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4kdağda 12 Köy Harap Oldu, 
60 Ağır, 300 Hafif Yarah Var 
Ankara, 30 (TAN Muhabirinden) - Dün gece sabaha kar

Şı "1.ıkua gelen yer sarsıntısı hakkında şehrimize peyderpey 
llıalUnıat gelmektedir. Bu haberlere göre, zelzele saa~ 3 ile 3,30 
~asında olmuştur. Ankarada oldukça şiddetli, lstanbulda 
~ olarak hissedilmiş, Erzincan, Terme, Niğde, 

l Merzifon, Çarşamba, Tokat, Yozgat 
u~ k ş kt dl- j ve Kayseri, Çankırı, Amasya, Si. •G ar a a nop, Fatsa, Zara, Çorum ve Zilede t muhtelif şiddetle yer sarsıntısı vu. 

Qsfiye Hareketi kuFı:~~!;~:ie bilhassa Orta Ana. 

b dolarla kendini hissettirmiş ve Akev am Ediyor dağmadenin~eki tesiri hepsinden 
büyük o1muştur. Bu mıntakada 60 

M. Zekeriya SERTEL ağır, 300 hafif yaralı olduğu anla
~ılmıştır. 12 köy jıarap olmuştur. 
Hayvan zayiatı henüz tesbit edile. 
memistir. 

A. lnı.an n.nzizmi, Avrupayı kendi 
Çiıı ~ hegemonyası altına almak i.. 
ll<ı Ugraşırlr.en, Uzak Şarkta da Ja. 
~sl'ı'Ya, eski hesapları tasiiye ederek 
(j~11Ya ve bütün Uzak Şarka ha. 
lıt·olrnak için harp halindedir. 

bırh·ı ~:traftaki hareket de tamamen 
ırınin aynidir. 

A\'tu d . ki · ~rl pa a nazızm, es ımpara. 
tı? bu.~kları tasfiye ederek yeni ve 
' :()tlu.n A vrupaya şamil bir i.mpara. 

.l tık kurmak davasındadır. 
,,, ~ al>onya da U.zak Şarkta, eski im.. 

1 lı\iııatotluklann müstemleke ve do
ıJ ~~~Onlarım tasfiye ederek bütün 

bıı a'.1a şamil geniş ve büyük bir 
~aratoluk kurmak peşindedir. 

t~t '1rupada nazizm karşısında İn.. 
\ı~:e ve Fransa imparatorlukları 

ııı ~ııı. ~" Japonyanın karşısında d{l 
ait take lngiltere, Fransa ve- fazla oıa.: 

lr J\ıneika mevcuttur. 
~ er iki taraf ta da yeni kurulmak 
tı.~~en imparatorlukların hudutla
~d 0\Tyet topraklarına dayanmak. 

l?. 

\>~'1rupada Almanya; Polonya, Nor 
~ ' Ç'ekoslovakya, Holanda, BelçL 

t ~'Q11~ Fransayı işgal etmiştir. Ja. 
~aı ~a Şimdiye kadar Mançukoo, Je. 
lsg 'le İ~ Mogolistanla Şimali Çini 
~~:ı etmiştir ki, bütün İngiltere, 
~il llsa, Almanya, İtalya ve İspan. 

rt ~~ ~raz:sine muadildir ve bu saha. 
e }l·ııo :milyon insan yaşamaktadır. 

'\}~a1llaenaleyh Avrupadaki dramla, 
'rtıııtk Şarktaki harp arasında adeta 
\>ası a~akat vardır. İki tarafın da da_ 

ıııal ted btr, gayesi bir, metodu bir, sah. 
ef!!l 4 d: tol alanlan aynidir. Bu itibar_ 
ıı" ~'ı' !Uıya nizamının gitmekte bulun. 
ıaıt ~:ıı istikameti anlamak bakımın. 

bad' ~zak Şark hadiseleri de Avru. 
l\ı~~ı hadiseler kadar mühim ve 

hdır. 

lJ Zak Şarkta~ aponyanm istila 
~ ~İl' siyasetinden en ziyade müte_ 

(let ti~~ 01an devlet, İngiltere ile Ame. 
, 1 ~~_1?'· _İngiltere Uzak Şarktaki 

r,ıe: ~'"'~eke ve dominyonlarmı, nü.. 
(6A ~~takalarını, Çindeki pazannı 

~ tınek tehlikesine maruzdur. 
~l>onya bn emperyalist progra. 
~ tatbika .ilk başladığı 931 tarL 

