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r Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gasson diyor tlt 
•Hu tacir bu kitaptı cöıterdifim ttsulJerf tatbik etme~ 
ıuretiyle bir iki ıene gibi kısa bir zaman içinde milşterile. 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda 9ize 
bu sanati öiretiyorum_ Fintı 50 ln:ınış. 

'----------------------------------------------

Rumenlerle Macar ve fngilterenin Kararı: 
Dü manın, Lübna 

. · Ve Surıyeyı lşga 
u 

Rumen Kabinesi, lngiliz 
Garantisinden Feragate Karar 

Fransız Ve 
Verdi 

Romanyanın 

HARiCİ 
Siyasetinin 
Neticeleri 

Yazan: M. Z. fiERTEL 

Bükreşte çıkan Curentul ga· 
zetesi, Romanyanın Be:>a. 

rabyayı kaybetmesini Rumen 
hükılmetinin harici siy11setindeki 
hatıı.ya atfederek, şimdiye kadar 
takip edilen harici siyas<:?ti.1i ten
kit ediyor ve hükumeti daha zi
yade İngilizlerin garantisine gü
venmek, büyük devletler arasın. 
da muvazene oyunları oynamak
la ve Almanyaya arkasmr daya. 
nıamts olmakla itham ediyor. 
Ru~en gazetesinin bir taraflı 

gö~ü~üne iştirak etmemekle be. 
rab1?r, Romanyanm bugünkü akı
betini hazırlıyan Rumen harici 
siyasetinin takip ettiği safhalar, 
diğer Balkan memleketleri için 
de bir çok bakımlardan tetkik 
mevzuu olmıya değer 

* R omanyanın son senelerde. 
• ki harici siyaseti ne ~di? 

1 
Romanya, Cihan Harbiııden Sovyetlerin Besal'abya ve Bukovinada işgal et tikleri mühim şehir1er1e Rumen . Bulgar ve Rumen. 

Macar hudutlarında müsademelerin vuku 'bulduğu şehirleri bu haritadan takip edebilir.:ıiniz. sonra kazandığı toprakları mU-

~:~:7rii:2.;:~l~f~~ Sovyetler Besarabya -S-ov_y_etle"r Sekiz 
l~a. yürümiye çalı§tı. Kah Kii.. 

