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HITLER 
Balkanları 

Memnun 
edememiştir 
tazan : !fi. Z. SERTEL j 

~ tlkan memleketleri dev.let a- , 
~ damları,. Salzbourg'a bi.iyl~.k '. 
ttıt.~rle gitmışler, fakat hayal su- ı 

i_"lla uğrıyarak dönmüşlerdir. j 
~h'..,~lce Macar ve Rum~n BaŞ\ e .. 
... ~ Berlinc davet edildikleri za. 
~ kendisine bir davet vaki ol-

1iı için Bulgarsitan adeta mü-
~ il olmuştu. Romanya meselesi 
'dilirken, o da hissesini alaca
llınuyordu. Halbuki Almanya 

~dehemmiyet vermiyor &örünü. 

~uıı.d r · ı· · k e a Rumen nca ının ar a-
~ ~ Bulgar Başvekili ve Harici
\l~Zırı Salzbourg'a davet eclilin
~fya geniş bir nefes aldı. De
ili l:>obruca meselesi nihayet hal-

Yordu. Salzbourg'a gidecek 
•r ricaline Dobruca hediye e

\>erccekti. Bulgarlar o kadar ü
t düşmüşlerdi ki, milli Dob
ltıyafetinde genç kızlar istas. 

lld gelerek Başvekillerini sevinç 
> e teşyi etmişlerdi. 
~at Berchesgaden'de :ki saat 
~ İltifatlı bir mülakattan son
. lllgar ricali memleketlerine 
boş döndüler. 

' l>obruca ve Dedeağaç mesele. 
~leride halledilecektir. Şimdi
~ Ulgarlardan beklenen Balkan 

. Urıü bozmamalarıdır. Bütün a. 
ltıcselelerinin halline intizaren 
~ik Bulgaristanın zirai istih. 
l'ini arttırmak çarelerine baka-

' dediler ve Bulgar devlet a
rının ağızlarına birer plinnak 

'iirerek, onlan memleketlerine 
Cfdiler. Fazla olarak ta Bulga. 
t\ı iktısaden Almanyaya bağla-

~anyanrn da hayal sükutu 
'!'an az değildir. Filvaki Roman. 
ransilvanya ve Dobruca mese. 
ilin derhal halledilmemiş ol-

\ dan dolayı memnundurlar. 
t Berchesgaden'de Romanya
lloktor Fıınk planı riahilinde 
den Almanya ve İtalyayı ta. 

L.~ınası takarrür etmiştir. ,re 
"'"arın ilk tatbikatı olmak ü
' derhal bir Rumen _ İtalyan 
~ kurulmuştur. Bu şirltet Ro. 
~anın bütün yollanru yapa

. Romanyanın bütün petrol. 
Almanya işletecektir. Ro

hdaki Alman ekonomi teşki
aomanyanın istihsalatını en 

,. usullerle organize edecek. 
11\aenaleyh Romanya artık ta

Almanyanın bir tamamla
~ l'olünü oynıyacaktır. 

( •lnız Almanyanın Cenubu 
Şarki A vrupada hnlli ile 
l olduğu mesele münhasıran 
• midir? 

(Sonu Sa:. 4 Sü; 4) 

METE Mete Vapuru Geldi 
VL~:au:au Süvari y ediAydanbe.ri 
Giriyor Geçirdikleri Heyecanlı 

1v e Süvari. M J A ) 
ı Başından 1 acera arı n atıyor 
IGeçenleriı= Kaptanlara Göre, 
li Anfatıyor 1 Birçok Yerlerinde 

Avrupanın 
Kıthk Var 

Dün ıelen Mete vapur• suvari, kaptan, c;arkçı ve mürettebatı hep bir arıda TAN 
obJektıCi karşısında •• 

ltalya, Çimentolar Hayfaya Götürülürse 

lngilizler, Onları istihkam için Kullanırlar 
Diye Meteye izin Vermek istememiş 

Bundan yedi ay evvel Fransızlar tarafından kiralanan ve 
o zamandanberi muhtelif Fransız limanları arasında seyrüse
fer eden Mete şilebi, uzun ve heyecanlı maceralar geçirdikten 
sonra nihayet dün akşam saat 17 de limanımıza dönmüş ve Or
taköy açıklarında demirlemiştir. Metcnin yedi aylık macerası 
etrafında süvari Rami Sefcroğlu, bir muqarririmize şu izahatı 

1/.-ıiuer, Bulgar 
Generalini Dün 

Kabul Etti 
Rumenler Belgratta 

Ve Bulgarlar Peştede 

Merasimle Karşılandı 

Salzburg'a Giden Orta 
Avrupa ve Balkan Devletleri 

Heyetleri Döndüler 
Berlin, 29 (A.A.) - D N. B. Füh

rer, Alman orduları Başkumandan_ 
lığının daveti üzerine Garp Cephe
si muharebe meydanlarını ve aske
ri tesisatı gezmekte olan ve Büyiik 
Harpte Bulgar Başkumandanı b u. 
h.ınan General Çekof'u, bugün öğ
le üzeri kabul etmiştir. 
RUMEN NAZIRLARI BÜKREŞE 

DÖNDVLER 
Belgrad. 29 fA.A.) - D. N. B. A 

ian~. bildiriyor: 

İrıgilterenin 
• Sir Cı aigıe 

Japonyada 
11 in9iliz 

Tevkif Edildi 

Reuter'in Muhabiri 

Kendisini Pencereden 

Attı ve Ö ldü 
- -o--

T evkiflerin Sebebi 
Casusluktur 

~anghay, 29 (A.A.) - Rcutcr mu 
habirinin salfıhiycttar bir memba. 
dan öğrendiğine göre, Japonyada 
İngiliz tebaasından on kisi tevkif e
diJmiştir. Tevkifin sebepleri henüz 
ına1Um değildir. Bu İngilizlerin tev
kif edildiği haberi dahi Japonyada 
henüz neşredilmemiştir. Tevkifat, 
memleketin muhtelif mıntakaların_ 
da yapılmıştır. Tevkif edilenler, a
rasında, Japonyada en yüksek f n· 
giliz şahsiyetlerinin bir kaçı da var. 
dır. Bu on İngilizin tevkifi hakkın
da yabancı memleketlere telgraf 
cekilmesi dahi memnudur. 
HEPSİ CASUSLUK SUÇLUSU 
Tevkif edilen İngiUz tebaası ara

sında, Ringer biradeler de vardır . 
Vanys Ringer, iş adamıdır. 

Mevkuf bulunan İngilizlerin hep. 
si, casuslukla suçludur. 

(Sonu Sa; 3 Sii: 3) 

İngilizlere Göre : 

Mihvercilerin 
Gayesi Türkiye 

1 

Ue Yugos,avyayı 
Dost~ rından 

• 
Tecrit Eimektür 

Sovyetlerin Hattı 

Hareketi Karanlık 

Görülüyor 

Almanlara Göre : 

Macaristan İle 

Bulgaristanın 

Talepleri Haklıdır 
Londra. 29 (A.A.) - Reuter A

jansı bildiriyor: 
Balkanlar meselesi, İngiliz mat

bua tının ilk pliında tetkik ett igi 
mevzu olarak kalmakta berdevam. 
dır. 

Gazeteler, bu görüşmeler hak. 
kmda ı:;arih malumat elde edilme
sine intizaren, mevcut intiba Hitlc. 
rin Balkanlardaki manevrasında 
bir tek hedefi olduğu merkezinde
dir. Bu hedef Almanyanın menfa
atidir. Daily Telegraph diyor ki: 

İki veya ikiden fazla Balkan • 
devleti arasında bir harp, Hıtlcri 

sıkıntıya düşlirecek ve Sovyetler 
Birliği ile nahoş ihtilüflara sebep 
olacaktır. Diğer taraftan seferber
lik şayiaları ve harp şayiaları mu. 
vazeneyi zaruri olarak bozmakta 
ve Almanyanın Balkanlardan bil
hassa Romanyadan petrol alması. 
na zarar vermektedir. 
Romanyanın mihver memleketle.. 

rinin teveccühünü celp için yaptığı 
(Sonu Sa: 3 Sü: 4) 

Mareşal Çakmak 
Anklıradaki Kıtaatı 

Dün Teftiş Etti 

vermiştir: \ 
"- İlk zamanlar Fransız donan

masının hımayesi altında munta-j 
zam seferler yapıyor ve Aıncrika
dan Fransaya muhtelif ham maden 
naklediyorduk. Fakat Alman taar
ruzunun şiddetlenmesi ve binneticc 
Fransanın işgalinden sonra bizim 
vaziyetimiz de değişti. Çünkü bu 
sırö.larda İtalyanların harbe gırmc
si ile Akdeniz de tehlikeli bir mın
taka halini almış oluyordu. Maa. 
mafih biz, yine seferlerimize de
vam ediyorduk. En son olarak J\Iar 
silyadan 3500 ton çimento yükle
dik, bunları Afrikanın Bizerte li
manına boşaltacak, bundan sonra 
Mersine gelip krom yükliyecektik. 
Tam bu esnada Fransa, mütareke
ye talip oluıacıı. bizi himayesiz ola
rak Orana göndermek istechler \'e 
elimize tehlikeli mıntakaları göstc. 
ren bir harita verdiler. Fakat bu 
mıntakalar hep bizim seyir istika
metimize tesadiif ettiğinden. gemi 
ve miirettebatımın selametini na
zarı dikkate alarak, İspanyanın 
Barselona limanına sığındık . Çi.in. 
kü burası bitaraf bir memleket ol
duğu için, en emin bir yerdi. 

Almanlar, 100 
Tayyare ile 
İngiltereye 

Hücum Ettiler 

Romanya Başvekili ile Hııricivc 
N'alırı dün Yugos1a\'yadan gc erler 
ken bütün istasyonlarda resmi mt' 
murlar tarafından istikbal ve teşyi 
c.diJmişlerdir. ı 

Başvekil. Suhotica'da gaz<>tec·ı' 

re yaptığı beyanatta halen nikbin 
...,ld,.i11ınıı ve istikbalde d~ nikbin o_ 
lacağı zannında bulunduğu:1u hilciir 

Barselona'da Türk Konso'iosha
nesine müracaat ettik ve aldığımız 
direktif mucibince, hamulemizle be 
raber İstanbula gelmek üzere yola 
çıktık. Cenubi İtalyaya kadar ha. 
disesiz olarak geldik. Fakat burada 
İtalyanlar bizi çevirip, Mesina li
manına götürdüler. Bu limanda 
kaldığımız sekiz gün içinde, bütün 
hayatımız açlık ve mahrumiyet i
çinde geçti. İtalyanlar dolarla İs. 
vic-re frangından başka para almı

yorlardı. Bizde ise, bu paralardan 
(Sonu Sa: 4 Sü: }) 

... ... 

- - -o---
Son Dört Günde 

50 Alman Tayyaresi 

Dü~ürüldü 
--o--

Afrikada da Sekiz İ talyan 
Tayyaresi Düşürüldü . 

Lodra. 29 (A.A.) - İngiliz kay. 
nakları tarafından verilen haberlere 
göre, Almanyanın İngiltere sahille
rine karşı hava harekatı devam edL 
yor. Alınan bombardıman tayyarf'
lcri ~vcı tayyarelerilc beraber bu sa 
bah Ingilterenin Cenubu Şarki sa
hili iizcrinde bir limana hucum et
miş1erdir. İngiliz avcı tayyare filo · 
ları, düşmanı karşılamıştır. Alman 
tayyarelerinin sayısı yüzden fazla 
idi. A !ınan haberlere göre, tayyare
lerimiz. 8 bombardıman ve 7 avcı 
tayyaresi düsürmüşlerdir. Bu şid
detli carpışmada tayyare lerimizden 
bir coğu hasara uğramışsa da yalnız 
bir tanesi düşmi.iştlir. Ayrıca dafi 
bataryalarımız da iki düşman bom
bardıman tayyaresi düşürmüşler -
dir. 

Bir di.işman bombardıman tayya. 
resi. diin gece İngiltcrenin Cenubun 
da bir hücum esnasında düşürülmü ş 

(Sonu Sa: 4 Sii: n 

.. 
ll~. · r. 

Bükreş. 29 (A.A.) - B;ısyı-kil Gi . 
~urtu ve Harici~·e Nazırı Manoile~
ku. Almanya ve İtalya scyııhııtl,.r ;n 
icn bu sabah saat 10 da Blikre' "' 
lnnmüslerdir. · 
Gig:ırtu ve .!'\IanoilP<;ku rlerha 1 sa 

•·aya gitmişlerdir. Öğleden sorır. 
'1 ~ .. ırJar Heyeti toplanacaktır 

Presburg, 29 ( A.A.) - Reisi
cumhur Tiso ile Ba~\·ekil doktor 
Tuka ve Sanomach . hu gece Ssı iz. 
burg'dan Presburg'a ··ı •ıınii . lf"rrl'r. 

Slovakya Reisiciimhuru T 'ıoo Ha
riciye Nezaretini Basvekil T\.);;ı'va 

te\•di eden ve Sancıımıch'ı D;ıh i liye 

Nazır! nasbeyliycn bir eınİ"n:-ıme 
imzalamıştır. Sanonrnch'ın vı>niden 

Hlinka muhafızlarının ba :-ıkırman· 

d:ınlığını der.ııhtc eylemesi bckl~n-
mektedir. 

1 

BULGAR ~AZIRl.ARI 
MACARISTANDA 

Budapeste. ~9 (A.A.) - Macar 
Ajansı bildiriyor: 

Salzbourg'dan dönen Buigar Baş
vekili ve Hariciye Nazırı ougıın riğ- ı 
ledc.n sonra Budapeşte tay~·are mey 
d8~ına gelmişler ve merasimle kar
şılonmışlardır. 

Hariciye Nazırı Popoff. gazete. 
cilere yaptığı beyanatta, eski silah 
arkadaşlığı havası içinde cereyan 
eden Salzbourg konuşmıılarından 

çok memhun olduğunu söylemiştir. 
Yarım saat sonra Bulgar devlet 

adamları Bulgaristana mütevecci
hen hareket etrnl$lerdir. 

Ankara, 29 (TAN illulıabfri bildiriyor) - (;ene! f<urmau 
Başkanımız Maret1al Fevzi Çakmak bugün saai sekiult inka
ra garnizonundaki kıtaatı teftiş etmi§lir. 

Teftişte Genel Kurmay ikinci Ba.~kam Gen,,,-,,l 1 ~,,,, (iiin 
düz, Milli Müdafaa l'ekôleti 1'/iisle~arı General :iedal tc dİ{jt;r 
bazı generaller de hazır bulwımuslardır. 



YAZAN: iSMAİL HAKKI BA~AK 

stiklCil Uğrunda Çahşan Kuvvei~i 
Teşkilatın Mevcudiyeti Görülüyor 

-18-
Ben: 
"- R,.mzl Beyi görmek istıyorauml,, 

Dedim. 
O cevap verdi: 
"- Daha gelmedi. Eğer ı;ok lazımsa, 

ıvine bir adam göndereyim: Suracıkt;ı, 

Mahmut Şevket Paşa Parkının karşısında 
tituruyor!,, 

"- Zahmet etmeyin: Beklerim. 
"- Siz bilirsiniz. Fakat biraz gecikme_ 

si mümkiındür. İsterseniz, yanınıza bir 
i-ndarma vereyim, Kendisini evinde zi_ 
raret rdin!,, 

"- Zahmet etmeyin: İşimiz o kadar a_ 
e •le değil. Sizin neyiniz var? Çok müte_ 
c~sir görüniiyorsunuz? 

Bu sual, genç mülazimin ııözlerini ya_ 
arttı: İstırabmı izhar etmek, ic;ini bo_ 

saltmak için fırsat beklediği aşikardı: 
"- Nasıl müteessir olmıyayrın? Dedi. 

D raz evvel, İtalyan kuvvetleri buraday_ 
d•lar. Şımdi, Üsküdar iskelesindeki posta_ 
n yi işgal etmiş bulunuyorlat". Buraya 

Mıkleri zaman, kumandan Remzi Bey 
yoktu. 

Biz, mevcut arkadaşlarla vaziyeti ida_ 
re etmiye çalıştık. Vakıa, mütecaviz de_ 
[; 1 lıler. Küstahlık, terbiyesizlik etmedi_ 
~er. Hatta bilakis, son derece nazik dav_ 
r<>ndılar. Fakat ne olursa olsun. Bugün_ 
!eri görmek, hepimize çok acı geldi be_ 

yefcndi .• çok acr .• ., 
Ona teselli vermek için içimden gelen 

herşeyi sö}'ledim. 

Onunla bir müddet daha konuştuk. F~ 
t ded ği gibi, Remzi Bey gecikiyordu. 

O uzayınca, ben mecburen genç yaverden 
rıldrm. Ve Remzi Beyin, adresini aldı. 

B ir ııralık: 

"- Yeni bir haber var mı Beye-
1 

rendi?,, Dedim. O, acı acı dudak büktü: 
"- Ne ohıcak? Her §ey mahvoldu. 

Dün gece, birçok kimseleri evlerinden 
alıp göturmüşler. Belll ki hakimiyet ta
mamlle milstevlllerin ellerinde .. .,, 

\·aver Sabahaddinden sonrn onu bed
bin görmek, bana tee"SÜr vermişti: 

"-Remzi Bey ... dedim. Sen, bir Tllrk 
zabitlsln. Bu vatnnda elı silah tutan tek 
\•atandaş olarak da kalsan, sana bedbln
lık yakışmnz. Bu mlllet. her şeyi siıclen 
bekliyor. Sizlerin teessüre kapılmanız, 

bizim ternkete ugrarnam17.dtr. Biz asıl o 
zaman h<'r ~eyi koyheclcriz. Müstevlile
rin her hakimiyeti eline geçirdiklerini 
söylüyorsunuz. İşgal hfıdisesinin vuku
undan beri, siz hiç bir mukabil hareket 
yapmadınız, hiç bir tedbir almadınız 
mı?,. 