o~ ,~beri Ingiltere bu tehlikeyi 
: ~ll~için muhtelif yollara başvur. 
ı, ~:~.Evvela Japonyanm büyü_ 
1: ~llı.i Sovyetlere karşı bir tehdit 
01 ~M~ doğması şeklinde telak. 
. , ~~ek Çini müştereken istismar 
ıf' ~- i.a'POnya ile birleşmek istemiş.. 
~ ~:ır :nıüddet Amerika ile müşt~ 
~~hareket ederek Japonyayı teh 
~~~ek istemiştir. Fakat Japon 
'~esinin günden güne büyü. 
~~":t4i olduğunu görünce, bu defa 
. ,lti muhafazakar milliyetper. 

(Sonu Sa; 4 Sü: 5) 

l~irde Büyük Bir 

4 
Yangın Oldu 

l .... 
·ı d~ 1r, 30 (TAN) - Bu gece saat 
~~tlteıoı:ıtecilerde Adem İşmanın 
~~ ~ fabrlk"'sından yangın çık. 
~.'\ja_l\· '<angın bu,riimüş, bu fahri.. 
1~lı Tnaada Hafız Mohmetlc Me. 

~ll 1 \ı;eı-este mağazaları da. tama. 
~i)~S.nll\1s ve yangın· · e sondü
~!!'tniştir. ~abaha:. . ı üç 
~'t ~"ngııı hala y<ınmakt.e~ 

lr yüz bin lil.'ayı..gclıni i~ 
• • ,JAA. .. -- -~.r. 

Felhltetzedelerin kurtarılması için 
Kızılay derhal faaliyete geçmiştir. 
Komşu vilayetlerden bu mıntakaya 
ilaç, çadır, battaniye ve yiyecek 
gönderilmesine başlanmıştır. 

Kızılay da 350 çadır, 100 sandık 
hurma, 150 denk elbise ve çam~r 
göndermektedir. 

Kırşehir ve Çorumda da §iddetli 
zelzele olmuştur. İnsanca zayiat 
yoktur. · 

Kayseride bazı binalarda çatlak
lıklar vukua gelmiştir. 

TOKATTA VE SAMSUNDA 
Tokat, 30 (TAN) - Bu sabah sa. 

at 3,14 te 30 saniye süren şiddetli 
ve 10,34 te 10 saniye süren halif iki 
zelzele olin,uştur. Hasar yoktur. 

Samsun, 30 (T.AN) - Gece nat 
3,18 de 5 ve 2 saniye süren iki zelze_ 
le kaydedilmiştir. Hasar yoktur. 

ŞEHRİMİZDE 
İstanbul, 30 (A.A.) - Kandilli ra_ 

sathanesinden: 
Dün gece saat -yaz saati- 3 ü 

13 dakika 23 saniye geçe merkez 
üssü İstanbuldan 620 kilometre me
safede bulunan şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiştir. 

Başvekil Prens Konoye 

iNGILTERE 
JAPONYAYI 
Protesto Etti 

Hariciye Naztn Hafifax 
Dün Vaziyeti izah Etti) 
Londra, 30 (A.A.) - Japonya -

İngiltere münasebetleri yeni bir 
gerginlik geçirmektedir. Sebebi, 
11 İngilizin Japon hükiım.eti tara. 
fından casusluk töhmeti ile tevkif 
edilmeleri ve geniş bir casusluk şe
bekesine mensup olduklarının söy. 
lenmesidir. Reuter muhabiri Cox' 
un da mevkufiyet şartlarına taham
mül edemiyerek intihar etmesi, ya. 
hut başka bir sebep yüzünden öl
mesi, hadiseye kanlı bir mahiyet 
vermiştir. İngiltere hükumeti, ha
diseyi protesto etmiş ve Lord Ha. 
lüax bu münasebetle Lordlar Ka
marasında beyanatta bulunmuştur. 
Bu hususta demiştir ki: 

• 
(Sonu Sa: 4 Sü; 4) 
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ROMANYA 
Mihvercilere 
KATILIYOR 

Tuna Havzasında Kati 

Bir Anlaşma 

Meydana Getirilecek 

B. Filov Diyor ki : 

"Hadiselerin Daha 

Müsait inkişafını 

itimatla Bekliyoruz .. 
Balkanlar, günün haberleri içinde en 

mühlın mevkii işgalde devam ediyor. Ge
len haberler Salzburg mü!Akatlarının 

mahiyetini aydınlatmağa yardım etmek
te ve mihver siyasetinin Balkanlardaki 
mevkilni tebarüz ettirmektedir. Bu ha
'berler içinde Romanya, Bulgaristan ve 
Macaristana ait olanları Anadolu Ajansl 
şu ~ekilde bildiriyor: 

RUMEN AJANSININ 
RESMi TEBLtCi 

Bükreş, 30 (A.A.) - Rador A
jansı, aşağıdaki tebliği neşretmiş.. 

tir: Başvekil Gigurtu ve Hariciye 
Nazırı Manoilesko, Alman hük(ı. 
metinin davetlisi olarak Obersalz
berg'e 'V'e İtalyan hük\imetinin da
vetlisi olarak ta Romaya yaptıkları 
seyahatten, 29 Temmuz saat 10,15 

(Sonu Sa; ' Sü: 2) 

MÜTEKABiL 
Hava Akınları 
Devam Ediyor 

Sovyetler1 lngilizlerin 
Kudretini Övüyorlar 
Londra, 30 (A.A.) - Dün Douv • 

res üzerinde vukubulan büyük 
hava muharebesinde imha edilen 
Alman tayyareleri 25 kadar tah
min ediliyor. Dün İngilterenin Şi
mal Şarkmda bir şehir üzerine a
tılan bombalar yüzünden bazı ha
sarlar olmuş, bir kadın yaralanmIŞ
tır. Bugün Almanlar mahdut hava 
taarruzlan yapmış ve 2 bombardı
man bir avcı tayyareleri düşürül. 
müştür. Galde üç saat devam etlen 
birinci akın sırasında 13 bomba a
tılmış, hepsi de kırlara düşmüştür. 

• İngiliz Blenheim tayyareleri şim. 
di Alman petrollerile dolu Cher

(Sonu Sa: ( Sü: 1) 

DEN iZ 
HARP 
Okulunu 

DonanmamıZa-35 
Bitiren 

Gençler 
Genç iltihak Et • 

1 

FRANSADA 
1939 Harbi 

Mesaileri 

Daladier, Reynau·d, 

Blum ve Mandel de 

Mesuller Arasında 

Muhakeme Başlıyor 

ltalya, Yeni Rejime 

Karşı da itimatsızlık 

Beyan Etmektedir 

f 

1 
! 
1 

1 
Bern, 30 (A.A.) - Stefani Ajan_ 

sın dan: 
Vichy'den gelen haberlerde 1939 

harbinin ilanından ve askeri hare. 
katın sevk ve idaresinden mesul o
lanlan muhakeme etmek üzere dün 
akşam nazırlar tarafından vücude 
getirilmiş olan adalet divanı pek 
yakında faaliyete başlıyacaktır. 

Başlıca müttehemler, Daladier, 
Gaınelin, Reynaud, Blum, Mandel 
ve Guy la Chambre'dır. 

TECRİT EDİLEN BİR AMİRAL 
Havasın bir haberine göre müta. 

rekenin imzası sırasında İngiliz lL 
nıanlanndaki Fransız harp gemile
rine kumanda eden Amiral Cayol 

(Sonu Sa: 4 Sii; 4) 
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MEZUNLARA 
Merasimle Dün 

Diplomala ı 

Tevzi Edil i 
Bu sene Deniz Harbiyesini 

biti.ren 35 genç deniz subayı
na dün, Heybeliadada mera
simle diplomaları verildi. Bu 
çok heyecanlı ve güzel mera
sime saat tam 14,30 da mek

l tep bandosunun çaldığı İstik
lal marşıyle başlandı. 

Ayakta ve tam bir ihtiram için. 
, , de dinlenen marşı geçit resmi tak ip 

· jht~~~ · etti. Geçit resmi fevkalade munta. 
~'~· • , zam olmuştu. Çok kalabalık davet-

~ ~~ .... ~jk...,., _ -· li kütlesi, yeni subayları alkışlıyor, 
alkışlıyordu. Belli idi ki, Barbaros 

;-[ torunlarının, bembeyaz elbiselerile, 
YU G o s LA VY A ı beyaz köpüklü bir vsu gibi ahenkli 

akışlarını seyretmege doyamamış-

TAKS I• M E lardı. Nihayet diplomal~rın tevzii. 
ne başlandı. Bunu, yenı genç su-

Uğrıyacakmış 

Hitler'in, Belgrat İle 

Atinayı Çağırmaması 

Ehemmiyetli Görülüyor 

Hitlerin Hedefi : 

Almanya, 'Balkanları 

Usulile Yahştırma 

istismar Edecekmiş 
Londra, 30 (A.A.) - Londra ga· 

zeteleri Salzburg mülakatları ve 
bunların Balkanlardaki akisleri ve 
tC'sirleri hakkında uzun mütalaalar 
yürütmektedir. Taymise göre HiL 
lerin hedefi Almanyanın Cenubu 
Şarki hududu ile Karadeniz arasın
daki memleketleri yatıştırma usulü 
ile istismardır. Çünkü, Hitler şu iki 
şıktan birlıii seçmek mecburiyetin
dedir: 

1 - Evvelemirde Batıda düşmanı 
ile meşgul olmak ve sonra Doğu 
Cenup A vrupası üzerindeki tahak. 
kümünü istediği gibi genişletmek, 

2 - Evvelemirde "Kavgam,, is
mindeki kitabmda tasavvur ettiği 
gibi Doğu - Cenup ve Doğu Avru
pası kaynaklarına hakim olmağa ça . 

(Sonu Sa: 4 Sü: ~) 

baylarımızın and içme merRsimi 
tamamladı. 

MEKTEP KOMUTANININ 
KIYMETLİ SÖZLERİ 

Müteakıben mektep komutanı 

Yarbay Zeki Işın kürsüye çıktr. 
Bu kıymetli askerin yüzünde, se

nelerdir her gün bağrına basıp bin 
bir ihtimamla büyüttüğü ve yetiş.. 
tirdiği evlatlarını birdenbire kay. 
beden şefkatli bir babanın h üznü, 
buna mukabil ve daha kuvvetli bir 
his olarak, kahraman Türk donan
masına yeni, bilgili ve mert subay. 
lar yetiştirmiş olmanın hazzı oku. 
nuyordu. 

Mektep komutanı hulasaten şun
ları söyledi: 

__: Talebelik hayatınız sona erdi. 
Bugün subaylığa geçtiniz. Bu, su
baylığa geçiş sizi, biraz evvel içmiş 
olduğunuz andla çok şerefli, ayni 
zamanda çok ağır bir yük altına da 
sokmuş bulunuyor. Bunu hepini
zin idrak ettiğinize de şüphem 

yoktur. Size istikbal hakkmda bir 
öğüt vermek isterim: Asırlardan. 

beri bütün dünyanın kabul ettiği 
bir hakikat vardır: Türk sözünü 
tutar ... Şu anda siz de yurdunuz i
çin birçok mesuliyetleri yüklendi
niz ve bunun için and içtiniz. Ya. 
rın bu mesuliyet ve salahiyetleri. 
nizi kullanırken, ecdadınızdan size 
miras kalan sözünü tutmak hasle
tini daima gözönünde tutarak ha
reketinizi ona göre tayin etmenizi 
temenni ederim.,, 

İHTİRAM SÜKUTU 
Yarbay Zeki Işın bundan sonra, 

(Sonu Sa: 4 Sii: 3) 

MAREŞAL ÇAKMAK' iN AN KARADAKİ KITAATI TEFTİŞi 1 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Ç"kmağın Ankaradaki garnizon kıtaatını teftiş e~tiğinf dl.in yazmıştık. R"!'mlmf7d.:? 
Mareşali bu teftiş csna::;ında görüyoı-uz. Mareşalin tertislerinc ait niPN' r,. .. ı,.,.1,. .. 1 ~ Hn,.il ,.,.vfı:ı m1~ıi::ı hıı1:ırıı:tsınız 



BAŞAK YAZAN: iSMAIL HAKKI 

9 nd Teş •ıAtı 
) 

y rl 
İşliyordu 

Z, 

aat İntizamile 
19 -

• •- O halde lılt!cn Beykoz ve Saman
dra menzillerine verilmesi lfız.ım gelen 
emirleri yazınız. Ve jandarınalarınızla 

gonde.>inlz!,. 
Remzi Bey, bu ricamı da hiç tered

düt.süz; yerine getirdi. Yaz.ılıp zarflara 
konulan emirlerin, göz.lcrimin önünde 
jandarmalarla gönderilmesinden bir saat 
sonra, Remzi Beye t~ekk.iir, ve veda et
tım. Ve bir vnzUeyl pOrOzsüz olarak ta
mamlamanın keyfile geniıı mesut bir ne
fes aldım! 

o günlerde cektlğimb: para sıkıntısın
dan tekrar bahectmeye lüzum görmllyo
rum. Vtıkıfı hakikaten, paramız yoktu. 
Fakat buna rağmen, işlerimiz yolunda 
gidi.yar, hele prop:ıgandn teşkmtımız, iyi 
.. yarlı ve iyi markalı blr saat inUzamllc 
tılar bkır işliyordu. Bu sayede, birçok 
v tandn lnr, içine yuvarlandıkları ümlt
slzl ten kurtulup enerjilerine kavuşu
yorlar, aramıza katılmak, başlanmış bu
lunan kurtuluş mücadelesine blllill ba~
L mak için adeta birbirlerne yanş edi
yorl rd•. Bu tehalük ve rağbetin artma
sı, blzım cesaret ve gayreUmlzi de art
tırıyordu. 

Bu milletin o kara günlerde g&terdiğl 
t-msalslz feragat ve kahramanlığı anlat
maktan sade ben değil, bllfı istisna her
kes Acizdir. Çunkü o günlerde, müstes
na yaradılışlı Tilrk çocuklan anlatılmaz 
i ler ba rdıl:ır. Bu hakikat, müstevli 
kuvvcUcr tarafından da idrak olunmuş 
bir tarihi vukıtıdır. 
Karıımızda: 

t - Mlistcvtncr, 
2 - Sultan, 
S - İngiliz muhipleri, 
4 - itilafçılar, 
5 - Ermeni komit:ıclan, 
5 - Rum ve Musevi bozguncuları, 

Bütün kuvvetleri, bütün gizli teşekkül_ 
leri, c.aıuıılnn. hafiyeleri, ve tükenmez 
servetleriyle ayaktaydılar. Ve silfilısız, 

parasız Türk delikanlısının yıkılmaz azmi, 
bütun bunlarm hepsiyle ı;arpıııyor, mu. 
vaffak oluyordu. 

Karakol Cemiyeti, mmıleketin her ta_ 
rafma murahhaslar yolluyordu, O arada, 
Karaıiye yani Balıkesir vilayetine gön. 
derilen arkada:slar arasında, Konyalı 
Hüsnn (1) de vardL Beraberinde götüre.. 
ccği nizam.nıunelcri. talinuıtnamclcri, be. 
:r.uuıameleri ve tahlif varakalarını ken_ 
disinc ben tcsilm ctmi&tim. Zavallı, göz. 
!erimin önünde anadan dofma soyunmuş, 
ve kendisine verdiklerimi vücudüne sar. 
m~~ ~ 

Gaziantep ve h:ıvalisine de yüzbaşı Se_ 
fün Bey (2) eönderilmişti. Onu da, Dayı 
:Mesutla ben uğurlamıştık. Sonradan ya. 
ınlan neııriyatm çıkardığı ıun'i kahra_ 
mantara rafmcn, kadiT$inas Gaziantepli_ 
ler, Yörük Selimi unutmuş değillerdir. 

Ve Gaziantep mücahitleri, Yörük Sc.. 
limin temiz ve şerefli hatırasına karşı her 
&eye rağmen daima, kafi derecede hür. 
metkar ve merbut kalnu~lardn". 

Yine o sıralarda, Eskişehir teşkil&tınm 
bozukluftı mevzu olmakta idi. Söylenildi_ 
fine göre, arkadaşlar arasında tesanüt te 
essüs etmemişti. lstanbul bükGmeti, ora: 
ya, kolordu kumandanı olarak Kiraz Ham 
di Pa$3:rı göndennİ!Jtİ. Doktor Tevfik 
RO!Jtü Bey (3), Kinu: Hamdi Pa~yı ya. 
kından tanıdığını söylemiş, ve onu Kuv_ 
vayı Milliye lehine çevirmek vazifesiyle 
Eskişchire göndernmişti. Fakat Tevfik 
RuGtü Bey, bu işi ba:sarmıya muvaffak o. 
lamamış, hattl fcıı:ı. hslde ıılı:ııarak, bir 
dost evine aaklannıak mecburiyetinde 
kalmıştı. 

Bu müııkül ııcnıit 1çindc, Eskiechire git_ 
mck, ve vaziyeti anlamak vnzifcs bana 
verı'hniııti. Bu maksatla Eskişchire gi_ 

derken, trende Rıza Beyle (4) lcaqtlaıı. 
tını. O zat ta teşkillitımızın en şayanı iti. 
mat mensuptan aranndaydL Üstelik Es 
kiııchiri çok iyi biliyordu. Ona vaziyetl 
lasaaı nnlattmı. Sonra: 

•- Ben, dedim, şimdi, koyun tüccarı.. 
yrm. Beni öyle bil. Ve trende fazla ko_ 

6 - Ortaokulu bitirdim, Orman 
mektebine girmek istiyorum. Şart
ları nedir? 

c - orm~n mckteplcrl iki kı
sundır. B rl orman fakültesidir ki, 
burnyn r e mezunları kabul edilir. 
Ml'runl n orman milhendls.ldir. 1-
kfnci 1, orta orman mektebidir. Or
man mühendis! muavini yetııUrlr. 
Mektep Burs dadır, leylldir, tahsil 
müddeti ç senedır. Buraya orta
mektep mezunları kabul edilir. Gir
mek için yirmi yaşından küçük ol· 
ınnk, dil, göz ve kulaklannda bir 
ıırıza bulunmamak, vilcutça yüksek 
''e lınzalı yerlerde yoşnmnğa mdni 
bir hali olmamak rnzımdır. Hiçbir 
rn:ıhkCımlyetlP. mahk<tm bulunma
mak dn ıarltır. 

• s. - Askerlik çağı gelen bir hu• 
kuk talebeıl 2 yıl ayni sınıfta kal• 
dıljı tJkdlrde. Hkcrlljje çağrılır mı. 

nuşmıyahm. Eskişchire vardığımız zaman, 
beni takip eti,, 

Ben lstanbuldan ayrltrken, arkadaşlar: 
"- Daha sen yolda iken, Eskişchirin 

Kuvvayı Milliye tarafmdan istirdat olun.. 
ması mümkündür!,, demişlerdi. 

Eskişchirdc, bir İngiliz generalinin 
kumandası altında oldukça muhım bir İn.. 
giliz kuvveti vardı. 

Eıki,ehirdc trenden inince, etrafıma 

dikkatle bakındım: İstasyonda sıkı bir in. 
:ı:ibat tesis olunmuııtu. Bütün yolcular, in_ 
zibat m~urla.n tarafından istasyon dahi. 
line ıevkolunuyordu. Orada., yolculardan 
vesika soruluyor, vesika gösterenlerden 
bazıları da tevkif olunuyordu. 

Askeri inzibat memurlannın baısında 

tanıdığım bir yüzba5ı vardı. Ben onu :ö_ 
rüncc, fstanbulda arkadaşların yaptığı 

tahminin doğru çıktığını, ve milli kuvvet_ 
lcrin Eıkişehire girdiğini sandım. V c bu 
zanna düştüğüm için, içlerinde ünifonnah 
binbaşılar, kaymakamlar, hattS. miralay_ 
lar bulunan tren yolcularına yapılan mu. 
ameleyi doğru bulmadım. O yilzbaşıya ao. 
kuldum. Seliimlaşıp öpüştük. Ve ben kcn. 
disine çıkışarak: 

•- Canım, dedim, ayıp değıl mi bu. 
yaptığınız? Yolculara niçin bu derece taı_ 
yik eösterlyorsunu:r:?,. 

Ben onunla konuşurken, Rıza Beyle gÖ;ı; 
göze eeldik. Onun bana l:onuştuğum za. 
bitten gizli olarak vermiye çalıştıft iııa
retler, midemi bulandırdı. Zabitle sözü 
fazla tızatmıyarak ayrtldnn. Ve biraz son. 
ra öğrendim ki, tanıdıftm zabit, Kuvvayı 
İnzibatiye hizmetindedir. Ve Kuvvayı 
Milliye henüz Eskişchire girmemiştir. 

.... ..,..... (Devamı var) 

(1) Sabık Konya :Mebusu. 
(2) Enver Pııııanm yavcridir. Ve o ha_ 

valide yörük Selim diye maruftur. 
(3) Halen, Londra Elçimiz. 
(4) Kasaplar Cemiyeti Reisi Ahmet 

Karanın büyük biraderi. 

Müteferrik : 

Beşiride 300 den Fazla 

Petrol Kuyusu . 
Açıla ilecek 

Beşiride 300 den fazla petrol ku. 
yusu açılabileceği tesbit edilmiştir. 
Lüzumlu makine ve malzeme Ame
rikadan getirtilecektir.Raman dağın 
dn üçüncü petrol kuyusunwı kazıl
masına yakında başlanacaktır. PeL 
rol miitehassısı Cevat Eyüp, bu hu
susta şunları söylemiştir: 

"Knpasite itibariyle Raman Da
ğı bayağı Arnavutluk petrol saha. 
farı ile mukayese edilebilir. Arna
vutlukta 400 kuyu vardır ve bura· 
dan senede 300 bin ton petrol alınır. 
Vasati hesapla mukayese edecek o. 
lursak sahamız Amcrikaya da ben
zer. Orada 132 bin kuyu vardır. İs
tihsal ettikleri petrol nisbcti itiba
riyle bunlardan çok fnrklı değildir. 
Onların da büyük ekseriyeti tulum. 
ba ile çıkarılan petrbllerdir.,, 

BİR KADIN POl .. İSİI\1İZİ...~ 
l\IUV AFFAKIYETİ 

Polis Poligonundn son yapılan ta