Ç(ik antanta, kiı.h Balk:m antan. v B k • M•ı R bl · 
~~bel b.ağla~ K~ Fran:a ve e U ovınanın f yar .. U e 
lngilterenın hımayesıne sıgındı, . 

~~~::dai. veya İtalyadan 1 ı· . Ik ı Ed· r f sfikraz Yapıyor. 
so~~ç~=~:a~ :a~:a~:~!~ şga~ını ma ıyo 
na sarıldı. Bir müddet Balkan 
~tantını kafi görmiyerek mütte. 
fiklerden yardım göreceğıni um· 
da.. Fakat son zamanlarda en zi
fade Alman dostluğuna güveni. 
Yorda. Daha eylul taarruzu bn~
laınadan evvel, Romanya Kral;, 
~erctsimde faşist selami verm.iye 
aşlarnıştt. 

Sovyetler, Bazı Noktalarda Yeni Hududu 
Geçmişlerse de Bilahare Geri Çekilmişlerdir 

Sovyet kuvvetleri Besarabya ve Bukovina'nın istir 
dadını ikmal etmektedirler . Sovyet kuvvetleriŞimali Bu
kovina'nın işgalini tamamlamışlar ve Besarabyada hudut 
hattı olan Prut nehrine vararak buradaki üç noktayı iş
gal etmişlerdir. 

Londra, 1 - Bugün Moskova
dan alınan haberlere göre, Maliye 
Komiseri, Sovyet Rusyanın milli 
müdafaa işlerine tahsis edilmek 
için istikraz olarak halktan 8 mil
yar ruble istemiş ve bu münase

'betle şu sözleri söylemiştir: 
"Harp tehlikesi gittikçe artıyor. 

Fazla kömüre, fazla petrole, faz
la makineye ve fazla mühimmata 

1 
muhtacız. İşte, bu istikraz ile bun
ları temin edeceğiz." 

1 T ııı •ııııı ...... -••••-- ae 

Edilmiyecektir 
İNGİLTERE 

Taahhütlerini 
İfa İçin Bu 
Kararı Verdi 

Irak, Suriye İşinde 

Arapların Memnun 

Edilmesini Bekliyor 
Londra, 1 - İngiltere hü

kumeti bu akşam neşrettiği 
bir beyannamede diyor ki: Irak petrollerini Ha~·f a ve Trıı.b lusa nakletmek 

yapı lan tesisattan bir göriiniiş 
"Uirlc~ik kra1lık hiik(ımcti Ya. ,--

::,ı~::~tt~n~;:~s~it:~!::~e~~~ MANŞ Denı·zı.nde1 · 
Surj~ edeki . muha em ata ıııhayet ,.,.. !'f 
\'erdiğini ilan ettiğini \)ğrcnıniş- · 

tiringiliz hükumeti, §U landaJır Jngİ)İz Adalarını 
ki, Grneral l\litelhauser, bu ilanı 
ile denizlerde İngiliz lıakimi;ycti. 

n e rı.ğmen Alman lar ve yahut Al ı ı ı Et 
~t~l~~n~~:r~~r~:::sı~~~-ı;u::~l~~ m an ar ş g a 
böyJe bir teşebbüse mukavemet 

etnıiyeteğiııi kasteyıemc>ınt~kte- f ngi1tere, Muhtemel Bir istila Hareketin 
dir. Maamafih her nerede olursa 
olsun bu hususta hala kalabiJe. 
cek şi.iphe!eri teskin m:ıksa(me 
İngili.ı: hükumeti beyan eder ki, 
İngi li z hiikumeti Suriye ve 
Lübnanın herha ngi bir dü~man 
devleti tarafından işgal edilmesi. 
ni, bu arazinin Yakın Şarkta İn
giliz hükum etinin ıniidafaasmı 

taahhiit ettiği memleketlere hii
cum i~in üs hizmeti görmekrini, 
\:C n ihayet, b u . arazinin bu 
memleketler için bir tehlike hali 
ala bilecek keşmekeşe düşmesini 
kabul edemez. İngiliz '1iiktlmeti, 
bu gibi ah valde kendi menfaati 
için lüzumlu telakki edeceği lwr 
türlü tedbirleri almak hakkını 

muhafaza eder. Bu ıiekhi•as~·on 
mucibince İngiliz h ükumetinin 
muh tem el olarak yapmak m ccbu. 
riyct jndc· kalacağı harek et lıı:tlen 

(Sonu; Sa. 4; Sü: 6) 

Karşı Anavatans Korumak İ çin .Tedbir Alıyo 

Londra, 1 - Reuter ajansı bildiriyor: Guernesey 
Jersey adalarına Almanların asker ihraçları yapmış 
duğu resmen bildirilmektedir. · 

İstihbarat Nezareti diyor ki, evvelce bildirildiği gi 
İngiliz Norman adaları gayriaskeri hale getirilmiş 
Şimdi öğrenildiğine göre. o z:ı.. r --
mandanberi J ersey ile Guerne- j İl t b 1 d 
sey adalarına düşman asker ıh. s an u 
raçları yapılmıştır. Telefon ve 
telgraf ile muhabere kesilmiş bu
lunmaktadır. Halen bu husu:;ta 
hiçbir malumat mevcut değildiı·. 

• 
D. N. B. Ajansı da ayni habe 

ri teyit ederek diyor ki: 
Alman hava kuvvetlerine men 

sup cüzi.itamlar, bir baskın hare
keti ile Manş'da kain İngiliz Gu
ernesey adasını işgal etmişlerdir. 

Hortum 
---o,---

30 Senedir Şehrimizd 

Görülmiyen Hadis Balkan konseyinde, Rumen 
l!anciye Nazırı, Balkan antantı
~tn kuvvetine dayandığını söyler. 
. ~n, Almanyayı memnun etmek 
lçın elinden geleni yapmaktan 
~~.:ıdrımiyordu. İngiliz ve Fransız 
.~umetleri Romanyanın istik. 

~abni garanti ettikleri halde, o, 
Una ehemmiyet vermiycrck AL 

İŞGAL EDİLEN MINTAKALAR 
Tass ajansı şu malumatı veri. 

yor: 
· Şimali Bukovinada Sovyet kı. 
talan vazifelerini bitirmişler ve 
Romanya ile tesis edilen hududa 
varmışlardır. 

Deniz Bayramı Kutlandı 
Bu hareket esnasında bir ha

va muharebesinde bir Alman 
keşif tayyaresi. Bristol - Blen
heim tipinde iki İngiliz muhare. 
he ayyaresini düsmüştür. Yin!! 
Manş denizinde kain Jersey ada
sı da ayni tarzda alınmıştır. 

Dün öğleden sonra sa 
iki raddelerinde şehrimiz 
semasında kesif bulutlar 
arasından kalın boru şe 
linde bir hortumun den· 
kadar uzandığı görülmüştü 

(Sonu S a. 4, Sü. 5) 

Mareşal Graziani 
Libya Orduları 

kumandanı Oldu 

Besarabyada Sovyet kıt2atı 
yeni Romanya hududuna yani 
Tuna ve Prul'a doğru ilerleme. 
!erini ikmal etmektedirler. Jassy 
şehri karşısında ve P rut'un sol 
sahilinde bulunan Ungeny şi

mendifer istasyonu rnQtörize eti. 
.t: zütamlar tarafından işgal edil-

! ·1areşal Balbonun yerine 'frab miştir. Tanklar ve motörize pi. 
t • Usgarp İtalyan kuvvetleri Baş- yade kuvvetleri Tuna ve Prut Ü
~~nıandanlığına Mareşal Graz:ıa- zerinde bulunan Kagoul şehrine 
nı tay· 

ın olunmuştur. girmişlerdir. Tuna üzerinde İ::. 
İngiliz hükumeti, Yakın Şark mailiye şehri paraşütist cüzütam. 

~rdularının beslenmesi için yeni Jar tarafından işgal edilmistir. 
edbir almıştır. Libyada beş Al- Sovyet kıtaatının hareketi her 
tna~ tayyaresi düşürülmüştür. tarafta intizamla ve hjdisesiz o. 
d"Ga~p cephesinde Almanların !arak devam etmektedir . 
liUtıku tayyare zayiatı 12 dir. e 

, arnburg petrol dep~ları bcrlıa. Sovyet kıtalan bazı noktalar-
ı Va edilmiştir. · da ve11i hududu tecavüz etm1şlı::r. 

Afrika ve Garp cephe:ıin<l,e ce.· ~de bilahare tcsbit edilen hu· 
;:~an .. eden harekata ::tit. tafsHat ' ara dönmü!lerdir. 

uncu sayrarru.ı..adır. 1,ı.. (Sonu Sa ; 4J Sü: 3 te) 

,. il " 
,, • • t 

Bahrigelileı·imiz, büyük deııizcimiz "Barbaros,, un tifrbesi önünde 
Bayrama ait tafsilat ikinci sayfanuzdadır.) 

İl\"GİLTEREDE ISTILAY ·\ 
KARŞI TEDBİR ALINDI 

İngiltere ile Almanya arasın
da hava harbi devam ediyor ve 
İngiltere muhtemel her Alman 

1 
istilasına karşı hazırlanıyor. 

ı Istilaya karşı alınması icap e. 

1

1 den tedbirlerin birincisi, gazet~
lere göre, kumanda birliğidir. 

Gazetelerin hepsi de berri, bah:-i . 
havai bii ti.in tedbirlerin tek cL 
den idare edilmesi lüzum:.ı hJJ:.;u
surıda müttefiktirler. Sivıl mü
dafaa da ayni kumandaya tabi ol. 
malıdır. 

Hortum, Kur'tuluş istikametı 
den Fındıklıya doğru ilerlemiş 
Ortaköy önlerinde toplanmış 
ıı zun bir sütun şeklinde Marm 
raya doğru ilerlemiş ve evve 
ikiye bölünmek, sonra da hai 
hafif incelmek suretilc dağılmı 
tır. 

Şehrimizin semasında Çoktaı 
beri görülmiyen bu afet. bunda 
otuz sene evvel bir daha görü 
müş. Boğaziçindc bazı sandal 
kayıkları devirdikten sonra Ma 
maraya, yahut Karadenize doğr 
gideceğine, Boğazkesen yokuş 
nu kestirme bularak Beyoğlun 
çıkmak istemişti. O zamanlar S< 

Yugoslav Seifri faret maiyet vapurları iradei s 

Şehrimize Geliyor niyeye lüzum görmedikleri lçlr 
hortuma top atmışlar ve bu ı:;u 

.t\nkara, 1 (TAN Muhabirin- retle yaralanan bu semavi hadis 
den) - Yugoslav Sefiri bu ak. güç bela yokuşu tırmanıp. tar 
şamki ekspresle İstanbula har e- , Galatasaray lisesinin fü;tü11d 
ket etmiştir. (Sonu Sa. 4, Sü. 5) 
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bayramı dolayısile dün Taksimde yapılan meras:ıile iştirak eden denizcileri
miz geçit resminde 

Gümriik ve İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz, Haliçteki yeni la- !Yüksek Deniz Tieae~ me:kt~bhtin d'ün diplnme alaA mezunları, Barbaros tiirbcs· 
mirat atölyesini açıyor... öniindcki merasimde 

'rihi Tefrika: No. 70 Yazan: ULUNAY 

Mısır Asayişinin Temini 
Karakuşa Tevdi Edilmişti 

Deniz Bayramı Dün 
Parlak Merasimle 

Kutlulandı 

BAK 1 R 
ŞİLEBi 
Kurtardacak 

Geminin 

Ümitsiz 

Vaziyeti · 

Değil 

Ş. Meclisi Üsküdar 
Tramvayları işi 
için Toplanıyor 

r Vazıyet o suretle anlatılıyor
Iilti. Nuredd_in bir çok zaman
T berf takip eylediği siyas<'tin 

rnaz, fü:ayiş hususunda Karakuş

un çelik pençesinin tesiri derhal 

Yolcu Salonu İle Atölyeler Açddı, Deniz 
Ticaret Mektebinde Diplomalar Verildi Midill i civarında kumsala 

! oturan Bakır silebinin vazi
! yeti ümitsiz gÖriinmcmekte-

Y apdacak lslahata Ait Esaslar Tesbit 
Edildi, Bir Komisyon Kuruluyor 

ıefine ermek için Şir!cohun 

·~eti kabul eyleme:.ini adeta 
'edecekti. Raporun nihayeti· 
Fatımiler tarafından teklif e
~ vezaret Esedüddin kulunu
Kahirede daima taç ve tahtı
~ m erbut bir bende olmaktan 

edemez. Azıdın veziri, :fakat 
l1 Azat kabul etmez bir köle
tlll" cümlesile bitiyord:.ı. 

hissedildi. Az zaman zarfında Denizciler Bayramı, dün 
memlekette bütün vukuatın önü büyük ve parlak merasimle 
alınmıştı. Şirkoh, artık ordu ile 
rahat rahat meşgul olabiliyordu. kutlanmıştır. Sabahleyin er-

Azıd, bu idareden pek mem- kenden bütün deniz müessc
nun olacaktı. Evvelki vezirler seleri ile büyük ve küçük 
zamarıında hiçbir şeye ka•ışmaz. merakip bayraklarla dona
ze\•k \ e safasından başka bir şey 
düsunmezdi. Gerek İbni Ze.:-ik ve tılmıştı. 

ttık söylE',;;.1işlerdir. Bundan sonra 
Miisteşar, mezun talebeyi tebrik 
etmiş ve diplomalarmı tevzi et
miye başlamıştır. Dün diploma a
lanlar şunlardır: 

KAPTAN KISMI: Cevat Selçuk, 
:'<Himtaz Bekler, Ba~ri Gökbulut, İz-
1."ttin Gezer, Fazıl İslfim. 
MAKİNE K ISM 1: İsmail Duman, 

Semin Eralp, Emin Camgöz izzet Zırh, 

1
• dir. Geminin bir numaralı 
ambarında açılan biiyiik ya. 
r a, hu ambarın su ile dolma. 
sına ve buradan makine dai. 
r esine de suyun sızmasına 
sebep olmuştur. Tahlisiye ge
mileri Bakırı k urtarmak i~in 
faali~·ete geçmiştir. {,imanı
mızdan gidecek diğer ~ileplcr 
Bakırın hamulcsini alacak
lardır. Bundan sonra yara ka. 
pahlarak. su ho~altılacaktır. 
GcJeıı tels izde, geminin kur
tulınak iiınitler"nin arttığı 

bildirilmektedir. 

Üsküdar - Kadıköy Halk tramvayları hakkında ver· 
len tasfiye kararını gözden geçirmek ve bu tramvaylar 
verilmek istenilen şekil hakkında bir karar ittihaz et~ 
üzere Şehir Meclisi yarın fevkalade bir toplantı yapaca 
tır. Vaktile 700 bin lirası Belediye, 400 küsur bin lirası 
Evkaf tarafından konularak tesis edilen ve daha sonra 
tevsi edilmek istenilen bu tramvaylar için Belediyeni 

abek o esnada iki tn[ihim 
ıtnanla uğraşıyordu. Konya 
::ukileri, Antakya prensleri i-

gerek Şaver, halifenin bu tarzı 
hayatını kolaylaştıracak fırsatla· 

rı fıdeta hazırlamayı bir ve!zife 
bilmişlerdi. Bunlardan sonra A
zıd'a hüllıl eden Mi.itemen i'ie, 
eme1Jerine nail olm:ık icin A
zıd'ı11 küllenmiş ruhunda yeni
den bir ateş uyandırmıya mu
vaffak olmuştu. Halife eskisi gi
bi (leyliye) ler yaptrrank. şair

lerin kasidelerini dinliyerck, ha
nendelere. cariyelere altın sa,.a
rak yaşamaktan uzak dur:ıyor, 
(.Mu;ı) gibi bir hükiimrlarlık 

kuruyordu. 

l\lcrasime saat 9.45 te Kasım- Burhan Akıskal, Zihni Güler, Yakup 
pasada başlanmıştır. Denız ko- Tiınür. 

mutmılığından hareket eden bir TA:'.\.!İRAT ATÖLYELERI~IN 

·kefaletile bir milyon liralık istik-ı--
raz temin edilerek sermayesi ço-1 Adliyede : 
ğaltılmış, böylece şekebenin ge. 

boıiik asker, önlerinde Şehir ban- AÇILIŞ l\fERASi:\lİ 

dosu olduğu halde Si~hane ve Te- Saeıt 16 da Galata !'1l1t1mmda 
n.işliği temin edilmiştir. Fakat • • • k• 1 ht•k A 

gerek sermayesi, gerekse faaliyet Dun 1 ı ı a 
sahası bu derece genişliyen şirke
tin son 7.amanlara kadar bir kar 
temin edemediği, buna mukabil 
gerek şebeke, gerekse araba ve 
diğer malzemenin zamanla eski
meğe başladığı, bir kar ayrıla. 
madığı için bunların yerine ile
ride yenilerinin de konulması Ü
midi olmadığı görülmüştür. Fil
hakika son günlere varıncaya 
kadar sirketin, amortisman ay. 
rılmaksızın senede yalnız 50 bin 
liralık bir kar bıraktığı, halbuki 
0denemiyen borç faizlerinin bu 
miktarı birkaç defa geçtiği de 
görülmüştür. İşte bütün bu va
ziyetler şirketin ıslahı ve kabili 
istifade bir hale gelmesi lüzumu
nu doğurmuştur. 

ıttifa k ederek hudutlarına te
uz etmişlerdi. Nuredctinı Snla

:rı inin babası Eyyup ile bir
müdafaa i1e meşgul olduğu 

bizzat Nil sahilJerine gitmi-
lnkan bulamıyordu. Şirkohun 

e ketini tasvip ederek vezareti 
l eylemesi cevabını Vt:'rdi ve 

a lrı istediği gibi idare ctmesi
a ldirdi. 

nıp biri hususi, biri de re5-
t• larak iki nüsha gönderilıniş-

lahaddin Atabeyin maksadı

v. nlayarak bir mernsim yaptı
gl. Nureddinin resmi muvafa· 

~ bir ferman şeklinde akut-
u ve bu suretle Mut·?menin 

planlarını suya düşürdü. 

Miıtemenilhalife, hemen he
men daima huzurunda idi. A. 
zıd'a Şaverin yaptığı fena sıy2-

seti o kadar etraflı bir surette 
anlatmıştı ki. halife: 

- Eu adama nasıl bıı derece 
müsn.:cie eylediğime hayret edi
yorum, diyordu. 

Mu tem en: 
- Efendimiz, Haclıbr tama

men Mısırı ele almışlar ve vergi 
V alahaddinin dediği gibi, a- ye brığlamrşlardr. Haçlıhrı mem 

ciz bir hükümdara \•ezü·- Ieketten çıkarmak için Sur!ye 
ilfiil hükümdarlık demekti. ordu~unu davet eylediğim:z za
h vezaretinde iki 11okt3ya rnan, Mısırın umumi varidntının 

k .iyet verdi. Evvela Mısır- ü~~e bırinin onlara terkecl:lmcsi 
rb'5ayişi temin etme~.;., sonra kabul olunduktan sonra. Ese-

df'Yu tensik eylemek. düdGir. ile bütün Suriye o~cltısu-
ğeninin reyile, l\Iısırrn asa- nun iaşesi de taahhüt ~dilcli. Bü
"Karakuş,, a tevdi edildi. tiin bu fedakarlıklar ınu:ut-ilin. 
erden mürekkep bir ordu de, Haçlılar .l\Irsırdan ihraç cdi

Tarablus ve Tunus t:ırafla- lince Sı.:.riye ordusunun da çe· 
i fütuhat yapan hu Türk kilmesi ciheti temin edildi mi? 

r ~danı mühim bir asker ol- Ne gezer! Burası bile dil .ünül
dı a b eraber , son derece zaptu m~mis. Haçlılar Mısırın ade:a sa-
. bibi sert bir adamdı. Mr-ı hibi olmuşlardı. 
·usc dahıli işlerini eline a!ır "1- (De,·ann Var) 

e imtihanlarında 

vaffak Olanlar 

Poliste: 

Otomobil Kazasında 

Dört Kişi Yaralandı 

peba~ı yolunu takiben Taksime toplanan davetliler buradırn mo
çıkmışlardır. -:Su esnada Yı..ikst'k tör!ere bindirilerek do.!Jruca Ha
Demz Ticaret mektebi talebde- li<'tc yenı yapılan tamıı-at atOl
ri. Devkt Demiryolları \.,, L:man yckrine gitmişlerdir. Burad:ıki 
!arı umum müdürlüğü \'e Şirke- mrrasımc Gümrük ve Inhisarlar 