O yine ayni haldeydi: 
"- Hiç, dedi, ben ne 

ki?n 
Onun, işgal faciası içinde sarsılan ma

neviyatını sağlamlaştırabilmek için, ye
ni ve büyük bir gayret gösterdim. Ve bir 
aralık: 

"- Beni, dedim, bur.:ıya merkezi umu
mi gönderdi. Size tebliğ ede<:eğim mah
rem bir emir vnr!., 

Ben bu son cümleyi söyleyince, temiz 
ve cesur yürekli Türk zabiti, derin, çok 
derin uykudan uyandırılmış bir çocuk 
gibi doğruldu: Çöken sırtının yerine göğ
sü gerilip kamburlaştı: 

O Umltsiz günde, memleket uğrunda, 
istiklal uğrund.:ı dikkatle cesaretle çalı
şan bir kuvvetli teşk!Hitın mevcudiyeti
ni hatırlflmak, sarsılan maneviyatını ye
niden çelikleştlrm işti: 
"- O halde, dedi. biraz çabuk yürü

yelim: Benlm odamda rahat rahat konu-

ım evine gitmek üzere yola c;ıktrm. ruruz. 
Remzi Beyin odasına girince, Erka-Ben, Remzi Beyi ismen biliyor. fakat k 

nıharp yüzbasısı Halil Beyle (1) arşı
~hsen tanımıyordum, Onun hakkındaki laştık. 0 da Remzi Beyi bekliyormuş. Ben 
krim de lehinde değildi. Çünkü, ond;tn Remzi Beyden, kapıyı kapattırmasmı 
vvel, bir had se münasebetiyle halaskar_ "e içeriye hiç kimsenin Mirmemesi için 

1 r, Dayı Mesudün hiiviyeti hakkında tah. emir vermesini rica edince Halll Bey dt-

1-~kat yapmak vazifesini Remzi Beye ver_ sarı çıkmak, biıi yalnız bırakmak istedi. 
rrıişlı:rdi. Ben, o :taman, kendi kendime: RAlil Bey 0 znmıın, le~kilatımıza da-

"- Eğer, demi'}tlm, halaskllrların iti- hlldi. Bu itibıırla ben, konuşacaklarımı
matınrı olmasn, bu ııdama iş verirler mi? zı onun da duymnsında bir mahzur ~ör

Fakat içlerine Yenibahçell Şükril de memiştim. O, bizi yalnız bırakmak iste
d hil olmak üzere birçok arkadaşlat", ylnce, c;ıkmasına Hizum olmadığını ken
.R mzi Beye knrşı derin bir itimat ve sev- dlsine de söyledim. F:ıkat o: 

ı besliyorlardı Zaten o gün öyle milhlm "- Zaten ben de bir yere uğrıyacak
r mesele itin, bana onu ziyaret etmek um!,, diyerek, verdiii karardan vazg~-

retinl veren de buydu. :nedi, ve çekilip gitti. ~ 
Ben bunları düı,;Unerek ilerlerken, bir O çıkınca, Yaver Sabahad~inl. çagıran 
apı açıldı. Ve tnnımadığım bir zat şöy- 1 Remz.i Bey, ricamı yerine getırdı, ve ra-

le se kndl: hat rahat konuşabilmemiz için lazım ge-

"- Hos geldiniz İsmail Hakkı Bey: len emirleri verdi. 
B . Yalnız. kalınca, emri kendine hem tcb-
uyursanıza " . d n nen not ettirdim. 
Meaer o zat Remzi Beymiş. Pençe- llğ ettım, hem e · Y 

rt' ındc oturup dışarıya bakar~n beni 1 Bu lş bittikten sonra: .. 
•• v " Şlmdı' dedim benim buradan mus-r!'l"uş. Ve ismen de şahsen de tanıdıgı - • · • . . 

. . . 1 t 'h olarak ayrılmamı ıstıyot" musunuz? ıçın, derhnl aşağıya ınıp kapısını açmış. crı ' 
Evine girmedik. Ve onunla birlikte, "- Elbette! • 

Paşa kapısına doğru ilerlemeye başladık. (Devamı var) 
Ne o, ne de ben, bir şey söylemiyorduk. 
Her şeye rağmen ona karşı içimde, ga- (1) Çerkez Ethcmin erkAm harbi olan 
rıp bir llitiraz kalmıştı. bu zabit, Ankarada idam edilmiştir. 

Vilayette: 

Beden Terbiyesi 
Mükellefiyeti 

için Hazırhklar 
Beden Terbiyesi Genel Direk

törlüğü, beden terbiyesi mükeHefi
yetinC" tabi gençlerin miktarını tes. 
bit etmek için faaliyete devam et.. 
mektedir. Genel Direktörlük, bu
nun için vilayet dahilindeki bütün 
nüfus memurluklarına müracaat e
derek şehir ve kazalarda 18 - 19 
ve 20, nahiye ve köylerde ise 15 -
20 yaşları arasındaki gençlerin tes
bitini istemiştir. 

Nüfus memurluklarından bir 
kısmı, istenilen bu malumatı ver
mişierdir. Beden terbiyesi mükel. 
lefiyeti kanununa gör.e, .kazalar ve 
nahiyelerde birer de ıstışare heye
ti teskil edilmektedir. Kazalarda 

ı. . k 
istişare heyetlerıne kayma am, . na-
hivelerde ise nahiye müdürü rıya. 
set edecektir. 

Yine ayni kanuna göre, beden 
terbiyesi mükellefiyetine tabi genç
lerin· miktarı 500 e baliğ olan her 
kazada bir spor klübü, bu gençle
rin miktarı 50 ye baliğ olan her 
köy veya nahiyede ise, bir spor 
grupu teşkil edilecektir. İstişare 
heyetleri bu klüp ve grupların teş
kil ve teessüsile meşgul olacaklar
dır. Mükellefiye~e tabi ~11:1P ta. bu 
klüp veya gruplardan bırıne gıre-
cck olan gençler, beheı:ıehal ksp~~-
J dan birisine mecburı olara , ı-
ar · '1 akd 

_ 0 !erine ise ihtıyarı o ar evam 
gd~r k mecburi olanda ihtisas c ece , . . 

da edecektır. Amele mıktarr 
pey < f b "k · ·· 

00 kişiyi geçen a rı a ves.aır m.ı~: 5 
eler de kanunun tarıf ettıgı esses • . . 

cı~ilde spor tesıslerı yapı:ıı~a m:c-
ş d Bu hususun tetkikı de ıs-bur ur. . 
ti~re heyetlerine aittır. 

• 

Belediyede : 

Halk Ekmeği 
için Hazırlanan 

Nümuneler 
Toprak Mahsulleri Ofisi müdürü 

Nurinin huzurile hazırlanan haik 
ekmeğine ait ikinci nümune bugün 
belediyeye getirtilerek tetkik edi
lecektir. Tecrübelerin böyle teker· 
rür etmesinden maksat, bir çu
val undan 98 ekmek imalinin te-
minidir. 

YENİ OTOBUSLER IÇIN 
Atina belediyesinin bir müddet 

evvel Almanyadan getirtmiş oldu
ğu 5 otobüsün Atinada işletilm('si 
mümkün olmadığı anlaşılmış ve 
bunların satılmasına karar veril. 
miştir. İstanbul belediyesi, bu oto
büsleri almak için tetkikler yap
maktadır. * Belediye Karaköy ve Gazi 
köprüsü için 16 muhafız bekçi al
mıya karar vermiştir. 

*Üsküdar iskele meydanının da, 
Eminönü meydanı gibi tanzim edil
mesi kararlaştırılmıştır. Bunun İ
çin meydandaki muhavvile merke~ 
zi iskele camiinin sol tarafındakı 
arsaya nakledilecektir. 

ASKERLiK iŞLERi : 

Şubeye Davet 
Fatih Aıkerllk Şubealnden: 
Asaltıda isimleri yazılı gedikli erbaş

ların en kısa bir zamanda Fatih şubesi
ne m\iracaııfüırı il~n olunur. 

sv. Gd. Husnil o,ilu hmail Hakkl 1st. 
P. Gri. Tı;mrıil Oğ. Şerafettin .T. Gd. Ha
c:ı Maksut O~. Ahmet ht. Sv. Gd. Abdul
lah O~. KAmil lst. J. Gd. Hüı;eyin Feh
ıni Og. Fazıl, Top. Gd. Hüseyin Gali~ '?g, 
M. Ali İst. P. Grl. Ahmet Cemal Og. I~
mail Zeki ist. P. Gd. İbrahim Oğ. Bekır 
ist. 
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!Adliyede: 

K UÇEŞME 
• 
ın ,, l:erii Davası 

M fi Safhada 
--o--

Diğar Oğlu da Bütün 

İddiaları Reddediyor 
Kuruc;eşmede babası Şevketi ve 

kardeşi Rad yi öldüren Zekinin du· 
ruc;masına dtin ıkinci ağır ceZ9 

mahkemesinde devam edilmiş~ir .. 

· A 1 . -' s antlaza rmda Kovunpaznn caddesinde büy ilk bir yangın olınm;. sahaha kadar Pazar gecesı n {31 aua , am ' · b l b" . · 

Zeki, muhakemesinde asıl katı
l in dığer kardeşi Sıddrk olduğu?u 
iddıa edıyor ve mahkemeye bu ıd· 
diasını tey t eden bazı me~tupla~ 
ibraz ediyordu. Yapılan ehlıvukll 
tetk ikatında da bu mektupların 
Sıddıkın el yazısı olduğu anlaşılnı1Ş 
ve mahkeme, Sıddıkın dahili daV8 

edilmesine karar vermişti. 
Dün Sıddık ta suçlu sandalyası· 

na oturtulmuş ve isticvap ediJıniŞ-' 
tir. Sıddık isticvabrnda cinayet ıne• 
seles~ ile hiçbir alakası bulınınıa.· 
dığını. gösterilen mektupların dıl 
kendisine ait olmadığını, yazısJlll11 
taklit edildiğini söylemiş ve: .• 

·· ·· ·· B d 21 diikkan ile urdh•c olarak kullanılmakta u unan ır mescıt tamamen ynnnıış-surmu~ttı. u yangın a ~ . . r . k d 
d ''kk" l ı c lıcp si sicrortalı olup mecmuu sckız, on hın u:a a ar hıhnuktadır. Resıni-tır. Yanan u an arın ıem n 1 ... .. • 

miz bu yangını &'Ostermektcdır 

Poliste: 

Bir Sandalcı 
Yaralanarak 

Öldürüldü 
-o-

Katil Dün Adliyede 
Tevkif Edildi 

Evvelki gece sabaha karşı Kaba
taşta bir .cinayet olmuş, l\'1~1..talip 
isminde bir sandalcı muhtelıf yer
lerinden bıçaklanarak öldürülmG.ş

tür. V.ekanın tafsilatı şudur: 
Katil Hüsevin Deli Osman ismL11-

de bir iscidir: Hüseyin, bundan bir 
mi.iddet -~vvel Mutl~libe mi.iracaat 
ederek hcım!'>iresi ile evlenmek is
tediğini söyl~miştir. Fakat Mutta
lip. bu talebi rcdddmiştir. 

Evvelki gece sabaha karşr san
dalı Kabataş iskelesine bağh~an 
Muttaüp, o civardaki evine dogru 
giderken HiisC'yinle karşılaşmışt.ır . 
IIfü:.eyin sandalcıyı görünce, ılk 

defa ona yalvarmış. kardc~ini ken
disine vermesini söylemi!'>tir. Fakat 
Muttalibin buna yanaşmadığını gö
riın,ce, bırağını cekip rastgele. yer
lerine vurmıya baslamıştır. Bırkaç 
dakika sonra Muttalip yere diişmüş 
can cekişmeğc başlamı~tır. Bu sıra
da hadise mahnlline gelen pofü:ler 
sandalcının öldüğiinü ve katilin de 
ortadan knybolcluğunu görmü!_;ler
dir. l"l:üseyin, iki saat sonra bı
çağr ile beraber yaka1anm1ş, müd
deiumumiliğe teslim edilmiştir. 

Hüseyin, miiddeiumumilikte ver
diği ifadesinde, kavganın Abdül
muttalibin kız kardeşinin Fındıklı
daki evinde çıktığını. kavganrn se
bebinin Muttalibin hemşiresine 
saygı göstererek saz alemini kısa 

kesmek iste-mesi Qldu_ğunu ve de
vamını arzu ettiği için kendisini 
yaraladığını, bu sebeple kendisinin 
de bilmukabele Abdiilmuttalibi ya
raladığını söylemiştir. 

İddiasına nazaran Abdülmutta
lip, Hüseyinin kolunda bıçakla bir 
yara açmıştır. Abdiilmuttalibin ya
raları da k::ırnıncla, göğsünde ve 
kolundadır. Fakat vaka mahallinde 
yalnız Abdülmuttalibin yaralarına 
ait olduğu anlaşılan brçak bulun. 
muştur. Hüseyin, dördüncü sorgu 
hak;mi kararile tevkif edilmiştir. 

OTO:\IOBİL ÇARPTI 

Nesim kızı Roza isminde 65 ya
~mda bir kadına otomobil ';arpmış, 
yaralamıştır. Roza, nakledildiği 
Fransız hastanesinde ölmüş, tabibi 
adli Enver Karan defnine ruhsat 
vermiştir. 

* Tophanede Dereboyu cadde
sinde oturan Şemsettinin :>ğlu 5 
y~şında Mehmet kazaen ocağın ü
zerine düşerek muhtelif yerleri 
yanmı~tır. 

Denizde~ 

Ormanllda Serseri 
Bir Mayin Görüldü 

Son günlerde Karadenizin kara 
sular1mıza yakın kısımlarrnda sC?r. 
seri mayinlcr görülmüştür. Bir 
hafta evel bunlardan biri imha e. 
dilmişti. Dün de Dipburnu önlerin
de göriilen 'bir mayin, gönderilen 
müfreze tara fındon denizden çıka. 
rılınıştır. Ormanlı mevkiinde de 
bir ikinci mayin ~öriildi.iğündrm, a
raştırmalar yapılmaktadır. Bu ma• 
yinlerin Köstenceden kopup geldi
ği zannediliyor. 

Davalar Süratle Görülecek 

Adliye Vekili Dün de 
Istanbul Adliyesinde 
Tetkiklerde Bulundu 

''- Muhtemeldir ki, demişt~• 
yazım, asıl hattı destim cam üzer~ 
ne konularak aksettirilmek sureti• 
le taklit edilmiş olsun. Bu takdirde 
taklidi aslından farketmek bifal 
müşküldür. Fakat yine hakikS.1 

meydana çıkar.,, ~ 
Muhakeme, şahit celbi ve talık 

katın tevsii kararile başka güne bt. 
rakılmıştır. * Bono sahtekarlığı suçu ile te'\f• 
kif edilen Mehmet ve Tevfikle ga1' 
ri mevkuf olan arkadaşları, mubS• 
kemeleri yapılmak üzere ikinci .s· 
ğır ceza mahkemesine sevkedilın1Ş' 
!erdir. Bu kafileye dahil olup ta İ~ 
mirde bulunan bir suçlunun tevlı:~· 
fi icin de İzmir adliyesine tevl> 

Adliye VekiU Fethi Okyar ve Adliye Müsteşarı Selim Nafiz dün 
Adli:vedc' tetkiklerine devam etmişlerdir. 'Müsteşar Selim Nafiz adliye
ye s~at 9 da gitmiş, idari işler üzerinde meşgul olduktan sonra icra ve 
ticaret hakimleri ile konuşmuş, izahat almıştır. 

Saat 11 de de Adliye Vekili adliyeye gitmis, Miistcşar da berabe· 
rinde olduğu halde bir müddet müddeiumumi ile görüşmüş, sonra müd
<leimuminin odasında Müsteşarla bir saat kadar yalnız kalarak tetkik 
ve temaslar etrafında müdavelci efkarda bulunmuşlardır. 

VC'kil ve l\liiste~arın temasları bilhassa mahkemelerde işlerin ve 
davaların süratle neticelendirilmesi için alınacak tedbirlere mliteallik
tir. Vekilin, bu nokl.a üzerinde ısrarla durnıaMa olduğu iÖrUlüyor. Du
ru~maların talikini icap ettiren idari vaziyetlerin ortadan kaldırılması 
için müddeiumumiye ve sair alakadarlara direktif verilmi!jtir. Sahit 
celbi vo ihzar kararlarının da silratle infazı için lbıın a:elen tedbirler 
alınmı<ıhr. 

mfuekkcresi gönder~lmiştir. 
1 * Geçen ay Taksımde Nebab~ 

isminde bir kadın yüzünden şofo 
Halili tabanca ile vurup öld~re~ 
Arap Hayri hakkındaki tahkilt8 

ikmal edilmiştir. Arap Hayri, rrıtl· 
hakemesi yapılmak üzere ikinci ıı· 
ğrr cezı: mahkemesine sevkedilınl~ 
tir. Müteferrik: 

Nafıa Vekili, Yol 
inşaatını Tetkik için 
Trakyaya Gidiyor 

Nafia Vekili General Ali Fuat 
Cebesoy, di.in sabah Ankaravdan 
şehrimize ;reln:iştir:. ye~~ı:. dogr~~ 
ca vilayet nafıa mudurlugune gı
derek bir müddet meşgul olmuş ve 
nafia müdürü Bedriden vilayet 
yolları ve Trakya • İstan ~ul asfalt 
şosesi in~aatı hakkında ızahat al 
mrı::tır. 

General Ct>be!'>oy, bundan sonra 
vali Lı'.'ıtfi Kırdarı ziyaret etmiş ve 
vali ile birlikte limana giderek yoL 
cu ~c;alonunun lokantasında ö~le :,:.e
meğini yemistir. Vt>kil, birkac gıın 
sehrimiz<lc kalacak ve yol ~aaliye
tini tetkik için Trakyaya gıdecek

tir. 
Sehrimizde bulunmakta olan Na

fia.,, Vekaleti umum yollar müdürü 

Ahdlilmuttalip, vilayet nafi::ı mü
dürü Bedri ile birlikte dün vilayet 
yollarını tetkik etmişlerdir. Abdül
muttalip, bu yollar hakkında Nafia 
Vekiline bir rapor verecd:;:tir. 
* Ergani madeninde bir yangın 

çıktığı, depo ve ambar kısmını? 
yandığı bildiriliyor. Zarar, taıımı
nen 100,000 lira kadardır. 
* İktısat Vekaleti, izinli. m_e

murlarmı Ankaraya davet etmıştır. 
Yalnız sıhhi sebepler dolayrsilc ve
rılen izinler iptal edilmemiştir. * Hava Kurumunun gelir kay
naklarını çoğaltmak ve bu kaynak
·, ı·ı faaliyete sevketmek i.izere bu. 
gün saat 11 de Parti vHay~t. m:r
kezinde vali ve belediye reısı Lut
fi Kırdarm riyasetinde bir toplan. 
tt yapılacaktır. * Geçen pazar trenle Floryaya 
46,480 yolcu gitmiştir. Evvelki pa
zar Floryaya giden yolcuların ade
d~ 39,000 kadardı. 

Deniz Harp Okulunda 
Merasim 

Bu yıl Deniz Harbiyesini biUren 
Ye Asteğmen olarak donanmamıza 
iltihak edecek o lan 36 gence bugün 
and içme merasiminden sonra dip
lomaları verilecektir. 

Merasim saat. 14 te Hcybel ide 
Deniz Okulunda yapılacaktır. Da. 
vetlilerle merasime iştirak edecek
ler saat 12 de köprüden kalkan va
purla Adaya gidebileceklerdir. 