banca ile atış talimlerinde kadın po
lislerimizden İlhan, birinciliği ka
zanmıştır. İlhan, aynı zamanda bu 
seneki polis kursunu da birincilikle 
biti.nniye muvaffak olmuştur. * YEŞİLKÖY Hava Meydanının 
asfalt olarak inşası bir müddet daha 
uzayacaktır. Bu inşaat bittikten son 
rn tayyarelerimiz kısın dahi sefer
lerine devam edebileceklerdir. * YENİ İzmir Valisi Fuat Tuk
sal, İzmire gitmek iizere şehrimize 
gelmiştir. 

8il1.IKB1 
Yokla mektebi bitirmesi beklenir 
mi 

C. - Univ<'I'sltenln hangi sını
fında olursa "olsun, iki sene maze
retsiz imtihana glrllmez.c:e, yahut 
imtlhann girip te rnuvafrnk olun
mazsa; kaydı terkin edilir. 

S. - Her hangi bir 8ğretmen 
ekulunda paralı leylf okumak lı· 

tlyorum. MUmkUn mDdUr? 

C. - Bu ~artın her hangi bir 
ö)!retmen okuluna girebilirsiniz.. 

• 
S - Muntaı:am tahıll görme-

rntı olanlar lıtınbu l Ticaret Llıe· 
sinin llaeyl bitirme imtihanlar ına 

kabul edlllrler mi? 

C - Ortamcktcp mezuniyet im
tihanından dört sene sonra girebi
lirler. Fakat bu lisede diğer lise
lerden farklı olarak meslek dersle
ri d~ vardır. 

TAN 31 . '1. HO 

( De;j2 Okuiun<!!!_ki Merasim) 1 (Hava Kurumu için Toplantı] 

!. 

l\lektep komutanı mezunlara diplomalarını veriyor Diln Parti merkezinde yapılan toplantıda bulunanlar 

Adliyede : · ı Parti Merkezinde Dünkü Toplantı 

Afyon lnhisarına Ait H . 
Bir Yolsuzluk iddiası ava Kurumuna enı 

Tetkik Ediliyor Aza Temin dilecek 
Afyon inhisan idaresinde bazı 

yolsuzluklnr vuh"Ubulduğu anlaşıl
mış, bu husustaki tahkikata a.it f~z
leke ve evrak adliyeye tevdı edıl-
miştir. . 

Yolsuzluk iddialan arasında bır 
afyon tüccarına ait olup inhi~ar ~ 
darcsine mevdu bulunan 60 bın lı
ra raddesinde bir paranın usulsüz 
olarak bu tüccara iade edilmiş ol
ması hadisesi de bulunduğu söylen
mektedir. Müddeiumumilik, evrakı 
ilk tahkikatın açılması tale1 ~:1e 
dördüncü sorgu hakimliğine tevdi 

Başvekaletten gelen bir emir Ü- ı kirlerini söylemişler ve ilk tedbir 
zerine dün saat 11 de Cümhuriyet olarak Kuruma aza teminine ka
Halk Partisi vilayet merkezinde rar verilmiştir. Bu maksatla vali 
fevkalade bir toplantı yapılmıştır. ve belediye reisi Lıitfi Kırdarın, 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırda- İzmir vilayetinde olduğu gibi hcı.1-
rın riyaset ettiği bu toplantıya Par- ka bir beyanname neşretmesi muh
ti rnüfettişi Te~fik Fikret Sılay, temeldir. 
Hava Kurumu İstanbul şubesi mü- HAVACILIK DERSLERi 
dürü Ali Rıza ve bütün kaza kay. Bu seneden itibaren bütün mek-

etmiştir. 
TATLICIYI OLDURENLER 

makamları iştirak etmişlerdir. Top- teplerde "havacılık,, dersleri oku
lantıda en mühim olarak Ha~a Ku- tulacaktır. Havacılıktan alınan not. 
rumunun gelir membalarını çoğalt. ların sınıf geçmcğe de müessir ol
mak için alınacak tedbirler üzerin- ması ihtimali vardır. Şehrimlzdc 
de görüşülmüştür. kurulacak olan paraşüt kulesinin 

Toplantıya iştirak eden zevat fi_ T:ıksimde inşası düşünülmektedir. 
Sabri isminde bir genci kıskan

dığı için Şehzadebaşmda tatlıcı 
Abdülkadiri öldlirmekten suçlu Belediyede : 
Hacı Mollanın duruşmasına diin i
kinci ağır ceza mahkemesinde de. 
vam edilmiştir. 

Dünkii durusmada, Abdülkadirin 
~ . 

Gazinolar, Daha Sıkı 

Kontrol Edilecek 
oğlu Suphi dinlenmiştir. Suphı, 
babasının Sabri ile Ilacı Molla ta- Gazino ve eğlence yerlerine ait 
rafından parasına tamahedilerek, tarifeler alakadarlara 25 gün önce 
öldlirüldüğü kanaatinde olduğunu tebliğ edildiği halde, bunların tat
sôylemiş, babasının kiralan topla- biki hala mümkün olamamaktadır. 
mış olduğunu, dlikkan hasılatile be. Bilhassa kır gazinoları ile plajlar. 
raber bu paramn üzl.'rinde bulun- da müşteriye içki ile 'beraber hiç 
masI icap derken btıluhrrladı:ı{tlı)1 .meze_ verilmediği anlaşılmıştır. 
babasının gayri tabii bazı tema- Buralarda pişirilen yemekler ve 
yiillerde bulunduğunu da işittiğini kullanılan diğer mutbnk malzemesi 
bildirmiştir. Muhakeme, diğer bazı kontrolsüz kaldığı için en fena yağ 
şahitlerin celbi için başka güne bı- ların ve en kötü malzemenin ele a-
rakılmıştır. lındığı da belediyeye yapılan şiklL 

l"ARA J{AÇAKÇII.IGJ yctlerden anlaşılmı~tır. Bu şikayet. 
Dün Sultannhmet birinci sulh ler iize:ine beledıye, kontrol Ye 

l "Za hiıkimi ~eşidin huzuruna Ha- murakabeyi çoğaltmıyn karar ver
tayiı ve Suphi adında bir Anıp or- mi§tir. Ancak bazı eğlçnce mnhal
todoks çıkarılmıştır. İddiaya gi:ire, lcri sahipleri de bir kısım müşteri
Suphi İstanbula 724 Osmanlı altını ııın tek konsomasyonla sabahtan 
ile 800 rubye, 40 Mahmudiye altı- akşama kadar oturduklarından ş:
nı, 20 Çiftegazl, 500 Gazi altını ve kiıyct etmektedirler. Fakat beledi_ 
bir iki buçukluk altın kaçırmıştır. yece bu gibi müşteriler hakkında 
Bu paralardnn 120 altın dn üzerin. hiçbir karar ittihaz edilmediği için 
de bulunmuştur. Suphi, inkar et- konsomasyonun mahiyeti ne ~lursa 
miş, mahkeme, tnhkikatın tevsiine olsun, bu konsomasyonla müşteri. 
lüzum görerek evrakın iadesine ka- nin gece servisi başladığı saate ka
rar vermiştir. dar kalabileceği altıkadarlara bil-* B1R DÜKKANDAN 22 çift dirilmiştir. 
lfıstik çalan İsmail de yedinci as- YOi, PARASI iÇİN 
liye ceza mahkemesinde 6 ay hap. Askere gidenlerin yol vergileri 
se, 6 ay da emniyeti umumiye ne· hakkında alakadarlara dün bir ta
zarcti altında bulundurulmıya ve mim gönderilmiştir. 
17 lira mahkeme harcı ödemcğe Bu tıımimc göre, eğer mü-
mahkum edilmiştir. kellef askerlik hizmetinin ifasına 

ASKERLi K iŞLERi : 

Şubeye Davet 
Yern E. ÖnD Aı. S.den: 
Şubemizin 1/161 sıra kaydında piyade 

Yz.b. (325 - 326) Mustafa oğlu 1305 do
ğumlu AU Fuat çok acele şubemızc rnü
rncaati n~n olunur. 

• Yeril EmlnllnD As. Ş.ılndcn: 

l - 1-8-940 tnrlhindcn itibaren GUI
hane, G!lmüşsuyu ve Haydarpaşa hnsta
nclcrlnde çalııılacak haıta bakıcılık hem
şire kursuna ı:önüllQ olarak talip olacak 
20 ilA 40 yaslan arasın.dakf münevver 
bayanlardan kayıtlarına balilanılarak 30 
Ağustosta bitecektir. 

2 - Kurıılnra iştirak ihtlyıırt olmnkln 
beraber vatant bir vnz.lfe ve borçtur 

3 - Kurs mUddcti 2,1i aydır. Her gün 
kursa devnm snntlcri ö •leden sonrıı saat 
14 den 17 ye kadar. 

4 - Talip olanlann kayıt kabul i,şleri 
bir Ağustos 940 ton 30 Ağustos 940 a ka
dar devam eder. Müracaat saaUerl Cu
martesi gOn'lcri hariç her gQn öğleden 
evvel s:ınt 9 dnn 1 e kadnrdır. 

5 - Taliplerin şubeye 4 er nüsha fo
toğraf ve nilfus cUzdillllnrllc birlikte gel
meleri. 

.J 

eeyoj51u Veril Aıkerll k Şubcılnden: 
Kendilerine tebligat yapılsın yııpılma

sın, sakallar da dahil olmak üzere 327, 
328 ve 329 doğumlu islAm ve gayri islfım 
erattan henllz scvkcdllmlyenlcrln 31 
Temmuz 940 ak;,nmınn kadar şubcmlzc 
mutlak müracaaUan. Bu tarihten sonra 
gelecekler hakkında bakaya muamelesi 
tatbik edileceği ilfm olunur. 

)ağrılmadan 45 gün evvel yol pa. 
rasI tahakkuk ettrilmişse, bu gibi
lerin yol parası tahsil edilecektir. 
Eğer tahakkuk, bu müddetten az 
bir :zaman zarfında yapılmışsa, yol 
parası bu sene tecil edilecektir. * ŞEHİR Tiyatrosu müdürlüğli. 
ne belediye levazım şubesi miidü
rü Zeki Coşkun, onun yerine istim. 
ltık şubesi müdlirli İsmail Hakkı, 
istimlak mildürlüğiine belediye mü 
fettişlerinden Ali Yaver, Beyoğlu 
kaymakam muavJnliğine de bele. 
diye müfettişlerinden Kazım Knvi 
tayin edilmiştir. * VALİ, dün imar müdürlüğün
de meşgul olmuştur. * SÜT güğümlerinin ağzına gü. 
deri veya kösele kapaklar yerine, 
madeni kapaklar konulncnktır. 

Dahiliye Vekili 

Şehrimize Geliyor 
Anknra, 30 (TAN Muhabirin. 

den) - Dahiliy~ Vekili Faik Öz
trak bu akşamki ekspr esle İstanbu
la hareket etmiştir . 

---o---
Aktör Bürhanettinin 

J übilesi İçin 
Memlekete avdet eden sanatkar 

Burhanettin Pepsi, dün valiyi ziya
ret ederek jübilesi için Fransız ti. 
yatrosunun verilmesini rica etmiş.. 
tir. Burhanettin, bir tiyatro mekte
bi tesis etmek (ikrindedir 

'Piyasada : 

Manifa tura içi Yeni 
Kar Nisbetleri 

İç Ticaret Umum müdlirii Cahit, 
Ticaret .Mıntaka müdürü Avni ve 
manifaturacılar birliği azası, dün 
toplanarak manifatura fiyatları ü
Z<'rinde yapılmakta olan tetkikatı 

genişletmişlerdir. Manifatura için 
e:.rvelce tesbit edilen kar nisbetlerl 
üzerinde bazı tadiller yapılm<lsl e
sas itibarile kabul edilmiştir. Tadil 
nisbetleri nlakadarlnra bildirile
cektir. 

ALMANYA lLF. TİCARET 

Alman ticaret anlaşması üzeri. 
ne piyasalarımızla yakından temas 
etmek üzere, Rayştcle ithalat bü. 
rosunun miimessillerinden Otto 
dün şehrimize gelmiştir. Mümessil, 
Almanyaya gönderilecek malların 
mübayaasında muhtelif firmularla 
temaslarda bulunacaktır. Deri pi
yasalarım1zla temasta bulunmak ü. 
zere de bir Macar fabrikasının mü
messili şehrimize gelmiştir. Maca. 
ristanın piyasalarımızdan kiıcuk 
baş hayvan derisi alacnğı anla§ılı
yor. 

TİFTiK SATIŞLARI 

Tiftik ve yapak birliği, dün top
lanmıtşır. Birlikte bütün ihracatçı
Ia:a tevzi edilecek yapak ve tiftik 
mıktarlan üzerinde görüşülerek, 
hozırlanan tevziat listeleri kendile. 
rine tebliğ edilmiş!J r. Bu partide, 
bin ton tiftik ayrılmıştır. İki hin 
tonluk yapak için tüccarlar mal 
teklifinden uzak kalmaktadırlar. 
Ronıanyayn satılacak olan bu mal
ların daha pahalıya başka ınüşteı·i 
bu1acağı knnaatile tüccarların tanh 
hüde giri memeleri nazarı dikkati 
celbetmi§tir. 

BALKANLARA iHRACAT 

Balkanlardan piyasamıza muhte. 
lif siparişler verilmektedir. Bu si
parişlerin bir kısmı kolnylıkln gi)n_ 
derilmekte ise de, diğer bir kısmı, 
Tiü•kiye hudutlarından çıktıktan 
sonra nakliye ücretinin döviz ola
rak tediyesi mecburiyeti dolay1sile 
nıiişkülfıta maruz knlmaktndır. 

Dün Mncaristana 63 bin lirnlık 
tütün. fındık, susnm ve halı, Al· 
manyaya 163 bin liralık nfyon, İ
talyaya trenle 31 bin liralık tiftık 
gönderilmiştir, 

1r İZMİR F~arında kırk Tıcaret 
Odası namına kurulan pavyonda 
odsları temsilen bulunacak üç Y.i. 
şilik heyete İstanbul Ticaret Odası 
neşriyat müdiiril Taip Servet ta
yin edilmiştir. Taip Servet, lzmire 
gitmiştir. 

---------0-------
Boyalı İspirtodan 
ZahirJencn Adam 

Cağq}oğlundn, Himayeietfal soka. 
~n.da oturan Dimitri, içtiği boyalı 
1spırtodan z.ehirlenmis. hastaneye 
kaldırılm1stır. 

Poliste : 

ihtikar Yapan Bir 
Nal ur Cürmü Meşhut 

Halinde Yakalandı 
Şişli HalUskargazi caddesinde 

194 numaralı dükkanda nalburl~ 
yapan Mikailin 60 kuruşa satıtııı" 
sı lazım gelen ne!t yağının kilostl• 
nu 120 kuruşa sattığı haber ~· 
mı~tır. Dün zabıta, Mikaili cüııt'ır 
meşhut halinde yakalamışlardı!· 
Suçlu ifadesinde, yağın hakiki . ~ ı 
yatının 60 kuru§ olduğunu ititll 
etmiş, fakat kendi haberi olmadııll 
tezgahtarı tarafından 120 kurtlf 
satıldığını ileri sürmüştür. Bu#' 
adliyeye verilecektir. 

TUTULAN EROiNCiLER 
Dün zabıta, içinde kadınlar o~ \ 

bulunan on bir kişilik bir cro?1'ı 1 

kafilesi yakalamış, asliye beşiJ1C . ~, .. 
ceza mahkemesine vermiştır. s .. A 

çakçıların Üzerlerinde çıkan l~ 
paket eroin miisadere edilmi~tir· 

OTOl\IOBIL KAZASI 
Şoför Abdürraznkın id '~~sinde.10 ~ 

3389 numaralı otobiis Yıldız cıııl' 
desinden geçerken, belediye te111!1' ı:ı 
lik amelesindcn Mustafaya çarJ'ş· 
rak muhtelif yerlerinden yarıılB" ~ 
mıştır. İsmailin idare ettiği ;;93 ıı;. ~ 
maralı otomobil de Karaki:iydc 
liye çarpmış, başından ve bacağıll" 
dan yaralamıştır. *' 10 TON demir ve bakır _,ut· 
lü bir mavna, Haliç Feneri 
rında su alarnk batmıştır. * HALICIOCiLUNDA, HaJilıı 
sokağında oturan Serkisin kızt ı 
yaşında Artaviç, evin ik"nci 1' 
pencere camlarını temizlerken sc
kağa düşerek ağır yaralanmıştır• 

Denizde: 

Şilep Se erlerina 
krar cışl dı 

Akdenize çıkacak gemilerimiıi& 
sigorta işinin halledilmesi üzeritı~ 
İkbal ve Refah şilepleri memntl., 
yet kararından sonrn ilk olarak .t\~ 
deniz seferine çıkmışlardır. 

İl:bal sibeli buradan Devlet JJ~ 
miryolla;ı hesabına kömür yu1'11

' 

ycrek .Mersine götürmektedir. orB' 
darı dönüşte Toprak Mahsulleri ~' 
f;si hesabına buğday getirece~tı~ 
Refah Şilebi de İzmirden tuz aısr~, 
İskenderuna kadar bu hamuleSIP' 
götürecektir. 

MUNAKALAT VEKiLi 
Şehrimizde bulunmakta olan r.fÔ' 

nnkaliıt Vekili Ali Çetinkaya, diİf. 
öğleden sonra Devlet Limanları lr 
leımc umum müdiirlüğüne gldereJ: 
tetkikler yapmış ve umum rniidıif 
Rauf: Manyastan izahat almıştır· 
=-~=-=-===============~ 

Buglinkü Program: 

7.30 
7.35 
a.oo 
8.10 
8.20 

1?..30 
12 3:1 
12.50 
13.05 
13.20 
18.00 
!8 O'i 

18 40 
19.15 
19.30 
19.45 
20.00 
20.Iö 
20.ao 
20.50 
21.15 

Program 
Müzik <Pl.) 
Ajans haberlcrt 
Yemek listesi 
Hafıf şarkılar (Pl.) 

• Program 
Fasıl h<.'yetl 
AJ:>ns habt>rlcri 
Fıısıl heyeti 
S lon orkestrası. 
Program 
D r>c; müziği (Pl) 
M(ızlk 

Ko.,uşmn 

S:ız eserleri 
Ajnns haberlcrf 
'Eski t~t:mbul şarkıları 
KonuS'ma 
Hafif Sololar (Pl.) 
Gccit konseri 
Müzik (Pl.) 

21.30 Radyo gazetesi 
21.5fl RiyaseUcümhur band0611 
22.30 Ah ~ hnbcrlcri 
22.45 Cnzb nd (Pl.) 

23.2;,ı Y rmki progr:ı11 

...,-
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MAREŞAL ÇAKMAK'IN ANKARADAKI KITAATI TEFTiŞi 

ere • Japonya 
• 1hlikleri 

ZQtı: ô. Rıza DOGRUL 
~itil • 
t tere ıle Japonva arasında · 
sit?inliğc sebep ~lan htıdise. 
'I lrlı~·or. Birkac giin öuce Bir. 
;JJ0lu nıesclcsi i.iç a:y \'aade ile 

11
1
• ~<ıkat İngiliz •• Japon mii. 

n ~ ~t~ hu iiç ayı dahi huzur 
~:~1reınedi ve ~·eni bir hadi. I 

,, •afı :yeniden crer...,.inlcstirıH. r "lld . ... .. . t 
e 

1 
akı esaslı ıncselclcri hal. ı 

e ~I erin arası d "lz<'lcmcz. 
ı e J . ı 
L apon~ a arasrndaki \'azı.• 
Qlı 1 • • 

ı 1. ııcrkczdcdır \ 'C arada sık j 

~-•"'~'~'-·'". ···~"' de~ Sebepleri çıkmasının hik. 
rııı .ltdur. 
l)ı~anın hedefi Uzak Şarkta 
is:a ~akim olmak, Çin ülke. 

•p Cdlgi gihi istismar etmek. 
~e0~Ya lmna karşı gelenleri 
~I asını tanı:ror ve onların 
~ır~e hareketinden şüphe cdi. 
~~tere ise onun şi.iphelcndiği 

Mareşal Fevzi Çakmak, Ankaradaki garnizon kılaatuıı teftiş esllasuıda 

a.tı. haşındadır. 
iıı 11Ya Yolu ile Çin vatanper. 
ltı:, Silah gönderen İngiltere 
tiı1 ' Çin vatanper\'crlcrine 
Ja~n. silahlar ise Japonlara 
J l>onla.rın fütuhat siyasetine 
"allonıarın Çine hakim olma. 
t~elt~ndi yeni nizamlarını te.. 
ili tltıe karşı kullanılıyor. 

la a:r da bu hareketleri affet. 
~ \Je İngiltere ile bir mesele 
dan bir mesele rıkarıyor-

tı~a tJ d" . ' • zak Şarkta ken ısıne 
._ takip bırakmamak niyetin. 
t:~~nun için rakiplerile uğra. 

1l>lerinin bugiin birbirleri. 
~ n olmalarından istifade e. 
cke?di emellerini tahakkuk 
~il istiyor. 
~e :a geçen Büyük Harpten 

, derek Almanvanın Uzak 
(lk1 

nüfuz mıntak~larını, Bü. 
t ~~nustaki adalarını i~gal 
aıı 0Ylece Almanyayı Uzak 
~ 11~aklastırdı. 
at~ ~e A~rU[Ja birbirine gir. 
da idır: Anlaşılan Japonya bu 
~tı/1ınltere;vi Uzak Şarktan 
ltak rııağa hakı~·or. Buna da 
I~ tı'olursa geride kalan dev. 
~ grasrnayı nisbetcn kolay. 

':iıı ~lacakhr. 
l f)) hıgilterc, U:ıak ~ark ile 
•1,. <lcak vaziyette değildir, 
;ltı h . 

~1~ er mesele~·i yatı~tırma. 
'tı.~r ve yatı~tırmak için her 
tı-yl!.ı t:öze alıyor. 

~ \ a da fırsatı ganimet tanı . 
~~d~ kendi siyasetini :riiriitnıc. 
~aı: enıellcrini gerçekleştir. 
İlt Şıtıaktadır. 
~~~eni~, her ger~inlik kar~t