ti Hayriye memur ve mi.istah<lem Vcl:il; Raif Karadeniz d'.) ıştirak 
lcri ile armatörler de Gulat·ısa- etmi~tir. Davetliler atölye işcıle
ray lıı::esi bahçesinde !opia11mış. ri tarafından karşılanm:şlar ve 
bulunuyorlardı. Raif Karadeniz (Uğurlu ohun) 

TAKSİMDEKİ l\IERASİi\l diyerek kurdelayı kesmişti!". 
Suat 10.40 ta Galatasaraydan Bu atölyeler ahşap ve demir 

.........•...................• _ ........... _ .... 

Yaz Saati 
Aksaksız Tatbik 

Ediliyor 
harl'ket eden alay aböır ag" ır '.l'c: k- olarak iki kısma ayrılm:~tır. Her 

d Yaz saatinin tatbiki hakkında-sime çıkmış, her teşekklıl prog- türlü gemi tamiratı bura a ) c:ıp1-
1 k 111·· k ı· v k' 1 t• b ki karar, resmi dairelere dün sa. ram mucibince yerlerini almcşlar- aca ·tır. ıv una a at e a e ı u-

- d ·1 · ·ı ı · · · balı tebliğ edilmiş, belediye ile dıc. Bu sırada limandaki bütün r'1 '1 çalışan işçı erın aı e erı ıçın 
kazalara ve diğer devlet dairelegP.m "ler diidük çalarak ııı{.rasime bir kaç bina daha yapmıya karar 

· t" B · · l' rine de ancak aksama doğru bil. iştirak etmislerdir. vermı~ ır. unun ıçın azım ge- • 
- • 1 · t• l.k. d.. dirilmiştir. Bu yüzden devlet me-Abideye çelenk koyma ve hay- en arsanın ıs ım a ıne unden . 

•t• b 1 t murları dün sabah ta eskisi gibi rak cel~me merasimi yaıYidık- ı t:ınre:n aş anmış ır. 
KOl\fİSYON KURULUYOR YOLCU S Ai ONUNUN " CILIŞ işleri başına gelmişlerdir. Hatta tan sonra limandaki ,ı,zemiler üç ' ı.,. ~ 

- "IERASI.Mı· tramvay.Şirketi Hayriye ve diğer t b def,, daha ,.,,la'm düdiig"t··1 ~almış. n ' Bu lüzuma kanaa getiren e. 
"' # '-' hususi nakil vasıtaları da bunu 

!ardır. Vilayet. Climh:.:ırıyet Halk Saat 17 de atölyelerd~n ayrı- lediye reisliği de, bütün alakadar 
1 d tı ·ı vaktinde tebellüg" edemedikleri k ı ı ı tt"kt Partisi, Belediye,• Deniz komu- ar.. memur ve ave ı er yıne ıno- ma am ar a emas e ı en son. 

·· b' k G 1 ı l için seferlerinde bazı jntizamsız_ b.. ··k h' d f ı·1 · taniığı, Liman Reisliği, Denizyol- tore ınere a ata yo -:u !-'.a O- ra, en uyu ısse ar sı a ı e şır_ 
l:ırı ve Limanları umum mlidür. nuııun rrhtımma çrkmr~b:-dır. lıklara tesadüf edilmiştir. Fakat ketin tasfiyesine lüzum göster. 

lüt.iP, i ve diğer deniz müessese
leri tarafından abideye yirmiden 

Burada Münakalat Müsteşarı Na- akşama doğru bütün bu aksak- miştir. İdare meclisi bundan bir 
ki. biı: nutuk söylemiş. limanla- lıkların önü alınmış, gerek saat müddet evvel toplanarak bu ka
rın bir memlekette oyn:ıclık!arı ı:ıyarlarında, gerekse mesai za- rarı vermiştir. fazla çelenk konmu~tur. manlarında tam bir intizam te. 

Bundan sonra Yüksek Deniz rolün ehemmiyetini izah etmiş. Yarınki Şehir Meclisi toplantL 
min edilmiştir. d 

Ticaret mektebinin bu sene me- tir. sında bu karar tas ik edildikten 
D h t h . 1 'T:f k'l' Yaz saatinin tatbiki fr,in yapı- · k ı· b··t·· 1.k. zunlarından Mümtaz Beklet, kür. ı:ı c- sonra n ısar ar \ e ı ı sonra, şır e ın u un em a ıne 

R 'f K d · k d 1. · k lan tebligattan haberdar olamı. k t t kd' t k ·· b' sUvc b<relerek Ti.irk den!zcılig~ inin aı ara enız ur e ayı Kf.!Ser€ ıyme a · ır e me uzere ır 
J • ı ı yan iktısadi müesseselerin me-

tarı.hı'nı·. Tt''ırkı··ın deni"'.cı"lı"kle o- yem yo cu sa onunu açmrştır. Da- komisyon teşkil edecektir. Ko-
,, mur ve müstahdemleri dün vazL 

lan '"akın alakasını tebarüz ettir- "'etliler bütiin daireleri ayrı misyon marifetile şirketin emla-
J 1 k L" felerine bir saat geç gelmişlerdir. mi:jtir. Bundan sonra Der.izvol- ayrı gezer er en ım,ın umum ki kıyıınetlcndirildikten sonra sa-

- J •• .1 .. •• R r· M t r d Ticari müesseselerin birçoğu da t 1 - k l kt a·· l l"k1 !arı idaresi namına knpt:ın s~it Jnl•uuru au ı anyas ara m an ı ıga çı arı ca - ır. oy e 1 • e. 
· h t ·ı · ı· geç olarak işe başlamışlardır. TL · Özerr,e ile sivil ticaret filomuz n<ı - ız'l .a verı mış ır. tramvaylar Istanbul tramvay i-

ı. s · d .. · ·· ··k carethaneler eskisi gibi erken a-mma Emrullah Mutku da 1irer aıeın. pasaport, ovız, gumru daresinin eline geçecektir. NetL 
muameltıtı binalarını havidir. Bi- ı.-:ılmıştır. Tramvayların erken d f uh . kete ·1 k nutuk irat etmişlerdir. En son h k .. 1 1 1 ce e me s şır verı ece 
rinci, ikinci. i.ici.incii mevki salon are ·ete gctırı mesi yo cu arın hı'ssedarla e alacakl1l ohrnk Beyog~lu Parti Ba~kanr · ı · d h h para r v ar a-

• ları ile en üst kattakı· lokantası l!i erme a a ra at ve zamanın. r sı d h'sse adedı"nı·n nı'sbet'ne l\fokk·.· Hikmet ku··rsiiye 2elmı's. d l 1 · d t · · a n a, J ı 
~ • b ·ı . n a ge me erıne yar ım e rnıştır. 

büyüklerim.ize birer tazim telgra. çok eğenı mıştir. Salonun gez - y · · 1 göre taksim edilecektir. 
mesi tamamlandıktan sonr:ı da.. az saatının baş angıcı, umumi H' l . • k 

fı çekilrr.esini teklif etmiş, bu hayatta hiçbir aksaklık yapma- ısse erın çogu, ısrnen ser. 

il idaresi bu sene İstan-

tekJ,f alkışlarla kabul ediıdikten ve+hlcr hazırlanan mük~llef bil- mıştır. İşçilerin ekserisi zama. maye olarak yatırılan, kısmen 
f ·d · d k" soııra hep beraber ve Gu·· mt .. ı,~su- fcd"! ağ1rlanmışlardır. d · l · · bilin' 1 d" kefil sıfatile belediye tarafından Ş f .. M st anın ı aresın e ı ~ · · nın a ış erıne yetışe ış er ır. 0 

or u a GECEKi l\IERASUI ödenilmekte olan, kısmen beledi. 
lise imtihanlarına girip te 
ak olan talebenin adedini 
ederek dün Maarif Vcka
bildırmiştir. Bu sene lise

edebiyat kolundan 785 kişi 
iş bunların yalnız 329 u 
affak olmuştur. Fen kolun
ise 394 kişi girmiş, 175 kişi 

fak olmuştur. Bu rakamla
ore randıman n isbeti yüzde 

1948 numaralı otomobil ile Ali- yu yoltı ile Beşiktaşa hareket e-
d·ı · t . G ,... denı'zde bı'r fen°r alayı p 1·yasada : ye vergisi olarak tahakkuk etti. nin idare ettiği 518 numraalı hu- ı ınış ır. ec... ~ 

susi otomobil arasında Tophane Barbaros Hayrettin ttirbesi ö- tertip edilmiştir. Alaya. Denizyol- rilip te tahsil etmek imkanı bu. 
tramvay durak mahallinde bir nünd~ yapılan merasime İstiklal ları ile Şirketi Hayriyenin ik.şer Al d lunmıyan ve kısmen de eski elek-
çarpı~ma olmuştur. Her iki ara. marşı ile başlanmış. muhtelif ha- büyük vapuru ile diğer ki.içük manya an trik şirketinden belediye tram. 
ba da ehemmiyetli surette hasa. tipler söz alarak büyük barbam- merekip iştirak etmişlerdir. E lek vay ve eıeKtrik idaresine intikal 
ra uğramıştır. Mustafamn araba- sun hctırasını tebcil etmişlerdir. trikle tenvir edilen bu vapı~rlar Gen·ıc o·. lt!Üde eden elektrik bedeli olmak üzere 
sı müsademe esnasında d~rUdi- Nutukların hitamını mtitea1up 21.30 da Galatadan ve Kadıköy- ~ 3' belediyeye aittir. Diğer alacaklı-
ği için yolculardan komisyoncu hazirun bir dakika sükuta davet den kalkmışlar, Üsk üdar önlerin- lar, iş Bankası, havagazi kum-
Leon, karısı Anjel ve misafirle- edilmiş. buna o civardaki bütün de birleşerek sahili takib en Çen- Sipariş Geliypr panyası, bir Alman şirketi ve hu-
ri Emelya ile şoför Mustafa muh- kara ve deniz vasıtaları d.1 birer gelköyüne gitmişlerdir. Oradan susi bir şahıstır. Satış bedelin-
telif yerlerinden ağırca yaralan- dakika oldukları yerde tevakkuf Ortaköye geçilmiş v e yine snhili Almanya ile memleketimiz a- den bunların hisseleri ayrıldık-

MURLUK bITİHANl mış1ardrr. Şimdiye kadar yapılan etmek suretile iştirak etmişler- takiben Tophaneye avdet edılmiş rasında yapılacak yeni ticaret tan sonra, tramvaylar İstanbul 
let Demiryolları tarafın. tahkikata göre, kaza Alinin dik- dir. tir. anlaşmasının esasları henüz pi- tramvay idaresine devredilecek 

muhtelif servislerde isth- katsizliği yüzünden vukubulmuş- DENİZ TİCARET Bunlari an başka Den izyoll:m- yasamıza bildirilmemiştir. Buna ve İstanbul tramvaylarile birlik. 
edilmek üzere alınacak me- tur. Yaralılar Beyoğlu hastanesi. MEKTEBİNDE nın İzmir vapuru ile de bir gece rağmen, A lmanyadan ihracatçı te tek bir büro marifetile idar e 

Davasına Dah 

Devam Edildi 
2 Şubat ile 26 Mayıs arasın 

315 kuruştan 400 kuruşa kad 
muhtelif fiyatlarla kalay satar 
ihtikar yapmak suçundan mu 
Keme edilen Rabeno P.oli i 
duruşmasına dün de devam ed 
miştir. Dünkü duruşmada suç 
avukatı mahkemeye bir res 
gazete vermiş ve bunda devle 
kilosu dört yüz elli kuruştan 
lay mi.ibayaa etmekte olduğu 
dair resmi ilnna işaret eder 
satışlarında ihtikar mevcut 
madrğını söylemiştir. 

Mahkemenin bazı yerlerd 
sorduğu suallere henüz ce 
gC!lmemiş olduğu için duruş 
başka giine bırakılmıştır. * 23 ve 28 kuruşa satmal 
icap ederken, birbirlerinden a 
rak 35 ve 38 kuruşa demir s 
rak zincirleme ihtikar y 
maktan suçlu Garo Mehteryan 
Prodromos ve Yusufidis hakk 
daki duruşma da neticelenmiş 
Bu sabah sekizinci asliye c 
mahkemesinde bu ise ait ka 
suçlulara tefhim edil

0

ecektir. 
HAPSE MAIIKÜM OLDU 
Sabıkalılardan yankesici 

ammer, dün Marpuççularda 
sanın cüzdanını çalarken ya 
lanmış. derhal mahkemeye tc 
edilmiştir. Üçi.inei.i sulh c 
mahkemesinde yapılan duru. 
sonunda Muammer, üç ay ha 
mahkum ve derhal tevkif e 
miştir. 

Bugünkü Program ; 

7.30 
7.35 
8.00 
8.10 
8.20 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 

Program 
Hafif solo parçaları 
Ajans haberleri 
Ev kadını 
Çigan havalan (Pl.) 

• 
Program 

(Pl.) 

Muhtelif şarkılar (I'l.) 
Ajans hcıberleri 
Muhtelif şarkılar (Pl.) 
Karı~ık progrnm (Pl.) 

• r arasında dün İstanbul 44 ne kaldmlrnışlardır.t i Saat 15 te Ortaköyde Yi.iksek tenezziihii yapılmış. bu ten·~aüh tückcarla1rımdızın bazı11arına gelen edilecektir. Böylelikle idarenin, 
ilkmektep binasında bir TUTUI,AN ERO NC LER Deniz Ticaret mektebinde bir tö- çok eğlenceli olmuş ve gece saat me tup ar a, yeni an aşma esas. amortismandan başka bir kar te- ıs.oo Program 

D ün Zeki, Mimi, Arap Osman blr buçuğa kadar devam etmıştir. ları dahilinde sipariş yerilmek Ü- min edebileceği ümit edilmekte- 18.05 Rııdyo Swing Trio'su 
a n yapılmıştır. İmtihana ve Süreyya isminde dört eroinci ren yapılmış, mektebin bu ~ene- zere teklifler yapılması bildirıl- dir. 18.30 Çocuk scıali 

memur girmiştir. yakalanmış, ceman 41 paket ero- ki mezunlarına diplomaları nıe. d mektedir . Alman ticaret müesse- ı 19.00 Milzik: Çocuklnr fı;in (f'l. 
- · ı t t d'I · · T · d Bir Ceset Bulun u ~~~~!!!!!!!~P!!"!!!!!!!!!!'!'~!!!!!!!!!!!! k F • EKLİK BU GDAYLAR inle bir miktar esrar müsadere e. rasım e evz e ı mıştır. orf'n e sele ri, Bertin Büyük Elçimizin 

1 
19.15 Mti1.i : n ıl heyclı 

dilmiştir. Kaçakçılar asliye be- Donanma Kumandanı Şükriı O- dal ü cmföy cmföyp cmfösh s Berlin t icare t odasında vermiş Ö L Ü M !9.45 Ajans habcılcri 
zı kırmacıların buğdaya şinci ceza mahkemesine veril. kan, Parti İdare H eyeti Reisi Arnavutk öyde, Akmtıburnu olduğu nutuktan ilham alarak 20·0° Konusma (Çiftçinin SllRtı 

k Ştırdıktan sonra istih F"k t S 1 M" k l~t v k AI Merhum Müderris Ahmet Cevdet 20.15 Müzik: Çıftçinin snati a r arı - mişlerdir. 1 re 1 ay , una a 1:1 e a e. civarında denizde bir ceset bu. geniş ölçüde sipari.ıler vermek 
l d •· t• }\K.. N k' D '.'I zevcesi ve Hüseyin, Hakkı, Hilmi ve 20.30 Ankara radyosu küıne he ettikleri kırma an egırmen- * Galatada K av al sokagyında ı 1usteşan a ı , enız kuman- lunmuştur. Yapılan tahkikat ne- niyetinde olduklarını m ektupla-

Bedriye Sirel'in anneleri, İzmirde 21.l 5 Konuşma gönderdikler i hakkında be- oturan hamal Osmanın kızı 5 ya- daru Cevat ve Beşiktaş K ayma- ticesinde cesedin havagazi şirke- rında işaret etm ektedirler. P iya. d H . 
1 

d t . 
H1.1m i asytirek'in hem:ı reı::i Safiye 21.30 Ra yo gRzc c~ı 

eye şikayet yapılmıştır. Bu şında Mahmudiye, evin ikinci kamı hazır bulunmuşlardır. ti muhasebe dairesinde kat ip samızda A lmanyaya ihracat için Sirel vefat etmi~tır. Cenazesi bugOn- 2 ı.4 5 Mi'ızik: füırlyn s:ılon ork 
y et üzer ine belediye ekmek- kat pen~eresinden düşerek ağır Şt'hir b andosu İstiklal mHrsmı Mehmet Karadayıya ait olduğu henüz hiçbir teşebbüs vaki olma- ki.i Salı günLi Büyi.ikadada Madende 22.30 Aj11ns h.ıbcr1cri 

...-bugdaylann doğrudan doğru- yaralanmıştır. Çocuk baygın bir çald.ktan sonra, mektep müdür ü anlaşılmıştır. Mehmedin bir k a- mıştır. Yeni anlaşma esasları Yılmaz Türk caddesinde 66 numaralı 22.45 Miızik 
-_...Jl!ii.cııı~e:zın~le~r~e:_~se::v~k~ed~i~lm~e!Sin~e:.1.!:h~al~d~e~jŞ~i~ş~li;._ç~o~c~uk~~h~a~s~tan~es~in~e~S~ii~r~u_::rı:_· ~D::ev~r~im~~i~le~~M~ü~iı~a~k~a~la~· t~z~a~es~e:r~i~o~I~ar~a~k~d~en;::iz~e:;;d~ü~ş~ü~p~, ~b~o~-Lm~al~·~u~-~-1~ ... u .... k_t_a_n_s_o_n_r_a_fa_a_l_iy_e_t_e.......,eı:ı.ıvwin..ıı.d;JJcwoıncD-Jk:ııa lil.lıinır,El!tlua1"ra~k=.ı.ı.ıö;..ğ_te_n_ıı_m_a_zı_n_ı --"'23.ı....'°ooı_x.C.a:ııztlbll.a!'ö..nLd..ı;(tr.I'wl~. ):il.!!L.... 

mm 
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Fransız Meclisi 
Viclıg' e Yerleşigoı ·!:~~::;;;~kametini Orduları Kumandanlığına 

r:~:;~~~::·0 ö~~~:~~ Tayin Edildi 

Habeşler 

Arasında Hitler, Evvelki 

Me~hul Asker 

Gelerek 

Etti 

Sabah Parise 

Mezarını Ziyaret 

günlerde. hattıi saatlerde, 
Almanya tarafından bir istila Yak 1 n 
beklediği \'e ona göre hazırlandı. Şarktaki İngiliz 

Ordularının Beslenmesi 
için Tedbir Ahnıyor 

in anlaşılıyor. Bir taraftan Mister 
Chaınberlain'in, diğer taraftan 
istihbarat Nezareti Müsteşarı 
Nicolson'un diinkü beyanatı bu
na deliılet ediyor. İki İngiliz 
riiclüniin ısrar ettiği nokta, İn. 
ttilterenin biitiin ku\'\'etile istiliL 
ya karşı koyacağı ve Almnn sat. 
vetini kırmadan sulhe yanaşını
r:ıl'ağıdır. 

İngi1terenin bu hattı hareketi 
tnkip etmcğc mecbur olduğu, son 
derece sarihtir. İngiltere istilaya 
karşı koymaz \'e bu ~·olda mU\•af. 
fak olmazsa çok tehlikeli bir akı. 
betle kar ılaşır. 

Bu ylizden İngiltcrcnin imdi. 
ki Baş\'ekili Churchill de, eski 
Ba vekil Chaınberain de İngilte. 
renin deniz, hava ve kara kuv
vetlcrilc adım başında. sokak 
ha ındo, \'e her yerde harbcde. 
rck bti1ayı boğmağa çalısacağını, 
aksi takdirde harp ede ede mah
volmayı göze alacağını söylüyor. 
lnr. 

Büyiik hir azmi ifade eden bu 
sözler, tehlikenin büyüklüğü ile 
tniitenasiptir. 

İngiltere ve Balkanlar 

J ngiltere bakımından ,•azi. 
yet bu :merkezde olmakla 

beraber, İngilterenin her vakit. 
ten ziyade bu sırada maruz ola
C\li:'l 1azyikı hafifletmek istiyece. 
ğj şüphe götürmez. Tazyikı hafif. 
!etmenin hir ~arc i de, onun ba~
ka bir istikamet almasını temin 