Piyasada: 

Bir Kısım Zahire ve 

Hububat Fiyatları 
da T esbit Ediliyor 

Alunet Mithat Efendinin 
Kitapları , 

Ahmet Mithat efendinin 1' 
tüphanesindeki kitapların ktymet 
!erini takdir etmek üzere Maar 
Vekaletince te!'>kil edilen heye 
bugün bu kitapları tetkik eclcrc 
fiyEltlarını ·tesbit edecektir. Fiyat tesbit ve murakabe ko

misyonu, dün toplanarak muhtelif 
mevzular üzerinde görüşmeler yap
mıştır. Zahire ve hububat tücaar
larr, komisyona davet edilerek ken
dilerinden toptan fiyatlara dair 
malumat istenilmiştir. Borsaya da- K I 

8
• K Old&I 

h~! zahire ve hububat fiyatları her an 1 ır avga .. 
gun Borsada. tesbit edildiği için, Nazilli, (TAN) _ Sevindikli l< 

Sevindikli Köyünde 

iki Kardeş ArasındCI 

B~rs~!a ~ahıl ol~ıyan diğer krnım-ı yu.·ndcı iki karclcş arasmda bir yıı: 
la. uzcrındc fı.yatların tesbitine ralama hadisesi olmuştur. Mest~ı1 
ba~l~~ı_l.mıştır. Iç Ticaret Umum o"lu Mehmet kardeşi Alinin P3 
mnduru Cahit tc st d a· "' ' ıll .. , an ar ızasyon m ık ve mısır tarlasına mandalar 
burosuna manifatı t•· ·1 l . · d c:lı' ıra ucr~ı arını salmak surctıle zarar vermış, ~1 
davet ederek onlardan evvelce tes- Al' k"' d"" di.ı 
b. · · rıda bulunan 1, oye on C' ıt edılen fıyatlar üzerinde izahat b · t" ·· ı:; ı' t"ır 1" 

1 t . . zaman u vazıye ı 0 0 rcnm ş . 
a rrıtş ır. Yenı tc!'>kılıit icin bu haf- k ·· ··ni.il 
t f 1' t 1' • kardes geçen gece oy camıı o 
a aa ıye e geçi ıncısi muhtemeldir. de k~rşılaşnuşlar, Ali kardeşi~ 

PIY ASADAKI HAREKETLER mandalarını tarlaya bırakmasın 
Al. man · sebeplerini sorınmı ve çıkan mü.rı tıcaret anlaşma~.andan 

zaa kavgaya dükü lırı üş tür. NetJC 
sonra, barsak fiyatları 12 kuruştan de Ali, Mehmedi bıçakla birkaç ye 
Hl kuruşa, koyun derileri 30 ku- rinden ağır yaralamıştır. Mehfl'le 
ruştan 42 kuruşa yükselmiştir. Ge- hastaneye kaldırılmış, suçlu yaı.. 
çen seneye nazaran yüzde 40 nis. lanarak tahkikata ba~lanmıştır. 
betinde düşük fiyatla satılan 0g~lak ııı: 

DOGU M - Deııi1yollnrı memurlıtl" 
ve kuzu derilerinde heni.iz canlı_ dnn F:ıik Berçmcıı'ın hir kız çocuğu d' 
lık başlamamrştır. Piyasalarımrzda yaya ı::clıııiştir. Önıürlii olsun 

bir milyon kadar kuzu ve bir mil-
yon iki yi.iz bin kadar oğlak derisi 
stoku toplanmaktadır. Muahedenin 
tatbikine geçilince, ihracat piyasa
sında canlı hareketleri~ de başla
masına intizar edilmektedir. 

Dün Slovakynya koyun derisi, 
Romanyaya zeytinyağı, Bulgaris
tana fındık, Yugoslavyaya pirine 
yağı gönderilmiştir. 

Bir Kamyon Devrildi, 
Bir Kişi Öldü, Yedi 

Kişi de Yaralandı 
Giresun, <TAN) - Soför Hakkı

nın idaresindeki tuz yliklu kamyon 
Şcbinkarahisara giderken Kürtün 
mevkiindeki bir virajda rodunun 
krrılması ile uçuruma yuvarlanmış
tır. Kamyonda bulunan yolcıılar
dan D;ırı köylü Yakup çavuş öl
müs, şoför de dahil olduğu halrle, 
dört kişi 11ğır surette ve i.iç ki{ii de 
hafifçe yaralanmışlardır. Yaralılar 
memleket hastanesine kaldırılmış
tır. 

Bugünkü .Program: 

7.;;0 

7.35 
8.00 
R.10 
6.20 

Program 
Şarkılı v;ılslC'r (Pl.) 
AJ;ın~ hııherlerJ 

Yenıf'k lisk.;i 
Müzik (Pl.) 

12.30 Program • 
12.35 Muhtelif şarkılar (Pl.) 
ı 2.!iO Ajans h;ıberlcri 
13.0!'l Miı:t.ik 

:3.20 Senfonik program (Pl.) 

18.f!O 
18.0:i 
ıs ar, 
19 00 
l 9. ı:> 
19.4., 
20.00 

Proğrnnı • 
Cazhana (Pi.) 
Çocuk saati 
Çnrnklnr irin (Pl.) 
Faıal heyPli 
Ajanıı lıaberle\"İ 

Çiftçinin snau 
20.lfi Konuşma 

20 30 T<(imP ht'.vdi 
~1.l!l SNbr.st aatıt. 
21 . ~ Rnclytı .ırnıC'k~ 

:!l.4r Salon orkc lrn 1 

2.:.ar. Ajans h::ıhcrleri 
:.>2.4:. Snloı orkestrası 
23.0~ Cazband (Pi.) 
2:1.25 Yannki program 

1 
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Harp Mesulleri 
l"azan: 6. Rıza DOGRVL 

Ş imcliki Frnnsız ricali ile t'ran. 
sız gazeteleri hnı·ı1 mesullcrini 

aramak ve muhakeme altına almak 
liizumundan sık sık bahsediyorl~ 

Harp mesuliyeti meselesi geçen 
Blb ilk Harp sırasında da çok mii
hım bir rol o~ namıştı. Almanya, bu 
nıesuliyeti miiitef'klcrc, müttefikler 
de Almanyaya yüklemektcydiler. 
l\ltittcfiklerin galip gelmeleri üze
rine, harp mesuliyeti de Alınanya,ya 
~ likletildi. Vcrsay l\Iuahedcsi bu 
tarzda yazılmış ve Almanya bu mu· 
a.hcdeyi imza ederek geçen harı> 1 
mesuliyctini üzerine almıştır. 

Bu defa da aynı hadisenin teker
riir ettiğini gördiik. Yalnız bu defa 
mağlu11 olan taraf, Almanya değil 
Frnnsa idi. Bu yüzden harp ınesuli
~ etini, onun yüklenmesi icap edi. 
yordu. Fransa da mesuli~ eti tered. 
düt etmeden kabul etti ve Almanya 
ile yaptığı mütarekede harpten me
sul olduğunu anlatan mukRddemc:,i 
de imzaladı. 

Mağlubiyet ve Mesuliyet : 

Harp çıkarmak, suçların en bü. 
yüğü olduğu için muharip 

her tarafın en büyük tasalarından 
biri harp mesuliyetini karşı taraia 
yüklemek ve böylece vicdan huzu
ru duymaktır. 

Fakat mesuliyet, galibiyet veya 
mağlübiyet ile taayyiin etmez. Bel
ki meseleyi köküne kadar irca ed~
.rek hakikati ortaya çıkarmak icap 
eder. Fakat bunu da yapmak, adeta 
imkansızdır. Halbuki galibiyet ile 
mağlübiyete dayanarak mesuliyeti 
ınağlUp olan tarafa yüklemek nis. 
heten kolaydır. Ve böyle yapılmak. 
tadır. 

f"ransa da harp mesuliyctini ka. 
lıul ettikten sonra harp mesulleri.ni 

aramak lüzumunu hissetti \'e bu 

;) olda neşriyat yapma~ a başladı. 
Bu ne~riyatın sonunda ne yapıla_ 

tagı J1enüz belli değildir. Fak:ıt 

Fransanın bu işten kolay kolay ~ı-
1 ahileccği tahmin olunamaz. Çün
kii ta V crsayı ~ apanlardan başlıya_ 
r·ık hugiiııe kadnr Fransanın başına 

ren biitün ricali muhakeme et. 
' rk dahi hu işin içinden çıkmıya 
ıınkiın Ycı·ınez. O zamandanberi ha. 
. 1tta kalanlar mahkemelere sevko. 
ınurlar a 'nzifclerini en şerefli 

ı. rzda ~ apnrnk öldiiklerine inanan 
• !anıların hatırası da lekelenir ve 
.... lıııacak netice de bununla kalır. 

Fakat ~ apılncak şey mağlubiyetin 
~chcplerini '\ie ınesullerini arastır
ınnklır. ihtimal ki Fransızların "asıl 
maksadı budur da harı> mesuliyetini 
mesela İngiltcreye yiiklcnıek için 
lıahnne arıyorlar. r 

Fransızların Telakkileri : 

Fransızlar icinde bu işin ileriye 
bırakılmasını istiyen bulun · 

duğu gibi harp ve mağlı'.'ıbiyet mesu
liyetini en geniş ınanasil le telakki 
ederek kabahati Fransız müessese
lerine, Fransız kiiltürüne, Fransız 
terbiyesine yiiklemek istiyen ve bü. 
tün hunları ıslah etmek veyahut ye. 
nilemek lfızım geldiğini iddia eden· 
Icr de vardır. el Fakat iddiada bulunanlann hede· 
fi, Fransayı galip komşularına ben. 
zctmek ve onu demokrasiden uzak. 
laştırarnk mutlakıyete gi)türmektir. 
Bunlar 1914 - 1918 harbinde Marn 
mucizesini yapan ve sonunda galip 
g e ) e n Fransanın, '1Jir dcmok. 
rasi olduğunu unutuyorlar. Kabahat 
demokraside değil, demokrasinin te. 
reddi ettirilmesindedir. 

Fakat bunları diişiinmek Fransa
ya ve Fransızlara aittir. 

l\lesele, milletlerin müesseseleri · 
ni daima gözehneleri, hu miiessese_ 

]erin taın bir sıhhat içinde islemesi. 
ne dikkat etmcl..-ri meselesidir. Sıh. 
hati bozuk olan her miiessese, tered. 
diye mahki'ımdur ve hu tereddi ken-

ini ergcr, biitün milletin hayatında 
hissettirir. 

Harp l\fosuliyeti : 

Harp mcsuliyctine gelince onıııt 
l 1avini imkansızdır. Bııgiiııiin 

ökiilcrine göre dahi, hiç olmazsa 
hnrbin sonunu beklemek zarureti 
'\ard r. Çiinkıi İngiltere harbe de· 
v;ım ed'yor ve huhin sonunda kimin 
kati zaferi kazanacağı heniiz beHi 
dd'•lldir. 

Amerikada Müthiş Sıcak 
Dalgası Devam Ediyor 

Ncvyork, 29 (A.A.) - Sıcak 
dalgası, telefata sebebiyet vermek .. 
te berdevamdır. Yalnız dunku gun 
Nevyorkta güneş çarpması netice
ıinde 13 kişi telef olmuştur. 

PANAMERİKAN 
Konferansının 

SON KARARI 
"Hiçbir AVRUPA 

Müstemlekesi Muahede 

İle de Olsa Başka Bir 

Devlete Terk Veya 

Devrolunamıyacak 11 

-o--

Matbuatın Tefsirleri 
-0-

" Havana Kararlan, 
Müdafaa Politikası İçin 

Büyük Bir Zaferdir,, 
He.vana, 29 (A.A.) - Çok ~ala

hiyeUi bir kaynaktan ö~rcnildiginc 
göre, Panamerika mukavele pl'oje. 
si Amerika bölgesindeki Avrupa 
müstemlekelerinin yalnız kıJvvete 

müracaatla değil, muahcd"lcrle de 
başka bir devlete terk veya devri
ni reddetmektedir. 

MATBUATI~ TEFSiRLERİ 

N evyork, 29 (A.A.) - N evyork 
Herald Tribune gazetesi, Havana i
tilafının beynelmilel işler iizer!nde 
doğrudan doğruya tesirler icra C'de
bileccğini yazmaktadır. Reisici.im
hurun harici politika siyasetinde 
temel tasını teşk!l eden Garp nısıf 
küresinin müdafaa politikası hu
susunda Havanacla verilınis olan 
kararlar büyük bir zafer teŞkiI et. 
mektedir. 
ECNEBi ELiNE DUŞEBILECEK 

SERMAYELER 
Amme hidemau işlerinde se!"ma. 

yeleri ecnebi sermayeleri eline t.liiş
mek tehlikesi gösterenlerin, Ame
rika milletleri tarafından idare e. 
dilmelerine dair Şili de\•letinin Pa
namerikan konferansında yapmış 
olduğu teklifin, bu işletmelerdeki 
Fransız .,.,eya İngiliz sermayeleri
nin ecnepi hükumetleri eline gt'Ç- 1 

mesi tehlikesine karşı bir tedbir 
teşkil ctm<.'kte olması muhtemeldir.' 

BİR İDARi KOMİSYON 
KURULACAK 

Arjantin delegesi, Avrupa müs
temlekeleri hakkındaki mukavele
nin diğer memleketler mutalebatı. 
na mevzu teşkil eden müstemleke
lere şamil olmadığını bildirmiştir. 

Bu arazi, Honduras Cümhuriyeti
nin kendisine ait olduğu iddiasın. 
da bulunduğu İngiliz Honduras'ı 

ile Arjantinin aidiyet iddiasında 

bulunduğu İngiliz Falkland adala
rıdır. 

Mukavele mucibince bütün imza 
eden devletlerin azasından mürek. 
kep bir idari komisyon teşkil edi. 
lecektir. 

Mukavele Amerika Cümhuriyet
lerinin üçte ikisi tarafından imza 
edilince meriyete girecektir. 

GUVATAMALA' NIN TEKLiFi 
Guvatamala delegesi, mcml~keti 

tarafından İngiliz Honduras'ının 
bir devir tehlikesine maruz kal
ması ihtimaline ait olarak yapılan 
teklifin kabul edileceğini bildir. 
miştir. 

Bu tekli!, mezkur müstemlc-ke
nin hukuki vaziyeti değiştiği tak. 

dirde idaresinin Guvatamala tara. 
Iından deruhte edilmesini derpiş 

eylemektedir. Guvatamala normal 
şartlar avdet edinciyc kadar idarr.· 

ye devam edecektir. Bu husuc:tı 
rakip mutalebeler vaki olduğu tak

dime, mesele bir hakem mahkeme. 
sine verilecektir. 

Konferans bugün umumi celse
den sonra dağılacaktır. 

ROOSEVELT'IN TEKLiF 

ETTİGİ KANUN 

Vaşington, 29 (A.A.l - Rruter: 
Ronsevelt bugün kongreye bir 

kanun projesi teklif etmiştir. Bu 
proje. milli muhafız ve ihtiyat za
bitlerinin fiilen talim ve tcrbiyelc. 
rine teşebbi.ıs edilebilmek maksa
dile hazırlanmıştır. 

Chamberlain'e Ameliyat 

Yapılacak 
Londra. 29 (A.A.) - Öğrenildiği

ne göre, B. Chamberlain, kendisine 
bir ameliyat yapılmak üzere bir has 
taneye girmiştir. B. Chamberlain, 
15 gi.ın kadar vazifesine devam ede
mıyeccktir. l\Jaamafih işine daha ev 
vel başlaması da muhtemeldir. 

Chambcrlain'in bugün girdiği kli· 
nik tarafından bu akşam neşredilen 
bir bültene nazaran barsak tıkan
ması arazından ameliyatı muvaffa_ 
kıyetle neticelenmiştir. Hastanın a
melivattan sonra hali memnunivet 
veri~idir. İki üç haftaya kadar 
Chamberlain'in iş başına geçebile
ceği tahmin edilmektedir. 

'I A N 

·1 tJflfK 
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L\jhıurnu ı\ayme~i 

l'cızmı : R. FELEK 

E~J,idcn (Vakit ııakitiiı·> d
0

.'t? 

hir li'ıf uırdı. Galiha nı.kılin 
ı l,n 111eticn rl ii~ıi1<•11 ri \ayeti ı • ıkınca 
'il kit l<' ifla::.ı:ı dogrn siıriiklcnİ) or. 

ingiliz Amirallığı tarafından hatırı1<hih hilrlirilcn Inı:ifölNiıı \\'ren m ııhrihi. (Muhriıı. 
4,07 pusluk 4 adet top ta ~ır \ 'C sürati saatte 34 mildir.) 

11:!0 toııl tık olup Saka b..-rtaraf. 
• niinva saaltc 10011 kilometre ı:i-
d..-n ta.'·yareler l rıpı~ or. (\'ani bir 

Hollanda 
Kral.çesi 
Diyor ki: 

. .---0--

11 Mesut istikbal Güneşi 

Doğuncıya Kadar 

Harp Edeceğiz 11 

L0ndra, 29 (A . A.) - Kralice 
Wilhelmine, dür\ gece İngiliz rad. 
volarının yeni Holanda servislerini 
acarken söylediği hitabede ezcümle 
demiştir ki: 
"- Düşmanın ana va tanı işgal 

etmesine ragmen, Holancla. hi.ır ve 
mesut bir istikbal güneşi doğunca. 
va kadar harbe devam edecektir. 
Sevgili bayrağımız, denizlerde ve 
Şark ve garpteki Holanda impara. 
torluğunda dalgalanmaktadır. Müt. 
te!iklerimizle yanyana, cesur asker 
~erimiz, mücadeleye devam ediyor. 
!ar. Anavatanın başına gelen fela. 
kette semoatisinin bu derece par. 
lak buhranlarını veren denizler a. 
~ırı imparatorluğu. fikri ve hisleri. 
le bize şimdiye kadar hiç bir zaman 
bu derece sıkı surette merbut ol. 
mamıştı. Sarsılmaz bir birlikle, hlir. 
riyetimizi. istiklalimizi ''e bütün 
arazimizi müdafaaya azmetmiş bu. 
lunuyoruz.,, 

Fransada Harp 

Mesulleri için 

Yüksek Bir 

Mahkeme Kuruluyor 
Vichy. 29 (A.A.) - Havas ' 
Saat 18,W de toplanan Nazırlar 

Heyeti l!l39 Eylulde sulh halinden 
harp haline ~cçilişin doğan mesuli
yetler meselesini tetkik etmiştir. 

Heyet bir yüksek mahkeme ihda
sına miiteallik projeyi kabul etmiş. 
tir. Bu proje metinlerin hukuk ka· 
idelerine tevfikan hazırlanmasını 
icap edeceğinden 48 saatten evvel 
neşred:lmiyecektir. 

Nazırlar Heyeti, amme işlerinin 
tanzimini temin maksadile icap ede· 
cek tayinleri yapmak üzere işgal aL 
tında bulunan mıntakalar valilerine 
'ialiıhiyet vermiştir. 

01----

Ege Mıntakasında 

Bulunan Eserler 
İzmir, 29 (TANl - İzmir müze. 

si müdürü Foça, Menemen ve Sel. 
çuk havalisindc ve Kuşadasında çı
kan bazı eski eserleri tetkik için 
yaptığı seyahatten avdet etmiştir. 
Gcrenköy, Ulucak ve Belevin'de 
çıkan eserlerin Roma ve Bizans de. 
virlerine ait eserler olduğu anlaşıl. 
mıştır. İçlerindeki bazı küçük par
çalar İzmire getirilmiştir. Mene. 
menin Suzbeyli köyünde de bir tar:. 
la kazılırken, mermer bir le,·ha ü
zerine kabartma olarak hakkedil
miş bir İran süvari cengaverinin 
heykeli bulunmuştur. 

Bu eserin Daranın Anadolu isti
lası devirlerine ait olduğu zann<.'dil
nwktedir. Araştırmalar esnasında 

Çamlıkta da aralarında bir giincş 
saati, kabartma bir kadın ve otur. 
muş bir erkek hcvkcli bulunan 
m~rıner eserler bulunmuştur. Bun
lar da Selçuk müzesine sevkedil
mi~tir. 

----o---
Hukuk Fakültesinde 

Adliye Vekaletinin 

Okutacağı Talebe 
Ankara, 29 (TAN .Muhabirinden) 

- Ankara hukuk fakültesinde Ad. 
liye Vekaleti hesabına okutulacak 
yatılı parasız talebenin yarısını ha. 
kim çocukları teşkil edecektir. Bun. 
lard:m liseyi en iyi bitirenler imtL 
hansız olarak kabul edileceklerdir. 
Diğer yarısı bu şeraiti haiz olmı. 
yanlar arasında imtihanla alınacak. 
tır. 

Bu sene Vekalet namına 
lacak talebenin sayısı yüz 
dır. 

okutu
kadar. 