ı~i~ detı siiratlc yatı~acak ve 
:t harbin sonıına kadar 

~i: ecektir .• Tapon~·a, A,·rupa 
~ .~ıınuna kadar Uzak Şark. 

l'ın·ı h"t' · AlA k ~ ~ ı ırırse ne a a, ~·o sa, 
~a athi nihayet bulur bulmaz 
ler~k ile alakadar olan bütiin 
~tı~tı kendisine karsı geniş bir 

, h,·· duklarını "\'C bunların Çi. 
l\ .. 

~J ·tık yardımı yaptıklarını 
.;-rdir. 
ıı c· d tk'. -ın en koYulmamak. U. 

~. •le alakan biishiillin kes-
ıç· . 
•111 başka çaı·e yoktur. 

Şi~ı-~1 gelın~k iste;\·cn Japo~
' ~stıı dıden nnh\'er de\'letlerı. 't ak ve onlarla mm·azi bir 

~ neltct tutmak istediği, yahut 
l ~t'e olduğu göze çarpı~·~r. 
~i 1hverciler Avrupada ln
a J"'k.mnk için uğraşırlarken 
.~U ~.Ingilterc ile Uzak Şark. 
\•hık Oknın usta nlii<·addc 

'ih~ 0nttıı n·arar hir va:tiyet<.• 
''I! -

1t .} Sehcp olacak. 
. ~\t~ 11 1>onyanın Çin isile mc~-
1~ ~'lı hu sırada bu kadar ~c

DÜNYA 
HABERLERi 

ALI\1ANY ADA: 

Berlin, 30 (A.A.) - Almanya, Slı'lvak
yadaki setirini degiştirmistir. Slovakya 
Reisicümhuru da Hariciye Nazırlığı vazi
fesini Başvel{aleUe birleştirmi:;tir. Dahi
liye Nazırlığı ile Hlinka muha!ızlan şei
liği birleştirilmiştir. 

İSPANYADA: 

Madrid, 30 (A.A.) - İspanya ne ~r
tekiz, esasen aralarında mevcut olan a
demi tecavüz misakının munzam bir pro
tokolünü imzalamışlardır. Bu yeni pro
tokol mucibince, yeniden memleketleri
nin mülki tamami:vetini ihlal veya istik
Jalle.rini tehdit edecek ahvalde tebeddül 
vukua geldiği takdirde mütckıı.bi1 men
faatlerini muha.faza etmegi karar altına 
almışlardır. 

SOVYETLERDE: 

Raval. 30 (A.A.) - İn~ifü - Lituanya 
kültür cemiyetinin lagvi kararliı.~tml
mıştır. 

* Kaunas, 30 (A.A.) - Memleket da
hilinde 1 Temmuzdan, mıMnleket haricin
de 29 Temmu:ı:dan evvel Lituanya vizesi 
cılmış ecnebilerin Lituanyaya girmesine 
mani olunacaktır. 

* Tallin, 30 (A.A.) - Pofüten mü.,a
ade alMadıkça yabancılar Estonyayı ter
kedemiyecekJerdir. 

A~1ERİKADA : 

Nc\·york, 30 (A.A.) - 12 _rün de
\·am eden şiddetli sıcaklar esnasında A
me.riluıda 600 den fazla insan güneş çarp
ması yüzünden tele! olmu:;tur. 

* Vaşinırton, 30 (A.A.) - Roo!'e\•elt. 
f\Torfelk deniz üssünü ziyaret etmiş ve 
yeni inşaatın ~esrii lehinde beyanatta bu
lunrnustur. 

* Buenos - Ai~eıo. 30 (A.A.) - Arjan
tin hükumeti komşu memleketler müs
teıına olmak üzere, huğday ihracatını 
meneim·:5tir. Bu takdirde dahi müsaade 
istihsali lazım gelmektedir. 

* Ottawa, 30 (A.A.) - Bugün Kana
da m::ıtbuatı mümessillerine yaptığı bir 
millilkat esnasında Arşidük Otto de H~bs 
burg, İngilterenin fstiliısının talik edildi
ği her gün bizi nihai zafere yaklaştırmak
tadır, demi~tir. 

İNGİLTEREDE: 

Londra, 30 (A.A.) - Halen Ingiltere
de ikamet etmekte olan Polonya Cüm
hurrc!si Reczkiewicz, dü~man işgali al
tında bulunan Polonyadaki Polonyalılar
la ecnebi memleketlerdeki Polonyalılara 
hıtap eden bir beyanmıme ncsrcdcrek on
ların metanet ve scbatlarına ve vatanper
verliklerine müracaat etmiştir. * Londra. 30 (A.A.) - Milli Polony_. 
mcc1isinin bütün azası, Londraya gel
miştir. Meclise yeni bazı aza iltihak et
miştir. Mecfü:in son celsesinde, Polonya 
ordusu ba~kumandanı Ger.eral Sikorskı, 

FransAdaki Polonya kıtaatının İngiltere
ye nakli hyısusunun bir!!\ına 7.ayiata 
ıncyd:ın \·erilmekı:izin temin edilmiş ol· 
ciuğuııu söylemiştir. 

----o---. --

P araşütçülerimiz 
Denizlide 

ıı/keri 1 eşrb biise giri~ıncsi 
• 1v11 ç· Denizli . 30 (A.A.) - Bugün Hava 
İt~· r. BPlki Ja1>onya, 111 Kurumu filosuna mensup bir tayya_ 

lq~. '~t<'n sonra Bii;\ iik Ok~·a~ 
"~k· l ::-ecimiz saat 7,30 da ve bunu taki-~t. · tim için yeni plfrn aı· 

ben paraşütçüleri hamil olan ikinci 
lııııı" tayyare de saat 10.30 da Tavasta 
f· <ı. Avrupa harhi bit. halkın coşkun tezahüratı içinde ye· 

\ 
1
" ınes<'lesini halletm<'ğC 
vl! re inmişlerdir. Sahada Vali. Tuğ 
t. ~arp dcdetlcrini harp 
ııı Komutanı ve Denizliden gelen bir 

t,.~ .t. enll"h·aki kar~ıoııncla heyet kaza kaymakamı hazır bulun_ 
• 

1~ın elinden geleni yapa. makta idiler. 

\ q!ıı,., hug-iinkii mcs<'lı•si Bu münasebetle tavvare müfettL 
\~11.tıun siri~tiği yan~ bu şi Emin Ali YaŞln p~;aşütçülük ve 
\. ır. Türk Hava Kurumunun şimdiye ka
r ~)la gcrıdnliklcr ise. hep bu dar yaptığı ve bundan sonra yapaca 
~~1: l'ırnak ırm kullanılucak ğı işler hakkında heyecanlı bir ht-

lt ~ , ~ tRbede bulunmuş ve rnüteakıben 
tn ~=====""' misafirlere ve davetlilere Tavasın 

,{'ada Kahvelerde Bağlar arası mevkiinde bir i"iitlı> ye-
~ a u .Yun Yasak meği verilmiştir. 

ı trıo (A.A.ı - Bornova Saat 18 de paraşüt tecrübeleri ya. 
\ot!~zurıarı dolayısiyle parak bu geceyi Tavasta geçirecek 
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MAARİF VEKİLİ DİYOR Ki: 

Müzik Sahasında Bugünün Medeni 
ihtiyaçlarını Karşılayacak Müziğin 
Doğmasına ihtimamla Çalışıyoruz 

Ankara. 30 (TAN Muhabirinden) - Maarif Ve. 
kaleti, her sene yurdun muhtelü mıntakalarma gön. 
derdiği derleme heyeti bu sene de Konyada faaliyet. 
te bulunmuştur. Konya mülhakatından 500 kadar 
halk türküsü derlenmiş ve plakları alınmıştır. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel bugün öğleden 
sonra Devlet Konservatuvarı folklor ar~iv dairesini 
ziyaretinde bu son seyahatte derlenen muhtelif plak· 
lan ve verilen izahatı alaka ile dinlemistir. Bu mev. 
ru üzerinde neler düşündüğünü sordugum Maarif 
Vekili bana şu beyanatta bulundu. 

Antep, Maraş, Adana gibi Cenup rnıntakasiyle Trab. 
zon, Erzurum. Gümüşhane, Erzincan, Elazığ, Sıvas 
vilayetlerinden mürekkep ikinci mıntakası, sonra 
İzmir, Afyon, Kütahya, Balıkesir, Manisa, Aydın ve 
Denizliden mürekkep üc_-üncü mıntakasını ve Çorum 
mıntakasını ve bu sene de Konya vilayetini. arka
daşlarımız toplama bakımından taradılar. Burada 
gôrdüğünüz arşiv, kendi vasıtalarımızla toplanmış 
olan bu eserin bir hazinesidir. Bunları yarının bü. 
yük kompoı.itörlerine birer duygu unsuru olmak 
üzere toplamış bulunuyoruz. 

"- Biz, sanatın her şubesinde bugünü hangi 
ehemmiyet derecesinde görüyorsak yakın, uzak gün. 
leri de ayni dikkatle bulmak ve tanımak istiyoruz. 
Müzik sahasında bugünün medeni ihtiyaçlarını kar
şılıyacak müziğin doğması için bü müessese içinde, 
hiç bir fedakarlıktan çekinmeden kendimizin ve 
beynelmilel kıymetteki insanların ihtimamını kul.. 
!anıyoruz. Fakat bununla iktifa etmiyoruz. Dört se
nF.-denbcri Türkiyenin Diyarbakır, Malatya, Urfa, 

Bundan iki ay kadar evvel Osmanlı aristokrat 
müziğinin ve dini ilahilerin Prototiplerini çalarak 
konservatuvar talebesine dinlettik. Bir arkadasımız 
bli hususta güzel bir konferans ta verdi. Görlüyor ki, 
konservatuvarın mesaisi asla inhisarcı bir zihniyet 
taşımaksızın müzik sahasındaki bütün varlığımıza 
teveccüh etmektedir. Büyük ve modern Türk müzL 
~inin beynelmilel usullerin icinde inkişaf etmesi için 
bütün kudretimizle çalışmakta bulunuyoruz . ., 

Amerikada 
Mihvercilere 

Yer Yok 
Havana, 30 (A.A.) - Havana i. 

tilafırun "harekete geçmek lüzu. 
mu, tehire imkan bırakmıyacak ka
dar müstaceliyet kesbettiği tı..kdir
de, kabul edecekleri tarz her ne o. 
lursa olsun, arazilerinin veya bü
tün kıtanın müdafaası için Ameri. 
kan Cümhuriyetleri münferiden 
veya müştereken harekete geçebi. 
leceklerdir,, tarzındaki fıkrası, şöy
le tefsir edilmektedir: 

Lltin Amerikası , Birleşik Ame. 
rika devletinin icabında bütün A. 
merikan kıtasınm müdafaasını de
ruhte etmesine ve harp sahnesinin 
Avrupa olarak tahdit edilmesine 
rıza göstermektedirler. 