etmektir. 

Bizzat İngiliz siyasi muharrir. 
leri tarnfındnn anlatıldığına ::ö
re, bu mrada fogiltcrcnin ümidi, 
Alman tozyikının Cenubu Şarki 

Avrupaya da çevrilmesi \'e İngiL 
terenin bu sayede bir taraftan 
daha iyi hazırlanmak imkanını 
~ide etmesi, diğer taraftan da Al. 
1llanyanın hiitiin tnz~·ikına tek 
bn!iına maruz kalmamasıdır. 
Anlaşılan So\'yetlerin hu sıra. 

da Bcsarabyan işgal etmeleri ''e 
bu yiiz<lcn Macaristan ile Bulga. 
ristanın ela Romanyayı hudamnk 
ırasının hiilfıl ettiğine inanarak 

harekete geçmeleri ihtimali, İn. 
g;lternin hu iimidini tak\'iye~·c 
:Vardım ediyor. 

Çiinkii Macaristan ile Bulga. 
l'İstanın bu sırada Roınanyaya 
3'liklenmeleri yiiziinden bir harp 
«:ıkması Almanyayı son derece 
nlakadar eder. Almanya, Roman. 
Yııd~n aldığı petrole \•esair ipti
dai maddelere, Balkanlardan aL 
dığı her ~eye, biiyiik hir chcın
tniyct \'erdiği iı;in hu sırada Bnl. 
kllnlarda bir harı> rıkınasını, bu 
harp yiiziinılcn ihtiyaçlarının 
Sckte~·e uğrama ını istcmeL. 

Bu yiizclcn J\lnınn~ anın )lnc.1. 
tistan ile Bulgari tan iizcrindc 
l" ir edcre'k onları, harp sonuna 
kadar heklctmeğe ımn•affak ola. 

Hamburg 

On iki 

Petrol Depoları Tahrip Edildi, 

Alman Tayyaresi Düşürüldü 

Roma, 1 - .Bugün neşrolunan bir tebliğe göre, Mare
şal Graziani, Mareşal Balbo'nun yerine Trablusgarp kuv
vetleri Kumandanlığına tayin olunmuştur. 
Mareşal Graziani İtalyan müs. \--

• • " •. ' • r • I• l ;~~~;;~ ~~::~~!~:=r~~~:nm~~i~:: flM•••••• 
~~en~;~!~:1:;ş,"~:S~~~~st~~:~;~~: 1;J11~ll"':"t~;l•,.;"J"•i4:) ! f!! Dl 
lası üzerine Habeş umumi valili. 
ğıne tayin olunmuş, fakat Adi. 
sababada Habeş bir vatanperve. 
rin kendisine attıgı bir bomba 
üzerine İtalyaya naklolunmuş. 
tur. Üç hafta once İtalya erkanı. 
harbiyesine tayin edilen Mareşal 
Graziani, Afrika dillerine vuku. 
file tanınmış bir tnüstcmlekat 

lngiliz Resmi Tebliği 
Londra, 1 (A.A.) - Hava Nr.zareti teblığ ediyor: 
Dı.in gece zarfında duşman tayya.ı?lı.?rı üç mıntakada laaletlayın 'ı•ıcum

lıır yapmışlardır. 

fatihidir. 
MISIRA KARŞI l'AARRUZ 
Onun Mareşal Balbo'nun ye. 

rine tayin olunması, İtalyanın 
Mısıra karşı takip ettigi siyaset 
namına bir tahav\'Ül telakki o. 
lunmakta ve Mareşal Graziani. 
nin Mısıra karşı askeri bir taar. 
ıuz hazırlaması beklenmektedir. 

İngıltercnin şarkında tayyare m~yd .. n\arına matuf olması liı ım ı;;cl"n 
nir miktar ın!ilak bombaları atılmılj•ır. Gi!lles'de 'c İngıltcrcnın garbın
d" yine inftlak bombaları atılmışt·r. Bu mıntakalarda ınsanca hıçbir za vı ı 
olmadıgı gibi muhım hasarat da yo .. lu". iskoçyanın şar tında bır ş<'ht<! 
yangın bombalarile hucum cdilmlcti r. Bır mektep tahrıp cdıl;nı. ~ c bır 
kı~ı de hafifçe yaralanmıştır. Başko :ıayiat yoktur. 

. . . ı . . _, ·+~+1 1o. ıc ~ ... ~ ........ \ ~-

Orleans 
Limanı 

Bu taarruzun ne zaman tahakkuk --o--
edeceği mal(ım değildir. Fakat 50 Muhafız, Beşinci Kola 
Mareşal Graziani'nin Balbodan Karşı Vazife Aldı, 
farkı, çekirdekten yetişme bir Liman Kapatıldı 
asker olmasıdır. Mareşal Balbo, 
her şeyden ziyade bir hava mü. Orleans, 1 (A. A.) - Beşınci 
tehassısı idi. Graziani ise tam koln karşı alınan fcykalaje tcd
mimasile bir askerdir. Ve bu bir~~r bugun meriyete girmiştir. 
yüzden onun bir taarruza geç. Yeııı Orleans limanı hususı ::nü
meden evvel düşünrnesi ve hazır. saadeı-i olmıyan halka kapatılnış 
!anması icap ettiğine inanılıyor. tır. Bugün 50 muhafız lim;rnda 

• vazıfe almıştır. 

Londra, 1 - MareŞal Graziani Re5mi mahafilin bey'lna.tına 
gibi bir askerin Libyc kuman. 
danlığına tayin olunması, İtalya. 
nın ::\1ısıra karşı bir maceraya gL 
rişmiyeceğine dair bir kanaat u_ 
yandırmıştır. Mareşal Graziani, 
Habeş harbi sırasında cenup cep. 
hesinde çalışmıs ve ancak Ma. 
reşal Badoglio'nun şimalde ka
ti muvaffakiyetler kazanması Ü. 
zerine cenupta ilerlemcğe imkan 
bulmuştur. 

Yakın Şarkta 

Ingiltere Mısırpa gayet ını.i. 
kemmcl hazırlıklar yaptığı ve 
Mısırlıların da ınüzaheretindcn 
istifade ettigi için İtalya tara. 
fından vuku bulacak her taarru. 
z.a hazırdır ve her taarruzu aka. 
mcte uğratacağına kanidir. 

nazararı beşinci kola mensup kim 
selerin ve sabotaj yapanlaıın zi. 

yanı o kadar fazla olmuştur ki, 
limanı kapatmak bir zaruret ha
lini almıştır. Bundan başka tüc. 
car \'esair gemilerin resmini çek. 
mek te menedilmiştir. Küçiık g~. 
miler doklardan 200 ayak uzakta 
duracaklardır. 

Hücuma Uğnyan 
İngiliz Vapurlan 

Ncvyork, 1 (A.A.) - Gece At. 
!antikte İrlandanın tahminen 300 
mil Cenubu Garbisinde 3921 ton. 
luk Guido ve 4871 tonluk Zarian 
ismindeki İngiliz vapurları dii§
man denizaltılarının hücumuna 
uğramıştır. 

hasar:l sebep olmamıştır. Yalnız 
iki sivil maktul düşmüştür. 

Cenubi Afrika hava kuvvetlP
ri dün Makaka'yı bombardıman 
etmiştir. 

Metaksas·ın 

Beyanatı 
---o---

" Yunan Köylüsü, Harp 
Sahnelerinde Çocuklarının 

Kanını Dökmüştür11 
Atına, 1 (Hususi) - l\1llli ko

operatifler federasyon.ınun 1kinci 
kongresinde Başvekıl M . ..Metak
sas da bulunmuştur. Yunnn B..ıŞ
vekili Elen ananesinin bekçisı o
lan köylüye milletin minııettar
lıgıı~ bildirmiş, sözler;ni şoyle 
bitirmı~tir: 

"- Bugün etrafımızda kop
muş olan kasırganın · ·.,de ~unu 
beyan etmek isterim hC'r kop 
ettiği zaman, Yunanbtanın k<iy 
ahalisi, kendisile çocuklarının 
kanını, Yunan ordusunun bulun. 
duğu bütün harp sahnelerinde 
dijknıüştür.,, 

GAZETELERİX NE "RİYATI 
Atina, 1 - Trakya oyunlJrı. 

n•n 15 inci yıldönümü ve Drama 
da şehrin kurtuluş senei devri
yesini tesit için yapılan şenlıklcr 
münasebetile gazeteler, Trakya 
ve Makedonyanm ve kralıyt'tin 
diğer bütün vilayetlerinin. vii~ut 
ve rı.;hları takviye için araların. 
da gayretlerini bir mısli artt•r· 
m:.ıkla olduklarına işaret <'imek. 
teclir. 

mektedir. Ta~yare dafi batarya. 
ları · işlemiştir. 

lNGILIZ TAYYARELERiNiN 
YEXİ UÇUŞLAR! 

İngiltere hükurneti, Yakın 
Sarktaki bi.ıtün kuvvetlerini as. 
keri bakımdan beslemek için i. 
cap eden tedbirleri nlmıştır. Bu 
tedbirlerin en muhimmi Hindis. 
tandaki bütün fabrikaları askeri 
ihtivacı temine kifayet edecek 

Czığı sanılıyor ve bu ~ iizden Cc- hal~ getirmesidir. Bu fabrikalar 
llubu Şarki Avrupada hir intizar top, mitralyöz. mühimmat vesair 
dene inin haşlaması bekleniyor. ıhtiyaçlan tatmin edecek ve böy 

Balknnlardn bir harp pknıu- lece yakın ve orta şarktaki İngi. 

ht.Jdutlarında kayda değer yeni 
bir şey olmamıştır." 

Garp Cephesinde 

Dün gece fena ruyct şeraitine 
rağm!!n bombardıman tayyare!e
ri~1in Almanyada askeri hedeflere 
hücumlarına devam etmi:ılerdi.r. 

ı. Alınanyanın İngiltere iizcriıı- liz ve müttefik ku~vctıer hiçbir 
de yaııacağı tnz:yiki tahfife yar. sıkıntı cekmiyeccktır. • 
dıın eclcccj!i idn İ n..,iltcrcnin işi. Bundan başka ,\ vustralyn oa 
tıl' ı:clchilir İ'aknt ""hugiinki.i va-1 İngiltere hesabına zırhlı imali 
· Al • ' el h h h' icin bütün tczgfıhlarını kullana. 

):ıvet mannının n u ar ı kt .. · 
1 

., 1- _ .. l •. 
0 

ca ır. 
()il cınegc <'n ısncngını go crı~ r 
\•c bugiinkii Alman~·anın ı;:erck 
:\Jacnristnıı. gerek Bulgaristan 
•izerinde İngiltcreden dnhn mU
~S!'IİT olacağı tahmin ediliyor. 

Vaziyet her halde merakla ta. 
kibe değer bir mahiyettedir. 

Moskovaya Giden 

Bulgar Heyeti 
Sofyn, 1 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 
Bulgar hükümetinin 

murahhasları Botar ve 
hususi 

Dedeja. 
lloff, ziraat sergisini ziyaret et
tneit üzere Moskovaya hareket 
'-"tmi!:lerdir. Bildirildiğine göre, 
'ki mcmlt'ket arasındaki ticari 
lllünasebetlerin inkişafını temin 
edebilecek vesait uzerinde de 
b'ıünakasa edeceklerdir. 

Lihyncla 

Askeri vaz.ivet hakkında veri. 
len malümata· göre, İtalyan ma. 
kamatı bugun Espero muhribi. 
n~n üssüne dönmediğini kabul 
etmektedir. 

Kahirede neşrolunan bir ~eb. 
l;ğe gore, dün Libyede İtalyan. 
farın beş tayyaresi duşürülmüş. 
tür. 

Eritrcde 

Kahirede neşrolunan resmi bir 
tebliğde deniliyor ki: 

"Garp çölünde ileri temas kı. 
talarımızın Sidi • Aziz • Katuzzo 
mıntakasında harekatı devam et
mektedir. 

Eritrc İtalyan Şark Afrikası 
MALTAYA TAARRUZ EDfT n1 

Maltaya taarruz edilmiş. fakat 
bu h.:>va taarruzu mühim hiçbir 

İngiliz kaynaklımna göre İn. 
p-iliz hava kuvvetleri diin birçok 
Aiman tayyarclc-ri diişlirmüşlcr. 
cl•r. Duşürülen tfiyyarclerin sa~·ı. 
"ı 12 ye ,·armıstır. Bunların çoğu 
r,ransa iizerinde düşiınilmüşli.ir . 

GALLF.S ÜZERİNDE 

Alnııın tayyareleri bu sabah 
erkenden Galles memleketi iızn. 

rir.den ve çok yüksekten uçmuş.. 
lar fakat dafi bataryaları ateşile 
~ardedilmişlerdir. Alman tnyya. 
relerinin Galles memleketi üze. 
rine yaptığı mütevali sabah zi. 
yaretlerinin, bu. beşincisidir. in. 
gilterenin cenubu garbisinlİe u. 
zaktan gelen infilak sesleri işitiL 
mıştir. 

İskoçyada 

Iskoçyanın şimali şarkisınde 
tayyare yangın bombalarile bir 
mektep yanmıştır. Hiçbir •nfi
lak bombası atılmamıştır. İki ki. 
şi hafif surette yaralanmıştır. İn. 
silterenin cenubu garbisi üzerin. 
tle iki defa tayyare sesi işitilmis. 
tir. Bomba atmadıkları zannedil. 

Hnmburgda petrol depolarına 
isabetıcr vaki olmuş ve bu depo. 
!ar yakılmıştır. Daostadt mınta
kasır.da bir çok hedeflere hi.wum 
edilerek yangınlar çıkarılım'?, in
filaklar;. sebebiyet vcrilmiı;tir. 

IJamm ve Osnabruck demir. 
yol.ı iı-.ta::;yonlan yeniden l'ombar 
dımı;n edilmiş ve büyük yanı;m
lar ç;karılmıştır. Vessel'in şar. 

kında Dulmcn demiryolu ıltisak 
nokt&~ında atılan bombaıar :!ıf•

Uıkler yapmıştır. N'orderncy ı.da
sındaki tayyare meydanları ile 
Bremcn'in garbinde Hontlo..:n ve 
Dotmund tayyare mcyjanlrırı ye. 
nideıı bombardıman edilmistir. 

Tı.yyarelerimizin hep:ıi üsleri
ne dönmüşti.ır. 

CllURCHİLL BUGÜN BEYA
NATTA BULU~~llYACJ\K 
Reutcr'in Parlamento muhabi. 

rinin ôğrendiğine göre, İngilil 
Başvekili Churchill, bazılarının 

tahminleri gibi, yarın Avam Ka
marasında Fransız hadis~lnri 
hakkında bt'yanatta bulunmıya 
caktır. Churchill'in bu hafta han. 
gi g\in söz söyliyeccğı kati sure~
te malum değildiı: 

Londra, 1 - Havas ajansının bildirdi_ğine göre, Fran 
sız hükumeti Clermont - Ferrand şehrine yerleşmişti 
Dairelerin birçoğu dün sabah mesaiye başlamıştır. Rei 
cümhur M. Lebrun, Royat'ta bulunuyor. Mareşal Pctain 
p a r ı iı. m e n t o reis vekille. r 
ri Camillc Chauternps ve Pierre ı ~fifK 
Lavare ve Dahiliye Nazırına lıağ- =': t•4 

lı daireler Clermont Ferrand'da ;;iı " 
çahsacaklardır. Hükumeti takip lllliİlıİİllll ________ _ 

ederek nezaretlere mensup erkan yaz Saati 
ve memurin de yeni merkeze gel. 

Amerika Deniz 

Kuvvetleri Artıyor 
-------- ----
Donanma Havai 
Adalarına Döndü 

Vasington, l - Kongre, bu 
sabah harp kazançlarının tahdidi 
ve askeri mukellcfiyet ışlerini 
tetkike devam etmiştir. 

Ayan Meclisi , Buyuk Okyanus 
ve Atlantik deniz kuvvetlerinin 
yüzde 7:; nisbetinde arttırılması. 
na dair Mebusan l\leclisince kn. 
bul ed len kanunu tasdik ede
cektir. 

00!\AN)JA llAWAf 
ADALARINA DÖNDÜ 

Nevyork, 1 - Amerikan do
nanmasının Hawai adalarına av. 
deti dolayısilc donanmanın ha:-p 
halini temsil eden manevralara 
iştırak etmek üzere gizli emirler. 
le hareket ettiği bildirilmekte. 
d'r. 

PA:\'A:\TA VALİSİ ROOSE
YEL1"LE GÖRÜ~TÜ 

Nevyork, 1 - Panama kanalı 
mıntakası \alisi General Ridley, 
buraya gelmiştir. General, Reisi. 
cümhur Roose,·elt i l e ka. 
naldan '·Normandic,, tipinde 
buyuk vapurların geçmesi imki'l
nmı verecek olan yeni inşaat 

hakkında görüşecektir. 

KONTROL EDİLECEK 
ECNEBİLER 

Vaşington , 1 (A.A.) - Roose
velt tarafından imza edilen bir 
kanun mucibince üç milyon 
500.000 ecnebi, polis taragından 
kontrol edilecek ve parmak izle. 
ri alınacaktır. 

miı:Ierdir. 

P<ırlamcnto Vkhy'ye yerlese· 
c,:ktir. Nezaretlere ait dair<'ler 
Royat, Bourbonle. Le Mont Dore 
ve Chatel Guyon'da bulunacak. 
tır. 

Mareşal Petain, diin hükumet 
aza!arile gorüşmuştür. 

HİTLER PARİSTE! 

Londra, 1 - Havas ajansının 
bilclirciigine göre, Hitler p~zar 
sabahı habersizce Parise gc!miş, 
İnvalıdes·i, Napolyonun mezarını 
ve Arc de Triomphe'daki mechul 
askenn kabrini ziyaret etmiştir. 

PARİSTE HALK NASii~ 
YAŞIYOR? 

Londra, 1 - Paristen g~len 
haberlere göre. şehirde yiyecek 
tedadki müşkül bir "Safhadadır. 

Magazalar kapılarını yan aı:mnk
tadn- Nakliyatın zorluğu yüzün. 
den gıC.a maddeleri satan <.!.tikkim 
]ara tehacüm fazladır. Nakil va
S\tafanna nadir olarak tesadiıf c.. 
dılıyor. Alman zabitlerinin bin. 
di:deri arabalarla umumi hizmet. 
lerde kullanılan nakil vasıtal.ırı 
oldukç& çoktur. Seyrüsefer mun
tazrımdır. M~tro işlemekterlir. Pa 
ris polisleri Alman polislcrınin 

yardımilc seyruscferi tanzim icın 
çalısıyorlar. Geceleri, Alman sa
ati ılc saRt 9 da ısık .ı indürme 
isarcti verilmektedir. Bu c:a,ltten 
sonra dışarda kalanlara Alınan 

polislcrı sadece evlerine gitmele
r ini tm·siye ediyorlar. 

Alman zabitleri. üzerinde Al. 
man bayragı görulen bi.ıyiık otel. 
)ere yerleşmişlerdir. Kıfaat, e\'
vclcc Pariste ikamet etmiş olan 
zabitlerin emir ve kumandası al. 
tında garnizonlara yerleştirilmiş. 
lcrdir. Şehrin asayişi . Alman ku. 
mandanlığı ile irtibat halinde bu. 
lunan Paris zabıtası tarafından 
temin edilmektedir. 

FRA~SIZ DEXİZ ''c HAVA 
KUMANDANI 

Lo11dra, l - lngilteredcki 
Fransız gönüllüleri lejyonu ku
mandar.ı General De Gaull, bu 
ak~am resmi beyanatta buluna. 
rak huı Fransızların 1eniz ve 
hava kuvvetleri kumandanlıgına 
Visomiral Muselir'yi tayin etmiş 
olduğunu bildirmiştir. 

Şeyhlik Ve Dervişlik 
Peşinde Koşanlar 
Takip Edilecekler 

Adliye Vekaleti, Bu Gibi Cüretkarların 

Şiddetle Tecziyesi l~in Bir Tamim Gönderdi 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) - Adliye V ckaleti, 

bazı yerlerde tekke ve zaviyelerin sinsi bir surette faali
yette bulunduklarından bahisle ınüddciumumiliklere şu 
mühim tamimi göndermiştir: 

"Bazı yerlerde, bilhassa şark maktadır. 677 sayılı kanun hük, 
vilayetlerimiıdc 20 Teşrinisani müne muhalefot edenler hakkın. 
341 tarih ve 677 sayılı kanun hü. d:tki tahkikata C. Müddciumu. 
klimlerine aykırı olarak tekke mileri tarafından itina edilme. 
ve zaviyelerin gayet sinsi suret. si ve delillerin zıyaına meydan 
te faaliyette bulundukları ve ba.

1 

verilmiyerek suçlulr-.rın vaktinde 
zı eşhasın şeyhlik, dewislik ve mahkemeye tevdi edilmeleri ve 