... -·ıı;~~;····v;;.;ı;··-·ı . 
Konya Kazalarında 1 
Tetkikler Yapıyor I 

--o-

Muhlis Erkmen, Beyşehir 
Göl ve Tesisatını Gezdi 
Konya, 29 CTAN) - !Şehrimiz. 

de bulunmakta olan Ziraat Ve. 
kili Muhlis Erkmcn dün ~·anın. 

da \•alimiz olduğu halde Bevse. 
hir. Seydi~hir ve havalisi

0

n.dc 
tetkiklC'rde bulunmuş \'e akşam 
kkrar Konyu·a dönnıiistiir. 

Ziraat \'ekili hu tctkikl<'ri es. 
naı.ında Kon,\·a ovasının bir kıs. 
mının !iulaına tesisatı membaı 

olan 8..-.'·ş..-hir ıöliinü ve barajı. 
nı ina ve iska teskilıitı ile tesi. 

ı !iahnı teftiş e~·lemiş ve mütca. 1 kthen Se~·dişehir kazaı;ına gi. 
ı dtırek ovanın i!ika işi ile alakası 

bulunan Seydişehir Sugla gö. 
liinii ~özd..-n ge~irmiştir. 

Muhlis Erkmen Be~·~ehir ' ' l" 

Se.'·dişehir Halkevlt"rinde halk 
ile zirai \'aziyet ve ihti~·a~lar et. 
rafında görüşmt'lerd«! bulunmuş 
ve dileklerini teshit eylemistir. 

Döniiste Doi!ıtnbcy nahi~ e 
merkezine \'e kö;\·lere nğr1yan 
7jraat Vekili huralardıt da halk 

1 
ile tema!i etmiş \'e kendilerile 
görüşmü~tür. 

............ _ ..... --............... ·-········· 
• 
lngilizleı eGöre 
Mihvercileı in 

Gayesi 
(Başı 1 incide) 

gayret, lngiltere ile iyi münasebet
lerinde pek tabii olarak bir soguk. 
luk husule getirmiştir. Romanya • 
daki son hadiseler teessüfle karşı
lanmrya layık olmakla beraber, 
Romanyanın fevkalade naz~k bir 
vaziyette olduğunu ve mecburiyet 
altında hareket ettiğini de teslim 
eylemek icap eder. 

Bizim Orta Şarktaki daha mil. 
him menfaatlerimize gelince, Hit. 
lerin alışkın olmadığı yatlştırma 
tecrübesinden bu menfaatlerin teh
likeye düşmiyeccğini .söylemek 
mümkün görünmektedir. 

Times gazetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

Mihverin yakında Balkanlarda 
vapacağı teşebbüs alaka ile takip e. 
dilecPktir. Mihver mancvrelerinin 
ev,·ela Yugoslavyayı, sonra da Tür. 
~iyeyi yani Sovyetlerc ve İngiltere. 
ye karşı sempatileri kuvvetli olan 
iki memleketi tecride matuf bulun. 
ması miimkiindlir. 

lsveçin Takip 
Ettiği 

Siyaset 

saatte Ankara.' a gid !ip gelinecek). 
Bii,\·lcre zaınnııın kı) metini art. 

tırıvor. 80 - lflfl ~ene ('\,·el bir a. 
damın iiınriinii till sene sa,\'sak hıı· 
giinkii nakil \ ' C miina~ehct \asıtı:ıla· 
rındaki ~iirate g(irc hu ömiir 300 sc· 
ne.'·e varı.'· or. Yani hundan elli ene 
cv,·el bir adamın ancak 300 senede• 

---0-- ~öriiı> gezchilcceği, .' a11ahilcregi 

B k·ı· .. 8. o·· .. t•··k ~eyleri hugiin aıeıac1e hir adıun öm. 
. aş ve 1 • iZ urus ıU 1 rii tabii esnasında .' apahili)or. 

Ve Dostlukta Asla 
Bu mukayese il..- anlatmak i.;tc· 

cli;!im ,·aktin kıymeti ıner-cl..-sirlir. 
Bu kıymet bizde maalesef anıa .. ı. 

Kusur Etmedik 
11 

Diyor l<>mamı~tır; m· fertler, ne tesekkiil. 
lcrcc! Birine s<iz verir iniz. .'·arını 

Stokholm, 29 (AA.) - Botni kör_ saat geç kalırsınız. Gcldiğ'niz za. 
fczinde Sundsvall yakmınclaki ·Nj. man ufak hir (iziır dilemeden sonrn 

1 ı:runda'da bir nutuk söyliycn İs,•eç i~ kapanır, gider. Fena tunfı ~ııdıır 
Basvekili B Hansson. İs\ cc volu ile ki: hekli) c~ de sizi hoş görur, zir.1 
tra.n;;it için Alınanyaya yap;lan ta- '' Ja sıra ·ma giire kinıhilir kaç ki:ı;i. 
\'İ;dn Norve~·teki son muhasemat es • .' ı kaç saat beklctıni~t'r. Böylct:c 
nasında m,..mleketi tarafından ka. :,;ah!>i miinasebetlerimiLdc daima he· 
bul edilen hattı hı:ırekettc bir de. der edegeldiğimiz ,·akitlerimi.ıin ye· 
ğişiklik tc"kil ettigini ve fakat İs. rini uzun ı.abır 'c tahanıınlillcri
'."eç'in 1914 senesinden heri takip ıııiLlc doldurını;) ıı çalışırken tc~ck. 
ı>tmektc olduğu müsalemetpcrver kiıllerim"z de -ticari olsun içtimai 
~iyasetini değiştirdigini gösterecek olsun- bu ım111ıni saatsi1lik ahcn. 
hic bir sebep mevcut olmadığını p,ine u) maktan kendilerini alama.1.-

I bildirmiştir Basvekil dcnıişlir ki: lar. 
''- İsveç, hareket ve icraatların. İsim ta!'.rihinc hat•ct ,\'ok. TrC'nl"-

da digerlerine karşı dürlistlük ve riınızdc, 'apurlarımıı:da. trau1 •.}
dostlukta asla kusur etmemiş, fa. larımızda, otohii .. Jcrimizılc saati su_ 
kat bitaraflığına muharipler tara. atine gelen gidenleri yok değildir. 
!ından hiçbir vakit riayet edilme- Li'ıkin aksi de nadir dc:J:il. Hl'l<' bir 
miştir. Şu kadar ki felfıkcte ugrıyan tnncsi 'ar. Se' diğiıııiz de· hir nrne · 
komşular diğerlerinin zorluklarını •ese. Rii~ iık bir tarife i rnr. B'ne<"<'
~akdirde giiçluk cckmcktedirlcr. İs. ğimiz şc~ i vaktiııde hckli~ oru7, J:<'l. 
\·eç"in dünyanın digcr kısımlarına mi.} or. bekliyorıı7.. ~ine gclmİ) or 'e 
olan bağlılığını ,.e mesuliyetlerini ~ irmi dakikalık hir gcdkme ile na. 
müdrik olmadığını zannetmek ha. ı:cnin si)küp geliyor. 
tadır. Fakat fs\·cç hürriyetini ıniid- Sorduntız mu: siıc urnn u1ı:ırll\·,1 
rik olan hür bir millet statiisüni\ irnhat \eriyorlar. Suradan kalkııı, 
muhafaza etmelidir. 1svedilerin ~uradan aktarına alıp ~ııradan trk. 
hiir hayatlarının inkişafı bahsinde- rar kaJkı~ gelinci~·..- kadar ıeciki. 
ki hissiyatları, istiklallerini kabili. ~ ormu~. Z~te·"· ~·olda. ~o~uklnrl~ zıp 
vetlerinin azami hacicline k d , 7.IJ> o:rnadıgı ıçın gccıkm ~ olduguııu 
~iidafaa esası~a dayanmakt;ıdı:. ar 1 k.'.ıııse iddia etı~1i'.\ or ı..i. ~ııcselc hi~. 

---o • tıın hunlara ra:;:nıcn ıntı111ın tem• . 
"Uk • ııindc. Ha.} di "her sderindc gel'iki 

rayna,, Tayyaresı ı rnr .. diye biz cıe geç inelim iskeıe~ ('. 
Aksi hu ~ a! O ı:iin de mliharrk 

Hakkında Moskovanın t<>knc , aktind~ ı:eıir , e iz yeti~c· 

Bir Tebliği 
Mo.kova. 29 (A.A.) - Ukr~yna 

•ayyaresinin yaptığı uçuş Jıakkıııda 
aşağıdaki tebliğ neşredilmi. tir: 

Ukrayna 28 temmuz saat 6.:JO da 
Santehursk havalisindc uçmustur 
Hava şartları çok gayri miisaitti. 
Uzun saatler tayyare kalın fırtma 
bulutları arasında kendisine yol ac. 
mağa calışmış ve kuvvetli rüzgarla 
mücadele etmistir. Bu ,·aziyet mü. 
him miktarda benzin sarfına sebep 
olmustur. 

Bu vaziyeti nazarı itibara :ılan ko 
misyqn uçusa nihayet verilmesine 
karar vermis Ye 1a,·yarf'> fssakova'dn 
karaya inmistir. Tayynrenin vııziye
ti ve mürettebatın sıhhati iyidır. 

mc\ ip işinizden ıı!ur"u'1ıl"-. 
Bu Sl•ktclerin hir rnk ı;chcpl< ri 

vardır. Lakin birinci i , aktin kı'. 
1ı1ctini ölçmekteki ihmal \ 'C gafleti. 
ınİ7.dir. Bu ihmal ve gafleti iti'.' atla. 
rımndan öküp attı[:ınu7. giin ömrü_ 
nıiız muhakkak Yiizdc 'irmi uzn ~
raktır. a;ı: kazanç. değ'lıllr, değil ,;1i? 

-·---··-·-··-· _ .......... --.. ... --······· 
Sovyet · Afgan 

:JD, ";/-, 9 C1Q 

Ticaret Anlaşması 
imza Edildi 

İN~İI,TERF. VE HULGARiSTAN selelerine gelince, bizi Macaristaııla 
l\loskn"n, 29 (A .. \.) - Tac: ajan~ı. 

diin gec<' Kahil mahrrd ile ncı1ret. 
tiği hir 1~lgrafta. Sov rt • Afr!an 
ticaret anhhmı:tsının in11Rhmdığı 
hakkında ilk hahf"ri 'ermİ'itir. 

R<.yterin Bükr<'steki si~·asi mu. Bul~aris1ana umumi harpteki silah 
haniri de şu mütaleaları yürüti.i- kardcsliği ile takviye edilmis olan 
yo!': eski ve samimi bir dostluk bagla. 
. lngilterenin Bulgaristanın Dobrı. maktadır. 
,..~ üzerindeki hakkını tanıdı~ına da Salzburg'un iyi mal(ımat alan 
~r Sofyaya yaptığı son tebligat nazi. mahfillerinde.' Almanyanın Macar 
teri kudurtmustur. Alman propa. ve Bulgar devlet adamlarile yaptı. 
gan:iasının doğu _ cenupta ki ajan. ğı müzakerelere dair olarak be~ an 
bırı fngilterenin Balkanlarda ayrılık edildiği veçhile, Almanya Macaris
ihdas etmek maksadiyle tadil tah. tanla Bulgaristanın tadil mutalcbe. 
rikatında bulundui.lunu, Almanya. !erine karşı sempatis,ni \e bunları 
nın ıse barış istediğini haykırıyor. mantıki bulduğunu hiçbir zaman 
!ar. gizlememi~tir. 

Berlindeki muh;ıhirlcr mcvridi Harpten sonraki Romanya mua. 
Romanya olım ,.e mihver menfaatle hedcler tarafından şuursuz bir su
rinin tamamen ikth.adi olduğunu rette kurulmu~tur. Batı devletleri 
\'e bu sehcple doğu • cenupta barı. Roman~·ayı bir takım ımmcvralar
"ın Jnuhafazası icap edece(!ini bildi. la suni bir rol oyııaınıya sevketıniş. 
ren haberler yaymaktadırlar. !erdir. Romanya bu rolü yalnız ba. 

Za:medildi~ine göre. Portsaid'de ~ına oynıyamazdı. Bu siyasetin ~im
Rumen vapurlarının miisaderesinc di tamamen nihayet bulduğu ve 
mukabele olmak üzere Ruml"n hü_ bizzat Romanyanın bunu tasfiye lü. 
ki'ımeti Tuna üzerind<.'ki 18 İngiliz• zumunu tamamen müdrik bulundu-
mavnasının müsad~rcsine karar ğu kayıt ve işaret edilmektedir. 
vermic:tir. Macarlar da eski milli gayelerini 
RERLiNE GÖRE RAl.KA~LA. tcımamen tahcıkkuk ettırmeğe im-

RIN V AZiYF.Tİ kan olmadığını ve kendileri tara-
BP.rlin. 29 <A. A.) - - D. N. B. fından mukabil tavizde bulunma. 

:ıianc;, bildiriyor: dan bir anlaşmaya varmak müm-
Almanya'da. do~u • cenun mese. kün olmıyacağını hesaba katmak

lPlerinin serbest bir anlasma ile tadırlar. 
':ıizzat Balkan memleketleri tarafın_ Rumenler, bugünkü Romanya 
dan halledilmesi ve bu hattı hare. teşkil edilirken, Macarlara karşı 
kette her devletin kendi mesulive. yapılan aşikar haksızlıkların tehli
tini müdrik bulunması icap Pdece. keli gerginliklere devamlı bir se
~i kanacıti mevcuttur. Almanya ve hep te§kil ettiğinı ve Tunada iki 
İtalya diktalar ihdası tasavvurunda memleket için faydalı bir barış va. 
değillerdir. z!yetinin mevcudiyeti arzu edildiği 

Bir taraftan Romanya ile Bulga. takdirde hunların izalesi icap ede. 
ristan, diğ .. tarafhm da Romanya ceğini idrakten imtina ,.vJPrnPm,.1r. 
ıle Macıt aki arazi me. tedirler. 

ÖğrcnildiKiııc gi:rc hu tinrf't mn. 
nh..-desi Kithildr iir ''"~ a dört giin 
e\'\'CI im:ıalanmıştır. 

Yarı resmi Afgan. lslah. ga7etr~i. 
ne ~öre, anla~ma netic<'sinde iki 
mt"ınlcket ara'iınıfa ticaret miihiın 

surette artacak ,.e hu anla.,ma Af. 
~an i"tiklalinin ilk giiııiinden heri 
iki mcmlek..-t arasında me\cut do t. 
hık 'e İ) i koın~uJuk miina ebet le. 
rini daha ziyade Mkla~tırma) a ~·ar. 
dım ,•dercklir. 

Afganistan. So,·~ etler Rirliı:in. 

den tuz, ıo;rker, madeni yağlar ' e 
meno;ut"at ithal rtmcktc \'C cr.ciimle 
~·iin, deri \ 'e otlar ihraç eylemekte. 
dir. 

Avam Kamarasında 

Müzakereler 
Londra. 29 (A.A.) - Ro\"terin 

diplomatik muharririnin bildlrdigi. 
ne göre avam kamarasında yarın 
harici siyaset meseleleri hakkında 
mühim bir miizakere yapılacaktır. 
Bu müzakerenin aleni bir cels<>de mi 
yoksa gizli bir celsede mi cereyan 
edeceği henüz tetkik olunmaktadır. 
Bu hususta bu ana kadar bir karar 
\•eri1 memiştir. 

Bu müzakere esnasında Churl'hill 
in söz alması beklenmektedir. Eğer 
söz alırsa, Churchill, Başvekil sıfR. 
tilı.! harici siyaset meseleleri üzerin. 

ilk nutkunu söyliyecekt'ir. 
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Mete Vapuru Dün 
Limanımıza Geldi 

Japonyado. 
11 İn9iliz 

Tevkif Edildi 

Hl TL ER 
Balkanları 

Memnun 
Edememiştir 

.... İstanbul Levazım Amirliği · ·. 
Satınalriıa Komisyonu İlanları · 

(Başı 1 incide) 

Kilo 

7,315 Piliç et 

23,600 Tavuk " 
15,900 Hındi 

(Başı 1 incide) 
hicbiri voktu. Nereye gideceğimizi 
sordula;. İstanbula gideceğimizi 
söyledik. Nihayet bize, "sizi ser
best bırakmak istiyoruz amma, bu
radan İstanbula, diye ayrılıp .ci
mentoları Hayfaya götürürseniz In. 
gilizler onlan bize karşı i~t~hkfım 
ışlcrinde kufüınırfar, onun ıçın kcy 
!:/eti Romadan sorduk, alacağımız 
cevaba kr..rlar burada kalacaksınız., 
dediler. Nihayet serbest bırakılma
mız emri verilmiş olacak ki, sekiz 
gün sonra hareketimize müsaade 
ettiler. Yolda birkac İtalyan bom
bardıman tayyaresi ile denizaltısı 
gördük. Fakat bize dokun.madıl?r. 
Ve nihayet işte bugün salımen Is
tanbula geldik ... 

Sövlendiğine göre, İngiliz Büyük 
Elçisi Sir Robert Craigic, bug_?n .J~
pon HaTiciye Nazırı i1e yaptıgl go
rfr:;medc mevkufların yakında tah. 
liy"e edilmelerini talep cylem~şt.ir. 
B. Mntsuoka, polis tarafından ıstıc
vaplcırın siiratleştirilmcsinc çalışa-

(Başı ı incide) Yukarıda yazılı etler 2 - 8 - 940 Cuma 

1• günti saat 15 de Tophnnede İst. L\•. A

ccığ1m vacıt ctmişlir. . . 
iNGİLİZ m .. cisi HARiCiYEDE 
ingiliı Büyük Elçisi Sir Robert 

Craigie. bu sabah saat 11 de, Japo:n 
Hariciye Nazırı B. Matsuoka yı ~~
' aret etmiştir. Domei Ajansı, go
~üşıne mevzuunun bildirilmemiş o1-
rlugunu sövlemektcdir. . 

R ~UTER'İN MUHABİRi 
J<F.NnisiNİ PJ;NCl,RF.nEN ATTI 

Simdiyc kadar ifşa edilen ma u-
m~ta göre, Almanyanın ilk hedefi 
budur. 

İkinci hedefi Tuna ve Balkanlar
da kargaşalık çıkmasına mani ol
ma ktxr. 

Bizce ücüncü bir hedefi daha ol
mak lazı~dır ki, bunun üzerinde 
şimdiye kadar kafi derecede du
rulmamıştır. 

Dikkat ederseniz, Von Ribben
trop'un Salzbour~'a çağırd1~1 dev
let adamları. hep Sovyet Rusya hu
dudu üzerinde bulun~n memleket. 
ler ricalidir. Slovak, Rumen ve 

mirliği satın alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 24,383 lirn, ilk tcminnt 1828 lira 
72 kuruştur. Şnrtnıımesi komisyondıı 
görillür. Isteklllerin kanuni vcsikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

..,... .... (174 - 6517) 

• 1278 tQn kuru ot alınacaktır. Kapalı 
z;ırfla eksiltmesi 15 - 8 - 940 Perşembe 
giinii saat 15 de Tophanede İst. Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedclı 76,680 lira ilk te-
minatı 5084 liradır. Şarlnamesi ko
misyonda görülCir. İs1 eklilcrln kanuni 
vcsikalarile belli saaltcn bir sııat evvel 

UÇUNCU KAPTAN RAll:\llNIN 
- SÖZLEIÜ 

Domei Ajansının verdiği bir h~
bere göre, Rcuter'in Tokyo r;ıuhabı. 
ti B. Cox, jandarma umumı kı"\rac
gahında "isticvap edilmekte iken,, 

Bulgar hudutları Sovyet Rusyanın teklif mektuplarını komisyomı vermeleri 

Süvari muhıırridmize heyecnrılı 
maceralarını anlntıyor binanın ikinci katındaki bir pen<'1'

reden kendisini sokağa atmıştır. B. 
Cox aldı1Tı yaralar neticesinde bir 
saat' 45 d~kika sonra ölmüştür. 