Panamerikan konferansı , Bc~in
ci Kolon faaliyetini kontrol haıt
kındaki tedbirleri tasvip etmiştir. 

Amerika kıtası, Alınan ve ital. 
yanın askeri, siyasi veya i.ktısadi 
tahakkümünden korunacaktır. 

Sovyet Donanması 
Kuvvetlendirilecek 
Moskova, 30 (A.A.) - Tass ajansı 1 

bildiriyor: ı 
'"Bahriye günü" müna~ebctile Mos

kovada yapılan bir toplantı esnasın
da, Bahriye Komiseri Amiral Kom:
netsov, başlıca şunları ihtiva eden bir 
nutuk söylemiştir: 

"Bu son sene zarfında, deniz ve 
nehir hudutlarımız, şimalde, Ballıkta 

ve Karadenizde. binlerce mil tulünrtP. 
uzanıışhr. Askeri noktai nazardan 
bu yeni hududun fevkalade bir ehem
miyeti vardır. Harp dnn;:ınmanıız sü
ratle, kara ve hava kuvvcllerimizin 
scviye:oinc çıkmalıdır. Donıınnıa·nız. 

so~yalist vatanımızın miidafııası ica
betfüdiği takdirde, fiili aıncliyııta gi
l'İşmck üzere hazır bulunnırılıdır." 

Sovyet donanmasının Hl3!J sl'ncsi- • 
ne na?aran 1940 sencsiııdckl rırtm.ısı 

• hakkında izahat verdikten sonra, A· 
i miral Kouznetso\", biiyül.: sürııt ve iti
~: na ile deniz kum;:ındanları ycti~ti-

rilMesi lüzumuıırı irnrct ctmi:;;tır. . ............. ~., ...................................... . 

Avam Kamarası 
Hafi Celse 

Akdetti 
Londra, 30 (A.A.) - Avam Ka. 

mc;rası bugün hariciye meselelerini 
müzakere etmek üzere hafi b;r cel
se akdetmistir. Meclis, bu husus
ta bir kara'r vermeden evvel, şid. 
detli bir münakaşa olmuştur. Ni
hayet, celsenin aktedildiği salonda 
halkın bulunduğu hakkında nazarı 
dikkat celbedilerek 109 muhalif ı e. 
yr. kars.ı 200 reyle halkın çekilmesi 
emrinin verilmesi karar altına a. 
lınmıştır. Bu karar hafi -.:elsenin 
kabulünü ifade etmekte idi. 

Churchill daha evvelce Meclisin 
hafı celse akdetmesini teklif etrrıi~. 
fakat şunları ilave etmistir: 

Hi.ikumct hafi veya aleni celse 
akdi meselesinde l\Ieclisc tesir yap 
mnk istemiyecektir. Nrızırlnr bu 

l 
meselenin münakaşasına iştirak et
miyccckler ve Meclis tc serbestçe 
fikrini beyan ed~bilcccktir. 

....._ ======= 
21 Cümhuriyet, bu araziden hic;

birisinin Almanların eline düşme
mesi için, münferiden veya müşte. 
reken hareket etmeğe ittifakla ka. 
rar vermiştir. Mezkur 21 Cümhuri
yet, Holanda, Danimarka ve Fran. 
sanın maruz kaldıkları askeri fütu. 
ha~ dolayısile böyle Alman haki
miyeti altında kalmış olan hükti. 
metlere, eski m üstemlekelcrini i. 
dare etm ek hakkının verilip veril
mıyeceğini kararlaştırmak hakkını 
muhafaza etmektedirler . 

Kaymakamlar Arasında 
Nakil ve Tayinler 

Yeni · 

Ankara, 30 (TAN Muhabirinden) -ı ı-usu Nan Sasona, Behisnidcn Te\ fik 
Dahiliye Vekaletinin kaymııkıımlar ara- Kolana. Pertckten Oı:m;m Tort t na, Kı
sında yaptığı ta~·inlere ait kanmıanıc ı zılc;ıhan.ıamdan Hamdi Perteğc. Zileden 
yiıksek tasdika iktıran etmiştir: Mardin ~ami Sin-iceye, Kcıstan Fikri Onıcı~n. 

·1ali muavini Ferit F.rzincan v;ıli ınuııvin- 1 EdirnE' hukuk i~leri nııidüril .:\fünip Zı-
1!!'\'ine, Denizli mcktupr;usu Mardinc, Kes- leye, Erbaadan Şakir Karamür~cle, slııj
kin kaymakamı Ekrem Suluhana, He- ycrle:-den Hilmi Dııd;ıya kaymakam ola
Kımhandan Necdet Çapak'a, Sarkikara- rak tayin edildiler. 

--o--
Meclis Reisi ile 

Başvekilin Tetkikleri 

:l.l!açtım Tevfik Gcm"e, Kelkittcn Mu~ta- Be.;iri kaymakamı Necnıi Tunc:C'li ve 
fa Plii.mere, Bünyandan Kil.7.ım Yükseko- Daday kııymakamı Zeki Siirt ıncktup

vaya, Hatay hukuk işleri müdürü Salih <:Uluklarına naklolurdular. 
Varto:va, Te!ennidcn Hıfzı Çemişkezeğc. 

Eceabattan Asım Bulanığa, Kömürlü na
hiyesi müdürü Hamdi Kelkile. İstanbul 
Yeniköy müdiirü Muhsin F.cE'abda. me-

Ankara, 30 (TAN Muhabirin- murlıır sicil umum ınüdilrliiğü muamelat 
den) - Meclis Reısi Abdülhalik o;efi Hüseyin Keskine, Candarlı müdürii 
Renda, Basvekil Doktor Refik Say· J\1'efahir Tefenniye. Heybeliada müdliru 
dam bu~ öğleden evvel Etimesu"t- Turgut Şarkikaraağaca, Mccfü zabıt ka
ta.ki Kızılay depolarını ziyaret eL +iplerin~en A\'ni Bünyıına, Gerzeden 
mişlerdir. Tetkikler bir saatten faz., ŞP.msettın Sandıklıya, Polatl~dan Abdul-
1 .. ·· t" lııh Bandırmaya, Ankara mıııyet memur-
a surmuş ur. larından Turgut Polatlıya, Torbalıdan 

-o-- Halit Kadınhana, Kadınhandan Sabri 
Reisicümhurumuz ile Torb::lıya. Bcytüşşcbaptan suphi izınir 

hukuk müdürlüğüne, Aycıştıın Ahmet 

1 Ş fi Reşiriye, Ankara maiyet memuru Cahl1 Spanya e 1 Ayaşa, Kulptan Zühtü Sökoye, Çermik-

Arasında Telgraflar 
Ankara, 30 (A.A .) - İspanya 

Milli Bayramı münasebetiyle Rei. 
sicümhur İsmet İnönü ile İspanya 
Devlet Reisi General Franko arasın. 

1..-.-..1.J..1 4 '- • t 

ten Hıfz.ı Gedizc, Paludcın Osman Ka~a. 

Ciz.reden Baki Susurluya, Samsundan 
Fahri Ayvacığa, Kolandan f :-mııil Vezir
köprüye, Sil\·andan Sami Dimını. Tor
tumdan Halit Arapsuna, Sivricerkn Hnm 
di Tavaı:a, O\•acıktan Avni Gcrzcyc, Vc
zirkhprüden Tevfik Kulpa, Tavast;:ın A\'-

....... 
İngiltere, Romanyayı 

Dün Protesto Etti 
Lcmdra, 30 rA.A.) - Reuter· 
Londra salahiyettar mahfillerin. 

de öğrenildiğine göre diin Bültreşe 
tevdi edile~ protesto. Tuna üzerin. 

1 ~ İrıgilh. gemilerinin tevkifi Ro. 
•nan~·adaki İngiliz petrol sirkctlen 
azalarından İngiliz mühendislerinin 
hudut harici edilmeleri, İngiltere. 
nin büyük menfaatleri bulunan As. 
tra Romania pelrol kumpanyaı;;ına 
haksız müdahalelCi·in yapılması 
ııf'sP lesine aittir. 

Notad:l dikkat nazarı celbC'dildii!ı 
rihi büti1n bu meselelerde Roman. 
•a. İngiliz menfaatlerine karşı am 
len hareket etmiş ve İngiliz hi.iku. 
ıı ctiıı:: huna ait münakaşaları mu-
~.__-'--.!- ___ __] _ ----- - --
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··fif~ 
Sen Beni Aptal 
Yerine Koyuyorsun! 

l'azan: B. FELEK 

AyoH 
Sen beni a11ta1 ~·erioe ko:\·u. 

yorı.un. Sözlerine bakıyorum. Bir .. 
hiriııi tutmuyor. 

Kah altından bahse.diyorsun, kah 
iistündcn. Benim bildiğim, ~en kiı. 
mil, cdıp. eli kalem tutar bir çelebi 
idin. Lakin paradan puldan. sağdan 
-.oldan anlar bir yiğit değildin. 

Simdi laflarma bakıyorum. Biç 
"Cııin ağnndan ~ıkmışa benzcmiyoT. 

Taklit mi yapıyorsun? l\leddahlık 
ını? 

Beni bir övüyorsan, ~unu bunu 
beş methediyorsun! Sözün sonunu 
hep yabancıların laflarile bitiriyor. 
sun! Benimki güme gidiyor. 

Geçende de paranın hük.mii kal. 
ınadı diye ahkam çıkarmıya çalışı .. 
Yordun! Ayol, o lafı züğürtler, ba. 
takçılat ve dervi~ler eder. Sen bun. 
ların hiçbirinden değilsin. Ne oldu 
sana? Artık aylıktan yıllıktan vaz 
mı geçtin? Boğazı tokluğuna çalıŞ1. 
yorsan bize buyur! Ayol, sen beni 
~pta1 yerine koyuyorsun! Hiç para 
ortadan kalkar mı? 

Hani çocuklann ellerinden bir 
şeyi almak için: 

- At onu! Kaka! diye aldatırlar. 
İnan olsun seninki ona benziyor. 
Ben çocuk muyum iki gözüm? 

Sana Bocanın bir fıkrasını anla. 
tayım da kulağında kilpe olsun: 

Merhumun kadılığı sırasında bi. 
risi diğerinden şöylece davacı ol. 
muş: 

- Efendim! Şu adam sırtında o. 
dun yükile gelirken ayağı sendele. 
di, yıkıldı. Benden yardım istedi. 
Ben de: "Yardım ederim ama bana 
·1e v~rirsin?', diye sordum: "Bi~~" 
dedi. Razı olduın ve yükünü kaldı. 
rıp sırtına koydum. Şimdi hakkım 
olan hi~i istiyol'um, vermiyor. 

Hoca başını sallıyarak: 
- Hakkın var. Gel şu oturduğum 

"eccadenin ucunu kaldır! Ne var o. 
rada? 

- Hiç? 
- Tamam! Al hiçini de rit! de. 

mis. 
f .,te senin hesap da bu. Hiç. hiı;le 

alış, veriş olur mu? Bu da nereden 
nkb7 ~ 

· Bilmem farkında mısın? Ben pe
kala seziyorum. Bütün o nazariye, 
ameliye ve teoril<'re eskiden deve 
yapmak derlerdi. Adamın parasını 
alıp iç etmenin tasavvufçuıdır. An. 
lamıyor muyuz sanıyorsun? 

Hiç anlamasak bile kösele ınyu. 
nu şerbet diye içip de: 

- Enayi sanma arkadaş! Şerhe. 
tin şekeri az gelmiş! diyen safdil 
köylü kadar olsun anlıyoruz ki; bu 
,erbctin sekeri az değil, hit,: yoktur. 

E. böyİe tatsız. tw:suz, manasız, 
t•esnisiz serbeti, hava sıeakhr yu. 
· a~lar diye bize içirmckte mana ne? 
Çoğumuz yutmuyoruz, yutanlan 

•fa kandırmt;"or. 
Bırak. su tats1':. tuzsuz. ilaçlı. uy. 

r1urma. y~pma yabancı şerbetleri de 
1.;en<ti ayrantmı:rı irclim. Hl'm 1\an. 
'ırn , hem h<'sl<>r, hem de a~ranhğı. 
'll7. kabarır. 

Sen bunun ne demek olduğunu 
lıi1irsin! 

Ziraat Vekilimizin 
Konyadaki Tetkikleri 
Konya. 30 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunmakta olan Ziraat Vekili. dün 
yanında Vali olduğu halde Ordu 
Müfettişliğini, Korkomutanlığı. Be. 
1ediyeyi, Partiyi ziyaret etmiş, Tica
ret Odası. Borsa. Silo ve Harayı "tef
tis eylemiştir. Muhlis Erkmen bu 
teftişleri sırasında alakadarlarla gö. 
rüserek istihsalin arttırılmasına mu 
kahil istihsal masra.fınm azalhlmast 
csaslarmı tetkik eylemi~ \'e harada 
hayvancılığın inkişaf1 care l eri ilır
ri11de mütehassıslardan izahat al. 
ınıştır. 

Parkın Havuzunda 
Boğu1anlar 

Bursa, 30 (A.A.) - Pazar gunu 
Havuzlu Parkta biri 13 diğeri de 1-1 
·aşlarında iki çocuk yüzme bilmC!

diklerinden boğulmuş. diğer üçü de 
boğulmak üzere iken kurtarılmıc-. 
tır. Tahkikata devam edilmektedir. 

•ı _________ , 

i Z M i R 
Enternasyonal 

FUARINA 
iştirak ve Fuarı ziyarefc 

hazırlanınız. 
20 Ali11sln~. 2n Rultil 19tn 
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MÜTEKABİL. f 

Hava Akınları f 

Devam Ediyor 

,. ROMANYA Donanmamıza Dün 35 Uzak Şarkta dal~ . .. • 
Mihvercirere • • Tasfiye Hareketi ~!~:!:z:.:.~:~~!: 
KATIL!!~~.. Genç Daha Iltıhak Ettı Devam Ediyor tile ~~~~b:~,~~~~~·~~~~0:~~ (Başı 1 incide) 

burg petl'ol depoları üzerine müte
addit bombalar atmışlardır. Blen. 
heim bir tayayre meydanının han
garlarını bombardıman etmiş ve pi. 
lotu büyi.ık sarı bir alevin yüksel. 
digini gormüştür.Sahil müdafaasına 
mensup Hudson tayyareleri de Ho
landa sahilinde Almanların işgali 

altında bulunan bir tayyare mey
danına dün gece hücum etmişler

d~r. Birçok yangınlar çıkmıştır. 
ALl\IANLARA GOH.E 

Alman tcbligi Douvre limanın
da demirli 32,000 tonluk dört va
purun ciddi hasara' uğratıldığı ve 
ikisinin batmış olacağını anlatıyor. 
Ve hava harbinde İngilizlerin 12 
Spitfire, 13 Hurracanc tayynresi, 
Almanların 3 tayyare kaybettiklc. 
rini bildiriyor. Alman tebliği ~9 -
30 Temmuz gecesi İngilizlerin Al
rnanyada gayri askeri hedefleri 
bombardıman ettiklerini bildiriyor. 