seyyitlik, babalık, nakiplik gibi duruşmaların da kı a bir zaman. 
unvan ve sıfatları istimal ve bu da hükme iktıranını temın ede. 
u:ıvanlara ait hizmetleri ifa cek surette dava açılması lazım. 
ve kisve iktisap ettikleri go. dır." 
rlilmektedir. Filhakika cskidı>n Vekalet. bu gibi eşhasın irticai 
bu müesseselere me\·cut olan ve muzmar siyasi maksatlar ta. 
ınerbutiyeti gevşemiş ve halkı. şıyıp taşımadıklarının ve bu gibi 
mız umumiyet itibarile bu mü .... s. kimselerin faaliyetlerinin saik ve 
SPseleri yaşatan batıl itikatların hedeflerinin meydana çıkarılma. 
t~sirinden kendisini koruyacak sına çalışılmasını da istemekte. 
derecede uyanmıştır. Fakat bü. dir. 
ltin bunlara ragmen bazı cc;ha ... ın Siyasi ve irticai maksatlar gü. 
halkı isti mar hu ... ustında tekke den ~ahıslar, halkı izliılc tevcs. 
ve zaviyelerde gizli bir suretl1.. stil ettiklerı takdirde takip ve 
mevcudiyet ve faaliyetlerini ida. tecziyelerindc hassasiyetle hare. 
m<>den faril! olmadıkları anla ... ıl. ket edilecektir. 

J'azan: B. FELEK 

G ünü giinünc uyınu~ or k 
Diye ıttıratsızlardan b:ıh 

scdcrlcrdi. Halbuki zamanın 

ati saatine U) madığı bu sıralaı 
ne di~elim? 

Sanki saatin tabii yiirü ii~ü b 
zi az ihtiyarlatıyormu~ gib1, C\ 

velki gece saatleri birer saat iJ 
ri sürdük. 

Bununla hepimiz birer sant d 
ha ihti~ arladık. Zc\k \'e safa il 
çalgı ~ağnak, içki, , biçki, kadın 
kumar, huliı a eğlence ile ihti 
yarlıyonlar, nihayet: 

- J!;ltiyarla:!ım ama, 
de yaptım, diyebilirler. 

Ya hl'n ne di ·c~· im? 
Ruoyoda isittim, gazetede oktt 

dum 'c saatimi altmış dakika ı 
leri sürdiim. 

Hu kadar tatsız ihtiyarlayıc:I\ i 
çcrlcrim doğnısu. 

lfallnıki in an ya!'\nmaılıkr 

kocamaz. Rahmetli Vartan Ef 
di arkoda,.ımı1.a birisi: 

- Vartan Efendi! 1\Ia. il 
hep e.-kisi gibisin. Hiç ihtiyari 
mr~·oı un! 

I>c:-·incc, o da: 
-- Ynşanııyorıız ki 

lım' CeYahım ,·ennisti. 
Biz de ~·aşamadık<;a ihth arl 

mayı kahııl edeme:\ iz. Şimdi ı 
olıu·al( hu hir saatlik hnkknn 
Belki hana o aatte bir pil aı 
\'lırıır, belki bir giize] h:ıtuıı ·, 
~ur, belki bir hii~ iik de\ lct h 
şınıa konar belki. .. 

- İyisin ama dostum hum 
aksi de olabilirdi .. Belki o ~;aatt 
sana hiı otomobil ~arpar, bl' 
sen bir ~iizel Jıntunn tut.ıiur h 
ki hn§ına bir bii~ iik hcl:ı g br 
Belki .. 

- Sn kardcsiın anladım' D 
sen<' biı saat ileri siırdü;;umu 

iyi oldu. 
- Belki de! Ciinkii saatlC'ru 

de kendine göre bir uğuru 'nrdır 
Onun için bü~·lc iizerinıi:r.de lı 
tc.ı.ir l'nıımadan. saatimizi :ıltr u 
dakika çalıstırınadan. bi.ti. •' 
caba ah ,. a 1 ne olnc ıl~! aı 
ye tnsalandırmadan geçh ere 
zararsız, masrafsız YC l.!an rz hı 
antc kızacak yerde memnun ol 

doc;tum! ){c ke her şey bu sc u 
sadaHz, bu izsiz, belir iz saat ı 
hi ~elip geçse! Ama sen kendin 
lıir saat daha ihti~ nr hissrd ~ or. 
mu sun? Ediver n canını! Biz: ~c 
nin gençliğini de hiliriz. Alclırn 
da ~ nz :.ant ine uy! Erken kalk. 
İlk iıtehilirscn horos olursun. Er 
kcn at! l\1iden dolu olmazsn ı;u 
zcl rii~ n lar gorür iin. 

Baltık Memleketl 

Arasındaki 1 tifak 

iptal Edildi 
Reval, 1 A.A.) - Estonya e 

Letonya hukumetleri iki meml 
ket arasındaki ittüakı 1 Temm 
1P40 dan itibaren iptal eden 
anlaşma akdetmişlerdır. Hu u.. 
metin teklifi uzerinc Reisicu -
hur, Estonya, Litvanya ve Letn • 
ya arasında işbirlıgi muahed 
nin iptalinin zaruri oldugunu ka. 
bul etmiştir. Hariciye Nazınn 
diğer iki hukümet nezdınde y 
pılması lazım gelen teşebbu 1 -
ri yapmak hususunda mezuni 
verilmiştir. 

Linters Pamuğunu" 
İhracı Menedi di 

Ankara, 1 ı TAN Muhabir·l". 
den) - Beynelmılel siyasi v 
yet dolayısile bazı malların ihr • 
cının men'i .,;c bazılarının lıs 
usulüne tabi tutulması ha 
da.ki karamamC've ek kar, 
tn" Vekiller Heyetinee t dk -
tlilmi"tir. Bu kararnameye 
barut ve me' addı infil · kivc Tl' 

lınde kullanılan Unters pamu.ısu. 
nun ıhracı menedilmistir. 



Hi K AYE 
•••••••••••••• 

Çiçeğin Edepsizliği 
Yazan : H ALIKARN AS BALIKÇISI 

lün davetlileri arasında leri yoktu, fakat ozleyiş ve scv
Bay Nejat ta vardı. O gılerinin ateşi onları kendıle

ızl ğıne ragmen gel- rınce dıle getirdi. Gelin o sıcak 
Salonun en tenha koşe- ıozlerl endamınca dınliyordu 
b koltuga oturdu. Tren Dinledikleri bagrına acı acı sin

en, ıstasyonda gurultu dı. Ona hayran hayran baka
dugun evınde gurultu, rak, "susayışım o kadar yakıcı 

da fazla idı. Merasim ve ve kavurucu ki, yanıp ugrunda 
ler bır tren tarifesi inti. hiç oluyorum',. dıye bağıran 
cereyan edıyordu. Bu gL vurgununa gelin, berrak. bakı i-
asimde soylenmesi A- le uzun uzun baktı, acıdı. Bir 

Olan tebrik ve temenniler saadet buğusu içinde kendinden 
tekrarlanıyordu. geçkin, fıdan boyu kendisine 
ada içkıler sundular. İçki- has eda ile eğildi. Sözsuz sevgi
adlarından mı, fişelerin. sini, dudağının yumuşak doku

yoksa kendılerinden mı, nuşunun talikatile bildırdi. "İş-
ed nse Nejat artık burada t• guneşe bakıyordum Sevgini 
ne dıye davrandı. Fakat gtlneş ışığına tercih ettim. Yer. 

ilden yine koltuğa yuzundeki bakamız ancak yine 
Etrafına yorgun yorgun biz, kendimizdendir,, dedi. 
Gelinin başında porta- İşte bundan dolayı hazin 
Ierinden yapılma hır renkli menekşenin koynunda 

vardı. Salonun her tara. san hır sevinç rengi parladı. 
vazolarda çiçekler, bu. Duğun evine demet demet 
goruluyordu. menekşeler getıren davetlilrr a. 

halsizliğinden, geru caba menekşeleri bunun için mi 
Nejadın ıoz kapaklan getiriyorlardı? Hayır! Adet ye. 

uzerine kaydı. Göz rinı bulsun diye. 
.... P1nın ardındaki karan. N ejat başını kaldırınca gü· 

bazısı hareli kuımpatlan neş batıya yıhyordu. Ko. 
bazıJan hercai menekşeler CR bir siyerj mimari katıvetle 

,ren!tler açılıyor, halka haL elit gibı dimdik duruyordu. Bu 
yor, ve kaybolup ıL binanın bir kaç çeşidi tıpkı ak. 
bafkalan peydahlanı. şam salası gıbi gece açarlar. Bu 

Bunların bir tanesi hale. kara çiçek guneş ışığına cev p 
yaya, karanlıklan go- vcrmiyecek kadar utangaç ve 

!'f*D&tıınıın dışına surdu. San. derındir. Gunduz gozlerıni ka
nur infılik ediyordu. Ne. par, başını bagrırun en kuytu 

sm:ıaıni çiçeklerıle pınl pı. yerıne eğerek yumulur, kendi
koca bir portakal a- ni tamamen kendinin i-win top. 

onunde buldu. Yapra.it- lar. 
damarlarından akan yem- Ve güpegündüzken gecenin 
kan, çiçekte, bembeyaz bir rüyasım gorür. Bu çiçek konuş. 
oluyordu. Çiçek solup öL muyor diye duymuyor sanıyor. 

bal yapıyor, - ve me. sanız, ıusuyor diye haykırmıyor 
etil - balayım yaşıyordu. sanıyorsanız kabahat çi,.ek+e de
pamayınca, inat etmiyor, jil, sizdedir. Fakat mademki a. 

sevgilerden bahsetmiyor, laca karanlıklarda sular karan. 
ll')ı:eleşi'p kalmıyor, fakat so. yordu, çiçek kayıp gelen yumu. 

yordu. Değişen prtlar şak loşluklann okşayı,ını duy
ile manaları kalmamış, 

Adetlere diri, diri mahkfun du ve karanlıklara daha der n, 
karanlıklarla cevap verdi. Koyu an hayatının, ne hur, 

lak ihtımalleri mevcut ol. bır ipeğin üzerine d:ımlııtılan 
duşünen Nejadın gon. koyu bir renk gibi usul us ıl lı:a

bir teessüf gölgesi geçL rı kırpiklerini aralamıya koyul. 
Fakat kımıldıyan bır du. Koyu hır ipeğin üzerıne 

-"'"- çiçeği Nejadın bU.. damlatılan koyu bir renk gibi 
dikkatınl kendine çekti. kapkara çiçek açılıyordu. Kaı a 
ıpğı ile sevinen çiçeğın içinde kara yıldızdı. Denizde bın 

p11Wue, sevgi, biıyuk bir bir kulaç derinden gel n !oı;for 
ıfbi kabanyordu. Çiçeğin çakıntısı dolayısile ateş püskü. 
parladı. Orası sanki bir ren Dragonun yılankavileyıfi 
ozuydu. Orada tepeden, gibi, çiçek o kara bakışın derin 
çıplak bir gelin, enda. koynundaki ate§ ni verdi. ÇiçPk 

ayak uçlanna kalkh. kapkara olmakla beraber, onun 
dılleri gibi, sarı papa özund<' parlıyan kapkara bir 
veylerı ve namzetleri günduz gorunuyor. O giındu7.e 
etrafında, bir halka te1- ••kın ve ta kın sevgilerile deli 
orlardı. divan:ı olanlar yetişemezler. Ge 
arl§ları, ricalan güzel celerin yıldızdan parlak guz li
u oluyor, bir tütsü gibi ne varmak için b r m:ıcıze ıa. 

blkireyi sanyordu. Gu- znndır. Sevginin şevki o mu. 
udan, ve can ciğerden cizeyi başarır. AJıldar yanar kül 
sıpsıcak yalvanpn bil- olur. Tebessumleri, kıvılcımlar 
desini dolayıpndan, ba. gibi havada uçar, bir sevgi ta. 

gelin dayanamadı. İçi.. nesi olur. Kapkara gelinin du
uş olduğu bu dünyayı dalma konar. Gelın yerden ko. 
be ıordu. Guzel koku. par. O tebesaümle dudak duda. 
unu veren erkeke gon. ğa kalmıf grupun altın bulutla. 

verd · Ona eğildi. Gelin, n iııerine çıkar, fırtınaları, der
den kalkınca, doğan ye. yatan aşar. Sevgisinin sanhpn. 
kadar yeni, temiz, ve da olmez, yeni mevsime, yeni 

idi. Bağrında yeni ha- varlık katar. 
yordu. Ondan bir ateı 
tlbl bir portakal dola. Birden Nejat hopladı. Avak 

Onun i ın galiba, duğün üstüne geldi. Bir kıyamettir ko. 
ıelin o çiçekleri bap.. puyordu. Biri gumbür gümbür 
edınmiftt ba#Jnyordu. Koca sakillı idi. 

1ıath du uncelerle ağır. "Top\lnuzun da ne çiçek oldu
lapn Nejadın bap, onu- lunu bilirim, içinden pazarlıklı 

Yerde, bir menekte edep izler!" diye bağ nyordu. 
ilzenne yeşil seccade. Dujün evindeki gelinin alnın. 

rmiştl. Ortalarına yan dan portakal çiçegi Ç"'lengini 
vi gozunu açmış bakı- kopardı. "Dünya mahvoluyor, 

Menek de geli.'1. Uzun k yamet kopuyor, :ı.rtık ahın 
bapnı ve ballı dudak. zamandayız!" diye haykıra hay. 

yecek yukseklilc- kTra saldırıyordu. 
tuyor Gelin o dimdik Çiçekleri, kopardı .. Yoldu, a-

o yapyalın ve ipince y2klan alhnda çipedi, Yerde 
e en katı bir bikrin u- çamurlar gibi çamur ettiği çiçek 

duygulara tenezzül lerln üzerine tükurdu ve defo. 
prurunu ve kapalılığını Iup gitti. 
edyordu. Yolunda can ____________ _ 

razı olan namzetlerL ' 
yamandı. ı te bundan Raılt Rma nyatrosu 

ba namzetlerinin iç 
men kte olduğu ~bi, 2 Temmuz S h ak mı :Balurk6y 

n kokuyordu. Ve dort MİLTİYADİ Bahçes nde 

1ıce1ebeii andıran .d?tun Karmakanıık 
oyu mor ve eflatunun 

le harelenıyordu. Ka. Vod O - 3 - Perde 

lılar umit zdıler, bo- Iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ-
uzatıyorlar. Fakat ıo. .41 

vi yukseldiklerine, lfl
gulumllyen o güzel 
yetipek için kanat 

Afklarından yanıp kul 
- mecaz değil -

on bet m U daha 

CeJni)oetler, Spor kulQplerl, 1'8r
dım b lilderi 'ftllalre tefekkül
lerden neşred lmek üzere &ön
derilecek ilAnlara, aazete;ye &1-

a de kendi hacim-

1 
n 1'1knorJarciL Söz. -----------· 

TAN 

Rumenlerle Macar ve 
Bulgarlar Arasında 
Musademe1er Oldn 

(Bap 1 incide) lan gerilemiye devam etmekte. 
I gıl tesbit edılen vakitten ıld dırler. 

buçuk 1aat daha evvel bitiril- Tahliye işleri 3 temmuzda (\i-
mi tir. le uzeri nihayet bulacaktır. Be-

Mtl'LTECILERE YARDIM sarabya ve Bukovina'dan harc-
Rumen Rador AJansı da ıu ket eden binlerce multeci Bukre. 

malumatı verıyor: fe gelmektedir. 
Dahiliye Nezaretinin ne retti. ROMANYA, GARANTİDEN 

gi bir tebliğ, Besarabya ve Buko- FERARtiAT EDİYOR 
vinanın tahliye ameliyesinin ev. Bükret. 1 (A.A.) - Reuter bil. 
velee tesbit edilmiş olan plan da- diriyor: 
ires nde devam etmekte olduğu. Rumen kabinesi, Romanya. 
nu bildirmektedir. Dun motörlü nın 13 Nisan 1939 tarihlı İngiliz. 
vasıtalarla yapılan naklıyattan Fransız garantilerinden feragat 
maada MoldavYadan 80 tren geL etmesıni müttefikan tasvip eyle
miştir. Besarabya ve Bukovina- mı.ıir. 
dakl bütün makamat ve memu. D. N. B. de bu haberi teyit et. 
rın Moldavyaya nakledilmi§tlr. mekte ve bu kararın yeni Hari. 
Her yerde yardım komiteleri tet- clye Nazın tarafından verilen ka. 
kil edilmif ve mültecilere bak- rara istinat ettiğini bıldirmekte
mak için lbun gelen tedbirler dir. 
ittihaz edilmiştir. Benrabyanın Reuter bildiriyor: 
Cenup kısmının tahliyesi tren Romanyanın mülki tamamiye. 
vapur ve mavnalar vuıtaıtıe de. ti hakkındaki İngilız garantisin. 
vam etmekte olduğu gıbi, Şimal den feragat ettiği haberi, eğer 
kısmının tahliyesi de mevcut hP.r teyit edilirse, Londra diplomatik 
turlu vesaitle ıcra edilmektedir. mahfıllerinde pek az sürpriz u. 
Reni ve Ungheni demiryolu is- yandıracak ve bu tesir Nazi şan. 
tAı::yonlannda tahliyeyi kolay. tajının yeni bir bürhanı gibi te. 
la tırmak için Rumen makamatı lakki edilecektir. 
Sovyet kumandanlarile teması Bununla beraber iyi haber &

muhafaza etmektedir. Muhtelif lan Londra mahfilerinin beya. 
çeteler tarafından çıkarılan ha. natına göre, bu feragat İngiltere. 
diselerle yapılmakta olan sabo- nin bu garantiden doğan taabhü. 
tajlara nihayet verilmiştir. Be. dünü ifa etmesi icap eyliyecek 
sarabyalı olup ta memleket dahi. vaziyet hakkında li.ızumu takdl
linde bulunan butun ameleye, rinde İngilız hukumetinin bizzat 
Bcsarabyaya geçme-k üzere Da. kendisinin karar vermek hürrl. 
hıliye Nezaretince vesika veriL yetini hiçbir suretle tahdit et
mesine karar verilmiştir. Butün miyecektir. 
memleket dahilinde miıkemmcal ROMANY ADA TEDBİRLER 
bır intizam mevcuttur. Memle
ketin her mıntakasında tahli. 
yeler yapıldığına dair çıkan ha
berlere karşı efkAn umumiyenin 
nazari dikkati celbedilmiştir. 

Y AHUDİLERIN ARZUSU 
Rumen Dahiliye Nezareti tara. 

fından neşredilen bir tebliğde, 
b nlerce Rumen yahudisinin Sov_ 
yet kıtalarının işgali altında bu
lunan mıntakalara nakledilmek 
arzusunu izhar ettikleri bildiril
mektedir. 

Daha şimdiden 7800 yalwdi 
Prut nehrini geçerek Besarabya. 
ya girmiş ve 200 yahudi SovYet 
uazisinde kam Reni'ye gelmiş. 
tir. 

• Sof y.::dan alınan telgrafiara na. 
Zlran Besarabya ve şim3li Buko. 
vinanın tahliyesi, şimendıierler, 
gemiler ve kayıklarla yapılmak
taaır. Terkedilen mıntakalardaki 
Rumen memurlan Molc:Lıvyada 
k>planmışlardır. Moldavy3ya mu 
h c'rlerle dolu trenler de gelmış. 
tir. 

Romanya erkanı harbiyesi, dün 
yeniden bazı ihtiyat tedbirleri 
almıştır. Rumen Meclisi çarpm
baya toplanacaktır. Hariciye en
cümenleri daha evvel t<f'lanacak
tır. 

• Bükreşten şu haberler de ve. 
nliyor: 

Dahiliye Nezareti, devletin em. 
niyetine ve umumi nizama mu. 
hatif hareket edenlerin tevkifi 
t~klif edilmesine karar vermist"r. 
Nezaret, musikili tema alann 
men'i hakkındaki karan 3 tem
muz akşamına kadar temdit et. 
miştir. Saat 23 ten sonra bütün 
İçkili müesseseler kapanacaktır. 
4 kişiden fazla gruplarrn toplan. 
mıtsı ve yollarda durması mene. 