Cenubu Şarki Avrupa yolu üzerin- (189 - 6625) 

:::.. Avrupanın, uğradığımız hemen 
her limanında müthiş bir kıtlığın 
hüküm sürdüğünü gördük. Öyle ki, 
Barselona'da bulunduğumuz sıra
larda, bir dirhem bile et bulama
dık. Ayni zamanda ekmek te he
men yok gibiydi. Çay, kahve ve 
şeker hiç yoktu. Arkadaşlar gün
lerce tütünsüz kaldılar. Buradan 
giden gemiciler, oralara bizim köy
lü sigarasından götürmüşler; bun
lardan bir paketini 60 kuruşa güç 
hal ile alabildik. Halbuki İstanbul. 
da bu sigaralar 6 kuruşadır. Bu hu-

dedir. Bu memleketlerdeki arazi • 
Lv. Yollama emrinde bulunnn buhntlı ihtilaflarının haUi esnasında Sov- kamyonun kazıın ve cıakineslnin tamiri selamlayınca, bütün gemi mürette

batı sevincimizden ~~lad ık. 
'fELSIZ ~mMURU NAZIMIN B. Cox, .Japonlar tarafından tev-

yet Rusyanın yeni metalibatla or- pazarlığı 8 - 8 - 940 por~embe $!Unü sa
t~ya çıkması muhtemeldir veyahut at 14.30 da TophRnede Lv. Amirliği sa
Sovyet Rusya, bu devletleri işgal 

SÖZLERİ 
1 
kif edilen İngiliz tebaas1 araı;mda 

1 k ·a· T k"f olunanların Mesirıadan hareketimiz esnasın- bu. unma ta .~ ı: ~v 1 bir 
da 3 İtalyan şilebinin İngiliz tay. mıktan, hcnuz 1~:;11 ~uh~;ı~:;rine 
yarelcri tarafından bombalandığını şahsın daha yem en ev 1 

ld _ . "tt'k B" . 1 b tı e çıkmıştır. 
ve batırı ıgını ışı ı . ızım e e- ,. . H 

1 
· Nazırı muhtelif 

. "lb'l 'k" ıenı arcıvc · 
raber kiralanan Demır şı e ı e 1 ı d' 1 t'k heyetler reislerini kabul 

etmek istemese bile, nüfuzu altına 
almıya tesebbüs edebilir. Almanya 
son hareketile, bunu da önlemek 
ve bu üç memleketle yaptığı an. 
laşma ile . imdilik Sovyetlerin iler-
leme hareketlerine bir sed çkmek 
istemiştir. 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ke
şif bedeli 450 lirıı ilk teminatı 33 lira 
75 kuruştur. İsteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. (191 - 6664) 

• Adet 

gitn evvel telsizle konuştum. De. ıp ~mt_a 1 

. b .. İ t b 1 ctmıs ır. mır de ug~ın, yarın s an u a av- Japon Hariciye Nazın, Fransız 
det edecektır. Büyük Elçisi ile yaptığı görüşm~d.c, 

Bu suretle IIitlcr, Cenubu Şar- 10000 Bakır sahan. 
ki Avrupayı organize ederek bir 
ta~1a üç kuş vurmıya teşebbüs et

50 Kiiçük kapaklı bakır kazıın. 

200 Kapaklı bakır bakraç. 

susta İtalyanın vaziyeti de İs
panyadan daha iyi değildir. Bir ki
lo et 250 kuruştur. Adam başına 
günde 250 gram ekmek verebili
yorlar. Bu ekmek te camur gibidir. 
Bir gün geçti mi bıcak değer değ. 
mez darmadağın oluyor. Yolda 
ilk rastladığımız Türk vapuru Bur
sa oldu. Çanakaklc açrklarında bizi 

Geminin tek yolcusu olan Baker Fransız _ Japon miinasebctlerı~.ın 
müessesesi mühendislerinden Ka- tam itimat halinde devamını go:::- mi~tir. 

rD.kas da: mck arzusunu izhar etmiştir. 

Emniyet Tayinleri - Avrupadaki kıtlık tahammül 
edilecek gibi değil. İspanyada bir
çokları sigara izmaritlerini topla
yıp satmakla geçiniyorlar. Çünkü, 
bir paket İspanyol sigarası 120 ku
ruştur, demiştir. 

Almanlar, 100 
Tayyare İle 
İngiltereye 

Hücum Ettiler 

\ 

rin maneviyatını bozmuştur. B~ 
dan başka, son üç ay zarfında yer
de tahrip edilen veya pek ziyade 
hasara ugrıyan tayyarelerin adedi 

#' "*' (Başı 1 incide) 
tür. Bu suretle bugün düşürülen düş 
man tayyarelerinin mecmuu yirmi. 
yi bulmuştur. 

Tayyarelerimiz, Manş sahillerin
de bir düşman bombardıman tayya
resi, Times halicinde de bir diğer 
ibombardunan tayyaresi düşüınüş
lerdir. 

Dünkü Pazar günü düşürülen tay 
yareler de hesaba katıl ... ıca, son dört 
gün zarfında düşürülen düşman tay 
y3relerinin adedi 50 ye baliğ olmak 
tadır. 

iNGILtz RESMİ TEBLİÖİ 

binden fazladır. 

Tayyarelerimiz, Şimali ve Garbi 
Almanyadaki askeri hedeflerin bom 
bardımanına devam etmişlerdir. Bu 
hedefler ezcümle, petrol depoları, 
doklar ve emtia garlarıdır. Bunlar. 
dan başka Almanyada, Ho1andacla, 
Belçikada ve Fransanın Şimalinde 
17 tayyare meydanı da bombalan
mıştır. Tayyarelerimizden üçü üs. 
süne dönmemiştir. 

Sahil müdafaasına mensup tayya. 
relerimiz, Chcrberug petrol depo
larını yeniden dün gece bombardı
man etmişler ve bir cok yangın çı
kartmışlardır. Tayyarelerimiz sali
men dönmüşlerdir. 

Dün, gündüz, bir bombardıman 
tayyaremiz Holandada Leuxwarden 
tayyare meydanını bombalamıştır. 
Yerde bulunan miiteaddit dü!5man 
tayyareleri hasara uğramıştır.Dönü!Ş 
te bombardıman tayyaremiz dö:::t 
düşman avcı tayyaresinin hücumu
na uğramış ve bunlardan birini in_ 
nıiye mecbur etmiştir. Tayyaremiz 
salimen üssüne dönmüştür. 

Deniz Harbi 

1ngiUz Hava Nezareti tebliği: İn
giliz tayyareleri bir kaç zamandır 
beyaza boyanmış ve Kızılhaç işareti 
taşıyan Alınan deniz tayyarelerinin 
İngiliz sahillerinden bir kaç kilo
metre açığından geçen İngiliz gemi 
kafileleri üzerinden uçtuklarını gör 
müşlerdir. Telsiz aletlcrile müceh· 
hez bulunan tayyarelerin dilsman 
hesabına kıymetli keşif uç~şları !nrriliz AmiraJliği tebliğine göre, 
y~ptıklan ve umumi tahl~s~ye işlc- I Wre~ torpido muhribi batmıştır. 
rınde. kullanıld1kları bılınmektc I Alman tebligine göre, bir Alman 
idi. Temmuz başından b~ tayyareler tahtclbı:ıhiri 48 bin tonluk İngiliz 
den biri Hartlepo~lun. hır. kac kilo. gemileri batırmıştır. Ayni tebliğe 
met:~ yakrnında bır. dıgcrı d~ M~nş güre, diğer bir Alman tahtclbahiri 
denızındc Walm~: cıvarında ınm1yc 18.750 tonluk, bir üçiincü de 6000 
icbar edilerek murettcbatı harp esL tonluk İngiliz gemileri batlrmışlar
ri olarak alıkonu1muştu. Yakalanan dır 
tayyarelerden birinin yevmiye def. · 
terinden bu tayyarenin Kızı1haç işa 
reti altında General Tittel ile piya-

Afrikada Harp 

de fırkası kumandanı ve Genel Kur 
mayı arasında irtibat vazifesi gördü 
ğü ve Alman harp _istihh·av~at büro
su ~çin harp filmlerı çektigı anlaşıl. 
mıştrr. 

!ngi!iz hükumeti bu tayyareleri 
Kızılhaç vazifesi değil keşif uçuşla_ 
rı yapan tayyareler telakki cttiğin
:ie;,,, Alınan ve İtalyan hükıi.mctlt:~
rine bilvasıta tebligatta bulunarak 
[{ızılhaç nizamatına uygun olmı~~
rak İngiliz mıntakaları veya İngılız 
veya müttefik deniz nakliye kafil~
leri üzerinden uçacak tayyarelerı~ 
maruz kalacaklar1 tehlikelerden mu 
lcveliit mesuliyetlerin kendilerine 
aıt olacağmx bildirmişti. Dün öğle. 
:kn sonra İngiliz sahillerine yakla
~an ve Kızılhaç işareti taşıyan iki 
Alman deniz tayyaresinin kuvvetli 
:füşman avcı tayyaresi hususiyetleri 
cröriıldliğtinden, İngiUz avcı tayya
~C'leri tarcıfından denize düşüri.tl
mü~tür. 
~ALMAN l\IAMULATINA 

ZARAR VERiLDi 

lÜŞÜRÜLEN İTALYA:N 

TAYYARELERİ 

İngiliz tayyareleri Libyedc bir İ. 
talyan avcısını düşürmüş ve bir tay. 
yare kaybctmi~tir. 

Bir İngiliz deniz tcıyyarcsi üç İ. 
talyan vapuruna hiicum etmiş ve 
bir netice alamamıştır. Bir deniz 
tayyaresi bir İtalyan tayyaresini 
imha etmistir. 

Maltaya - vapılan bir İtalyan ta. 
arruzu bir ~netice vermemi~tir, bir 
İtalyan avcısı diisürülmüşti.ir. 

İngiliz hava kuvvetlerile birlik
te hareket eden Fransız pilot ve 
mi'irettebatı Habesistanın Dire -' . 
Doua üzerinde bir keşif yapmışlar-
dır. Tayyarelerimiz kıymetli ma
llımat elde etmiştir. Diişman bom
bardıman tayyareleri Adcn i.izcri. 
ne bir akın yapmışlarsa da, sa
dece bir gemiyi ufak hasara uğrat. 
mışlardır. 

İTALYAN TAYYARELERİNİN 
HÜCUMLARI 

Daily Herald gazetesi yazıyor:. ftalyan tebliği iki İngiliz tayya. 
Alman fabrikalarına yapılan In. resinin d~şürüldüğünden bahset. 

.1. b n1bardımanları. Alman ima- mcktcdir. ltalyan tayyareleri Ade. 
nı ız o . t· . t . b" . . 1: b .. ,· k zararlar vermış ı~ ne de taarruz e rnış, ve ır gemının 
Jatınaf b~t~alarda imalat fevk.al~d'" sathı hasara uğramış ve bir Hindli 
'Sazlı ~ ve düşen bombalar ı§Çıle·, ölmüştür. 
ul\!mı. ~ ·o•. J 

burau 1 ist. \ 
tipı ' 

Tokyo, 29 (A.A.) - Rcuter! 
ıı İngilizin tevkifi hakk~nda H~r 

biye ve Adliye Nczaretlerı a.şagı

daki müşterek tebliği neşretmı§ler
dir: 

Japonyada son zaman1arda gi~
tikçe artan yabancı casusluk faali
yeti sebcbile adliye maka~atı~ın 
talimatı üzerine askeri polıs ılk 
tedbir olarak 27 Temmuzda bü~ü.n 
memleketi kaplamış olan !ngılız 
casus şebekesinin esas unsurlarını 
tevkif etmiştir. 

Ankara, 29 (TAN) - Polis mü. 
ietfü;lerinden Şerif Nimet Eskişe. 
hir Emniyet müdürlüğüne, merkez. 
de çalı§an Nazmi birinci sınıf polis 
mi.ifctti~liğine, Merkezden Kema. 
lcddin ile Şevki Durak İstanbul i
kinci sınıf Emniyet amirliklerine 
İstanbul emniyet amirlerinden Tah 
sin Niğde emniyet amirliğine, Sü. 
lcyman Sırrı Fırat İstanbul polis 
müfettişliğine tayin olundular. 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T C. Ziraat Bankasından : 
B~nkamızın 3ube ve ajansları için lüzumu ıt&cıar memur aımmaıı: üzere mil. 

sabaka imtihanı yapılacaktır. 
Miisabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı 18 den 

a~a~ı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. . .. 
18 den aşağı yaşta olanlar imtihana gırebılırlcrse de 18 yaıından evvel me. 

murluk ıqnrfına geçemezler. . 
An!cara, İzmir ve tııtanbuldakı imtihanlara orta mektep mezunları almmı:.. 

yacaktır. ı · · 'k· d k 
kt Unları için altı lise me7an an ıc;ın on ı ı ay an az olmama Ortn mc ep mez ' 

- d d k taJ· müddeti zarfında ORTA MEKTEP MEZUNLARINA uzere cvam e ece ıı . d · 'h · 
Lts:r: MEZUNLARINA 60 - 75 lıraya ka ar ve ımtı andakı muvaHa_ 

40 - 5o, ' ·1· B 1 B K ·ı 
d 1 il '"tcnasip surette ücret verı ır. un arm arcm anunu ı e mu. kıyet erece er e mu b • . 
d h ki taJ. devresinde mahfuz tutulmakla bera er staJ devreıııni ta.. ayyen erece a arı s · Ü 

· 1 k ı k. imtihanda iyi derecede muvaffak olanlara TEKA DE kıben yapı aca mes e 1 İ 1 • 
TABİ DAİMİ AYLTKLI MEMUR KADROSU DAH L NDE DERECE MAAŞI 
TEDİYESİNE BAŞLANlR. . A 

B!R b dile "Fransızca. İngilizce, Almancaya., bıhakkm vakıf olduiu ya ancı T 
usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş vcrı ır. 

II ·· k l·gv· · yapmamı" olanların daimi kadroya alınmaları askerlikle. enuz as er ı ını ., 
rini ifa edinciye kadar tehir olunur. 

Mü~abaka imtihanlarına ADANA. ANKARA, ANTALYA, BALIKESİR, 

BUrtSA DİYARIBAKlR, EDİRNE. ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİAYINTAP, 
.G1RESllN. tSTANBUL, İZMİR, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ'. _KONYA, 
MALATYA, SAMSUN, SIVAS. ORDU. TRABZON,. _VAN şubeler:mızde orta 
mektep mezunları için 20, 21 Ağustosta, lise mezunları u;ın 22 ve 23 Aıtustoııta sa_ 
at dokuzda haflanacaktır. . . •. .. . • 

M i.l:ıabakanın tafsiHitı şubelerimizden elde edılecek ıza~namcletde gorulebıltr. 
1 t kl"l · müsabakaya iştirak edebilecekleri mahRldekı banka ısube müdür. 

lüğUn: :e ı;~~rada Bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne 19/8/940 tarihine ka. 
dar müracaat etmeleri lazımdır. "6696., 

A, k . r .. · ·F· abr· ikalar Saiınahri.~ Korpisyor:ı~· İlanlaq s c J . . '• . . ~ . ' \ . ' ~ ' . 

193,600 metre mikabı 1000 adet 5,50 X 0,22 X 0,16 M. eb'adında az çiralı 
çam ağacr. , 

25,200 metre mikabı 150 adet 7,50 X O, 16 X O, 14 M. Ebadında az çıralı 
çam ağacı. 

17,1875 metre mikabı 125 adet 2,20 X O, 25 X 0,25 M. eb'adında az çrratı 
çam ağacı. 

282,750 metre mlklibı 4350 adet 4,00 X O, 25 X 0,065 M. eb'adında az çıralı 
çam ağacı. • 

ıı.760 metre mikabı 300 adet 2,00 X O, 14 X O, 14 M. t'b'adında dı1 budak 
veya meşe ağacı. 

2,000 metre mikabı 200 adet 1,00 X O, 10 X 0,10 M. eb'adında dış budak 
veya me e ağacı. 

Tahmi11 edilen bedeli "35.833,, lira olan cins, eb'ad ve miktan yukarıda yazıh 
altı kalem kereste askeri fabrikalar umum rnüdürlüğil merkez satın alma komis_ 
yonunda 9/8/940 Cuma günü saat 16 da kapah zarfla ihale edilecektir. Şartname 
"l,. lira "80,, kuruş mukabilinde komisyonda verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan "2687 .• lira "48,, kuruşu havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 15 §e ka. 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad. 
delerindeki vcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve bn işle alakadar tüccardan ol. 
duklanna dair Ticaret Odası veı;ikasilc mezklir gün ve saatte komisyona müra_ 
caalları. "63!ll,, 

•• ff' 
Kırıkkalede Yaptırılacak lnşaııt 

Ke~if bedeli "45.000'' lirıı ol::ın yukar
da yazılı inşaat askeri fabriknlar umum 
müdürlü rı merkez ı;atın alma komlsytı
nıınca 13-8-!!40 Salı günii saot 16 da ka
p"llı 7,."lrfln ihale edılccektir. Şartname 

(2) lira (25) kuruş mu~abilindc komis
yondan verilir. Talıpl~rın muvakkat te.
minat olnn (3375) lırayı havi teklif 
mektuplarını mczkür giınde saat 15 şe 
kadıır komisyona vermeleri ve kendileri-

. de 2490 numarnlı kanunun 2 ve 3. 
nın . k. .. 

ddclcrinrlckl ves:ııklc mez ur gun ve ::ttc komisyona milrncantları. (6521} 

• 
38 Ton SX20 mm. Lama demiri 

15 Ton 6 mm. qı D~ir tel alın~cak 
Tahmift edilen bedclı (l!>.000) lira o-

lan yuk:ırıcla yazılı 38 ton lam:ı demiri 

ve 15 ton demir tel askeri fabrikalar u-

mum müdürlOğü merkez satın alma ko

misyonunca 13-8-!!40 Salı giinil saat 15 
de kapalı 7.arfln ihale editecckUr. Ş:ırt-

name parasız olarak komisyondan verl

llr. Taliplerin muvakkat teminat olan 

{1425) lirayı hlivl teklit mektuplarını 

mezkiır günde saat 14 de kadar komis

yonıı vermeler! ve kendilerinin de 2490 

numnr:ılı kanunun 2 ve 3. mnddelerlnde

ki vcsaikk komi~yoncu olmarlıklarına ve 

bu i~lc aliıkadı:ır tüccardan olduklarına 

dair Tlı-aret Odn:;ı vesiknsile mezkur gün 
ve :saatte komisyona miıracaatları. (6473) 

5000 Bakır bardak. 
Yukarıda yazılı bakırların ı:>~ ..... rllkla 

eksiltmesi 8 - 8 - 940 perşembe günü sa
at 14 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapıhıcaktır. Tah
n'lin bedeli 8840 lira ilk teminatı 663 lira
dır. Numuneleri komisyonda görUlür. !ı::
teklilerin kanuni vcsikalarile belli saat
te komişyona gelmeleri (191 - 6665) 

• Adet 

91l00 İp yul11r başlığı. 
9500 İp yular sapı. 
9500 Zincir yular sapı. 
Yulrnrıda yazılı üç kalem muytabiye 

;ılınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5-8-940 
Pazartesi günü saat 16 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma konıi«yonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 10,917 lira 
;;o kuruş ilk teminatı 818 lira 81 kuruş
tur. Şartnııme ve nümunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(195 - 6668) 

• Eyüpte Bahariye kışlasının elektrik te-
sisatı yaptırılncaktır. Pazarlıkla eksllt
rmsi 6 - 8 - 940 Salı gGnil saat 15,45 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılııcaktır. Keşif bedeli 
1769 lira 90 kurus ilk teminatı 132 lira 
15 kuruştur. Kelifi komisyonda görülür. 
İsteklilerin ikinci sınıf ehliyet vesikası
nı haiz olınası şarttır. (190 - 6664) 

• 300 adet büytik ve 200 adet kilçük ba-
kır kazan pazarlıkla 7 - 8 - 940 Çarşam
ba günü saat 16 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma komi~yonuncia satın 
11lınacaktır. Nümune ve şıırtnamcsi ko
misyonda görülür. isteklilerin kanuni ve 
ı;ika ve tcmlnııtlarllc belli saııtte komis-
yona gelıneleri. (192 - 6666) 

• • On bin adet kayış yular bıışlığının Iz-
mirde Anadolu gazetesinde ilıinı yapıl
madığından tekrar pazarlıkla eksiltmesi 
7 - 8 - 940 Çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede İst. Lv. Amirligi satın alma 
komisyonunda yapılpcaktır. Knyış yul;ır 
başlığının tahmin bedeli 34,000 lira ilk 
teminatı 2550 liradır. Şartname ve nu
munesi komisyonda göruHlr. İsteklilerın 
kanuni vesikalarile belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (193 - 6689) 

• 125 ton meşe kömürü alınacaktır. Pa-
r z:ırlıkia eksiltmesi 6 - 8 - 940 Salı günü 

saat 15,30 da Tophanede Iıv. Amlrlili sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 6250 lira ilk teminatı 468 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyon
da görülür. İsteklilerin kanuni vesikala
rilc belli saatte komisyona gelmeleri. 

