bu ı~ı 
bin tayyareleri vardır, demC'k ve a?amı~ d~daklarını oynatmnlıırı ı
kchanct göstermek doğru değildir. d.'.· Lahdm. baş t~rafı~da ?u_ıuırnn 
Çliııki.i sanayiini seforbcr eckrc·k, tuı:hcdar, bırdenbırl' ~nzlerını n<'t;, 
istihsalntmr gc\t'n yılın iki misli- dıırdıı. Arkadaşına bnktı: O hiılı.ı. 
ne çıkardığını duyduğumuz İngil. muntazam surt>ttl' basını snllıya. 
tere, Amcrikadan da her gün sa- r:ı.k, okuyordu. Okumasına fosılu 
yıst artan siparişlerini almaktn- veren yavaşça: 
dır. İki yıl önce iki bin tayyaresi - Mümin hoca! df'di. 
varken, iki yıl sonra ve bin do. Muhatabı başını ktıldırdı. Na7a-
ku.: yüz kırkta, bunun dört bine rilC' orkadaşmın ne istediğini sordu. 
\Ikarıldığını blllyoruz. Seferi kuv. - Duydun mu? 
vctlcrln de i§ ba~ı edilmcsile, ha- - Neyi? 
sılanın kabarık olacağını diişun- - Bir güriiltü i~ittim rf". 
mek ve İngilterenln mıidoCLuısı - Ha rırdır jnşallah! Ben bu ~ey 
k&dar, düşman memleketlerinin duymadım. 

H cniiz tPkrtır ok11mtva h -.ln-
mışlardı. Bu S<'for iki<>i hlr. 

den durdulnr. Aralnrında unıtıan 
tazo mcznrclan iki defo glimhürtiı
yc benzer hir ses işitıni~lerdi. Baş 
tarnftaki genç türbedar fısıld~r gi. 
bı sordu: 

" - Duydum. Acep ne olsa gerek? 
Genci cevap vermedi. Mezardan 

kuvvetli kuvvetli darbeler geldi. 
Sualine cevap alamıyan yaşlı tür
bedar, sapsarı çehresile hazan yap. 
rağı gibi titriyen rcfikine: 

- Hafız İbrahim! Ne ynpacağız 
şimdi? dedi. 

- Vallah bilmem.~ 
Derinlerden feryadı andırır, bo· 

ğuk bir gürültü, ikisini birden ka
pıya doğru koşturdu. Pap:.ıçlarını 
giyerlerken, tecrübe sahibi olan 
yaşlı türbedar: 

- Oğlum, dedi. Korkacak bir 
şey yok. Efendimizin mübarek rıa. 
şı hortlamaz. Belki tamomcn öl
meden gömülmüştür. Gidelim ku
lağımızı mezarm üzerine koyup 
dinliyelim. 

Tekrar mezarın yanına geldfler; 
İkiAi de uzandılar. Kulaklarına vı. 
zıltı gibi bir sada geliyordu. Rafız 
İbrahim doğruldu. 

- Mümin hoca! dedi. Ben, he. 
men gideyim haber vereyim. Efen
dimizi diri diri gömülmeden kur. 
taralım. Velinimetimizi bile bile öl
düremeyiz. 

- Doğrudur hafız. Koş, haber 
ver. 

Hafız İbrahim çediklerinin üstü
ne ncele papuçları giydi. Türbenin 
kapısını açarken hoca Mümin ba
ğırdı: 

- Hafız! 
- Çabuk söyle hocam.:: 
- Dur, gitme. 
- Neden? 
- Oğlum. Buradaki ccnnze ha. 

mal Velinin ölüsü olsaydı, iş ko
laydı.Fokat mesele öyle desil. Ölen 
ve gömiilen bir padişah. Tekrar di
rilirse, ne olacak? Yeni padişaha 
herkes biat etti; saltanat değişti; 
bu mezardan çıkan ne olacak? 

- Ne olacak? Yine padişah ola. 
cak. 

- Yenisi ne olacak? 

- Ben o kadar ince diişiin..,mcm. 
Mezardan gelen gümbürtüler da

ha şiddetlenmişti. Hafız İbrahim: 

- İşitiyor musun? dedi. Gözü. 
müzün önünde canı ile uğraş<ın 

koskoca bir sultan var. Bunu böyle 
bırakabilir miyiz? 

- Oğlum. Bu iş veballi ı \ 1"r. 
Korkarım başımıza bir belü gelme. 
sin. 

- Ne vebali gelecek? Efendimiz 
ölümden kurtulursa, seni Rumeli, 
beni de Anadolu kazaskeri yap.tr. 

- Çocuk. Sen pndişahları bil
mezsin. Kimsenin minneti altına 
girmek istemezler. Türbeyi bıraka. , 
hm. Kapıyı çekip gidelim. 