Deniz Harbi 
İngilt<-re bahdycsi, Stanton adlı 

balıkçı gC'misinin bir mayine çarpa. 
rak battıgını bildiriyor. Alman tch. 
liği, 10 tonluk bir İngiliz kruvnii. 
rii ile bin tonluk bir ticaret vapu. 
runun ve diğer bir ticaret vapnru. 
nun ciddi hasara uğratıldığını bil. 
diriyor. 

Buglinkü Londra gazeteleri Sov. 
yet gazetesi Pravda'nın şu yazısını 
iktıbas ediyorlar: 

"İngiliz deniz zayiatı şimdiye ka. 
dar hesaba katılmıyacak derecede 
zayıftır. Filhakika bu zayiat umu. 
mi tonajın ancak yi.izde 3,5 unu teŞ
kil etmektedir. Dunkerque'in tahlL 
yesindeki muvaffnkiyet. kuvvetli 
bir orduyu kurtarm1ş olan İngiliz 
filosunun kudretini göstermiştir. 
Bu harekat keza İngiltercnin istila. 
sının c;ok zor, deniz aşırı arazisini 
fethetmenin de aşağı yukarı im. 
kansız olduğunu isbat etmiştir. Al. 
manyanın deniz kudreti hiç ŞÜ!Jhe. 
siz İngil!z kudretinden çok dıindur. 
1ngiltcrenin deniz tarihi bize bir 
bahnye için en mühim şeylerin tcş. 
kilat ve inzibat olduğunu öğret

mektedir. Kızıl donanmaya en iyi 
teskilat ve inzibatı ve mümkün o
la~ en teknik inşayı temin edece. 
ği.z.~ ~ 

~ Ce'belitarıkta 
Madrid'den bildiriliyor: 
Majorque adalan önünde bu1u. 

rıan denit \·ııvvetlerine mensup beş 
İngiliz torpido muhribi karasuları 
hududunda bulunmaktadırlar. 

Ebre üzerinde bir İngiliz şirketi. 
ne ait tezgfih ve motörlerin son gün. 
lerde İspanya Sirketine terki ve 
yakında iki İngiliz bankasının ka
panmasile alakalı görülen bu hadise 
Barselonda büyük bir heyecan u. 
yandırmıştır. 

Cebelitanktan da şu haber verili· 
yor: 

Resmt makamatın bu sabah ne~
rettiği bir tebliğe nazaran sabah 11 
de" North Front da deniz telsiz is
tasyonu civarında bir infilak ol
muştur. Black Watch alayından üç 
asker ölmüştür. İnfiliıkın sebebi he. 
nüz meçhuldür. 

Afrika Harbi 
Cenubi Afrikadan gelen İngiliz 

kuvvetleri Şarki Afrikaya vannıŞ
tır. Kıtalara Kralın bir mesajı o
kumnuştur. 

~- Ingiltercye Yardım 
Seattle, 30 (A.A.) - "Nevyork 

Journal And American,, gazetesine 
göre, ''Grupman Aircraft Engince. 
ring Corporation,, İngiltere hesab1-
na saatte 800 kilometre süratlc pike 
uçuş yapan bombardıman tayyare. 
!erinden her gün bi.r tane imal et
mekte olduğunu bildirmiştir. Bu 
tayyareler altı mitralyözle müceh. 
hezdir. 

İlk imal edilen tayyare nıuvaffa_ 
l..."lyetle tecrübe edilmiş ve sevke a
made bulunmuştur. 

İlk sipariş seksen tayyare için ve
rilmişti. Başka bir kumpanya İngiL 
tere hesabına 300 Duglas bombar. 
dıman tayyaresi yapmaktadır. 

• l Nevyork, 30 (A.A.) ::_ Reuter: 
•' "Müttefiklere yardım suretile A
merika Birleşik devletlerinin mü .. 
dafaasr komitesi,, hugün büyük A
merikan gazetelerinde altı sütun 
üzerinde bir beyaname neşretmiş
tir. 

Bu beyannamenin başlığı şudur: 

"Jlitler ile bizim aramızda, İngiliz 
donanmasr vardır.,, 

Beyannamede, komite, Amerika 
Birleşik devletlerinin kadrodan ç1-
karılmıs 162 torpido muhribinden 
asgari 60 t:ı.nesinin İngiltereye sa
tılml:sını istcrodd..e ve seçicilerden, 
''Amerika Birleşik devl'.n}.!ri:nin e
bediyen gec olmadan İngiltcrcye ' 
mali yardımda bulunmasını arzu 
ettikleri,. hakkında mebuslara mek 
tuplar yazmalarını talep ey~ek
tcdir. 

te dönmüşlerdir. ıM •l / (Başı 1 incide) l mektebi birhıcilik ve ikincilikle bi. 400 metre yarışları perşembe 
Bu seyahat, Romanyanın mnı. Ebedi Şef Atatürk için orada bulu. tirenlere mükafatları verildi ve (Başı 1 incide) saat 18 de ve 100, 200, 4QO, 

ver siyasetine intibak hususundaki tıan1an bir dakika ihtiram sükUtu.. böylece merasim de sona erdi. verlere yardım ederek Çini hima. birinci kategori seçmeleri a~ 
kati beyanatından sonra, Rumen tıa davet etti ve sözüne, yeni subay. Müteakiben davetliler, evvelce yeye teşebbüs etmiştir. tegorinin 4 X 100 metre 

· Japonya, Avrupa harbi başlayın. t hii.kumetinin Alman Führeri, !tal- lara muvaf.fakiyet tcmcnnisile ni. hazırlanan büfede izaz ve ikram e. yarışı cumartesi günü saa 
caya kadar İngiltereye karsı açık d'leO yan Duçcsi ve iki büyük devlet hayet verdi. dildiler. ~ Fenerbahçe stadında ta ı 

Hariciye Nazırlarile ilk şahsi te. GENÇ SUBAYIN HEYECANLI DİPLOMA ALAN YENİ bir husu.met cephesi kurmaktan çe. edilecektir. 
iMiZ kinmiş, fakat istila programını ted-

masını teşkil eylemiştir. Romanya. HiTABESİ . SUBAYLA~ . ricen tahakkuk ettirmekten bir an ---'CJ 
yı ve Cenubu Şarki Avrupasını a- Mektep komutanının nutkundan Dıploma alan yenı denız subay. hali kalmamıştır. Bir Mebusumuzııtl 
lakadr eden bütün siyasi ve eko- sonra yeni diploma alan subaylar. 1anmız şunlardır: . F k t A d · · 'l4 b Geçirdigıv• Kaza 
nomik meseleler u"zerindeki görüc:. Celal Aktan, .Bülent Ka·y· bo, Zıy.a a a vrupa a nazı ıstı ası aş. 

ıı dan Kenan Akşı:ı.r kürsüye çıkarak ö H tt lad1ktan sonra, Japonya da Uzak Edirne mebusu Fuat 13' 
meler samimi bir dostluk havası i- bı'r hıtabede bulundu. Erdeniz, Suat zatay, usamc ~ ,.. kt k' 1· ·ı· 1 d T l h M .:ıar a ı ngı ız ve Fransız emper., Karamürseldeki çift iğin c 
çinde cereyan eylemiştir. Bu gö- Kenan Akşar, mektep komutanı. Tunc .. ay. Burha.nettin .a. ay a~. u. ı· . k k f . 1 
- d H 1 Akt A f Yet ya ırmıne arsı açı tan açığa cephe ği u_ ak bir kaza neticesı o 
rüsmelerin heyeti umumiy~sinden na, hocalara ve merasime iştirak e. nip Ok em, ı mi ore, rı - lm t H 1 F d~ıı. • ' k' Ert ~ ı K d re Erşet Er a ış ır. e e ransa mağlup ol- kaburga kemiği kırıldığın 1 gerek Alman yanın, gerek İtalya. den davetlilere teşekkür ettikten ın, H ~?r~ e~~.1~1/ Fı t Fa· duktan sonra, Japonya diğer alaka_ rahpaşa hastanesine yatırı 
nm Romanya hakkında ve kıtanm sonra sözlerine devamla dedi ki: dem. a ıt aya ' ı ı ~a '.. • dar devletlerden evvel hareket ede. teessürle öğrendik. Mebus 
bu kısmmda sulhün idamesi hak- "- Bugu"n talebelik hayatını ar. hir Engin, Selçuk EraAr,kFethı Gurel, rek derhal boşta kalan Fransız mu"~-

Vedat Ernas Fikret soy - -- şnnıza acil şifa dileriz. ~ 
kında alakası ve anlama zihniyeti kada bırakarak şeref ve mesuliyeti. M k' ' A t v nl .. · temlckelerini işgale teşebbüs etmiE. 

0 
-:::_..,,; 

tebarüz etmiştir. Romanyantn is- ni çok iyi idrak ettiğimiz l;>u elbi. a ıne S egme en tir. İngiltcrenin Uzak Şarktaki e~ dS 
tikbaldeki endişeleri hakkında ge. seyi giymiş bulunuyoruz. ilim. ve Naci ~asaboğlu, Şemsi Art.unç: büyiik deniz üssünü teşkil eden Konya Aksarayın 
rck Obersalzberg'de, gerek Roma- tecrübelerini bizden csirgemıyen Necmi Oncel, Kenan Akşar, Şınası Hong _ .Kong'dan İngilizleri çıkar. Mahsul Toplanıyot 
da yalnız umumi prensipler müza- ve bize meslek sevgisi aşılayan, çok Özveren, Nuri Baysan, Nccm~. Be. mıştır. Jngilterenin Çine kacak si- Konya Aksarayı, (TAN)_,, 
kere edilmiştir. Bu umumi prcn- şerefli bir mazi ve her şeyden aziz rin, Vedi Erer, Şevket Tat, Suley- lAh göndermesine mani ol~ustur mize dört tane modern harfll 
sipler mucibince alakadar memle- bir yurt emanet eden, bu uğurda man Erol, Rasim Akınscl, ~~.? Ve bu suretle İngiliz emperyali~i~ kinesi gelmiştir. Çütçinitı 
ketler hi.ikfımctleri Tuna havzasın- tC'miz kanlarını dökerek bize en bü. Ya1çınkaya, Orhan Erer, Şu u ne Uzak Şarkta ilk darbeyi indir. diğer yıllara nisbetle fazla ol 
da kati bir anlaşmaya varılması i- yük dersi veren ve en büyük ülkü. Bayrakdar, Turgut Sumersan,. Nu- miştir. minin tam zamanında kald 
cin lüzumlu şartların tesisi bahsin. müzü öğreten kahraman ecdadımı. ri Türksen, Mustafa ~orkut, Ibra- İngiltere, Avrupada hayat me- için büyük yardımlarda blll 
de bundan böyle serbestçe çalışa. zın hatırasını hürmetle anarım." him Pekin, Burhan Turkmen, Hak. mat m~~elesi ile meşgul olduğu için, olan bu makinelerin işe b8) 

caklardır. Genç subayın nutkundan sonra la Saveci, Orhan Arıkol. Japonyamn bu mütecaviz hareket. rençberleri çok sevindirmiştlt 
ROMANYA GAZETESİNE GÖRE • E lerin: ka-rşı anlaşma siyaseti takip Geçenlerde Vali Safa /\?8 

Romanya hükümetinin naş:iri ef. y U G O S LA VY A İ N G 1 L T E R etmege mecbur olmuş, emri vakileri Ziraat Müdürü ve kaza kaY 
karı olan Romania gazetesi, Roman kabul etm · · · vl' b' makinelerin çalışma du . JAPONYAYI ış ve sıyası mag u ıyete 1 ya murahhaslannm Führer ve Duçe TAKS 1 M E katlanmıştır. yakından görmek üzere Sll 
ile yapmış oldukları görüşmeleri şu Şimdi de Japonyada tamamen köyüne gitmişler, köylüye 
suretle hulasa etmektedir: U - k ProteSfO Etti nazi unsurlardan mürekkep yeni bir susta gereğen bilgiler vere 

1 - Bu görüşmeler, Romanya si- grıyaCG mış kabine kurulmuştur. Japonyada İn- vir etmişlerdir. 
yasctinin iki büyük mihver devleti- (Başı 1 incide) (Başı 1 incide) gilizlerin tevkifine teşebbüs edil. RAŞİD RIZA TİYATFlos~ 
nin siyasetine doğru istikamet al- lışmak ve sonra pek zi~ade kuvvet "herliyen tahkikata nazaran mü. miştir. Ve görünü~e göre Japonva · Bugün Üsküdar Bağlarb~ 
masının tabü bir neticesidir. bulmuş olarak İngiliz lmparatorlu. teveffa mahkümiyettcn kurtulamı- bu fırsattan istifade ederek u;ak HALE Bahçesinde 

2 - Görüşmeler, Şarkı Cenubi ğuna meydan okumak. Y• yacağmı anlamıştır,, mealindeki Şarktaki İngiliz emperyalizmini e ÜVEY BABAM e Vodvil -~-
Avrupa devletlerinin siyasi ve iktı- Hitlerin bu hususta verecegı ka- Japon beyanatını hatırlatan Lord tasfiyeyi? karar vermiştir. E. SADi TEK TİYATRos~ 
sadi meselelerine geniş mikyasta rar ne olursa olsun, İngiltere onun Halifax, İngiliz hükümetinin bu Bu suretle Avrupada büyük dert. Bu gece (Büyükderede) Aile 13ş!ı 
bi!' nazar atfı mahiyetinde olmuş- müstakbel teşebbüsünü azimle ve tamam.ile haksız töhmet zannını lerle karşı karşıya bulunan İngiliz e AKTÖR KİN • 

tur. bütün projelerini mahvedeceğinden katiyen kabul edemiycceğini ilave imparatorluğu, Uzak Şarkta da s Perde. Ayrıca Vodvil ı I' 3 - Yapılan ziyaretler çok samL emin olarak beklemektedir. etmiştir. Lord Halifax daha sonra kendfaini rahatsız eden tehlikelere 
mi bir dostluk havası içinde cere- DİÖER GAZETELERE GÖRE demiŞtir ki: mnruz kalmıştır. 
j"nn etmiş ve Rumanyanın menafii News Chronicle diyor ki: "Alman- "'Tokvodaki Sefirimiz şimdiden =::==:=:::===========> 

KAYIP : 2966/5289 numaralı 
t>hliyetnamemi kaybettim. Yenisi 
racağımdan eskisinin hükrnil yo 

İLYAS ffl 
hakkında iyi bir anlayış gösteril- ya, İngiltereye karşı olan mücade. Japon iıariciye Nezareti nezdinde 
miştir. k d lesine devam için lüzumu a ar enerjik protestoda bulunmuştur. Küçük Memleket 

Haberleri 
4 

- Romanya. Alınan ve İtalyan kaynak ele geçirebilmek üzere Bal Bizz'at ben de Japon Sefirini bu 
şefleri ile umumi prensipleri tesbit kaııları, ''hayat sahası,, olarak inki. · t' 1 ı d t t KAYIP : İran konsül1'ıtosurıd9~ 

olduğum pasaportumu kaybcttlfll 
sini alacağımdan eskisinin hüıcıı1 

ettikten sonra al8.ka<'lar hükumet. sabah zıyare ıme gem Ye ave e -
Jerle mutabık kalarak Tuna havza. şaf ettirmek istiyor.,, tim ve İngiliz hükümetinin nasıl cid BANDIRMA - Dokuz senedenberi 

kaza .. kaymakamı bulunan Recep Ra~ıp 
tekaude sevkedilmiştir. Tahrirat katibi 
Sadi vekalete ba§lamıştır. 

l\"anchester Guardian gazetesine d. t d b t k'flerı· mu··1~haza et sında kati bir anlaşmaya götürecek ı, ı arz a u ev ı .. -
olan şeraiti vücude gctirmeğe çalı- göre, vaziyet şu merkezdedir: tiği hakkında hiç bir tereddüt ede- tur. - lbrahim Ferruh Pur 

şacaktır. Almanya, Bulgar ve Macar me- cek noktası bırakmadım. Bu mesele 
talibini daha fazla geciktirnıiyece. hakkmda şimdilik fazla bir şey daha 
ğini bildirmiştir. Rumen Nazırların söylememeyi tercih ederim.,, 

EDfRNE - Teftiş seyahntlne çıkan 
1'.rakya Umumi Miifettişi General K. Di
rık, Çanakkale, Tekirdağ vil~yetleri ile 
bazı kazalara uğradıktan sonra Edirneye 
avdet etmiştir. 