dilmiştir. Askeri makamlardan i
zin alınmadan hiçbir içtima yapı. 
laıruyacaktır. 

Japonya, Fransız Hindi 
Çinisinde Statükoyu 

Muhafaza Edecekmiş! 

Romanyanı!I 
HARiCi 
Siyasetinin 
Neticeleri 

(Başı 1 incide' 
mar.yaya petrol ve bug<lay satı. 
yor, muharip Almanyaya yardım 
edıyordu. 

Harıçte müttefiklerle beraber 
oldugunu söylerken, dah'lde De
mir Muhafız te kilatını ihya edi
yor, Alman te kilatının genışle. 
mesıne cevaz veriyor ve Alman 
siya~dınin htikümet üzcrınd" bi· 
le müessir olmasına musa:ıde e.. 
diyordu Romanyayı "20 ~un ka
dar evvel son ziyaretimde bura
sını Alm-:nya tarafından fethe. 
dilmiş bir halde bulmu tum. Nı
tekim daha bir kaç gün evvel 
Rumen Kralı, memlekette tek 
fırlrah bir totaliter nazi reJimi 
kurduğunu ilan etmişti. 

* H u1asa Romanya, son t hli-
siye sim· di olarak Alman 

yaya sarılmış, dahili rejımini bi. 
le nazileştirmekten çekinmemişti 
ve bütur. um di Almanyadan :r r· 
dım görmekti. Fakat butun 1:-u 
fedakarlıklar, Besarabyayı kur
tarmıya bilt: kafi gelmedi. 

Balkanları te kil eden devlet
lerin hatası şuradadır: Onlar hi
la Balkanlarda alikası bulunan 
buyuk devletleri biribiri aleylıin
de kullanarak bir siyasi muvaze. 
ne tesis edcbileceklerhi, ve bu 
muvazene içinde kendi varJıkJa· 
rmı kurtarabileceklerini zanne. 
diyorlar Buyuk devletlenn ken. 
di arafonnda anlaşarak mevcut 
ihtilaflan sulh yoluyla hallede
bileceklerine inanmıyorl;ır. Bu 
büy•ık devletlerin evvelden çi. 
zilmiş bir program dahilinde ha. 
reket ettiklerini bir turlu anlanu
yorlar. 

Balkan devletlerini bir arava 
gel"p kuvvetli ve büyük bir blok 
vücude getirmekten meneden zıh 
niyet bu olmu§tur. Balkan dev. 
!etlerinin biribirlerine baglanma. 
lanr.a Vtani clarak tek tek avlan
ma1anna sebep olan det bu telak. 
kidir. 

Romanya bu telakkinin kurba
nı ol&rak bugün Besarabya ve 
Bukovinayı kaybetmiştir. Yann 
da Transilvanya ve Dobrucayı 
kaybetmiye mahkum olmadığ nı 
kimse iddia edemez. 

lstanbulda 
Hortum 

(Bap 1 incide) 
dermandan kesilip, geçtigi yer
lerden soküp, sümürüp, götür. 
diiklerini mektebin damına ve 
cephesine tufanı andıran bir yağ. 
mur ile boşaltmıştı. 

HUDUTLARDA 
ÇARPIŞMALAR 

Bu seferki hortumun bir hasa. 
ra sebebiyet verdiği zannolun.. 

Londra, 1 - Tokyodan alınan muyor. 
haberlere göre, Japonya, Şarki Yalnız hortum, Fındıklı cad
Holanda Hindistanında ve Fran. desinden denize doğru ilerlerken, 
sız Hindiçinlıinde statukoyu mu. rast geldiği yaprak ve kAgıtlarla 
halaza etmek arzusundadır. dal parçalarını da dondilre dön. 

Dijer taraftan Rumen _ Macar, 
ve Rumen - Bulgar huduclunda 
hidaeler vuku bulduğu haber -.;e
rıliyor. General Nishara'nın reisliğin. düre sürükleyip götürmüştür. 

2.7.HO 

lngilterenin Yeni 
Bir Kararı 
(Başı 1 lncide) 

Fransız mandası altında bulunan 
arazıııin müstakbel statüsüne hiç 
bir halel ıetirmlyecektir.'' 

BU KARARIN AMiLLERİ 
İngiltere hükumetini bu hattı 

harekete mecbur eden amilleri 
anlamak mu kul değildır. 

Suriyenin işgali İngiltereyi b:r 
kc.ıç noktai nazardan mühim tch
lıkclerlc karsılaştıracak bir vazi
yet ihdas eder. 

Bunlann birincisi, Suriy nin 
Almarı veya İtalyan işg'll"ne uğ
r3dıgı takdirde Filistinin ayni iş. 
gale uğraması ve boylece Suveyş 
kanalının tehdit edilmesidir. Fi
listindeki yahudilerin ugrıyacak
ları feci vaziyet te bu amil!<.>r a
rasınc.adır. 

Ikincisi, Suriyeyi işgal eden 
kuvvetlerin İrakı kolaylıkla t h
dit etmeleridir. İrak İngıltere i-

zmnda Suriyenin bu harp 
sında Fransaya kar ı her ya 
mı gosterdigıni anlattıktan so 
d;yor ki: 

"Mutteflklere ellerinden gel 
her yardımı gösteren Arapl 
memleketlerinin her karış top 
gını korumak ve ulkelerinin 
tıklalini kazanmak isterler. 

Bilhassa Fran anın mütare 
yi imzalama ından ve .. lah 
terketmesinden sonra kendis 
karşı en buyük vefakarlıfı 
teren milletlere, mukabelede 
lunması, gecmişin kötülükle 
bertaraf ederek Suriyeye istik 
lini vermesi, Suriye mukad 
ratını Suriyelilere bırakması i 
eder. Hatta Fransanın Suriy 
ki kuvvetleri de Suriyelilere 
rakılmalıdır. 

Bugün butün garp milletl 
nin en büyiık tasası Suriy 
Suriye meselesi üzerinde yapı 

A 

çin en mühim petrol kaynakları müzakerelerin Arap emell 
bulunan memleketler arasınd~- uygun bir tarzda netice:.leJUDll"';; 
dır. Bu petrol kaynaklarının hır 

1 
bekleniyor." 

kolu Hayfaya, bir kolu Trablus ------------"'(' 
Şama varmaktadır. Suriy,,.yi iş-

gal eden yabancı bir kuvvet çö1 

yolu ile frakı derhal tehdit eder 
ç.,ı yollarile İraka varmak ise, 
son derece kolaydır. Bu yüzdE>n 
İngiltere, Suriyenin yabancı ~ e 
muhasım bir kuvvet taraiından 
işgalini. istemez ve buna karşı 
gelmek için elinden gelen her şe. 
yi yapar. 

BU KARARDAN SONRA .• 
Frensanın Suriyedeki kuvvet. 

~erinin muhasamata son verildi. 
ginı ilan etmesi üzerine İngille. 
renın bu karan vermesi bekleni. 
yoıdu. Çünkü bu karar verilme. 
diği takdirde İngilterenin Yakın 
Şarktaki vaziyeti temelinden sar
sıh:-. 

İngiltere hükumetinin kan. 
nnda, İngilterenin mö.idafaaya 
mecbur olduğunu bildiren yerler 
dolayısile bu karan aldığından 
bahrolunması bu noktalan tenvir 
ediyor. Çünkü fngilterenhı mua. 
hecfolerle- müdafaasına mecbur 
olduğu yerler, Filistin, İrak ve 
Mı~ırdrr ve bütün bu yerlerin 
müdafaası biribirine bağlırlır. 

İngilterenin bu kararı vermesi 
mukabil tarafın bir meydan oku
ma hareketinde bulunmasına se
beb 'yet verebilir ve o takdirde 
İngiliz kuvvetlerinin Suriyeyi is
gal etmeleri beklenir. İngili7 hü
kumeti, bu hareketin herhangi 
bir muhalefet ile karşılanmasına 
meydan vermemek için, bu ışga
lın Suriye ve Lübnanın müstak
bel statusü üzerinde hiçbir tesir 
etmiyecegini §imdiden ilan etmiş. 
tir. 
İRAKLILAR ve SUBIYE.~t.N 

MUKADDERATI 
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14 Kalem ve cemın 112 Ton ma 
yallı alınacak 

Tahmin edılen bedelı (44.2110) 
olan 14 kalem ve ceman 182 ton 
den ya ı A kerl f brıkalar um 
mudu luğu merkez sabnalma k 
yonunca 19-7-40 cuma gunü saat 15 
k palı 7. rn ıh le edılecektfr. 

name 2 lira 22 kuru mukabilinde 
mi yond n verılır. T 1 plerin muv 

t tcmın t olan (3318) lira (75) 
ruşu h vl teklif mektuplannı me 
Ur.de saat 14 de kadar ko 

vermeleri ve kend terinin de 2490 
maralı kanunun 2 ve3 maddelerin 
ki ve aıkle komisyoncu olmadıkl 
na ve bu ı le al dar tüccardan 
duklanna d ir Ticaret Odası vesi 
ıle mezkılr siln ve saatte komlıy 

müracaatları. (55 

• 38 ton 5 X 20 mm. Lama demi 
15 ton 6 mm. demir tel alınaoa 
Tahmin edilen bedeli (19.000) 

olan yukarda ya%1lı 38 ton lama 
miri ve 15 ton demır tel askeri fa 
katar umum müdürlüğü merkez 
tınalmıı. komisyonunca 18-7-940 
ıembe gi.ı.nil ... ı 11 de Jırapala 
ıh le etı ece ·tir. Ş rtname par u: 
1 rak komisyondan verilir. Tallpl 
muvakkat teminat olan (1425) lir 
ha\ 1 teklif mektuplarını mezkdr 
de saat 14 de kadar komisyona v 
meleri ve kendılerinln de 2490 nu 
rah kanunun 2 ve 3 maddelerind 
vesalkle komisyoncu olmadıklanna 
bu 1 le allkadar tüccardan oldukl 
na dair Ticaret Odası veslkaslle m 
kOr gün ve saatte komfs7ona m 

(il 

Bağdat, 1 (Hususi) - Bağdat 1200 adet Matra 
gazeteleri Suriyenin mukaddera. ıo Metre k•blll inhina ltor• r 
tı ile yakından alakadar oluyor Yukarda yazılı iki kalem ~ 1 
ve bu bahse dair sık ıık yazılar Temmuz - 940 Pazartesi silnil 
yazıyorlar. lıkla alınacaktır. Numunesini 

Elyevm gazetesi, ''Fransa. ve icap eden izahatı almak isteyen 
nın vef ak Ar Suriyeye karşı vazf. teklilerln her gQn Kasım paşada 

lunan komia7ona müracaatıan. (55 fesi" ıerlavhası taşıyan bit ya. Bir Rumen membaından veri.. 
len haberlere gore, evvelki gece 
Macar _ Rumen ve Bulıu - Ro
men hudutlarında bazı hadiseler 
CP-reyan etmiştir. Holmeu ile Si
ghet arasındaki mıntakada saat 
23 ile 1 arasmda 10 kadar hudut 
karakolu, Macar müfrezelerJnin 
taarruzuna uğramıştır. Macar 
müfrezeleri tüfek, mitralyoı ve 
top kullanmıılardır. Rumenler, 
bu hudut karakollarından bazı
larını terketmişler, bazılarını mu
hafaza ve bazılanm istirdat et. 
mişlerdir. 

de Japon müfettişlerinden mü. ŞIDDETLI YAÖMURLAR 

tetekkil bir heyet, dun tayyare Dun saat 14 te şehrimize şid- •·----------- - -------··----• ile Hanoi'ye gitmiştir. Japon detli yağmurlar yağmış, ve çu. 

Söylendiitne g6re Macarlar. 
dan 30 kadar olu ve yaralı var
dır. Rumen askerlerinden bırka
çı kayıptır. 

müfetti§leri Fransız makamları. kur semtleri sular istilaya ba la
nm da yardımile Hindiçiniden ınış ise de, yarım saat sonra din. 
Çine doğru yapılan nakliyatı miştir. Bu meyanda Kınalıadaya 
kontrol edeceklerdir. bir yıldırım düşmüş, musteclri 

BfNDtçtNt HUDUDUNDA bulunduğu hamamın bahçesinde 
İŞGAL EDtLEN YERLER oturmakta olan Dakefe isabet e-

. . derek derhal oldürmüştilr. Bun. 
Nankm, 1 (~.A.) - Kwangsı dan başka şehrin civarındaki boş 

hududunda mühim bir tehir olan araziye daha birçok yıldırımlar 
Lungchow'a dotru ilerliyen Ja. düşmüştur. 
pon kıtalarile Çin kıtalan ara. • 
sında muharebe devam etmek- fKt EV YIKILDI 
tedir. Japon askeri kollan Hin- Dünku fırtına ile karışık yağ. 
diçni hududunda birkaç ıehir it- mur esnasında Kurtulu ta Değtr. 
gal etmişlerdir. men sokağında Anastasa ait 12 

Saat 22 de Tuitucaia - Rusçuk Kaan Köylerinde Altı 
yolunda bir Bulgar hudut kara. Çocuk Bir Adamı 

ve bitişiğındeki 21 numaralı ev
ler yanlarındaki büyuk bir ağa. 
cın devrilmesi üzerınc yıkılmış. 
tır. Bu esnada evlerde kimse bu. 
lunmadığından nüfusça zayia 

kolu Rumenlere ateı açıl §tir. 

muştır. 
Musademe bir müddet devam et- Yaraladılar 

miştir. Bulgar hududu civarında Koıan, (TAN)_ 7 _ 8 yafla. 
kain Yeniceköy kasabası kom.!ta- nnda altı çocuk, otuz bet yaşla-
cılardan miırckkep bir çetenin nnda bir adamın bapna çullana. Fiyat Komisyonunun 
ta"!lmmına uğramıştır. - rak üç yerinden yaraladılar. HA. Aldığı Kararlar 

Rumen mahfillerinde beyu e. dise şöyle olmuıtur: Ceyhanın Fiyat tesbit ve murakabe ko-
dildiğtne göre bu taarn1zlar her Sangeçit köyünden muhacir Ha. misyonu vali muavini Haluk'un 
iki hudutta da hemen ayni saat. san oğlu Arif, Kozan değirmenle. reisliginde toplanmıştır. Komis
te vvJru bulmuştllr. F3kat bun- rinden birinde un ojuderek kö. yon mahkemeden sorulan bir ka
lann" hiçbir netice veremiyecek yüne dönerken yol ujrağı olan lay ihtikan meselesi üzerinde 
olan münferit vakalardan ibaret Eydem köyü kenarında çoban Ö- tetkikler yaparak bu işte zincir. 
olduiu zannedihnektedir. Şimdi. mer, Mehmet, Rüstem, K~y!. leme suretile ihtikar yapıldığı 
k' halde bu hadiselerin mevzii Rıfkı ve Niyazi adlarındaki altı neticesine varmıştır. lzmirden 
addedilmesi lizım ıeleceğ! zan.. çocuğa rastlamıştır. Çocuklar çivi getiren bir tiıccarın baz fi. 
nolunmaktadır. kendisine nereden geldiğini so. yatı üzerinden satış yapmamasını 

• runca Arif kızmıf, bu ıuale kü. da ihtikar telikki eden komisyon 
Stefani ajansına göre, bazı ma fürle cevap vermiştir. Bunun ü- büyük kararlar vermiştir. 

hallerde SovYet kuvvetlerinin zerine altı küçük eli bıçaklılar, Kutusu on iki ]ıraya satılan 
seri unsurlan tahliye 1çin tesbit Arifin üstüne çullanmışlar, bir damga yaldızlarınm kutusunun 
edilen muddeti tacil ederek ricat taraftan dayak atarken, bir ta. yüz elli liraya satıldığı iddia e. 
etmekte olan Rumen kıtalannı ge raftan da yaralamışlardır. Suçlu. dılerek komisyona şikayette bu.. 
nde bırakmışlardır. Bazı hAdlH. lar tutulmuftUr. Yarah hastane. lunulmuştur. Bu hususta tetkikat 
ler cereyan etmiftir. Rumen kıta· VA tra Tıhnlmıstır. vaoılacaktır. 

Beyoğlu 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kr. 

Vakıflar Müdürlüğü ilanları 

400 - Tophanede Kılıç Ali Pa p hl hallesfnde eski Slrked fd:e 
;renı Ali Pal8 medrese 110k tında eski •H-48-50-52-54-58 
2-8-8-10-12 No.lı arsanın tamamı. 

107 50 Ortaköy'de eaki Oeiirmen aaatçı sokalmcla 115 eski t 
No.b arsanın nısıf hısse 1. 

44 50 Ortaköy Üçüncü orta sokalmda eski 21 mükerrer NoJa 
sanın tamamı. 

Yuk rda yazılı ıayri menkullerin mOlkiyeUeri J)elln para ile sabfl 
bes gün müddeUe açık artbrmaya çık nlmı br. İh leleri 7-7-940 C 

mba günü saat on beşte yapılacaktır. l te lilerln yüzde 7edl bu 
pey par larlle akarat ve mahli.lllt k lemine mUrac aU rı. (55 

1 - İdaremizin Sıvas Başmüdurlütüne b th "H gün" tuzlasında e 
velce yapılan tesisata ilAveten )'aptır 1m ına ar verilen 1 - Muh 
lif tiplerde ahşap klSpril, 2 - Ah ap oluk ve oluk ayaklan l.nfaa& •• 
palı zarf" usuuıe ekslltmeye konmu tur. 

JI - Bu in,aatın muhammen bed 11 11 734 55 liradır. 
III - Eksiltme evrakı Sıvasta İnhis rlar B müdürl ünde ve t tanb 

da Gal tada yolcu aaloau kar ı nda fnhi rlar U um M dürl 
kezinde tuz fen şubellnde &ISrülebllir. 

IV - Ek iltme 17-VII-940 Ç rpmb günü öjleden s nr 
te Sıv ta İnhiaal'lar Başrnüdürlüğu bın ında mü ek 1 
yapıl caktır. 

V - t teklller teklif evr kı mey nın , "mdiye k d r y pt kl n 
kabU i lere ve Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair olan v ik 
nı da koyacaklardır. 

VI - Muvakkat teminat mlktan ~ 7,5 h b le (881) liradır. T 
nat iç n Milli bankalardan alınacak mektup ile Borsa ra,.ıç ft1atın 
% 15 noksanile miW eeham kabul edilir. 

VII - Teklıf mektupl rını ve diler evtakı hlvl zartı r usuıtıne 
mühürlendıkten sonra ihale saatinden bir t evv llne k dar Sıvaata l 
h arlar Bapn durluiune makbuz mu b l d ver elidiJ'. Posta il 
derllecek teklıfierfn yine ihaleden t!lr ı at evvel ne kadar kom yon 
m olmuı lhundır. Postada vlki olacak ıeclkmeler nazarı dikkate 
m z. l53'1Z) 
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TAN 
... BONE BEDELi 

Turklyo Ecnebi 

400 Kr. 1 ıeno 2800 Kr. 
sır 750 " s Ay 1500 " 
ard 400 .. 3 Ay soo " 
onr 150 " 1 Ay aoo • 

Mılletlerarası posta ittıhadına 
(eld d hil olmıyan memleketler için 
plat abone bedeli miıddet sırasiyle 
)pra 30, 16, 9, 3,5 liradır. Abone be
n is delı P ndır. Adres de iştirmek 

25 kuru tur. C -; piçin mektup
rckt lara ıo kunı luk pul ılavesi 
ftht l zımdır. 

~isi~ -
• g 

eh 
ıer 

»UNUN _ MESELELERİ . 
~~~!aphcalarımız 
l icLI H 11 ycd,e a~'{ 
e~]v} - . nyıs ve lıaziran nıc'\'sımı, 
tle hir de sonbahar, kaplıcrıla 
edil ızın en çok rağbet gördükleri 
pıl/\ imclir. l\lemle~ctimizde ya· 
eri/a :Buı amn Çekırge ve Çclık -
meıf ., banyoları ''c digcr ~chirler-