• (196 - 6669) 
4993 ton lavemaı-in kömürü alınacak

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 1.8.940 perşem
be günü sııat 15.30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirligi satınalmn komisyonunda 
yapılaenktır. Tahmin bedeli 67.405,5 lira, 
ilk teminatı 4620 lira 27 kuruştur. $art
namesi komisyonda göri.ıliir. İsteklilerin 
kanunt vcsikalarlle belli snattc komisyo
na gelmeler!. (187 - 6623} 

• 1252 ton sömıKok ki\mürU alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 1.8.940 perşembe 
günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli yirmi sekiz bin yüz yet
miş lira, ilk teminatı 2112 lira 75 kuruı;i
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. İs
teklilerin belli saatte komi~yona gelme
leri. (188 - 6621) 

Romanya Hükumeti 
İstanbul General 

Konsolosluğundan : 
Romanya Petrol Sirk(?tlerinin 

hisse senetleri sahipleri, lfomil bu. 
lundukları hisse ve eshamı damga
latmak üzere 27 Temmuz 940 tari. 
hinden itibaren her gün saat 10 -
13 arasında Taksimde Sıra SelvL 
lerde kilin Konsolosluk Kançelar-

Yliz on ton sadeyagı alınacaktır. Kapah 
zarfla eksiltmesi 6 - 8 - 940 Salı günü 
saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. Amir
liği satın alma Ko.da yapılacaktır. Tah
min bedeli yüz otuz yedi bin be~ yüz lira, 
ilkteminatı 8125 liradır.Şartnamesi Ko.da 
görülür. İsteklilerin teklir mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evvel Ko.na 
vermelerl. (136) (6195) 

• 5 kilo Klorldrııt dö Papaverin Alınıı

cnktır. Pauırlıkla eksiltm,.,si 31-7-940 
Ç'ıırı;ı:ımbı:ı günü saat 14.30 da Tophanede 
Lv. Amirligl satın olma komisyonunda 
yapılacaklır. Tahmin bedeli 2375 lira. 
kati teminatı 356 lira 25 kuruştur. İstek
lilerin belli saatte komisyona ıtelmelerl. 

(150) (4341) 

• 
50.000 adet bo~ kalay ti.ip alınııcaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 31-7-940 Çarşam
ba !!Ünii sa;ıt 15 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alm:ot komisyonunda yapılacak
lır. Tahmin bedeli 2600 lira, ilk temi
natı 195 liradır. Ş;ırtmımesi komisyonda 
ııöri\liir. İsteklilerin belli srıAttt' komls
yomı gelmeleri. (151) (4342) 

• 
Kilo 

Komp. Permangrınat 0.2~ 100 
" Borııks. 0,50 100 
,. Pot. Klorat. 0.25 500 
" Benzoal dö sut 0,25 500 
" Dover. 0,25 500 
" Dopyum. 0,03 5 

Yukarıda yazılı altı kalem knmprlme
nin pnzarlıkla eksiltmesi 31-7-040 Çar• 
ı;amba gühü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 873~ 
lira, ilk teminatı 655 lira 12 kuruştur. 

İsteklilerin belli saatte komisyona gel
meleri. (152) (6343) 

• 
9000 adet kant.ırmıı alınacaktır. Pazar

lıkla eksiltmesi 31-7-040 Çarşambıı günü 
saat 15.30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 7200 lira, ilk teminatı 540 
liradır. Nümunesi komi~yonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vcs!kalarile bell! sa
atte komisyona gelmeleri. (157) (6426) 

• 
1100 adet kafes sandık satılacaktır. Pa-

zarlıkla arttırması 2-8-940 Cuma günü 
saat 14.15 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Sandıklar Salıpazarında Lv. Eşya ve tec
hizat ambarında görültir. İsteklilerin 385 
liralık vezne makbuzu ile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (163) (6459) 

• 
İst. Deniz Yollama Md. de Mevcut yedi 

adet aklmiilittör satılacaktır."' Pazarlığı 
2-8-940 Cuma gUnU saat 14 de Topha• 
nede Lv. Amirliğl satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 7 li
radır. İsteklilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. (162) (6458) 

Kilo 

7,375 Pmç eti 
23,600 Tavuk " 
15,900 Hindi " 
Yukarıda yazılı etlc>r 2-8-940 Cu.rria 

günü saat 15 de Tophanede İst. Lv. A
mirligi satın alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 24,383 lira, ilk teminatı 1828 lira 
72 kuruştur. Şartnamesi komisyonda ı;tÖ• 
rUlür. İsteklilerin kanuni vesikalarlle 
belli saatte komisyona gelmeleri 

(174 .. 6517) 

• 21.000 kilo kasar peyniri alınacaktır. Pa-
7.arlıkla ekslllmesi 31-7-940 Çarşamba 

ı?ilnli saat 11 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 14,175 lira, ilk teminatı 

l063 lıra 12 kuru~tnr. $arlnamesi komis
yonda görlilür. !steklilerln knnuni vesl
kalal'ile belli saatte komisyona gelmele
ri, (175) (65'18) 

Miktarı 

adet 
Cinıl 

.. 
450,000 5X8 Perçin çivisi. 
200,000 5Xl0 " " 

1,300,000 2,5X6 " " 
800,000 2,5X8 " " 
2001000 2,SX 1 O 11 tı 

1,500,IJOO 2,5X12 " " 
500,000 5Xl0 " pulu 

3,000.000 5X8 " " 
450,000 Çift gözlü perçin pulu 
450,000 Yarım yuvarlak halka 
200,000 Küçük yuvnrlak halka 
130.000 Çift dilli toka. 
Yukarıda yazılı 12 kalem mab:l'.'me 

12-8-940 Pazartesi günü saat 15 de Top
hanede İst. Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda kapalı zarfla ek«iltmeye 
konmuştur. Tahmin bedeli 102,360 lira, 
ilk temlnatı 6368 liradır. Şartname ve 
r-ümunelcri komisyonda görüliir. İstekli
lerin kanun! \·esikalarile beraber tekli! 
mektuplarını ihııle s.,ııttndcn bir !ı:ıat 
ev·vel komisyona vermeleri. (1110) (642!1) 

' 
ZAYİ - İkı ay evvel nüfus teskcremi 

ve kayıtlı askeri evrakımı kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hükmiı 
yokur. - Kemaliycnin Enbiya Bey ma
hallesiııden 316 dogumlu Osman oğlu 
Kemal Güçbel 

yasına davet olunurlar. Bu milrıa
scb<!tle, mübayaa bordroları ile hü
viyet ve Milliyetlerini müsbit her 
tü.rlü vesaiki ibr~z etmeleri Uwm 
geldiği ilan olunur. 



1 ıene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 11 

11 8 A7 800 " 
1 Ay 300 " 

tlerarası posta ittihadına 
, 
01.ıı:ııyan memleketler için 

1s bedeli nıüddet sırasiyle 
' 9, 8,5 liradır. Abone be

\ı~indir. Adres deifütinnek 

1 ştur. Cevap için mektup
o ltu.ruşluk pul mvesi 

lfızımdır. 

'"site Haftası 
sebetile ••• 
ll bir müddet evvel, Univer_ 

~it Profesörleri, konferanslar 
ere Anadoluya gitmişlerdi. Biz 
~e ·ı ~!artı ecek konferanslaı:m bilhas. 

ltlı intihapta, dikkat olunma. 
telcn . . . 
, noktalan tebariız ettırmı~. 
~tba.t hakkında tafsilit neşro. 
adece, resmi bir ağızla: 

tor~~ 
i b· Grlerimizin yaptıklan seya. 
ij, ıt zafer oldu!,, denildi. Bunun 

biıo:, kazanıldığı iddia olunan 
ı~; ctrafmda hic bir mütalaa yü_ 
Ilı İııını bulamadık. Fakat dün n. 

'ti bir M:alatya telgrafı, o seya_ 

oİ~~ Yaptığımız ikazın ne kadar 
~u bize bilfiil gösterdi. 

;aa ... İstanbul Üniversitesi Tarih 
}4\ikrimin Halil Bağ bir kon. 

t'ıııiş, Çok alika ile dinlenildiıii 
bıı konferansm mevzuu da :ıu. 

tı evveı, ve sonra, Anadoluda 
. 'ltıografik vaziyetleri 1,. 

~~.ir tarih profesörü, aktüali. 
Ilı lUı lcaplanna çok daha uy. 
;~ıu seçebilirdi. Ve o takdird~, 

4. ' 4csi de, alakasI da daha derin 
)daıı ol11rdu. 

~~ıu Pa.raıütçiileri, şehir Gehir 

~aşltıaltta, ve atlamakta~~ıa.r. 
.
1 
lıa.reketleri, her yerde, buyük 

;.~ takip olunmaktadır. Para. 
ı :<ıfetıer çekilmekte, ve ken. 

ltildeıi. yerde, Hlyık oldukları 
'ktedirJer 

atıı • 
· duiuınuz havadislerden an. 
'~llı:lan u,u§lar esnasında tay_ 
t 't1ll'an paraşütçülerin yekO.nu 
tıı~en ibarettir Ve bizce, ya. 

· }işin tesiri, -bilhassa yaban. 
~ki tesiri- bu rakam kadar 

tr. Fakat biz bu kabll 
~ 'cl'ahatlerinin, sade kendi n_ 
h ıı tarafmdan takip olunmadı. 
eaa,,ı . . d . 
1 ... anıak mecbunyetın eyız. 

\ıı llkdirdedir ki, külfetine katlan.. 
lltopaganda seyahatlerinin, sa. 

lıdetu, hariçte uyandıracağı te. 
~ tilıar duyabiliriz. Bundan ıon. 
1 ttq bu noktanın da dliıürtUl. 
ıı.~"acıhfr hakkında, yari! a~ 
~ dolru bir fikir vcrebile~ 

:• 
Sanatkarlar 
~---"'-
biı- müddet evvel, marta 

1iıttuz neşriyatı nazarı itibara 
~et, ı:nemlekette çalııan ec.. 

'1 tla..rın şüpheli vaziyetile daha 
~ltildar oldu. Ve neticede, mı. 

~· 1'11\ bir kmmınm -mühiın bir 
ı110~ •• 
~b ·tı~, çünkü bazıları işlerırtı 
lı~ tı.Ydurnıak yoluna bulmus. 

1 ış başındadırlar- hudut 
q ~sı lüzumu duyuldu. O zır_ 
il.tlcı-i haleldar olan bazı ga. 

~dt-,, bir gazino yaptırdı. Onu 

llsuai müesseselerin kendisine 1 
tllleaini istiyor: Ecnebi ar. 
için gönderdi!,, kabilinden 

'"'"" ·ı.ırdular. Biz o zaman, bu 
dil ltznn gelen ccvabl vermiş. 
) \\ı:ı okuduğumuz bir havadise :tlan yolcu salonunun husu~ 

ta~a verilmiş, "e bu lokan. 
.'~<ııı. hususi bir orkestra ge. 
e tı kararın, yeni suitevillere 
. ı.-cıı açabilecek bir mahiyeti 

~'flnı, her biri yüksek sanat. 
lıtcşeklo1 bulunan bir ork-!s_ 
~J.'c Çok ağır şartlarla gelebi. 

b• 
~ .JJ: orkestranrn ağır maırra_ 

TAN 5 = 
Bu yazıda, Charles Seignobos'un 

Romanın yilıkselişine ve yıkıhşına 

"Medeniyet Tarihi 11 nden, eski 

ait bazı parçaları bulacaksınız. ~~COZUM[ [ADPAMLAD 
- o o o ! Yazan: Sevim SERTEL 

Milletlerin MORAL Amerikadan Telgraf Efendim • 

Annesini Kaybetti 

Bakımından Düşüşü 
Romanın Yükselişi 

G eçen gece, Charles Seigno.. 
bos'un rahmetli Ahmet 

Refik taraiından tercüme edilen 
"Medeniyet Tarihi,, ni karıştırı
yordum. Şöyle bir fasıl gözüme L 
lişti: 

(Ahlak!) 
Buna bir şey ilave etmeden, ol

duğu gibi TAN'm sütunlarına 
nakletmeyi düşündüm. Düşünce
mi yerine getiriyorum: 

"Eski Romalılar pek çok zaman 
tarlalarında çalışırlar, çift sürer. 
lerdi. Muharebe etmek, ibadetle
rini yapmakla meşgul olurlardı. 
Eski Caton, bunların adetlerine 
dair ziraat kitabında bize bir fikir 
veriyor: - Cetlerimiz bir kimse
yi methetmek istedikleri zaman, 
iyi çiftçi derlerdi. Bu sitayiş her 
türlü metihlerin üstünde görünür. 
dü. -
Şu anlamda ata sözleri de var

dı. "Kendi toprağından alamadı
ğım, başkasından satın alan iyi 
çiftçi değildir . ., , "Geceleyin ya. 
pacağmr gündüz yapan, ıyı bir 
muktesit değildir.,, 

İşte Roma ordusunun kuvveti
ni, işe alışkın, kazanca düşkün, 
hayatlan muntazam ve muktesit 
olan bu güçlü, kuvvetli çiftçiler 
vücude getirmişlerdir. Bunlar bir 
müddet millet meclisini teşkil et
mişler, intihaplara hakim olmuş~ 
!ardır. Kendilerini hakim intihap 
ettirmek istiyen asilzadeler hep. 
pazar meydanına gelir, bu köylü
lerin ellerini sıkarlardı. Hatt~ 
namzetlerden biri, çiftçilerden bi
rinin elini pek nasırlı görerek: 
"Sen ellerinle mi yürüyorsun'?,, 
diye sormuş, fakat bu namzet bü
yük bir famil ... adan olduğu halde 
bundan dolayr intihap edilmemişti 

G ıdalan gayet sade idi. Buğ. 
day çorbası, ekmek ve bir

kaç nevi sebzeden ibaretti. Et 
yalnız yortu günlerinde yenirdi. 
Kadınlar, asla şarnp içmezler, er
kekler de pek nadir içerlerdi. El. 
bise bir örtüden ibaretti. Bu örtü
nün üzerine hava soğuk olduğu 

--YAZAN-

Mahmut Esat 

BOZKURT 

zaman, yünden bir manto giyilir
di. Yortu günleri şehirliler toj de. 
nilen yünden bir _ehrama sarılır. 
lardı. Ayaklarına meşinlerle bağ

lı, fü:tü açrk bir kundura giyerler
di. Hayat, çalışmakla geçerdi. A
hali, tarla bellerler, veya çift sü
rerlerdi. Kadınlar da yün eğirir
ler, kumaş dokurlar, un yapmak 
ıçm buğday öğütürler, çocuk
ların terbiyelerile ve onları yetiş
tirmekle mer:;gul olurlardı. Bun
ların her dokuz günde bir pazara 
gitmek, ilahlar şerefine yortular. 
da bulunmaktan başka eğlencele
ri yoktu. 

Eski Romalıların amacı ağır 
baslı olmaktı. Rivayete göre, se
nato tarafından mebuslar gelip te 
kendisjnin diktatörlüğünü tebliğ 

ettikleri zaman, Cineinatus saban 
sürüyordu. Samnite'lerin murah. 
hasları kendisine para takdim için 
huzuruna geldikleri zaman. galip 
Curias Dantatos, bir sıra iistiine 
oturmuş, tahtf! bir kaptan sebze 
yiyordu. Bununla beraber, onlara 
şu cevabı verdi: 

"- Gidiniz Samnite'lere dC'vi
niz ki: Curias altın sahibi olmak
tan ise, altın sahibi olanlara ha
kim olmayı tercih eder!,, 

• 
Romanın Çöküşü 

C harles Seignobos, bu bahis 
içinde şunları anlatıyor: 

"Doğu istilasından sonra, Roma 
kadınlan, Şark dinlerine ve zi
netlerine pek kolay kapıldılar. 

Bakus ( 1) perestişMrları (Baka. 
nallar) ile İzis ibadetine küme kü 
me girdiler. Kadınlara süslü elbi. 
S('lerle, arabayı, mücevherleri ya
sak edc>n kanunlar yapildı. Niha
yet bu kanunları da ilga ederek, 
kadmları da erkekler gibi serb0st 
bırakrn1ya mecburiyet hasrl oldu. 

Asilzade kadınlar, çalışmaktan, 

evde oturmaktan, okuyup yaz. 
maktan, . evle meşgul o~maktan 
vaz geçtiler. Alayla sokaga çıka
rak tiyatroya, sirka, banyolara, 
toplantı yerlerine dadandılar. 
Böyle işsiz ve pek cahil kalınca, 

ahlaklarını da pek çabuk bozdu. 
lar. O derecede ki, asilzadeler a. 
rasında namuslu kadın istisna teş
kil etmeğe başladı. İsraf, son had .. 
dini buldu. Millet sırtından kese
ler, cepler doldurmıya başladı. 
Bir Romalı ölüsünde fazla israf 
edilmemesini istediğinden cenaze 
merasimi için yalnız (100,000) li
ra vasiyet etti. 

Eski aile inzibatı kamilen mah
voldu. Roma kanununa ~öre koca, 
karıya hakim idi. Fakat sonraları 
kı:ıdın ba.!.I' sının nüfuzu altında 
kaldı. Kocanın biitün salahiyetle. 
ri yok oldu. Böyle bir evlenme i
cat olundu. Ana, baba, kızlarını 

daha ziyade müstakil bulundur. 
mak içi~ onlara bir de çeyiz ver. 
diler. 