- Deli mi oldun be hoca! Öm
rüm oldukça duşuma girer. Bıle 
bile Allah binasını nasıl yıkarım? 
Durup dururken1 padişah kıtili mi 
olayım? 

M ümin hoca diişündü. 
- Hafız! dedi. Mademkı na

bl'r verC'ceksin. Benim de bu işi 
bildiglmi, scni.,le beraber oldufiu
mu söyleme. Sorarlarsa, "hocanı1,1 

sancısı tuCltu, evine gitti, ben ynl
m;:dım,, de. 

- Öyle derim. 
- Öyle diyeceğine ~mtt ('t, 

- Üçten dokuza şnrt olsun. 

* H:ır•ı: fbnı'ılm oluk ~oıut:ıı vrrir knn:t
ınıı k<ı hı. Ki\hynyı buldu, .im olduğl.1-

nu söylcdı: 
- V Kit kaybctmC'.:r ı:elmcz ... D vlcl

rnmu yorml'lıylm, dedi. 
Turbcdnrı, pasıının huzuruna cık rdı· 

tar. Ahmet pnşıı, hafızın aynklnrına ka· 
pan.ırıık utreye Ul.rcyr ıın'attıl'!ı hMI "Yl 
iyice dinledi. Sonra suklinefüı sordu: 

- Sen, bu guriıltlıleri duydul!un vakit 
yımında başkn kimse vn,. mıydı? 

- Hayır devletlü cfC'r.d•m. Öbllr Uir
hl'dnr Mum in hora, hiı dcnblro ıı ııcılnn

rnııı vo evine gilm şti. Den ynlı111.dım. 
Sadrfı:ı:ıım ycrlndPn kalktı:· 
- Aferin hafız oS:luml dedi. hte insan 

vclin:tnC'tlne böyle sadakat gö tcrlr. Va
rayım ben emir vcrey m de <'kndiınizl 

kurtarııınlar; sana da umdul!und::ın fazla 
lhııan edC'cel!im. Artık bundan sonra za
ruret yuzü görmezsin. 

Ahmet paşa, odada hafızı yalnız bıra
k r. k çıktı. Alaca ı ihsanı dUşunerck 

tbrbc>d rın içi içıne sığmıvordu. 
Bİ" 1 sonra k. p d n sadrllznm k. hyn

ıı g di, hafız lbrahirne· 
- S:ıhibl devlet cfcndırniıin ıınnn ih-

ı:. nı 'ıw. Gel nrdım sırıı, dl'r11. 
Rirlikt<' S:C'ıt ş rrrrdh•rrıdC'n l'lıiıll'": 

ı ımnl'!:ın du; h hrr ınC' ('ll;;tılıır. 'T ırı:ıı lı 
bir voltlnn ,('çrı d hır d ırr lnr vardı
lar. Klthya. ıırnlık rhır11n ımm nlı~ n 1 1-

111 mı nçnn k, hnfız lbrahlnıı içeriye ıttl 
V(' 't'\Dl)'I çekti 

Ti! bed. m 1 Mc:ını'lı lto•lnrı •ıv::ınrıv•, 

ı•li11"C' yn"lı em1.ı ctı ıle cı-llAt Karıı Veli Bu gbz hastalığının başlangıcını bir 
al met tc, yaşlıca kimselerin yakından 
cormck için kullandıkları ~öılü~c ~ıt. 

Bu hastalığın dev111, adeae bli11bütlin 
bcya;:lanmca ameliyat yaptır rak ade. 
seyi çıkartmaktır. Göz hastalı~ı iki ta. 
rafta olursa ilkin bir göı:de, bir müddet 
sonra ötekinde ... Amcliyııtlan soııra irı. 

11nn ışığa kavuşur. Yıılnız, uı:aktan gör. 
mck icin, yakından görmek için ayrı ay_ 
rı gözlıik takmak &ıkıntı olursa da ka. 
tnrakt hastahiınm geldiği yn ta insan 
bir çok ıeyleri görmeyi zaten istemedi_ 
ii için, yerine cöre ak ine gfü:li.ık takn. 
rak cörcmemck te yafjlı!ıkta bir klr o.. 
hır. 

de baskı altında bulunduı ulması 
dil~iinccsiJe hova kuvvetlerinin 
hakimiyet kurma ynlıındn (•,ılı~rı
c::ıklarınıı 'inanmak en doğru hir 
hareket olur. Yalnız şu vnr ki, ka
ıanılan zaman, Biiyük Bl'ltuııya 
İmporatorluğunun kuvvetlenmesi 
yoluna atılmış adımdır. B:.ıgüniin 
ı;anayiindeki iş bölümü de hasıla. 
nın en büyük ı·andımnnı veı·eccği. 
ne inanmı§tır. 

-· Sen de duvdun mu? 
Yaşlısı korku ile etr.ıfına 

nnr&k: 

b~kı. ıillnt)"Uld\l, 
l!LllNAY 