KAYIP : Saray kazası Büyil1' 
köyü ilk okulundan 929 senc•l1' 
ğım ııahadetnamemi kaybettirıl· \ 
al:ıcağımdan eskisinin hükmü ~c 

• REUTERE GORE 
Reuter muhabirinin öğrendiğine 

göre. Hitler, Gigurtu ve Manoiles. 
ku ile yaptığı görüşmede, etnogra. 
fik haritalar göstermiş ve Rumen
lerin Sofya ve Budapeşte ile doğru. 
dan doğruya mümkün olduğu kadar 
çabuk müzakerelere başlaması hah. 
sinde ısrar eylemiştir. Görüşmelerin 
zahiri neticesi hakkında gösterilen 
memnuniyete rağmen. Romanya. 
nın ancak muvakkat bir zaman ka. 
zanmış olmasından korkulur. · Zira, 
mihver devletlerinin, rekoltenin 
kaldırılmasından evvel bir harple 
netice verecek, Sovyetler Birliğinin 
endişelerini uyandırabilecek ve 
Sovyet1eri harekete sevkedcbilecek 
herhangi bir harekete geçmeden 
evvel vakit kazanmak istedikleri 
sanılmaktadır. Gerek Almanlann, 
gerek İtalyanların İngiltereye kar. 
şı taarruzun pek yakın olduğu hak. 
kında Rumen heyetine teminat ver. 
miş olduklan da muhtemel görül. 
mcktedir. 

BULGARİSTAND;\; 

BUY.GAR BAŞVEKİLİN~ 
BEYANATI 

Sofya. 30 (A.A.) - Bulgar Baş. 
vekili Fi1of, Kral Boris ile temas 
ettikten sonra Sa1zburg seyahati 
hakkında beyanatta bulunmuş ve 
ezcümle demiştir ki: 

"Obersalzberg görüşmeleri, hakL 
ki bir samimiyet, açıklık ve anlaş. 
ma havası içinde cereyan etmiştir. 
Şurasını tebarüz ettirmeliyim ki, 
'!i'ührer'de ve Von Ribbentrop'da, 
Bulgar milletine karşı en hararetli 
hissiyat ile ve vaziyetimiz hakkın .. 
da t.wı bir anlaşma zihniyetini gör. 
dük. 

Bulgar milleti, sükunet içinde, 
hadiselerin daha müsait inkişafını 
itimat ile lbekliyebilir." . ' • DOBRUCA MESELESi 

Sofya, 30 (A.A.) - Reuter mu. 
habirinin ö<trendiğine göre, Salz-

o b" burg'daki görüşmelerde Cenu ı 
Dobruca meselesi derhal tatbik mev 
kiine konacak müsbet bir hal sure. 
tine raptedilmemistir. Hissiyat, 
BuJgaristanm, bu meselenin harp
ten sonra kntt surette halledileceği 
hakkında vaad alınış bulunduğu 

buna karşı Mussolini iJe görüştük- Mümtaz şahsiyetlerden 11 fngilL 
leri zaman, Sovyetlere karşı bir zin tevkifi şeraitini tasvir etmekle 
kale gibi durduklarını hatırlatmış söze başlamış olan Lord Halifax, bL 
olmaları muhtemeldir. lfıharc iki İngilizin daha tevkif e-

Yugoslavya ile Yunanistan rica- dildiğinin öğrenildiğini söyliyerek 
linin Hitlerle görüşmiye davet edil- resmi Japon beyanatında tevkil e. 
memiş olmalan ehemmiyeti haiz- dilen kimselerin "bütün memleketi 
dir. Faftat mihvercilerin ümitleri ta i.<;tila eden İngiliz casus şebekesine 
hakkuk ederse, Yugoslavyanın akı- mensup olduklarının., bildirildiğini 
beti taksim olunmaktır. İtalya Da]. zikretmiş ve Japon hükumetinin bu 
maçya sahillerine göz koymuştur. iddiasının esastan ari olduğunu söy_ 

Almanya, Hırvat ve Sloven cya- lcmiye lüzum olmadığını ilave et. 

!etlerinin Avusturyaya iadesini is- miştir. YENİ TEVKİFAT •· 
temektedir. Macaristan Banat mm
takasına, Bulgaristan ise Makedon,. 
yaya gözlerini dikmiş bulunuyorlar. 

Hitlerin Bulgari.stanın bugünkü 
sabrını, Yunan Trakyasını vadet
melde satın almak istemesi de ihti
mal dahilindedir. Fakat Bulgaristan 
ve Macaristan, acaba avlanın göL 
gesi için bırakmağa razı olacaklar 
mı? 

Almanya için en mühim mesele
yi, Rusya ile olan münasebatı teşkil 
etmektedir. Bu memlekete karşı ga. 
yet uysal davranmaktadır. Hatta 
eski Avusturya eyaleti olan Buko
vinanın istilasında protesto bile et
mem.iştir. Almany,a, vaziyeti şöyle 
telakki etmektedir: İngilterenin mu 
kavemetinden maada Almanyanın 
dünyaya hakim olmasına mani ola
bilecek bir şey varsa o da Rusya ile 
bir harptir. Almanya daima, en bü. 
cephede muharebe etmekte olduğu 
cephede muharebe etmetke olduğu. 
nu kabul etmiştir. Almanyarun Rus 
yaya karşı olan muvakkat dostlu. 
ğunun esası da budur. 

Mesele İngilterenin istilası işi a. 
demi muvaffakıyetle karşılaştığı 
takdirde, Almanyapın İngiliz mu. 
kavemetini ne suretle kırmayı d~ 
şündüğüdür. 

Şanghaydan da şu haberler veri
liyor: 

İngiliz tebaasından Kebel'li Price 
ile Nagasaki'li B. Strafford'un tev_ 
kü edilmiş olduğu öğrenilmiştir. 

~~~~-oı-~~~-

Fransada 1939 
Harbi Mesulleri 

(Başı 1 incide) 

ve Vilian İngiltere Bahriye N ezare
ti tarafından derhal Oxford'a gitme 
ğe davet ve mecburi ikamete tabi 
tutularak bahriyelilerin bulunduk. 
ları kamplarla ihtilattan menediL 
mişlerdir. Bu hususta İngiltere hü
kumetine şiddetli bir protesto ve. 
rilmiştir. 

SPOR İŞLERİ 
Paris Soir gazetesine göre Alman 

Spor Şefi Tschammer Von üsten, 
Fransız sporunun bugünkü vaziye_ 
tini ve imkanlarını tetkik etmek ve 
istikbalde Fransız - Alman müsa.. 
bakalannın temellerini atmak üze
re yakında Parise gelecektir. 

* Amerika gazetelerine göre, Frall
sa Vaşington Sefirini geri çağırmış. 
tlr. Yerine başkası tayin olunacak
tır 

* 

EDiRNE - Bölge dahiHndcki ziraat 
işlerini teftiş etmek üzere Tnıkya U. Mü
fettişliği ziraat müşaviri Şevket Arı U-
7.Unköprüye gitmistir. 

.MANiSA - Fakir ve zayıf çocuklar 
lç_ın ~~ılan kamp büyük rağbet görmüş
tur. ünümüzdeki ders yılından itibaren 
lşçf ailelerin çocukları için de bir yuva 
açılacaktır. 

sabaya bağlıyan yolların tamamfanması 
için alakadarlara emirler vermiştir. 
NEVŞEHiR - Kazaya 3 - 5 kilometre 

mesafede bulunan Çorak ve Kokurdak 
mev~ilcrindeki Eşmeceler faaliyete geç
m!ştır. Halk, büyük bir rağbet göster
mektedir. 

Büyük M ıınika köyU"d: 
oğlu Hüseyin Gil11 

~------------~~~--KAY l P: Emniyet Dördüncil Ş 
dürlürründen aldığım 21 numar911 

' tezkcrcml kaybettim. Yenisini • 
dan eskisinin hükmü yoktur. - Y 
teba1111ndan VojisJav LazarovlÇ· 

istanbul ikinci fflh Memurıul 
İfl:'ısından dolayı muamcıesiJ1e 

edilmekte olan Trikotaj ve CP 
Türk Anonim Şirketinin işi bl~ 
mahkemece iflasın knpanmasırıa 
t.:ırhinde karar verildiği 11\n oıı.ır< 

Ek. h' · u K" .. ~ ışc ır Deposuna hır sene ı:arhno.~ gelecek olan takrıben 30.uLI 
.omurun vagonlardan ye.-e boşaltılması ve aynı miktar kömürün yerdctl 

kı~e v.e icabında vagonlara yükleme işi kapalı zarf nsuliyle 6.8.940 tıı' 
m~sadıf Sah günü saat l S te H. Paşa gar binası dahilinde 1. inci İ§letfl'.l' 
mısyonu tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedel: Bir ton kömürün vagondan yere indirilmesi tO 
ruştur Bir to k "· .. ·· d · · ' :, n omurun yer en makıne veya vagona yükletilmesi jçıfl 
e~lv~ muteharrik vinç tah~is ettiii takdirde 15, elektrikle müteharrik vinç 
dıgı zaman 10 ve tahmil için idaremiz hiç bir vesait vermediı;i takdirdi 
kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiycnler kanunun tayin ettiği vesaik ve ~75 ~ 
muvakka~ teminatlariyle birlikte ihale günü teklif mektuplarını saat 14 e 
dar komısyona vermeleri lizundır. 

Bu işe ait ı:artname ve mukavelename projeleri komisyon 
deposu tarafından parao;ı:r. olarak verilir. "6117,. 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 
Ba~ka~ızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak rııt~ 

sabaka ımtihanr yaprlacaktır. 
v Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaıı 1 

aşagı 30 dan Yllkarı bulunmamak şarttır 

1
181t den aşağı yaşta olanlar imtihana· girebilirlerse de 18 yaşmdan 

mur u sınıfına geçemezler. 
Ankara, İzmir ve lstanbuldak' i tih ı 1 

caktıl'. 1 m an ara orta mektep mezunları a Tolium Üretme Çütlikleri 
Ankara, 30 (TAN) - 24654 sa

yılı kanuna göre, işleri sermaye ile 
jdare edilen tohum üretme çiftlik
lerinin işletilmesi, alım, satım ve 
hesap usulleri hakkında hazırlanan 
talimatname Vekiller Heyetince 
tasdik edilmiştir. 

Orta tnektep mezanlan için it ı· 1 ·· d a ı, ıse mezunları için on iki aydan az o 
Roma, .SO (A.A.) - Italyan maha. u~ere evam edecek staj müddeti zarfında ORTA MEKTEP MEZUN!} 

fili, Fransaa.cı\ü değişikliği emniyet- 4 - so. L1SE MEZUNLARINA 60 . 
kıyet derecelerile "t . - 75 lıraya kadar ve imtihandaki ı11 

sizlik ve tereddüt ile karşılamakta. ayycn derece h kl mu en~s: sur~tte ücret verilir. Bunların Barem Kanunıl 
dır. Jurnale d'İtalia bu hareketi, kiben yapılacaka ar; s~,:ı1. e~esınde mahfuz tutulmakla beraber staj devre f 
Fransız rejiminin bariz mesuliyetini TABi DAlMl A ~~sı~t=ı anda iyi derecede muvaffak olanlara T.G~ 
gizlemek istiyen bir manevra sayı- TED1YESİNE BAŞLANIR.EMUR KADROSU DAHİLİNDE DEREC 
yor. Bu gazeteye göre Fransa mazi a· 1 

Rum h d d l 4 ır yabancı dile "Fransıtca, İn -ılı'z . il 
car • en u u u mese esinin ile alakayı kesmemeğe ve mazinin len aahit olacakla b" .. .. g ce, Almanca., bıhakkın vlk.ıf oldll' 
halli hakkında derhal müzakereler f t . t' 1 ra ır ustun dereceden tn T ~ı men aa ve ım ıyaz arını altüst et. Henüz askerliğini yapmam 1 1 

aat; vcrı ır. 11.,.. açılmasını beklediği Macar gazete. memiye çalışmaktadır. Yapılan iş, ifa edinciye kadar tehir olunu/11 0 an arm daimi kadro7a alınmaları askı:! 
leri ıl:arafından müttefikan tebariiz sulh yüzünden husule gelecek buh- Müsabaka imtih 1 ·AD ıf{ 

' ettirilmektedir. Gazeteler, yeni hu. rana karşı koymak içil'l. bir hileden BURSA DİYARIBA an arına ANA, ANKARA, ANTALYA, BA1'1 dutların, istikbalde devamlı bir sut. ibarettir. Bir tesadüf eseri imiş gibi, GİRESUN, 1STANB~~Ri~{;N:;.::z~,.RUM, ESKiŞEırtR, GAZİA~o 

merkezindedir. 
MACARİSTAND~ 

MACARİSTAN. DERHAL hün teminatını teşkil edebilmesi j. Blum hükumetinin halk cephesinin MALATYA, SAMSUN I SiVAS. o . ~ASTAMONU, KAYSERİ, . ~' 
• AKERE AÇILMASINI i akA 1 lm 14 mektep me:r.unları için 2' O 21 A~ RDU, _TRABZON, VAN şubeleri~ı~ıı .. ruz • " n m n o ası azım geldiğini de naşiri efkarı olan Marianne gazetesi ı;aat doku

2
da ba~ı k · gustosta, lıse mezunları için 22 ve 23 Jıı; 

BEKLİYOR bilhassa k<>ydeylemektedir. Mihver yeniden intişar etmeğe başlamıştır. w anaca tır. 
M ..ı 1 tl · 'b' M d y d Müsabakanın tafsilatı b ı · · .. .-rıı Budapcştc, 30 (A.A.) - acar a. ncv c erı gı ı • acaristan da, yeni Fransa maziye ogru önrrıek ister. İstekrı . .. şu. e erımızden elde edilecek faahnamelerde ır1 11' 

jansı bildiriyor: hudutları su lhcü anla,vQ.alada k.sls se, yapacağı en iyi şey l 789 un öl. JilğUne ve 
1 
;rı~ musabakaya ıştirak edebilecekleri mahaldeltt banka şı.ıtıe.,,;ıı 

Macaristanın Ram.an.yadan Ma.. ~~eklieılir. lmcz preıWplecirıe ıavdet ıttmekür. 'I ur aı·· n arada Bankanm Personel İşleri Müdürlüğüne 19/8/Q40 tıı'' 
uraca.at ctnıcler.i l.a.zrmdır °'fili06.... 



.BEDELi 
Ecnebi 

T ııene 2800 Ki'. 
6 Ay 1500 " 
lı Ay · 800 " 

' Ay 300 " 
aı...._ - posta ittihadına 
~ memleketler için 

1', ~e?l ınüddet sırasiyle 
~ a,s liradır. Abone be
~~ Adres değiştirmek 

lo • Cevap için mektuP
kurusluk pul ilavesi 
lhıı:ndır. 

. il 
Mlıııılıiılıiiıılıııiiil!~ 

~ ttiştirmek, 
Clte Sahibi 
ktan Güçtür 
~anıann en şayam memnu
~ lllenıieket hadiseleri arasın-

;. ~tllıunumm faaliyetini, ve ha
'iliri alaka ve rağbetin artma-

~ hatırlarda bulunan tamt
a liava Kurumu, bütün va
. lalan artısına k.atıımıya da-

~ ~. 

eııııı_IUı1yet verici cihet. halkın 
~icabette gösterdiği tehalüktür. 
~emniyet duyarak öğreniyoruz 

bir zaman içinde, Hava Ku
l'lıun sayısı hemen hemen bir 

'4t~· Ve her gün, biraz daha 

ô.hend!ğimize göre, havacılık, 
~ >~~ derıı olarak konulacaktır. Hiç 
? !tar kt, son zamanlarda verilmis 

llrlann en lsabetlileri ve en 
ilta.sında bunun da yeri var-

tıot Yetlştlrmek, tayyare sa
laı:ı. bile zordur. Çünkü, tay

~eıı takat pilot, her şeyden evvel 
en ~lesidir. Mütehassıslara göre, 

0lun yetişebilmesi, asgari 100 
f 'h ~e bir buçuk, iki seneye mll-., r. 

1 ....__ 

~ 0~ l°al'ln_k_i_h-ar_b_ln-bi~ ha-
~! cağı, bugün artık, idr1\kleri 

, !fıt. ~tın bile çoktan kavradığı bir 
ı 1*ıt 'U haki.katı daha erken idrtı.k 
ııı ltıetnleketler, havalarda kuv-

~\ı ... _elt uğrunda hiçbir fedak~r
~'lllenı işlerdir. 

ha, hemen bütnn mektep ta
'ı!i a\>~cılık imtihanı vermiye 

d! lllr lını$lerdir. Sovyetler, uzun 
\ ~~l!ıı. sistemli blr çalışma saye

flıııı. 200 bine yakm tecrübeli 
~ 0lrnuşlardır. 

ıı' ; harbin başındanberl, bütün 
'batan enerji~lni, kudretli bir 

ti 'lıııı tıa sahip olmak uğrunda se
l! "aş .bulunuyor. Ve bugün yer

. ~ Yolu tutmamış millet kal
~ ~~ 

. ~ hakikati yeni idrak etmiş 
b tı b~ sene evvel Atatürkfin 

~ı '1dı~tuk, bütan millete dünyanın 
t ~ 0 _ vaziyeti bildirmiştir. Ve 

'1lJ ırondenberi, daima uzağı gö-
rıı ~~l'\ı~e Milli Şeflerinin gösterdiği 

ı ~ ta~ . dinlenmeden ilerlemiştir: 
ita.., tıltıılan, tayyarecilik mek

ltı hı a ~urumu, Türkkusu - ki bu 
~l ~.bu ismin: "Türk Kartalı" na 
~:bir de!a daha temenni edi
teııı 0 slstel"(lli ve azimkAr gay

°l'\:ı eı-esidir. 
,a l'klye, Balkanlann en kud

ı ordusuna sahiptir. Tecrübeli 
ı1:ıı SaYisı, göğsümQzü emni

r~ l'acak ve ütiharla kabartacak 
• ~ltni~t· e • h . " ır. 
~ buna rağmen, havacılığa 

'flıın ehenuruyet vermek lüzumu-
! ~lız, cok daha emin bir istik

ç ı 'alt azmlmlzin tabi! neticesi
&: tükenınez feragat ve feda

bu emelimize de kavusaca-
(ı 

~rtııbtt gayenfn en kıymetll hlz'c!an birisi olan Hava Kuru
cleri.n bir takdirle anıyoruz. 

~· . ~ 
lr Müessesede 

I 

"~le l'cmeğimizi yeni yolca sa. 
tıt~llttıın meşhur lokantasında yi_ 

11 
lı'aJı:at kendimizi, Türkiyeden 

e11 't:l-de zannettik: Çünkü servis 
, ~d 111ar arasında, derdimizi an. 

ı I eli-~ bUe Türkçe bilen yoktu. So_ 
lııa~~ ki, lokantayı kiralıyan 
)~ltcır, maiyetine, kendi vatan. 

~it lcş_:irıniş. Halbuki, Türkiye_ 
'>~ llluessesede çalışmak ehliye. 
~ Sahip bulunan bir çok gar_ 
~ lle bunlardan çoğu, bir çok 
\· ilden bugün iıı aramaktadır_ 

~ .,.etk d .. . 
i ııt• ~ . arşısın a o muessesenın 

e .:,,. cıh, herşeyden evvel, küçük 
ı'r ~~itte kanununa mugayirdir. Hem 

4, ılanıarnı lisanımızı bilme 
çj~,ff1tıyacına da aykındır. -
l'ııtı ır M. biz, hem kanuna, hem 
~~~ma a~ balunan bu va.. 
loı~ lıı.t temennı e~eyi bir va. 