O•• ncelcri karısmı boşamak, 
yalnız kocanın hakkı idi ve 

bu hakkI da ancak vahim haller
de kullanmak adetti. Gitgide ka. 
dın da kocasmı boşamak hakkına 
malik oldu. Artık evlenm~yl boz
mak pek kolaylaştı. Bunun için 
ne hakimin hükmüne, ne de baş
kaca sebepler göstermeğe lüzum 
vardı. İster kadm, ister -:?rkck ol. 
sun, biri diğerinden memnun ol
madı mı, diğerine ~ seninki se
nin olsun, benimkini d0 bana ia
de et! - demesi yeterdi. Boşan. 
madan sonra her ikisi ıif', hatta 
kadın da! Derhal, müddet bekle
metlcn! Evlenebilirlerdi. 

Nihayet bu sebepten dolayx ki. 
bar aleminde evlenmeye iğreti 
bi.r bağ gözü ile bak1lırdı. Silla 
5, Sezar 4, Pompei 5, Antuan 4 
defa evlendi. Çiçoron'un kuı;ı 8 
defa kocaya vardx. Horta Nisius, 
karısını dostlarmdan birine ver. 
mek iç-in bo~ad1. Aile inzibatı 
gü.nden güne kuvvetini kaybedi
yordu. Aile çöküyordu.,, 

En sonunda Roma yıkıldı... 
Anlıyor muyuz?! 

1) Bak1ls içki ilAhesi. 

r-;;;·D ER N HARP TE · H A VA C 1L1 K 1 
~ ~ 

Bombardımanların Harp 
Tekniğindeki Yeri 

T opçu cepheyi ve cephenin hemen 

a;erisindeki ihtiyattan döver,. 
Tayyare cepheden başlar ve memleke. 
tin en ücra köııelerine kadar uzanar:ık 
maddi yardımları kırar, maneviyatı sar. 
sar ... Birinin dar çerçevell yardmıı, ö. 
tekinin geniş mikyasta.ki zaferi ile kıy. 
met kazanır_ 

·-.. 
Yazan : 

~ AHISKAL 

liği hedeflerine de biiylik bombalar at. 
maktadırlar .. 

Bombardımannı taııarlanıt ve tatbi. 
kinde düşünülecek netice her türlü hal. 
!erde maddi teairdir. Bunun peıl 111ra 
da manevi panik saklıdır.. Madd~ tesiri 
atrlacak bombaların çapında ve tipinde 
bulabiliriz.. Buna baskın zamarunm ve 
yer mlltlafaaııyle hava mukabelesinin 
gev,ek oldufu anlarm seçilmeııindeki 

isabet te müessir olur. Maddi tesiri 
bombanın kırıcilığı ve yakıcıhğı yapar .. 

A merikalıların dünya Mdiselerile ne 

kadar çok alakadar olduklarına en 

cıınlı bir misal, hadiseleri en küçüğüne 
kadar tamaınile dôgru olarak 11lnııık için 
katlanmadıkları fedakarlık yok gibidir. 
Buna radyo muhabirleri de bir misal teş
kil edebilir. Radyo şirketleri, hususi mu
habirler anl'(aje edip bun1arı sureti mah
susada mühim vak;ılar cereyan eden 
yerlere yollarlar. Ve sonra hususi terti
batlar sayesinde o muhabirin bulunduğu 
yerden radyo ile Amerik;ıya orad11kl va
zjyeti bildirmesini tem in ederler. 

İşte Amerikanın en büyük şirketlerin
den biri olan "Nasyonal Brodkasting sis
lem,, kumpanyası da son zamanlarda Ro
manyaya bir muhabir göndermiştir. Bu 
zat buraya vardığının haftasında, otelin 
hususi katibinin odasına çağrılmış ve 
k!tip kendisine: 

- Efendim size Amerikadan bir tel
graf var demiştir. Telgraf kıs;ıca şudur: 

"18 Cumartesi için radyo ile konuşma
ı>ız. temin edilmiştir. Saat dörtte ba$la
ymız.,, 

Muhabir Fena halde kızmıs zira telgraf 
ı<::endisine 19 pazar günü ı;aat <iörtte ve
rilmiştir. Çünkü telgrallar da sansöre 
tabidir. 

Ertesi gün yani 20 pazarteı;i 1ıünü mu
habir yine bir tel~raf almıştır: 

"19 Pazar giinü saat dörtte konuşl'l
caksınız!., 

Ve salı günü de pazartesi konuşmRsını 
emreden bir telgraf daha gelmiştir. Mu
habir bakmış olacak gibi değil. 21 salı 
cıitnü radyo istasyonuna gitmiş ve o gün 
muhakkak surette radyo ile konuşmaya 
karar vermiş çünkü, kendi kendine şöy
le bir karar vermiş: 

Filvaki Amerikadan bana böyle y<ıp
mamı söyliyen tel,ııraf henüz l(elınedi 

ama eğer RomAnya sansörüne kalırı;am 
yine yarın gelecek ve ben yine 24 ı;;aat 
~eÇ' kalmış olacağım, ben konuşurum da 
eğer tertibat alınmışsa me!f!le yolc; yok 
ılınmamışsa da ben de havaya konuşu
rum., 

Muhabir verdiğı kararı Rumen radyo 
idaresine söylemiş, kabule savan göriil
mUetllr. Fakat hakjk.tten muhabirin t11h
mlnl doğru çıkmış, evvelden tert.ibat a
lındığı için, o gece bı"itün Amerika onu 
dinlemiştir. Ertesi _ıriin y11ni ayın 22 inci 
carşamba günü yine katip kendisini ça
ğırır: 

- Efendim Amerikadan telgraf var; 
okur! 

"21 Salı günü saat dörUe konuşacak-
sınızr,, 

• 
Annesini Kaybetti 

Ç inde ~enelerdeııberi k11~ıılmuş hey

nelmilcl koloni (Intermıtionsl 

Settlment) denilen bir 11ra7.i vardır. Bu
rada yaşıyan ecnehiler k<'ndi n1('nılrket

lerindeymişler gibi bütUn hıık ve hukuk-
larını haizdirler. Me~elfı Çin - .TalX>n hı:ır
~i buraya giTmedi. Faka! şimdi Japon
lıır birçok münakaşadan sonra bııradııki 
İngilizleri burayı terke tesvik etmişler
dir. Şimdl gemller dolusu kadın ve çocuk 
b\1Tadan Avustunılya ve sair İngiliz müs
temlekelerine naklolunmaktadır. İşk ı:.ıe
çen gün bu .ı:ıemilerden birinde şöyle bir 
vaka olmuştur: 

Honkkonktan kıılkan bu j(enıilerdcn 
bir tanesinde diğer İngilizlerle beraber 
seyahat edan Amerikalı kllçük B11rbara 
vardır. Barbara Cin denizinde rlolaşan 
Amerikan donanmasına menı;up bir de
nl:ı: zabitinin kızıdır. ve ıınııf'.:ile beraber 
bu b~ynclmilel kııum<'la yaşıyrırdıı. Fakııt 
ortalık karışınca ışlnıdl b::ıb;ı:;ı onl~rı A
mıorikaya yolluyor. Ru sıralarna va!<ıt::ı 

bulmak giiç olduğu için nnlar da bu gru
ba katılmış bulunııyrırlar. 

Şimdi bizim gf'mi Japonya ilt' Çin arl'l
~andaki binlere<' r(lç!lk adalard<ın birin
de bir iki gün kadar beklenıeii;e mecbur 
oluyor. Yolcuları yalnız ,ı:ıündUzleri kara
ya bırakıyorlar. İkinci gtin yine h11lk hı>
nü:r. vapura dönm!lşken ac-clc bir emirle 
gemi kalkmağa mecbur oluyoı-. Vapur o 
kadar fa:r.la kalabalıktır ki biitiln yolcu
lıırın gemide olup olmadıgını lAyıkıyle 

Tayyarecilik Afrikada, İspanyada ge_ 
çirdiği tecrUbe devresinden pek te mu. 
vaffak çıkamadı. Efkarı umumiye bu ııi_ 
llhın kara ordularına yardımcılık et. 
mekten ileri geçemlyeceğini tasarladr. 

Maneviyat daha ziyade infilaklarrn 
spyamıyorlRr. Baı·baranın i'\nncsl aşal:ı 

dehşetli oluşu ile sarsılıt.. Fakat he. kamarada hastadır ve Barb;ıraya vııpur-

onun di~er kayıklardan hirine bindiği
ne kanaat getirmiştir. 

Gemiye gelince, onu bucak bucak arR
ya dursun vapur beri yanda açılma~a 

başlamıştır. Barbara ise rıhtımda yerli 
çocukların denize dalmalarını seyre dal
mış ve kendini unutmuştur. Merakı tat
min oh,ıp da etrafına bakınca Barbara 
birdenbire yapa yalnız olduğunu, gemi
nin de uzaklaştığını farketmiş ve ağla
maga başlamıştır. İşin kötüsü yerliler 
Barbaranın dilinden de anlamıyorlar. 

Bu sırada rıhtıma bir motor yanaşmıji 

icinden dört tane bahriyeli çıkmıştır. 

Bunl;ır l·hrh ... ı-:, :--·~ rlo r:nı P:C'l nislc-rdir. 
Barbara bunlara hayretle bakarken biı·
denbıre genç bir nıbitle göz göze gel
miştir. O da hemen 

- Ah Barbara, diye bir çığlılt kopar
mış; 

Kızının hikayeslni dinledikten ~onra 

hemen gemiye telgraf .;;ektirmiş ve mo· 
torile Bıırbarayı gemiye yetiştirıni~tir. 

İşle Barbaranın babasilc vedaı böy
le acaip olmuştur. Şimdi dua ediyor ki 
onu bir defa daha görmek nı;sip olsun! 

"""":::===========:::=;=========-=-~~ 

rıis nxmr::ıım 
Sancı Veren Şişmanhk 

(Der kom Ha~talığı) 
Şişmanlığın her türlüsü insana r;ıhııt. 

sızlık vrirse de bu türlüsünde pek -şid.. 

detli sancılar olur. Bunu ilkin Derkom 
(Dcrcum) adında bir sinir hekimi a11rt 
ettiği iı;in. onun adına bağlarlar... O 
hekim bunu sinirlerin bo7.ukluğıma a~. 

fetmişti. Şimdiki fikirlere göre, sinır. 

)eri bozuk olanlar da dahili gudd~l~t

den, tiroit, yumurtalık ve ipofiz gud_ 
delerinin iyi işlememesinden ileri gelir. 

Hertlen her vakit bayıml:ıı dıı, kadııt_ 

lrk lıayatrnm son baharında, kolhrda 
yahut hac.aklarda sancılarla ve yav;n 
yavaş başlar. Sonra ı;ancıların bulun_ 
duğu yerlerde şi$kinlik peyda rılnr. 

deri kızarır ve arada &ırada :;;ıntılar 

şiddetlenir. 

Şişkinlik te yavaş yavaş büyüyerek 
ya(dan ur halini alır: Kimisinin kofü. 
rmda ve bacaklarında, .ı;ırlında ve kar. 
nında fındık büyüklüğünden portakal 
büyüklüğüne kadar urlar. Bunlar pek 
btiyudligii vakit vücude fena bir çil'kln. 
lik verirler. Bereket veı:sln ki bu urhr 
yiiı:e, ellere ve ayaklara mus11llıı.t oL 
ma:r.lar. Onun için terzi u&ta olur<;,,ı 

bunları esvap altında belli olmıyacak 

halde gizliyebilir... Yalnrz yag. urları 

göf;ıün üzerindeki yuvarlaklara. da mu. 
sallat olurlarsa o zaman lcr.ı:inirı ışi 

haylice güçleşir. 

Kimisinde de yağ oyle parça par•;.1 
urlar peyda etmez de biltlin 11ticude 

yayılır, omuzlarda, kollarda, belde, b:l_ 

cakların dizden yukıırı kısnıınd:ı ıenııı 

ısıırkınttl;u peyda eder. Gene bereket 
versin ki yüzde, boyunda, ellerde ve a. 
yaklarda bir ~ey olmaı;. 

Bu ya( tabakalarının iizeriııe dokıı. 

nulunı:a pek ziyade 
!arı, bundan dolayı, 

ııanc.:ı verir. Baıı. 

elbise giymekten. 
yatakla Üzerlerine yorgan örlnıekt<'.'n 

çekinirler ... Arada sırada urlara hiç d<:ı. 

kunmadan, kendi kendine eanrrlar da 
peyda olur: Onların bulurıdugu yerler. 
de zonklamalar, anılara iıı;ııclcr b.ıtı. 

yonnuş, kaynar su doküluyorıuuş, kız;. 

gın kül atılıyormuı; gibi. Kiııılııind" 
kı::miklct ayrılıyor, mafsallar ayrılıyor 

gibi ... 

Bu hastalık inı;~na bir de, biivük 
halsızlik verir. Yiıriımek, geımelc ,oyle 
dursun, oturdueu yerde elitleri :ır•ı:>
ma.k bile güçleı;ir. KimİRİ yataktan kal. 
kamıyacak h<ıle ı:ıeldiginden meflfiç k'lL 
mış ıo:arınolunur, fakat gerçeklen ick 
olmaz. 

Hastalrğrn can sıkacak hir tcııiri •k 
ruhi hallere dokunmaı;ıdır. lnsanrn !< 
rakteri değişir, hafı7.a .zayıflar, fikı<' ıı. 

yuşukluk gelir. Daha ileri dcreu:lcri 
bile olur,.. 

Yag urları büyük ve sayılMı az o_ 
lurs~ ameliyat yapılarak çıkarılır Yaıı 

tabakası pek yayılmış olunca, hormon. 
larla tedavi haylice fayda verir. 

Bu kanaat henüz kökleşmeden otuz do_ 
Jruz harbi patlak verdi. Yer kıtıılarınm 
karşrsrna aman vermez bir silah olarak 
tayyare çıktı. Av, keşif ve bombardr_ 
man armflarnıa ayrılan bu hava maki_ 
neıi &l'\'l ayrı işler görmekle beraber en 
korkunç neticeleri meydana getiı-en 

bombardıman tayyareciliği oldu. 

Bombardnncnı t117TftT=nTg-ınm ;;11. 

yesi saldırmaktır. Bombalariy. 
le, topuyla ve makineli tüfeği ile iş gö_ 
rür. Kumandanlık için gilvenllir silah. 
tır. Harp tekniğinde tam manasiyle oy_ 
nak ve avlanması kolay olmryan ateş 

kuvvetidir., Kara oı:dularınm yardımı. 

na koşar, memleket ic;lerine uzanarak 
dü!Jmanın hayat membalarmr tahrip c. 
der. Çekilmiye başhyan hasım ordusunu 
kovalar, kendi ordu11unun böyle bir ha. 
reketini himaye eder.. Demek oluyor 
ki, harp kaidelerinin biıtün safahatında 
teknik çahşrr .. Kısa kesersek, harp tay_ 
yare saldmtı ile başlar ve yine tayyare 
taarruzu ile sona erer .. 

defler üzerine buakılacak bombalar da tanıştıkları diğer bir karlın b;ıkmakta
umumiyeUe bellidir.. Bir müstahkem dır. O gün de Barbara o kadtnl<ı bera
mevki üzerine atılması icap eden iki YÜl ber karaya çıkmıştır. Fakat dönüşte san
veya beıı yüz kiloluk bir bomba, her. d::ıllar gemiye dönen halkla dolmuştur ki 
hangi bir ı:ıehre atılmaz. Çünkli ~n kilo.

1 

!:m yab.~~~ı kadın telaş ~rasında Barba
luk bombanm bir ııehirde tahrıp yap. rayı gozunden kaybetmı:ı ve muhakkak 

masr her zaman mümkün ve kafidir.. -------------------------

Av tayyareled tarafından himaye e. 
dilmesi zarureti karşısında siiratlerini 
muharebe arkada,ma uydurdu. Uzak 
mesafelerdeki vazifeler sırasında ken. 
dini müdafaa endişesi silahlarını ço. 
ğalttı, oynaklığını arttn-dı ve bütün 

Daha fazlası israf olur. O halde. dü~. 

man baskınlarrnda şehirlere yüz kilo. 

luk, bin kiloluk bombalar atılacaktır, m~leri düşmanm kahrRmRn1r1r v~«Fı., 

le açık şehirlerin, çocuk, kadtn ve •nlhn. 
yet hastahanelerin bombardurıan edil. 

evbamıyle halkın bozuk maneviyat tl'I. 

fımasr menfi bir propagandadan başka 
bir şey olamaz .. 

Okuyucu Di1ckleri 

İzmiHeki Y anşlarda 
Haksızlıklar Yapıldı 

"İzrnitte son defa yapılan Kocaeli böl
gesi teşvik blrlnclliği · mti•abalrnlannd<ı 
b~riz hak~1.1:lıkll'lra şahit olduk. • 

18e, Yolcu salonunun lokan_ 
olunabilecek kar ki.fi de_ tahminlerin üstünde tam mlnaıııyle mü. 

teklimi! bir silah oldu .. 

Bu eısaıı vazifelerini en emin bir şe. 
kilde başarabilmek için bombardıman 
tayyarelerintn ilk hedefi düşman tayya_ 
recilisi ve meydanlarıdır. Baskınlar ya. 
parak malzemeyi yerinde ve meydan_ 
Iarlyle ·işe yaramaz bir hale gelirmek. 
tir. En esaslı hava hakimiyetinin kuru. 
Iuşu da ancak bu suretle kabil olur_ 

B ombalarm tesirleri hakkında u. 

fak bir örnek vermek istersek 
on kilolu.k bir bomba ile bin kiloluk 
bir bombayı mukaye5e etmek kafidir. 
On kiloluk bir bombada mevcut iki ki. 
lo kadar mevaddt müşteilenin tesir sa.. 
hasl yirmi beg metredir. Bomba ağır. 
hğı ile bu rakamlar miitenasiben artar 
ve n ihayet bin kiloluk bi r bombada me_ 
vaddı müşteile altı yllı: yetmiş beş kilo 
ve tesir sahası ise beş yüz elli metre 
olur. Atılış irtifaına göre on metreye 
ı·adar çukur açabilirler. Bu maddi tesir 
meydandadır. 

ddn uzaklaşmasına bağlıdır. Bu hal ıı. 
mumi nefret ve kini arttırmaktan O•l· 

ka İıJe yaramaz. Askeri hedeflere taar. 
ruz sırasında sivil halka da isabetler 
vaki olabilir. Bu h11I daha ;dyade bo:n_ 
bardıman usulünde yapılAcak hesap \·e 

ni~an hataeındanda olur. Çünkli düz u. 
4<U&lu bombardınıanlarıta yüzd,. v .. t.,,;• 

"1 - İı.mi1 kurekı:ilcri. y,ırış m;ıhal· 
tinde bulunım römoı-köril d.~)E(iflara \ f 
•üzı:ıi\.r;., siper etmek suretilc muscıbalny 
ancak yanın flta boyu farkla bitirmiş· 
!erdir. 

b ''.hususi orkestra,, namiyle, 
'1 11J.'Uk bir iıabetle çıkarıbn 
tııftndan ve neV"inden yeni 
rı ..... , ita ··.,ze tekrar sokulacak de. 
lltanrn bir ecnebi tarafın.. t, b 1 .. 

\·· u unması, bu endiııemı.ı:ı 
tltiitdemekedir Bunun için. 
' ı . tara. -tashihi güç olan bu 
~İtıden evvel- dikkat tav. 
t "~~· -...ıfe bilivoraz. 