1-i ban~olar, halkın bu ihtiyaç
nı beHigannıabclUğ temine 
dir. 
l'a)nız lıaTkın bu kaplıcalar· 
liııumu ,·cchile istifade cde

ıd/ııc. i için, bu· kaplıcat~r~aı .. i o
lcrın, \'e banyo ycrlcrmırı sıh· 

) ~ll'zaret altında tutulması, ha1-
n nı• gcli~i giizcl yıkanmasına, lü
umulnundan fazla sucla kalma:;ına 
om~a hastalığına uygun diişmiycn 

t 15 Ja\ İll'r yaımıasına mani olmak 
Şa~clttir. Bazı kaplıcalarda bu te· 

de 'l . 1 ..ı uv 1 ~er doktor nezaretı a tıntaa 
) u u gibi, bir kısmı da tama
ezı..pı halkın kendi arzusuna bağ
sy"ulnustır. Halbuki bu banyola· 

90 n fo~ dr. temin etmesi için kap
rindtlurda daimi bir doktor bulun
ıklatnıak, ve ha tatarın doktor 

~~~~ i~:~iyo 0~~;~:1r;ın!o;~:~i~~~~ 
(55'2! gerektir. 

ı Dlo, n kaulu.·alan, Bursnda 
miri irgedc Cekirgc Palas, ('elik • 
acaıcas bu sıhhi nezareti, mii~tcri-
0) 111 İrin elektrik, masaj ve s~ir 

a db\•i \•asıtalarını temin emıs-
fab~ir, Dursado Çelik • Palns, Ya. 

ez ~a Tcrnınl Palas, uyarında 
P lllnile A \'rupai otellerin bu. 

zar h t•• ı · t asıı a ı, • )arına er ur ıı c. 
iple vasıtalarını temin etmesi, 
Ur tedavilere ihtiyacı olan has

r ıu•r İçin bulunmaz bir nimettir. 
v6t.1 hu kaplıcalar halkımızı 

nunı upal n gitmek ihtiyacından 

rinjstl• kılacak kadar miikern-
ına tlir. Yalnız bu ıniieso;eselcrde 
kl~ k . k'" ""k no sanlar vardır kı, uc;u em 1. 

u 11h1ntctle bunlar da tnmnın· m .. 
(556 sn, Yalova, Bursa, Gone_n 

su şehirlerinin, hariçten bı
~tn celbine eh erişli hır hale 
lır:atarı miimkiin oheaktır. 
l'ltlhrnlnrımızdaki en biiyiik 

tian halkın daimi ve sıhhi bir 
borU,rol altıntla tutulmamasıdır. 
a ~adnki Çelik.Palas, Çekirge -
~:ın \ c Yalovndaki Tennal Pa. 
0
cn n gayri bir çok otellerde 

~a bJ' lıatta doktora bile miiracaat 
(55lfdcıı sulara ko§makta, pek 

kereler fayda yerine zarar 
lt-ktedir. Bu gibi ufak tefek 
<ııılar da telıifi cdilir&i!. su 
:\riınizden halk hiç endişe 
den ve her türlii istirahat 
hı tcnıin edilerek istüadc c· 
iı: 

sltele 

• tettip Külhanoeyi Degil! 

6 ye <lını bildimıi>·en bir ınii· 
_-..l • :rettip yazıyor: 

Y~rJı filmlerden birisini se~ re. 
.h ııt'ltrnı~~· Bu filmin mevzuu 1-

, hır ıniircttibc de rol diişü· 
tışı Jıtts, Mektup muharriri dıyor 

çar 
buçıı Miirettihin nasıl canlandı. 
(55!>8 ını giiriince utancımllrın yü. 

kıpkırmızı 'kesildi: Çiinkü 
de gördiiğiim mürettip, e· 
. kılığı ile, sözlerifo, tam 

sıJe bıçkın bir külhanbe~i 

da e,inıenı, bizim, halka lm kada; 
uhte) tanıtılmaktan şikin·et et. 

hnkkırnız ~ok mudur?" 
1 kntektubu, teessür duyma

anbu1f uyamadık. 
mer"~rıku o filmin senaryosunu 

~ntın mu ha~~ ilcsinde ya· 
n brs' ~1 Ürcttiple, l>izhn tanıdığı. 
yoncı•ıurl'ttip arasında hichir mii-

b ~~ nıc, CHt değildir. 
~r.~ J 

1 o senaryonun muh.-.rri· 
·a ar n fazl k" I .. .. 1 ) 

~ 1 
· a u turu o nn, gecç c. 

Tern a '~ara kadnr, karanlık harf. 
tınd c~ıne göz nuru d!ikerek ca· 

c endi ıniircttibi, bir kiil
e gotf ' Şeklinde tahan·iil etmek, 
sta i11 

11 halka ii~ le · .:.iistcrmck, 
ol • ... le gö • unınasını mutlaka hekle-

na gc •z acı 'e gafilune bir hak· 
e alı lır · 

TAN 

Bugün üzerinde hakimiyet dayası güden devletlerin ~arpışma sahası olan Akdeniz, bir 

zamanlar Tiirk denizi idi. Deniz Bayramını tesit etmekte olliuğumuz şu Mrada, Türk 

Akdcnizi hakkında yazılan bu yazı, bize maziye ait canlı hatıralar nakletmektedir • 

B ir gün Maltada bir İngl. 
liz dostum: "Seni bir 

Maltızla tanıştıracağım, şato. 
surıda sizin tarihe ait çok kıy. 
metlı bir koleksiyon var" dedi. 
Geni~ portakal bahçeleri içinde 
yukscletı orta ç.agdan k~lma ta
rih! binanın salonunda ev sahi. 
bi ile tanıştığımız zaman dos. 
tumun: "Size arkadaşımı, ko
lf'ksiyonunuzu görsün diye ge
tirdim, umarım ki, kendisini a. 
Iakadar edecek bazı parçalar 
vardır" dediğini hatırlıyorum. 

N&zik ve çok bilgili Maltız: 
"Bazı parçalar değil, hepsi ken. 
dilerini alakadar edecek" de
mışti. "Çünkü koleksiyonum, 
on altıncı asır Akdcnizine ait 
hatıralarla doludur ve on altm
cı asırda Akdenizde her şey 
Tiirktü." Sonra koluma girip: 
"Haydı sizin Akdenizin hatıra
larım görelim!" diye beni siiah, 
alet ve kitaplarla dolu b}.1' bü. 
yük müze salonuna dÖtlirmüş. 
tü. 

Koleksiyon hakikaten mü
kemmeldi. Her şey on altıncı a. 
sır Türk denizcHigine aitti. Bur. 
sada yapılma çifte su veril:niş 
yatağnnlar, İstanbul yapısı ar. 
kcbuz ve tabancalar, Cezair han 
çcrleri, cenbiyeler, has Türk i
şi şimşir yaylar, kuyruğuna kuş 
tuyü takılmış kemik ve ağaç ok_ 
lar, nefıs kakmalı tirkeşlcr, ınız.. 
rakJar, işlemeli kalk11nlar .. Ge. 
libolu'da dökülmi.ış tunc:tan ku
çük biı gemi topu ... Kit.apların 
arasında biri müzehh\!p ve çok 
temiz yazılı, diğeri kulla:r.ıla 

kullanıla eskimiş ve yıpranmış 
ik. Piri Reis "Kitabf Bahriye" 
si... 

E v sahibi eşyaların hf'r bi.. 
ri hakkında ayrı ayrı i. 

zahat veriyordu. Bunlar bu sa. 
lona gelişi güzel to_eJanmamış
lard1. Her birinin kendıni tari. 
he mal eden bir hususiyeti var. 
dı .. Su gemi topu, Mal~a muh2-
sarasında karaya giden bit' Türk 
kadırgasınmdır. Şu yny kadar 
cliistiki ince kılıç, bir levent re
isine aittir. Ve nihayet garip bir 
aletin önünde durduk. Ev sahi. 
bi: "Bunun ne olduğıınıı bile. 
cck misiniz?" diye Gordu.. A- ı 
banoz ağacı üstüne gümüş kak· l 
malı zarif, fakat çok sağlam bir 
s::ıp .. Bu saptan üç kol halinde 
çı.k:ın, uçları kurşun düğmeler. 
le mücehhez ince çelik teller .. 
Bu her halde bir kamçı olma. 
lıydı. 

- Bu kamçıya benziyor, de. 
dım. 

- Evet, bir Türk levent kali
tası vardiyanının katnçısı .. Feır. 
saları yıldıracak kadar h~ybet
li değil mi? Fakat sade o kadar 
değil .. On altıncı asır A:<<leni. 
zinde, bu vardiyan kamçısının 
soğuk temasının sırtlarını okşa
yacağı düşüncesile yüreği titre. 
miyen tek hıristiyan yoktu! 
Gülüştük .• 
Bütün on altıncı :ısır Akde. 

nizini amana getiren söğüt yap. 
ragı yatağan ve tel saça1<1ı var· 
diyan kamçısı, cam mahfazanın 
siyah kadifesi üstünde yanyana 
u::anmışlardı. Bizim Akdenizin 
bu iki sembolünü hüzünle sey. 
rettim. 

* B ir kaç zaman evvel eııme 
Nevyorkta yeni basılmış 

bir Amerikan deniz tarıhi geç. 
ti. Dört yüz sayfadan lazla icii. 
İçinde yüzden çok resim ve kro • 
ki vardı. Bunu evvela Birleşik 
Devletlerin umumi deniz tarihi 
sandım da fazla mufass:ıl bul· 
dum. Çünkü bizim ölçümüzde 
Amerikanın bütün denız tarihi 
hu kitabın yarısını doldurmaz. 
Sonra okuyunca anladım ki, 
bu kitap Amerika istiklal harbi 
sırasında İngilizlere karşı tica
ret harbi yapan bir firkateynin 
harckütını anlatıyormuş .• 

Bu, bir tarih yaratmak ihti
yacıdır. 

Bizim Akdcnizdc, her birı baş 
lıbaşına birer tarih olacdk hadi. 
seler yaratan ve sonra şanlı ma
ceralarını kendilerile beraber 
suların lacivertliğine gömen sa
yısız kadırgaları düşiinünüz. 
Bunların her birine birer kitap 
d"ğil, birer sa)fa verebilseydik 
c~r, tarihimizi sığdıracak kü-

o o o 

! 
1 

YAZAN: --------.... ~-----. nıyı:ıbilir mısınız: " Ciırnle 
daglarının orta yerinde bır &ıv
ri dag vardır, mezkur dag Mı. 

dıUi adasından ~öruni.ır, anıııla 

bLınun mabeyni yuz on mıldır, 
giı"J dogusu gün batısı üzerine 
varır gelir ve bu zikrolunan yu • 
ce dağa Yayla dağ rlerlc.-.... Bn. 
de ır.ezkur limanın kıble tara· 
fmdan olan ağzında bir mil mik. 
tur d;şarı bir alçak ndacık var. 
dır, oj adacığa Paşa Adası der. 
lcr. Ağriboz fethinde mez.k(ır a
dl!cığa merhum Mahmut Pa§a 
H:ızrctleri çadır kurmuş ım is ... 
Ş:;lok tarafında bir alçak ince 
bıırun vardır: Tuzla burnu der
ler ... O! yerlerde K•zıl Hisar 
doksan mildir ... Ağriboz '1da<rın
dan iiç mil miktar açık bir ada 
vardır. ol adaya Kara adı:ı eler. 
ler ... Bir bucak vardır, mezkC..r 
bucağa Mersincik derler ... Ol 
burunun poyraz tarafına do· 
laı;tıkttı bir küçük adacık Yar. 
d:r, mezkur adacığa Gazi Kaya 
derler .. " 

1 A. N. KOSAL i 
1 . L .. ·-----------·--·~---·------.. ,_ .. _,_ .. _, ______ .._ ____ ......... _,_ .. ______ : 

tüphane bulamazdık .. 
İlk deniz tarihimiz Tuhfctiil

kihar'dır. Şu satırla.rı beraber o· 
kuyal1m: 
" ... Sabah askeri İslam dahi gc. 

liip küffar gemilerin miişııhade 
ettiklcrişde envaı ziynet ve da. 
ratla çektiiriip yiiriidiifor. Ol
ma.halde biraz toplaşıp küffar fi 
rara karar vermiş iken ehH İs· 
lamın hiicumunu giirüp lıir bii
Hiğü Cirba canibine can atup 
HiHr altına girdi ,.e bir bfjliığii 
deryaya açıldı. Paşa dahi kl'sti. 
Jeri iki bölük ediip J,ir hiHtiğii 
lliı.ara gidenler ardınca gönder
di, kendi der)•aya aplan genıİ· 
lcre erüp muhkem renk eyledi. 
Scfaini İsiaının ekseri kiiHarı 
hfıki.,.arın kadırgalarına c;ahıp 

her birinde azim cenkler olup 
alıiriilcmr askeri İslam galip ge. 
tüp küffarı hakisar münhezim 
'\'C mc.khur oldu.'' 

B:r kaç satırın dar çerçevesi. 
ne sığdırılan bu vaka, Cirba 
zafendir ki, sade on altıncı asır 
Türk tarihi değil, bütün dünya 
tarihi içinde eşi bulunmıynn en 
büyük imha muhnrebes:dir. 

Bu, bir tarihi ihmaldir. 
Barbaros ve Nelson hiç de~il

se ayni değerde iki amirat:ıir. 
Hatta bizim gözümüzle Barba
ros eşsizdir. Hiçbir şöhr<.!tin eri. 
şcmiyeceği bir şahikadır. 

Nelson için yazılan kitapların 
hakiki sayısı nedir bilmem .. "al 
nı.z benim môhtelif dillerde gör. 
diıkl~rimin yirmiyi ~eçtiğıni ha. 
tııiryorum. Barbaros için türk· 
çemızde • o da hakiki d~ğer i. 
f.:ıde etmiyen _ iki ciddi eser ya
zıJınıştır. Basit ve acı netice 
şudur: Başkalan efsaneleri ta. 
rihleştiriyorlar, bizde tarih ef. 
sane-leşmiştir. 

* ''Derya ilminden v~ mellah· 
lar sanatından bir yadi. 

gar ~itap telif eyledim ki, ılmi 
me:lkıirda kimesne bu misaıde 
müfit yadigar eylememiştir. İş. 

bıı üslup üzerinedir: A:td~niz 
kenarlarının ve cezirclerinin ma 
murların ve haraplarm ve li. 
manların ve suların ve Jeryada 
olan taşların ve sığların, sabıka 
nıerhum Kemal Reis VıJ smr ga· 
zilerle deryayı mezburu ilmd. 
yakin ve aynelyakin tetebbu ey 
ledlğim üzerine bikusur beyan 
eyledim." 

Denizin tuzuyla ngarmış nur
lu baıiını, Mısır paşası celladının 
satırına teslim eden Piri Reis, 
bunlaıı 1521 de yazdı. Btitün 
Akdenizi, bir küçtik gôl gezer 
gibi tn küçük koyundan en uf.ık 
burnuna kadar karış karış gc>z
mişti: 

" ... Bilmek gerektir kim A
da atası demekle maruf olan ve 
!tefere taifesi Arsupelvga demek 
le meşhur olan Cczairi tertip li
zı:?rır.e münasip olanın beyan ey
ledik. Amma bu mah-ılde lazım 
olan budur, kim Rumeli kcncır. 
lann ve Efrenç kenarların he. 
yan edeviiz, ta Septe bngazına 
vaunca ... Andan sonra mağrip 
kC'narların beyan edelim, tiı idm 
dola~up İskenderiyeden \'C Sam 
kursundan Anadolu k<:?narmca 
tekrar Rodos adasına geJiip an· 
dan Kerpe ve Kerit adasını Na. 
fo ve Değirmenlik ve l\lorna! ve 
İskiri ve İskados ve Çamlıcı.ılar. 
dnn dolaşıp Boğaz nisaılarına 
geldim." 
Bu devir biitiin Akr:lenizin ccv. 

residir .. Gelibolulu Piri Bey, ya. 
rım ömür süren tetkikin ~onun. 
ela sade kendi yoldaşlarıra öe
ğil, bütün dünya denizcilerine, 
Türk Akdenizin ilk kılavuzunu 
Türk d;liyle sundu. 

Bu kitapta Yunan den:zi, Aci
riyntik, Treniyen, Marsilya kör
fezi. Balearlar ve İspanyn kıyı· 
lan, Marmara kadar Türkttir. o ört asır geriyi diışiiadıım. 

Bir levent perkendesinin 
g iı v e r t e s i n d c n Türk 
A k d e n i z e bakın.. J:.' .. m 
Negrepond'unu şu ytizli ile ta-

işte Katalonya kıyıl,ınndan 
bahşeden bir parça: 

" ... Ve bade me1.klır yerden 
Kolombana adacığı yeı miş mil
dir, poryazın kerte giinrlogusu 
üzerine .. Mezkur adacıga 'furk 
taife~i Yılan adası derler .. Zira 
Karadenizde olan Yılan adası 
gibi ziyansız yılanı bi kıy.ıstır .. " 

Ve işte Endülüs kıyılarını an
latan bir parça: 

" .. Mezkur Elmeriye şehri
nirı burnundan Kav Kate yani 
Kedi Başı on sekiz mildh·. Mc1.
klır Kedi Başı dediğimiz burıın, 
hemen kedi başına benzer nda 
gıbi yı.:mru bir burundur." 

Bugün, Yayladağ'ın adı 

Krumblia'dır. Kızıl Hisar bari. 
tada K&ristes diye göri.ılür. füı
ra Adaya Megalo diyorlar .. 

Her şeyi ile Türk !kcn krıy 
bolan Akdeniz .• 

EJden giden Tunada oldugu 
gibi, kaybolan Akdenizde de sa. 
dece coğrafya isim:eri maziyi 
hüzünle hatırlatır. Faleron'nun 
yanı başıı:da Paşa limanı, Ko. 
rinl'in ucum .. Omur koyu, ve 
Kataları kıyısında Yılcın Ad;ısı 

kcıyhoları Akdenizin bbğt iinc 
saplanmış durur ... 

LOKMAN HEKiMiN öGUTLERI B·ULMACA 

Çocuk Annesinin Karnındayl,en Bugünkiı Bulmacamız 

] z 3 4 5 g 7 8 9 
Çocuk annesinin karnında i. 

ken geçirdiği hayatının soy has. 
talıkları hususunda biiyiik tcsi. 
ri bulunduğu gittikçe daha iyi 
anlaşılmaktadır. 

Gebe bir annenin şiddetli bir 
heyecana, mesela bir korkuya 
yahut derince bir kedere tutul. 
ması, doğacak socuğun hasta. 
hkh olmasına sehep olabilir ... 
Bunu hekimlerle birlikte halk 
ta pek eski zamanlardanberi bi. 
lir. Fakat yakın vakitlere gelin
ceye kadar sebebi izah edileme. 
diğindenı gebe bir annenin bir 
heyecan geçirmesi neticesinde 
çocuğun hastalıklı doğması ta. 
biatin esrarı gibi telakki edilir. 
di ... Hormonların tesiri öğrenil. 
dikten sonra bunun sebebi de 
şimdi anlaşılmaktadır: Hormon. 
lar bir taraftan heyecandan mii. 
teessir olurlar, bir taraftan da 
insanın anne karnında iken \'ii. 
cudiiniin teşekkiiliine tesir e. 
derler. Heyecandan bozulan 
hormonların yeni teşckkiil eden 
uzuvların üzerine de tesirleri 
fena olur. 

Böyle, heyecandan ileri gelen 
soy hastalıklarının bazısı hafif 
olur: Kekemelik gibi. Bazısı da 
ağır olur: Yeni doğan çocuğun 
yüzünde felç bulunması gibi. 
Bazılarında da doğarken, yahut 
küçük yaşta hiçbir şey belli ol. 
maz da, çocuk büyüdükçe sinir. 
li olur, dermansız ve halsiz o
lur. Sinirlilerden çok işitilen bu 
dermansızlığın, çocuk annesinin 
karnında iken, annesinin tutul. 
duğu heyecan neti<"esi olduğu 
pek iyi izah edilir. Çünkü heye. 
candan müteessir olan hormon. 
lardan biri de, böbrek üstünde. 
ki guddelerin hormonudur. 

İnsana bütün hayatında kuv. 
velini temin eden de, hu hor. 
mon olduğundan, annesinin kar. 
nında iken bozuk bir hormo. 
nun tesiri altında büyümü§ ço. 

cnk, sonradan da bütün hayatın. 
da dermansız \'e halsiz kalır .. 

Gehel'kte heyet·an gibi, hir. 
denhirc tesir eden, maddi drır. 
belerin de soy hastalığına se. 
hep oldukları '\'ardır. Bihassa 
gebe annenin karnı iizerine te
sir eden darbeler şiddetli olur. 
sa çocuğu diişiirmcye, yahut 
dii§iirmcse de, çocuğun vaktin. 
den iinre doğmasına sebep ola. 
cağını herkes bilir. Oaha az hi. 
lin"en şe~·, darbenin çocuğun 
diişmc ine, yahut \•aktinden iin. 
ce doğmasına sebep olmadan 
soy haslalıiı hasıl etmesidir. 

Burada darbe tabirinden yal. 
naz karın üzerine yumruk gibi 
~eyler anlaşılmamalıdır. Gebe 
bir annenin karnı üzerine diiş • 
ınesi, yahut bir otomohil kaza. 
sında karnının yere gelmesi de 
bir darbe demektir. 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Vlıki - Fcd, elem verir! 2 
Çunkil - Ek 3 - Sanat - t k mbılde 
birli 4 - Sız - Bır nota 5 - Muharıp 
bil' millet 6 - Bır isım 7- Bır hay
van - Zaman 8 - içıhr - Şart edatı 
9 - İdrfık, akıl erdırme - Ayaı;;ta, 
yerine. 

YUKARDAN AŞAGI: 

l - Ş.ur - isyan cclen 2 - Ytı;ı: 

kunış - Yemı:oğc konur 3 - Hny ı -
(.'ocuk annesinin karnında i. iskambilde hlrli 4 _ sız _ sır ıl y,ı-

ken, ona tesir edecek darbelerin pıın bir ek 5 _ Vapurdaki odal,ırdaıı 
en şiddetlisi, annesinin <;ocuğu, her birı 6 - Bir hitnp edııtı - ı 1111 

istiyerek, diişiirmeğe teşchhiis 7 - Bir nota - Bir sorgu cd ıtı 8 -
etmesidir. Çocuğunu düşiirmc. Ynpmnk, mnm(ıl kılmak - İ ynı cı 
ğe kalkışan anne, tcşehbiisiinde ll - Üstünde yemek yenır - 1 1111, 

mu\'affak olursa, kendisi türlü şöhret 
türlü sakatlıklara maruz olur. DÜNKÜ BULMACANIN 
Muvaffak olamaz da, çocuk HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 
vaktini tamamlar, doğarsa; o 1 _ Nas _ Osman 2 _ Azap _ ia-
zaman annesi hareketinin neti. şe 3 _ Damnk _ Ş::ım 4 _ İki - Obur 
cesini kendi g(;rmese bile, ço- 5 _ Orak 6 - Es - Ray - L:ı 7 
cuk mutlaka görür. Çocuğun Ait dam 8 - Saka - Cıl,ı ıı - ita 
hayatını söndiiremiycn \'asıta O - Nem 
her ne olursa olsun, çocuğun 1 ============== 
hayatını sakatlar: Çocuk C'ılız Yiiksek iktısat v,e Ticnrctlileriıı 
doğar ve biitiin hayatında öyle Akşam Yemeği 
kalır, şeklinde, yahut ıızm·ları. Ytiksı:ok İktı.,nt ve Tlt'a.ret lVkklC'bi 
nın birinde normal olmıyan hir :\leıunları Cemiyeti, her ene oldu •ıı 
hal bulunduktan başka, çok de. gibi bu sene de mekteplerinden me
fa aptal olur. zıın olan genç arkndaşları şerefine, 6 

Gürbüz ve zeki kardeşler ara. 
sında bir tane cılız '\'C aptal hir 
kardeş göriilünce, o zavallının 
düşiirme teşebhüsiine yarı kur. 
ban olmuş hir zavalb olduğuna 
hükmedilebilir. 

Temmuz 940 tarihine rastlayan Cu
martesi glınü akşamı saat 21 de Sua
dlycde bir ak,.am yeme i yenilme inr 
karar vermiştir. E ki mewnhırb 

memleketin iktı-adi ve mali s. ha ına 
mensup bırçok zevat bu toplantıya 

davet cdılmişlcrdir. 
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Yazan: Sevim SERTEL 

Ölüp Dirilen Tayyareci • lngilterede 

· Acayip Bir Dava • Tayyarenin Rolü 

He~ memlekette olduğu gi~i 
lngilterede de harpte o. 

IC'nlC'J ın isimlerinin listeleri yapı. 
lır ve dı;vara asılır. Halk gider, 
ve burada goz yaşları ve h!çkırık· 
la: içinde: kayıplarını öğrcn:r. Ta. 
bıi m rıdıkları isimleri bu listeler. 
de buh:mıyanlar geriye yüzleri 
glilere;ic dönerler. 

F'akr,t Mrs. Panton'un işi bi· 
rnz acaip olmuştur. Her gün aı:ı. 
lan duvar Jistelcrine yüreği ata, 
ata brıkanlar arasında J\llisıs ?an-• ton da \·ardır. Günde iki defa sa· 
b.ıh ~" gece oraya gider, cephe
de; bulunan yeni kocasma bır şey 
olup olm:ıdığını anlamıya çalışır. 
Misis Panton geçen hafta yağmur 
hı bir günde korktuğuna t.ğram ş 
kocnsınır. ismini cephede oicnler 
arasındı:ı görerek bitkin 'bir halde 
e·ıinc donmüştür. Hadiseyi hcr
kl..,SC bildiren kadın, ortadan genç 
koc:ısımn eşyasını tamamen kal
dırmıştır. Zira ona ait her ufak 
şey genç kadına ıstırap vcrmiye 
ba~lamıştır. 

Pazaı giinjj biitiin aiJe kliseyc 
gitmiı, ve iili.inün ruhuna dua et
mislir. Biitiin aile matem clbise
lcrlnc bürünmüş, bildik tanıdık, 
herkes genç Panton'a taziyeye 
gelmiştir. 

Boylece tam bir hafta ~eçmiş, 
bir snb&h Misis Panton, uykusun
dan, öten telc>fon zilinin sesilc u. 
yaıımıstır. Telefonda bir erkek 
şunları söylemektedir: 

- Alo, sevgilim, nasılsın? Ben 
şf mui Londraya vardım. Bir sa. 
ate k&dar evde olacağım. Hemen 
gclıyorum. 

Telefon bu sözleri mütcakrp, 
hemen kapanmış. genç kadın da 
rüya mı göriiyorum, dıye gözle· 
rini upuşturm1ya başlamıştır. f. 
şittikkrine bir türlı.i inanarn:ımış. 
tır. Çünkü bu ses. bir hafta evvel 
olen kocasının sesi idi. 

B•r saat sonra karşısında genç 
vr dinç kocasını bulan Mis, ha· 
fıf hir baygınlık geçirdi ve sonra 
kocasından şu hikayeyi dınledi: 
"- Zahir beni öldü sandılar. 

Hakl:p·ı da var. Bak başımıza ne
ler geldi: 

Bir gece sekiz tan;areliJC bir 
filomuza 16 tane Alman tayyare
si hücum etti. Tayyarelerimiz ya· 
narak yere düştü. Yanan tayya. 
reaen snğlem cıkmak pek vaki 
değildir. Bu hadise hizim karar
gahın civarında olmuştu. Kar&r