Bundan dört beş yd önceki bombar. 
dtman tayyareciliği artık masal oldu. 
Sürat 200 den altı y\ize hrladL Bir av. 
er tayyaresi kadar oynakla"tr. Ateı ktıd.. 
ı eti korkunç vasfını ıreçtl.. Dakikada 
on be:ş bin mermi atan makineli tüfek 
ve ufak çaptaki toplarıylc kaı:ada ça_ 
hşan zırhlı vasıtalardan biı: örnek ol. 
du.. Bütün bunları kendini korumak 
için kullanan bombardıman tayyareci_ 

Bombardıman tayyareciliği ne kadar 
sık ve memleket içerilerine doiru ıire. 
bilirse, müdafaa vaartalarmı o kadar 
fazla dağınık kullanmıya düşmanı mec_ 
bur kılar.. Bu halde geceleri yapılacak 
taarruzlar yüzde doksan bir emniyetle 
ba5arıhr.. Taarruz en güzel müdafaa 
çaresidir, derler .. 'l'l'akat manevi tesir yapmak g~yesiy. 

yetmiş beş isabet ihtimali vardn-. Bu 
yilzde dıı;ında kalanların verecekled 
zararlar harbin icabı kazalardır diye. 
biliriz .. 

"2 - Şarpiler arasındaki yarı;,ı Herl!
kellleı.- kazandığı halde hakem heyet 
KMıtspora ait olan şarpiyi birinci Uar 
•'tmlştir. 

"'Bu t;:ır;r,da hRrckct C'r'lilme~i r'lni?ru nıu. 
daha 2.İyade bu smrf111dır. Bu neticc;vı rfur? Kocaeli beden ıerbıycı-i böl~e t1aş. 
daha uzaklarda değil, harbin önümüı_ Kanının nazarı dikkatini celbetmenizi rl
dekl aylan zarfında katiyeUe ıörece. cı ederiı." 

Günün savaşları bombardıman tay_ 
vareciliğine bel bağlamıştxr. İstiklııı 1 

Derlneede muh•elr Mehmet YUee 



6 , . ·-----.--.---, 
VAKiT, NAKiTTiR ! •• 

5 porsiyonluk bir komprıme ile (Su ve ateşten gayri harıçten hiçbir 
madde IUl\ e t'tmeyı du~unmeksizl n) 15 kuruş mukabilinde 15 dakika 
ııbı kısa bir zamanda zengın ve iştihah hır sofra hazırlıyab[llrsiniz.. 
Marul ve me.hur lokantalarımızda dahi bu dl'rccc ncfıs bir çorbayı 

her zaman bulama1~•ruz. 

Büy{llı: yardım 't"e faydası Aşikar olan çorbalık !ebzc knmprimclcri

mlz:in senelerce nclru;et ve tazcll;;i nı muhafaza ettı.ıne şahit olacaksınız 

ÇAPAMARKA 
MERCiMEK, BEZELYA, NOHUT \•csalr hububat sebze \"e çorbalı,,; 

komprimclcrlnı kılerinizde bulundurmayı ıhmal etmeyınlz 

Yedek erzak: Tasarruf cdilmi~ scn·et gibidir. 
Bilhassa dar ''e sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aflcler ic-!n olduğu kadar yolcular ve sporcular içın de her zaman \•e 

her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 gram
lık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 

alabilirsiniz.. 
BEŞiKTAŞ : ÇAPAMARKA Tarihi teılıl : 191& 

~-----------------------' , ........................................ ~ 
KIZILAY 

HASTABAKICI HEMŞiRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumuz yeni ders yılı için talebe kaydına başlanmıştrr. Okul gecen ve 

para~ızdrr. Genç kızlarımızı hemşire ve ziyaretçi hem ıre yetiştirmektedir. 

Tahşil muddeti ıiç yıldır. Dersler teorik ve pratıktir. Tahsil mıiddeti zarfında 
talebe modern ve konforlu bir yuvada ya§ar. Bakım ve tedrisat mükemmeldir. 
Kabul ııartları: 

1 - Tiırk tebaası olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak, tahsile ve hizmete mani hastalık ve kusuru ol_ 

mamak. 
S - Yaşı 18 den aşağı, ve 25 ten yukarı olmamak. 
4 - 1ffet ehli ve iyi ah\5.k aahibi olmak. 
5 - En az orta tahsilini bitirmi~ olmak veya bu derece tahsil etti~ini vesi. 

kalarla isbat etmek. 
6 - Evli bulunmamak. 
1 - Altı aylık tecrübe devresınden sonra okulu veya beş senelik meCt. • .i 

hizmeti ifadan evvel mesleği terkeylt-diı;i veya mecburi hizmet esnasında ev. 
lendiii takdirde olnıt tahsıl masrafını ödiyeceğine dair noterden musaddak bir 
taahhütname vermek. 

Kaydolunmak ve daha !azla izahat almak ic;in İstanbulda Aksarayda Ha_ 
seki caddesindeki Okul Direktorlıifüne müracaat edilmelidır. 1.ı:ahat almak ic;in 
yazı ile de müracaat edilebilir. 

15 EYLOL 1940 DAN SONRA MÜRACAAT KABUL EDİLMEZ. ....................................... ~ 
inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1 - Numunesi mucibince 1500 adet büyük boy ı;upurge muteııhhidi nam "e 
hcsabın:ı pazarlıkla satm alınacaktır. 

II - Pazarlık 31/VII/940 Çarşamba tünü saat 10 da Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Almı Komisyonunda yapılacaktır. 

IJI - Numune sozü ge~en Şubede görülebilir, 
IV - İsteklilerin pazarlık ic;in tayin olunan gun ve saatte teklif edecekleri 

fiyat uzerinden % 7 ,5 g-uvenme paralariyle birlikte mczkür komir;yona mu raca. 
atlan. "6608,. , ____________________________ , 

Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi Halk 

Tramvayları T. A. Şirketinden : 
Kumaıı Şirketimize ait olmak üzere Şirketimiz mu&tahdemini içın 32 takım 

rütbeli ve 206 takan riıtbeı;iz olmak iızere, 

238 TAKIM ELBiSE iMALi 

TAN :JO • 7 • !110 

\1 ['r------------··----•• TEK KOLLU CEMAL'in UGURLU 

Saglığın kıymetini takdir eden 
Bayanlara lidct zamanlarında seve 
seve kullanacağı mikrop uz. ufak, 
yıımupk ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalet bczleridır. gn ince el
biseler altında bile belli olmaz. 

F E 1\1 i L ve B A G I 
Her eczanede, kıının berberlerinde 
\"C tuvalet mağazalarında bulunur. 

# UOKTUk ' 
Şükrü Mehmet Sekban 
Gurcba hastaneıl cilt ve zührevi 

hutalıkları ubık hekimi 
Pazartesi. Çarşamba ve Cuma 
günleri üçten altıya kadar, 

1cyoglu istikllil Cad. 99 No il••=--- Tel: 4091' 

Daima Birinciliği Muhafaza Ediyor 
Bu yeni tertipte sen de bir kere o Uğurlu eli tecrübe et, 

TEK KÔ
1

İiüümCtEMAi;i;"'PiYAN'Gö""·GiŞESi 
Mı:~terilerine gayet naıik muameleyi, müşterilerinin emir ve arzulanna ı;öre hareketi kendisine rlaima diıstuı 

etmiştir. 

TEK KOLLU CEMAL• Büyük ikramiye kazanan mü;jterinin arzu ve müsaadesi olmadan teshir etııı' 
1 • mamen mahrem tutar. 

TEK KOLLU CEMAL Gene; yaşta harp meydanında bir kolunu vatan uğruna fedn eden b11 nıel111e 
: öz be öz. temiz ve lekesiz evHidı, emekli rnalulı;azi subaylardandır. 

<Bir kolu ile iktısadi !<ahada çalıo;;an TEK KOLLU CI:~lAJ;i her ~erden listiin tutmak iılcf 
d~ h;iviik hir :ı:e\•k ,.~ belki de vatani hir \'aıifcdir.)· • 

Yeni tertip ••• Yeni plan ... Buyuk de~işiklikler •. , Milli Piyangonun çok kıymetli mudurleri şimdiye kadJ 
tatbık' edilen e~ki usulleri kaldırdılar. Muhterem halkın sevecegi çok cazip ve pratik pliin hazırladılar. YerJ 

planı c;ok dikkatli okuyun~z"'. . . . . . . . oo 
ı ve 2 inci keşidelerde 2 !ıra ıle tam 40.000 lıra, 1 lıra ılc tam 20,000 !ıra 3 uncu kesıdede 4 lıra ıle tam 60.0. 
lira, 2 lira ile tam 30.000 lira. Bu kadar buyuk bir servetı ~imdiye kadar kurrei arz uzerinde hiç bır 
memleketin piyangosu vermemiştir. 

.._ ________________________________________________________ ____ 

19 Mayıs Piyangosu gibi çok rağbet gören 

Mi L L i 
Yeni tertip biletlerini bir an evvel 

Acele ediniz, son günlere kalmayınız 
Adrese çok dikkat : 

İstanbul, Eminönü. Bahçekapı Tramvay Caddesi No. 21 l Qs 
""Deniz levazım Satınabna . · 

Komisyonu · Oa.~lari .:. 

ıuu adet y .... ., ... ıııondurme ve 111 Y•P· 

m• aletı alınacak 

Mevcut e\ safına uygun olmak üzere 
l5 litrelik 4 No. lu 100 adet yangın son
nıirme ve sis yapma ııleti 1/Agusos/940 
perşembe .ı;Unu "aat 16 da pazarlıkla a
lınacaktır. Evsafını görmek ve icap eden 

Tek Kollu Cemal Gişes De 
Sahibi: Harp Malulü Subaylardan 

CEMAL GÜVEN 
izahatı almak istiycnkrin her giın ve pa- H• b• d b • kt ~ııı. u .. 
zarlıga iştirak edeceklerin de belli :::ün iÇ ır yer e şu esı yo ur. tıoıı..,; 
ve saatte Kasımpaşada bulunan komis- A .... • , 

yona birer numunclcrıle muracaatlan. '••'•••••••••• .. •••••••••••••-•••••••••••••••••"'1 ~ayo} (6646) 

--------------:::-., ------ b İlti t 
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Devlet Oemiryollan ve linıa~lan~ ~Şletme ida.resi ılanıar, Maarif Vekilli9inden ~ 
Bcilı;e Sanat Okulları Özel 4 üncu sınıf Elektrikçılık Sube•İne parasız yatılı 

talebe almacaktır. 
Namzetlerden aranılacak vasıflar: 

a - Turk Olmak. 
b - En az orta okul mezunu olmak. 
c - Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
d - Sıhhı ve bedeni hali Sanat okulu tahsiline müsait olduğu okuldaki he. 

yeti ıuhhiyece tiabit olmak. 
e - Fizik kimya ve matematikten orta okul miıfredat programına gcire ya. 

pılauk müsabaka imtihanını kazanmak. 
Kııyıt işlerine 25 Temmuz 1940 Perşembe günü başlanacak Cumartesinden 

ba~ka günlerde 9 - 12 ve 13 - 15 e kadar devam edilecektir. 
En son muracaat giınü 29/Vlll/940 Perşembe guniıdur. 
Fazla tafsilat için: 
Ankaı a, İstanbul, İzmir, Sanat Okullarına başvurulması. (6396) 

Belediye Sular İdaresinden : . 
tdarenıb:in Cibali mıntakası miıfetti~lifi daha merkeri ve abonelerimızın gı. 

dip gelmeleri daha siıhuletli olan Fatih'te Macar Kardeşler caddesinde 53 No. lu 
binaya nakledilmiştir. "6660,. 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Resmi Daire ve Müesseselerin Nazan Dikkatine: 

Kok satışı İcra Vekilleri Heyeti kararile Eti Bank'a verilmiş olduiundan res_ 
mi daire .,.e muessescler kok ihtiyaçlarını doğrudan dofruya Eti Bank'tan maktu 
fiyat iızerınden ve mıinakasasız temin edebilirler. Binaenaleyh, depodan alacakları 
kokları nakil ic;in varsa kendi vasıtalarını kullanarak. yoksa nakil hususunda mü. 
teahhit bu'arak ihtiyaçlnrmı halka ait talep tehacı.imü vaki olmadan ve bir an ev. 
vel temın etmeleri lazımdır. "6677,. 

HAL i L SEZER , __ 
KARYOLA ve MADENi EŞYA FABRİKASI 1 

En müşkulpesentleri memnun edecek dunyanm en rahat somye ve dıvanlaril~ 
muhtelif cins karyolalarını meljherimizde bir kere görmeniz menfaatiniz ik_ 

tizasındandır. Sirkeci, Salkımsöğıit, Demirkapı caddesi N. 7. Tel: 21632 .... ___ ...... -........ --..... 
i ~ tanbul , Belediyesi lcinları 

İlk Teminat Keşif Bedeli 

ımkaraoa ınşa eaıımcıı:lc oıaıı vevıet ueınıryoııarı hastanesı mahaıl 
viyesi ile etraf ihata duvarı ve kapıcı odası inşaatı kapalı zar! u~ulilc "' 
fiyat u.ı:erinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli 28000 liradır. -
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollarıtl 

kara ve Sirkeci ve.ı:nelerinden "140,. kuru!< bedel mukabilinde alabilirler· 
3 - Eksiltme 15/8/940 tarihine miısadif Perşembe günü saat 16 da /. 

D. D. Yol dairesinde toplanacak Merkez 1 Komisyonunca yapılacaktır .. ·ıct' 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek ic;in isteklilerin teklif mektupları ile bırl~ 
iıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar kapalı bir zarf jçı 
mi&yon reislii:ine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

ka. 

a - 2490 No. lu kanun ahkamına uygun "2100., liralık muvakkat terıl 
b - Bıa kanunun tayin ettigi vesikalar, 
c - Bir defada en az bu gibi işlerden 15000 liralık bir işi yaptıfına clJ 

"4071., "6605., 

Beykoz 11. Tüm Satınalma Komisyonundan : 
1 - A~ağıda cins, miktar ve ilk teminatları yazılı ot ve sabun hit• 

ı::istt-rilen ırıin ve saatte pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - İsteklilerin mezkür ıiın ve saatte Beykoz Halk Parti.~ binasınclJ 

satm alma komisyonuna müracaatları. ''6698 .. 

Clnıl Miktarı ilk teminatı G ün ve tarih 
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ı. "e Ot 300000 1462,5 31/7/940 çarşamba ~tat 

Sabun 10000 277 2/8/940 Cuma taııs 

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Müdürlüğünden : " ~: ~ra 
1 - Doirudan doğruya Donanmaya sevk ve gedikli erba;1 olmak uıc !l·~O 

okul mezunlarından tensipedilen miktarda talebe alınacaktır. ~t •na 
2 - Yaş haddi 15 den biıyük ve 19 dan küçük olmak lazımdır. er Ilı aJc 
3 - Muracaatlar nihayet Ağustos sonuna kadar Kasımpaşada Denit ~ ~iab 

Okulu Miidiırlı.iğü~e yapılmalıdır. . . ~•tt bi 
. 4 - İlerde Turk donanmasında Gedıkli erbac; olarak denızlerde çalıŞııt ~~e rcı 

retıle hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını mükemmelen te ~ diin 
mek istiyen orta okul mezunu gürbü:.c ve kuvvetli Turk gençlc.rinin bir 811 qlığ~ ~ 
kadromuz dolmadan okula muracaat ederek kayıt olunmaları ve dığer §artl' ~ ult 
renmcleri t-hemmiyetle ilin olunur, "6493,. ~~il~ 

Mühendislik Kursları Duhul İıntihamn? ""raJr 

Girecek Fen Memurlarına : l t t 
Teknik Okulu Mudiırhığünden: \J 
5 ve 6 Ağustos tarihlerinde okulumuzda yapılması mukarrer miih'~ 

kursları dühul imtihanına İstanbulda gireceklerin yuksek Vekaletin keti 
vaki tehlij; yazısı ve ispatı hüviyetlerine medar olacak vesaik ve iki~er ad'1 

torya eb'adında fotoit'afları ile birlikte nihayet iki Ağustos 940 ak amıt" 
okula mı.iracaatla imtihana kabul karneleri almaları lazım geldiği ve karn'\ 
mıyanların imtihana kabul edilmiyecekleri ehemmiyetle ilan olunur. <6 

Eyüpte Siliıhdaraia caddesile av ve rüvelver fab. Kuleli Askeri Lisesi Md. den : 
rikası arasındaki yolun yeni parke kaldırım inşaatı 394,67 5262,33 

9 2 Kuleli askeri lisesine okur yazar ve tercihan terzilik, kunduracıJılc, Belediye merkez binası asansörünün tamiri 3 , 4 523,25 d 
berlik, motorcı.ilük, öeniz motörcülüğü, marangozluk, hallaçlık, sıvacı. 15 -ı l"-m üzerine t-'-rar münakasaya konulmu•t Fatih hayvan hastanesınin tamir ve üzerinin örtülmesi 80,25 1070,09 

r ru en W>u ~ ., ur. cılık, car:sonluk, ahçılLk, vesaire gibi az çok sanat işlerinden anlar ve ! 1 
k 5/8/9 P · ü - ş· · 1 b d k" Mer Keci! bedelleri ile ilk teminat milttarları yukarda yanlı inşaat ve tamirat iş_ 

Muna asa 40 azartesı &' nu saat 14 te ırketın Bağ ar a$JT1 a 1 
- v (40) dan fazla olmayan hademeler alınacaktır. Ücret liyakatlerine göre 2 

· ·· l · !eri ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdür. 
1 kezinde yapılacaktır. İstekli müesseselerin tarihi ilandan itibaren tatıl ıun erı liradır. İstiyenlerhı Temmuz 940 sonuna kadar en son bon

5
ervislerile • 

h.iğü kaleminde gbrulecektir. İhale 14/ 8/940 Çarşamba günü saat 14 de Daimi En_ 
mu-steı;na oldul'ıı halde her "Un saat 10 dan 16 ya kadar Sirket Merkezinde Ma. kb k rer istida ile biızat Çengelköyünde Kuleli Askeri Lisesine müracaatları. .. • kl . .

1
• ciımende yapılacaktır. Talıplcrin ilk teminat ma uz veya me tupları ihale tari. (

366 
_ 624oı ğaza ve Levazun Mudurluğune muracaatla ıartnameyi •örebilece en ı an hinden ıeckiz cün evvel Fen 1ıaleri Mudilrluiiıne müracaatla alacakları fenni ehli. 

olunur. ---- yete ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Sahip ve Neliriyat Müdıirü Emin UZMAN _ Gazetecilik ve Ne~rıf' 

'···-·-·-···--------------··---- Encümende hulunmalarL (6694) T. L. S. - TAN MATBAASI ~~=========================-~~---=.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

- iki llratrk TAM bılet aıır~ııınır TAM / 

lltrıımıye , BiR lrraıı11 YARIM b•lf'I arı•. 

sanız YARIM lkramıve kazanacaıısınız 
bayım' ..,. • 
- Bır sev anlamııdırn amma &el'I bana 

ucuzundan ver. ııv~nım u oı&un!,.. 

\ı~/ 

- Buyurun 20.000 lırii' Ete• 
bıtet•nız ıkı ....... T A M b•loit oısaydı 
4 0.000 lıra atacaktınız ı. Sızın 
btlctınız YARIM' 

- Eyvaaan. bense zıyanım • oıaca1' 
Mnmıi""' ı -