gahtakiler olup biteni scy:etmiş
le .. dı. Yazık ki, yanlarında bize 
y:ırdım gonderecek yedek tayya. 
re yoklu. 
Fok~· tcsadlif bu ya, benim fay 

ynrem bir gohi}1 içine öy~c bir 
vaz:yettc düştü ki, hemen o da· 
kil.a suyun içine yuvarlandım. 
Bir daha yukarı çıkamıyacagım, 

sancım. Fakat soğuk suyun vü. 
cudümr tC'ması birdenbire sinir
lerimi uyandırdı. Hayata yeniden 
knvustum. Yüze yüze kar~ı şahi· 
li hu'cium. Karaya çıktı~ıın :za. 
m·:n yolumu kaybetm!c;tım. Bir 
hafta bir orman içinde mağra1a. 

rı suklanarak, agaçların meyv:>· 
larırı yiyerek yasadım. 

Nihayet bir gun ormandan gc <:
mckt<> olan bir Fransız alayına 

katılc!ım Onlar da bir miiddet er 
m~tnda diişman tayy1rel~rinden 

sak•andılar. Güç bela ve birı hir 
maceradan sonra sahile vudık. 
Ortırla bir motörlü ~andal lıulup 
bıı fa.r .. fa geçtik. Belki Jt.? hrni 
lıfıltı i'imüstür zannediyorlar. Fr1-
kat bır tesadiıfiin yardımi1C' ı•tc 
dipdiri ve hattiı yarasız olarak 
karşındayım. 

* * 
İngiltcrcde Acayip Bir Dava 

Ingiltcrcde Nev Ca:.tei e
yaletindeki ceza manke. 

mcsindc şoylc bir vaka cere) an 
ctmıştır: 

l\Jiıcrim Alfrcd ismin1e genç 
bır artıstt r Suçu dini :-ebenler
dcn dolayı askere gitmemekte ıs· 
rardır. 

Alfr<'d, kendisine bunun sebe. 
bini soran hakime: 

- 1-:f rndim, ben dindar bir a
d rımım Denim mezhebim ne se
b"plc olursa olsun bir ın.;a:ıın dı. 
ğerini vurmasını veya öldürmesi
ni nwr.cdcr. Ben cepheye g:dip 
tc insan oldüremem. 

IIakirr tekrar sorar: 
- İyi ama oğlum, biliyor mu· 

sun ki, askeri vazifeden kaçmanın 
cc7.ası idamdır! 

- Vallahi efendim. ben !ce 
ist<'g;mk hiç kimseyi öldüreme 
Egcr isterseniz, insan öldi.ırme 
ten çckindıg\m için beni idam 
tiıfoıt. Ben dinime sadık kalmı 
mecburum. 

Bu acaip ifade karşısında hl 
kim tuhaf bir vaziyete di.ış~1Uf 
tür. Şimdi bu Alfredi ne yap 
lı? Baskalarını öldüremediği iç 
bir ad~mı öldürmek te tuhaf 
mn d~vanın ucunda memlek 
var. 

* * Tayyarenin Rolü 

Holanda ve Belçikadaki 
rfıbeler göstermiştir 

Alman tayyarecileri meydada 
olduğu kadar geniş şose ve sok 
lan ıla inmekte ustadırlar. 

Hıtler, Holandaya hücum rd 
ceği zaman en ince noktasına k 
dar her şeyi hesaplamıştı. Elin 
tayy&reJerin üzerine ınmesi rnilill 
kün oian tekmil yolların plan 
haritaları vardı. Nereye gidece 
leri, zora geldikleri zaman ner 
lcre inecekleri tayyarecilere ~ 
velden sistematik bir surette ola 
ret ilmişti. 

Ayni zamanda Holandada baı 
lunan Beşinci Kol erkanı da bı 
yollardan ve hangi tayyarele. 
rb ne zaman hangi yollara i 
ccğindcn maliımattar idiler. <>ne 
göre motbrlü vasıtalarla tayin o. 
lunan yerlere tayin olunan saa 
lerde gıderler ve yere inen tay, 
yarecilcrle temasa geçer!trdi. 

• Bir Kariimize Cevap : 

Almanlann yaptığı bir !ilm sırtıe 

sile Polonya, Norvec ve Holandııdl 

gösterilmiş ve !ilmin her gösterili 1 
ertesi gün istllll takip etmi,,u. 

Ben bu filmden bu stıtunlarda 
hayll zaman evvel bahsctmlştım. 

zamandan sonra Belçika, Fransa ,,. 
diğer yerler işgal olundu. Bunu n._. 
zan iUbare alan bir karllm, vud 
bir mektupta yine o :filmden bah 
menin sırası geldiğini bana hatır~ 
tıyor. 

Eğer ben bu yazıları aklımdan 
ediyor olsaydım muhakkak ki on 
bu hatırlatması çok işime yarı 

Hemen }'ransa, Belçika vesairede 
filmin 1tösterildlginl yazardım. F 
ben İngiliz ve Amerikan gazeteler 
de gozilme ilişen, radyoda kulağı 
çalınan vııkaları naklediyorum. Ma 
lesl'f şlmdıye kadar o fılm hakkın 
gözllme fazla olarak bir şey ilı 

mı~tır. Bundan dolayı bu karıı 
fikrinden iıılı!ade cdemlyccesim. 
amafıh ı::ostcrdıfi al:ıkadan d 
amafıh göslcrdıği alakaya tc c 
!.'drrlm. 

ASKERLiK iŞLERi: 

Şubeye Davet 
Kıdıkily Yerli Şubulnden: 
1 - 336 doğumlular ve bu doğum .. 

lularla muım\'leye tabi olan do
~umlulerın son yoklamalarına 1 • 7 "' 
040 Uırihlndcn itibaren baı;lanıeakbr 

2 - Yoklamaya her giln sııat dQ<. 
kıızd:ın on ikiyı:o kııdar şube binasın .. 
da devam edilecektir. 

3 - Hon.ı:ı mahallelerin hangı d 
ne kadar yoklamalarının devam ed 
ccı:ı mııhall.ıla teblığ edilmiştir. 

4 - Altlkndarlnrın vaktınde m 
racaaUarı ilan olunur. 

-• 
Fatıh A kcrlık Dairesinden: 
Evveke MaltE'pcde oturan 

dlvıını tt'mylz !mı mulAzımı ve M il 
V umuru muhaklm m!ıdurlüğll bır 
d mllşavirlısınclc hulunmuş ve b 
~·ok vllfıyelll'rdc mlıddeiumumllık e 
mi& 1 tııııbullu 2!!5 doğumlu mü 
( ınıdı 5. S. As. Ad. h:ıkim) Ahm 
Şcm ettin o"'. Musl,ıfa Hı ıınin 1 
t:ınbulda buluııdugu t kdirdc kendi 
. ınd!'n bır husu un tahkıki için Şeb 
zadC'başında Fotıh ı:ı krrlik daire 
muracaat etme i, i lanbul harlcind 
ise nerede bulunduğunu 'tıir mektup} 
bıldirmesi. 

İhracat Azaldı 
İhracat işlc>ri gittikçe gevşe. 

mektcdir. Son günlere kadar Bal 
kan memleketlerine münhasır 
kalmış olan ihracat dahi durmu 
tur. Dün yalnız Bulgaristana 
1200 liralık çiroz gönderilmiştir. 
Romanya ve Macaristana hiçbir 
mal gönderilcmC'miştir. Rumen 
limanlarının kapanması üzcr•ne 
evvelce satılmış olan mallar da 
yüklenememiştir. Romanyadaa 
getirtilecek mayi mahrukatın 
ancak birkaç gün sonra yüklene. 
bileceği an1asılmaktadır. * Demir ve madeni esy~ hırl 
ği umumi bir toplantı vap ra 
birliğin kadrosunu yapmış Vf! ~ 
nC'lik biilçcsini tanzim t'lmi lır. 
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<iT, NAKİTTİR!.. 
' npluk b r kompnme ile (Su ve ate~ten "ayri hariı;tcn hiı;blr 

ıl e e•'Til'YI duşunmek~ızı n) 15 kuruş mukabılindc 15 dakıka 
a b r zamanda zen:!in VP ıştıhalı bır sofra hazırlıyabilirsini.ı:. 

u! \ e mc~bur lokantalarımızda dı:ıhı bu derece ne!is blr çorbayı 
'Cr z.aman hulamazsınız.. 

Buyiık yardım ve faydası aşikfır v.ın çorbalık sebze knmprh~c1crı
rtıızin senelerce nefaset ve tazclıgi nı muhafaza eltlgınc şahit ol;H aksınız 

.P ARKA 
MERCiMEK, BEZ:Et..YA, NOHUT Vesair huqubat ıscbı:c ve çorbalık 

komprımclcrıni kılerın.ız.de bulundurmayı ihmal etmeyıniz. 

Yedek enak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar Ye sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve !;porcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bır yemek iemıni kabildir. Bakkallarınızdan 50 gram
lık bır komprime 9/ 100 gramlık bir komprimeyı 15 kuruştan 

alabi lirsıniz. 
BEŞiKTAŞ : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi : 1915 

,.~ ............. , ................... , -------· 1. GENÇLİK 

2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 

l§te yüksek bir kremde a
ranan bu meziyetlerin 

hepsini size 

KREM 
PERTEV 
tem ın edeb illr. 

1 - KREM PERTEV: Bir 
tuvalet milstahzarıdır. İn
ce bir ıtina ve yapılışın
daki hususiyetı itibarılc 

ytiı:dckı çizgi ve buruşuk. 
lukların teşekkulune ma
ni olur. Deriyi genç ve 
gergin tutıır. 

2 - KF'tEM PERTEV: Bir 
güzellik \ asıtasıdır. Ge
nişlemiş mesamatı sıkış

tırarak cilttekı purtük ve 
kabarcıkları giderır. Çıl 

ve lekeleri izale eder. Te
ni mat ve şeffaf bir hale 
r:etirir. 
3 - KREM PERTEV: Rır 
cılt devasıdır. Deri gud
delcrınin ifrazatını duzel
tir. Si\ i Jr.e ve siyah nok
taların tezahürüne mıını 

olur. Cilt :ıdale~ini besli . 
yerek kuvvetlendırir. 

Kuru ciltler için ya~lı 
ve yağlı ciltler için 

yağsız huıuıi tüp ve 
vazoları vardır. 

Maliye Vekaletinden: 
1 ....... Matbaa kağıdı, mukavva mücellit bezi, kaplık kasıt ve ambalaj 

k·ğıdı Vekaletten verilmek üzere iki bin iki yuz adet üç nevi kitap 1655 
adet dokuz nevi defter 5141) adet yedi nevi koçan beş yüz seksen bin va. 
rak dort r.evi cetvelin baskı ve teı::lidi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen baskı ve cilt bedeli bin iıç yuı kırk uç lira yiı-mi bir 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı yüz lira yetmi§ beş kuruştur. 
4 - Şartnamesi Ankarada Maliye Vekfileti levazım miidıirliığünde 

fstanbul<la Maliye Vekaleti evrakı matbua ambarmda görülebilir. 
S - Eksiltme 12 Temmuz 940 Cuma günü saat 11 de Maliye Vekaleti 

le\·azım rnudurlügtinde müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel_ 

ı;eler muvakkat teminatı makbuz veya banka kefalet mcktuplarile birlik. 
c muayyen gun ve saatte komisyonda bulunmaları. "3149., "5311,. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGaEV8&KLİGiN~ -81 

Tabletleri her eczanede bulunur 
ıPn•U kutusu 1255) Galıta, lıunbul 

Reçete ile satılır 

Üniversite Rektörlüğünden : 
k İnk tabı tarıhının birincı ikmal imtihanları 4 Temmuz Per cmbe 

at 9 da Ünıversıtc konferans salonunda yapıhıc<ıktır. İkmalli ta-
r u edenlcr.n hazır bulunmaları. (5603) 

, 
OIŞLERIN1Z 'için 

.korkmadan sigara ,çinlz 

\ 
$u tarllo'lı:I . Nllıotı,,'I" dl1 mlnolorı meri"d• 

yerleımesine monl olmolısınu.. Hel"Qün scı.ba1. 
ve oktom 

ENTO 
llllllstah:ıor1o""ı kullonoralc bu '"ohruN del.dlrılı.
Posteur tefldklert aoyesinde lstlhzor olunoft 
OENTOL müatahzarları goyef Antileplik. Nlkolın"• 
izole ve cliılere porlok bir beyozlık temi" ed .... 
A(ıı:ıdo do ldtll blr lı.alcu ve ıerınlik bırakır. 

O EN TOL müstohzorlon 1 ,_.,....,._~~~~:::"::':::il" 
Eczanelerde. P.arfümerl• 
lerde ve büyük mağoıa· 
lorda satılır. 

r~ .................................. , , 
1 SINIFINI GEÇEN OGLUNUZA: 

Askeri Liselere Öğretmen 
Yetiştirilmek Üzere 
Talebe Alınacak : BİR BİSİKLET - Bir Saat veya kuvvetli bir 

TURF fotoğraf makinesi alınız! (Objektif 1: 3,5) 

16 AY TAKSİTLE 1 -- ve Şki .. 
Gaıa~cı: Bankalar caddesı No. 59, Tel. 42769 - Beyaz.ıd Elektrik İdaresi 

lı••• karşısında No. 28 - Kadıköy İskele caddesi No. 33/2 ..... 

...... ~ ' ' ... ,.. .... 
j)/ZDf r?UGUN ~IQ MILL\ '7/YA\NGO 

_ \51Lf;TI A\_IN f Z 

Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Muhtelif Eşya Satışı 
Adet 

1 

8 Çift 

8 

5 

a 
3 

2 Top 
1 

7 

12 

60 

11 

3 

8 
93 

1 

Cinsi 

Cerres kal ~ehp<ısı 

Badana m<ıkinesi 
.. \.ı:u:ıtamel çızme 

Valyoz 

Muhtelif boyda ı;-ekiç 

Muzayık tokmagı 

Su terazısı 

:Muşamma 

Makap 

Beton güng modelleri 
Manela 

Kürek 

Kazma 

2\Tutur kayışı 

Demirci maşası 
Boru tesisatına kelepçe 
Mustamel lökus lfımba 
Benzin moturu 

Adet 

1 

4 
6 

3 

29 
Kilo 

900 
400 

150 

300 

100 

800 

60 

120 
120 
30 

Cinsi 

Tecrıibe kantarı 

Tezkah sehpası 
Çift kanatlı demir kapu 

Demir k;ıpu c;en;eveı;i 

Muhteli! boyda Bilya 

18 torba kaba üstübeç 
16 teneke pılak buya marl, 
Avrepa 
4 torba beyaz toz boyası 

Ne!yağı 16 teneke 

Oluk kelepçesi 

Zıftyağı 

Ağaç için demir vidası 

3 top ince i:d 
3 torba alçı 
Tutkal 

400 Halat 

Yukarda yazılı e~ya ve malzemeden mada yine il:\nı adi ile 54 ka

lem İzmitte ve Kazak burnund:ı bulunan malzeme dahi, ayni günde sa
tıl,icaktır. 

Terekesi Beyoğlu 4 i.ıncli Sulh Hukuk mahkemesince resmen tasfi

ye edilmekte olan İzmltte ikinci kağıt fabrikası müteahhidi Vahit Ak

pak'ın mez.k\ır fabrika ambarında mevcut yukarda cinsi yazılı malzeme

nin açık arttırmasına 6-7-940 Cumarte•i gunu saat 12 den 17 ye kadar 

devam olunacaktır. Satın almak isteyenlerin arttırılmasına iştırak ede-

bilece;;;Jcri ılfın olunur. (27889) 

1 - Askeri liselere askl?ri öğret

men yetiştirilmek üzere Harp Okulu 
kadrosuna altı talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; Harp Okulu ta
lebesi olarak Ankarada Dil - Tarih -
Coğrafya fakültesinde yabancı dil 
tahsili görecek ve askeri ögretmen 
yetişti ri lece klerdir. 

3 - K"bul şartları. 
A - Harp Oukuluna giriş ::ıartla

rını tamamen haiz olmak. 
B - Lise olgunluk imtihanını ver

mi:< olmak. 
C - Yabancı dil bilgisi yukarı de

recede bulunmak. 
4 - İsteklilerden ıııeçilmek ~ure

tile alınacak talebeler ingilizce, fran
~ı1c<ı, almanca branşlarına taksim ve 
Iakuıtenin 940 : 941 tedrisatına işti

rak ettirileceklerdir. 
5 - İsteklilerin evrak ve vesikala

rlle Harp Okulu komutanlığına ve 
fazlR tafsilat almak istiyenlerin de 
askeri liseler müfettişliğine mi.iracaat 
etmeleri ilan olunur. (5470) 

As. Tıbbiye Okulu Md : 
Sıhhiye gedikli erbaş okuluna orta 

mektep mezunlarından talebe alına
caktır. Tahsil müddeti iki sene ve 
leylidir. İstekJilerin şartları öğren
mek ve kaydedilmek üzere bir :ın 

evvel askerlik şubelerine müracaat
leri. (162) (5426) 

(·d~~·Y~,~~~!t.~~.~S!~e-' 
hauısı. Beyoğlu Yıldız •inemaaı 

ı-~r·•~ı tramvay durığ ı Lekler 
- apartımanı Tel: 43924 .... 

btaııbııl Lr\ aıırn . \ıııirli~i 

Satınalnıa Komis~ onu ll:ınları 

Adet 

1,435,000 Dört delikli büyük madeni 
1 düğ?ne 
1 300,000 Büyük kopça. 
f 300,000 Küçük kopça. 
1 Yukarıda miktarı yazılı düğme ve 

kopçRlar pazarlıkla alınacaktır. İha
l<'si 4/7 /940 Perşembe günü saat 16 
da Tophanede Lv. Amirliği Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
'11hmin bedeli 4072 lira 50 kuruş ilk 
teminatı 305 lira 44 kuruştur. Nümu
ne ve şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile belli 

1 
·aatte komisyona gelmeleri. (75) 

(5526) 

• 61.500 adet şaplı pösteki alınacak-
! tır. Kııpalı zarfla eksiltmesi 18-7-940 , 
"'er~embe günü saat 15 de Tophanede 

1 
ıst Lv. Amirliği satın alma 'komisyo- ı 
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 123,000 lira, ilk teminatı 7400 
liradır. Şartnamesi 615 kuruşa komis
yondan alırur. Nümunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanunt vesikala
rile beraber teklif mektuplarım ek
siltme saatinden bir saat evveline ka- ı' 
dar komisyona vermeleri, (78) (5529) 

• 1 

lıtanbul Üçüncü İcra Memurlu · 1 
gundan: Paraya çevrilmesine karar j 
''erilen yedi lambalı Gürses marka 

1 
radyo ile iki kişilik n1aa somya kar- 1 

l yolanın birinci açık arttırması 3-7-9401 __ V_al_d_b _________________________ , t.ırihine tesadüf eden Çarşamba g{inü 

e ağ Prevanioryom ve Sanatoryom saat 9 da Beşiktaş Hasfırın caddesin-' 

Direktörlüğünden de 69 No.lı elektrik fırının üstündeki 1 

M k 
• A hanede yapılacak ve kıymetlerinin ' üna asa ilanı % 75 ini bulmadığı surette ikinci a-

C'ık arttırması 5-7-940 tarihine tesa
düf eden Cuma günü ayni mahal ve 
saatte yapılacağı ilan olunur. 

l\Taarif Yekilligi Prevantoryum - Sanatoryum ile pansiyon kısmına ait 
(47) kalemden ib;ıret Et, Ekmek, S<ıdey3g, Peynir, Yaş sebze, Kok Konıü
rü \'e Manı:ıal Kömürii ve Odun senelik ihtiyaç için eksiltmeye konmuştur. 

1 - Et, Ekmek, Sadeyağ ihtiyacı 17-7-1940 Çarşamba günü saat 14.30 
dan itibaren, 

1 . ( 

latanbı.ıl Birinci iflh Memurluğun· 
dan: Müflis Kostantin Apostolldis ma- , 

z - 7 • 9-10 

( Bataryalı ) 

Z R7'DYOLARI 

LORENZ 
Yeni Radyoları 

geldi. 
Müracaat yeri: 

Yalnız 

Türkiye rnilmessilllği, 

Sirkeci, Horass~ncı· 

yan Han No. 7/25 

SADETTİN SÖNMEZ ''e M. LOGOTETİS 
Anadolu için Acentalarımıza muracaat. Tel : 20412 

Tllhnıin ilk 
bedeli tem inat 

22107.;30 1658,07 Hıı.,eki. Cerr:ıhp::ıce, Reyoifüı, Zılhrevi hrıst<ılLkl 

hastahenelerile Zeyney Kfımil dogum evinin yıllı 

ihtiyacı için ,ılı ıı~cak çig ve pastorize sut. 
1 G884.00 1266,30 Ha5eki, Cerral1p nş A , Bcyo_glu, Zührevi hastalıkl 

hastahaneleri il' Zc ynep Kamil dogum evinin yıllı 

ihtiyacı icin alı n :ıeak s::ıde \'e tereyağı. 

41775.00 3358.13 Haseki, Cerrahpıısa, Beyoğlu, Zuhrevi hastalıkl 

hastahanelerile Zeynep Kamil dogum evinin yıllı 

ihtiyacı için .ılı n;ıcak beyaz Karaman eti. 
15868,75 1190,16 Haseki, Cemıhp :ışa, Beyoğlu, Zuhrevi hastalıklıı 

hastahanclerile Zeynep K:'.'tmıl dogum evinin 
ihtiyacı için al ı nacak kuru erzak. 

T<:<hmin bedellc>ri ile ilk tcminııt m il(darları yukarda yazılı mevadı ı:;ı 

da iye ayrı ayrı satın alınmak üzere ka p"llı zarf usuHle eksiltmeye konul 
mustur. Şartnameler zabıt ve mmımelfıl mudtirlıığli kaleminde görülece 
tlr. İhale 9-7-940 Salı günü saat 15 rlC' da imi encunıende yapılacaktı 
T~lıplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait Ticar 
()dası vesikalaı:ile 2490 numarnlı kan urun tariiatı çevresinde hazırlaya 
cakları leklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümen 
vermeleri lAzımdır. (5094) 

* Taksim Belediye gazinosuna bitişik Salon ve Tarasta yaptırılacak elek 
trık tesisatı 2490 numaralı kanunun 46 ncı maddesının B fıkrasına tevfi 
kan pazarlığa konulmuştur. Keşif be dC'll 1995 lıra 59 kuruş, teminatı 2 
lira 34 kuruştur. Keşif ve şartn(lme Zabıt \'e Muamelat Müdürlüğü kal 
minde görülecektir. İhale 3-7-940 Çarşamba gunu saat 14 de daimi enet' 
mende yapılacak ur. Taliplerin temin at makbuz veya mektupları, Fen i, 
!eri ınüdürli.ı~üne muracaatla alacak brı fenni ehliyet ve 940 yılma a 
Ticaret Odası vesikalarile ihale gıınü muayyen saatte daimi encwncn 
bulun malan. (5540} 

* Beyoğlu Kaymakamlığından: Bulunmuş dişi kurd köpeğinin 
içinde sahibi çıkmazsa satılacakbr. 

(5) gü 
(5604 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları· 

Metre mik'abı muhammen bedeli (3 0) otuz lira olan takrıben 2000 met 
re mik'abı çam tomruk 17-7-1940 Ça rşambn günü saat 15 de kapalı z 
usulü ,ile Ankarada İdare binasında s atın alınacaktır. 

au işe girmek isteyenlerin (4250) dört bin iki yüz elli liralık muvak 
kcıt teminat ile kanunun tayin ettigı vesikaları ve tekliflerini a)'D.i gü 
saat 14 e kadar komisyon rcisligine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (300) üç yı.iz kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerind 

satılmaktadır. (5510) 

2 - Kaşar ve Beyaz Peynir. Yaş ~ebze, Kok kömürü, Mangal kömilrü ve 
Odun ihtiyacı 18-7-1940 Per~embc gür.Ü saat 14.30 dan itibaren başlıya
c<ıktır. 

sasına gelen alacaklı Hazinenin iste- ı' 
digi ilam harcından 8 lira 55 kuruşun 1---------------
ı;ynen ve kazanç vergisinden istenilen 1 

1940 İKRAMİYELERİ: --' 
S - İstekliler cksıltmeyc konan yiyeceklerin şartnamelerini görmek ve 

miktarlarıle ilk temimıt akçelerıni ve eksıltnıeye girme saatlerini ögren
ıc ek üzere mucssese mudliı li.ıgune m uracaat edebilirler. 

4 - 17-7-1940 ve 18-i-1940 tarih lerınde Yüksek l\'1ektC'pler Muhase
becıliği veznesıne yatıracaklnrı ilk teminata ait makbuz. yeni sene Tica
ret odası vesikası (Et, Sadeyağ) ına ait fiyat tekli! mektupları ve bu gibi 
t:ı:ıhhütlere ;imdıyc kadar girdiklerini bildirir iş yaptıkları miıeı:ısesattan 
l~cakları bonservisleri ile birlikte m czkıir .Muhasebecilik binasında top

lanacak olan satın Rlma komisyonuna mi.lracaat etmeleri füın olunur. (56 15) 

Sahibi ve Neşri~·at l\lüdürü Halil Lutfi DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 

(iç kalemde 4023 lira 85 kuruş nıüfli• 

ile ortağı Muhiddine ait olduğu anla

~ılmasına binaen nısiı olan 2011 lira 

92 kuruşun 5 inci sıraya kayt ve ka

bu!üne ve fazlasile müflisin ilzamı la

zınr gelmiyeceğinden bu kısım talebin 

l'eddine iflas idaresince karar veril-

miş olduğu ilan Olunur. (27888) 

T. IS BANKASI 
KÜÇÜK 1940 

CARI HESAPLAR 
İKRAMİY~ PLANT 

1 adet 2000 llralık 

3 " 1000 " 
6 

12 
40 
75 

210 

H .. 
" 
n .. 

500 
250 
100 

50 
25 

.. .. .. .. 
.. 

2000.- llra 
= 3000.- " 
= 3000.- .. 
= 3000.- .. 
= 4000.- • 

= 3750.- " 
= 5250.- " 

Keşide}er: 1 şubat, 1 mayii 

1 ağustos. 1 iklnclteşrln tarihlerinde 
yapılır. 

ON ME VA TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 

KULLAN 1 LAB i Li R. TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNİYETLE 