~ t ~ . .. -··-·· 
~o~ 

1 
~ŞRtYAT: 

~' .4.o 
ğ\I ~ı~11M ~ 292 nci say:ısı her za

lıı ~t;underecatı ile çıktı. 
~lıııt - Dlyarbııkırda nesre

~ıı-, ?necmuasının 4 üncü sa-

TAN 

!\filli Müdafaa Vekaleti, Demirci Mehmet Efeye Milis Albay Rütbesini 

Verdi. Bu Yazıda Demirci Efeye Ait Bazı Hahraları Okuyacaksınız 

o o o Yazan: Sevim SERTEL 

DEMiRCi EFEYE İki Asker Arasınaa • rarasız Kalan 

AiT HATIRALAR 
Milyoner - Gazetedeki Resim 

A !manya ile Fransa bugiin harbe. gecen gün Sofyaya Amerikalı bir milyo. 
den iki devet olmakla beraber ner gelmiş, fakat yarım saat içinde mete_ 

Almanlar ve Fransızlar arasında biribir_ liksiz bir adam vaziyetine düşmüııtür. 

teriyle c;ok iyi geçinenler hatta sevişenler Vaka şciyle olmuştur: 

T AN'm bir sütunu ucuna sı-
kıştırılmış küçük bir tel. 

grafta, "Kuvvayi Milliye zama. 
nmdaki fevkalade hizmetine kar. 
şılık olmak üzere,, Müdafaa Mil
liye Vekaleti tarafından Demirci 
Mehmet Efeye Milis Albay rütbe
si verildiğini okudum. Milli bir 
takdir damgası taşıyan bu telgra
fa sevindim. Ben, demirci ile, bir
çokları gibi, en faal zamanında 
beraber bulunmak, onu tanımak, 
müşahede etmek fırsatını bul
dum. 

Demirci Mehmet Efe, Yörükali, 
Golrçen Efe ve yurdun dağla
n~ıda doğmuş, büyümüş diğer 
k~y çocukları ırkımızın işlenme
mış cevherini teşkil ederler, yeni 
açılmakta olan köy enstiti.ilcri bu 
cevheri ilk defa işliyecektir. 

Biyolojik vasıfları itibariyle 
bunlar, harikulade mukavemet 
kuvvet ve hamle yapmak evsafı~ 
na, psikoloji bakımından fevka
lade ruh kuvvetine, sosyal bakım
dan tesanüd·e, yüksek ve fıtri bir 
!uı:t' duygusuna ve hür yaşamak 
ın~.ıyakına sahiptirler. Hayat ve 
mucadeleleri ise zekalarının ve 
hadisel~re intib~k kuvvetinin de. 
recelerini göstermez mi? . .,#..WJ;e.. 

---Yazan: 
Asım Kültür 

akış, geliş ve oluşunu çok kolay. 
lıkla seziyordu. Ben, onun zeka
sını ve ciddi hadiseler, hatta da
valar karşısında ani ve başarılı 
karar ve hazl!' cevaplığmı bilhas. 
sa şu nazik mülakatta tanıdım: 

O devirde, günün birinde, Na
zilli ve havalisi başkumandanı De
mirci Mehmet Efe ile konuşmak 
üzere Sökeden bir İtalyan bir.ba
şısr gelmişti Hatırımda kaldığına 

göre, adr Fernari idi. Onun asker
den ziyade siyasi bir memur oL 
mas• çok muhtemeldi. Süvari za. 
blti gözüktüğli halde, beraberin-

• dek1 ata iyi binemiyordu. Bu mü
lakatta ben tercümanlık yapacak
tım. Muayyen vakitte eve ı:!ittik. 
Demirci, İtalyan zabitini çok sa
mimi bir surette karşıladı ve: 

- Dostlarımızı evimizde gör
mek bizi çok sevindirfr. Biz Türk
ler. düşmanlıktan ziyade dostluğu 
severiz, dedi. 

Bu kabul ve sözler, zabitin çok 
hoşuna gitti. Sofrada şundan, 
bundan, eğlenceli şeylerden bah
sedildi, yemekten sonra kahveler E saretten dönüşte anamı An- içilirken, İtalyan binbaşısı söze 

ça nahiyesi camiinde bul. başladı. Hulasaten dedi ki: 
duın. · Bir gün sonra, yabancı bir _ s0··z1erun· h' b' t h · dl b"l ıç ır aa hüdiı 

.1ır ı ~ne ihtiyaç olduğu için, Na- tazammun etmez. Sizinle konuş.. 
zı ~ eyeti merkeziyesinde bir mak ve sizden öğrenmek istedi-
vazıfe a!dun. Demirci Mehmet E- · f ğim şudur: Istergiyadis, İzmirde-
e, bu zamanda Nazilli ve havalisi ı · k 1 b k ı::ı onso osumuzu ziyaret ederek 
aş umandanı idi. Şöhret ve mu. 
ff k "Siz hemen arkamızdan işgale 

va a ıyetin en yüksek devrini k d arar verdiğiniz takdirde, biz Ay. 
yaşıyor u. Aydın cephesinde düş- dını tahliye etmek istiyoruz. Bu 
man tevkif edilmişti. Nazillide bir 'd suretle aramıza girer, bu cephede 
1 are kurulmuştu. Bu hal, l:>u şöh. Türklerle çarpışmamıza da mani 
ret, bu muvaffakıyet bana fevka- olursunuz., demiş. Yunanlılar bu 
iade garip görünüyordu. Kendi k şehri tahliye ederler ve Aydın ta. 

endime, "cahil bir adamın, dağ- rafımızdan işgal edilirse, itiraz et-
dan inmiş bir şakinin başkuman . kl . . .. .t 
d . . .. - rnıyece erını umı etmekle bera. 

an olması, ıdareı hükfunet etme. 

ber noktai nazarınızı ogrenmeyi 
faydalı bulduk. Buna ne dersiniz? 

Demirci, bu sözler karşısında 
kırbaç yemiş, çevik bir at gıbi di
kildi ve bana dönerek: 

- Bizim oğlan. dedi, ona şunu 
sor: "İtalyanlar benim dostum 

~·ok değildir. Bunun en iyi misallerinden. 
biri iki arkadaş, fakat düşman askeri ara_ 
!lında geçen ve bir çok mahallerde nakle • 
dilen bir muhaveredir: 

Henrich ile Jacques Bcrlinde tam sekiz 
sene beraber ayni tıbbiyede okumuşlar_ 

dır. Milliyetleri ayn olmakla beraber bu 
iki arkadaşın tam 8 sene içtikleri su ayrı 

mudurlar?,. gitmemiştir. Jacques mezun olduktan son. 
ettim. ra Parise dönmüş burada doktorluk yap. 

Buraya iş için gelen bu zat tam 2000 
dolarlık seyyah çekiyle gelmi;itir. Kend 
söylediğine göre yollara güvenmediği için 
bütün parasını çeke tahvil ettirmiş ve ya_ 
nma yolda harcamak için ancak 100 dolar 
kadar nakit para alnu~tır. Maksadı SoL 
yaya varır varmaz bunları değiştirmektir. 

Fakat, yolların karışıklığını Amerikalı 
milyoner gibi banka da nazarı itibara al. 
maktadır. Bu yiizden de çek kabul etme_ 

mrya başlamıştır. Beri tarafta Henricb te mektedir. Eğer milyonerin parasmı tel. 
- Ah, evet, dedi; ondan şüp- Berlinde bir hastaneye girmiştir. Zaman. grafla Sofya Bankasına naklctselcrdi me_ 

he etmemek lazımdır. la her iki gtmç te iyi şöhret yapmışlar_ sele yoktu. Fakat şimdi banka bu çekleri 

Bunu aynen tercüme 
Binbaşı derhal: 

Bunun üzerine 
suali de sor,. dedi: 

''Şu dır. Derken harp gelmi" ve her ikisini de hemen kabul edip milyonere para vere. Demirci: .,, 
askere almışlardır. memektedir. Zira bu c;ekleri Y'Olhyacak. 

- Bir dost, diğer bir dostun 
fenalığını ister mi? 

Ve bir gün Jacques alayı ile beraber lan vasıtalara emniyetleri yok. Ya tayya_ 
Almanlara esir düşmüştür. Di..7.inden fena re yolda indirilirse. Kimbilir? Evvela mil_ 
halde yarahdrr. Fakat 24 aaattenberi yoner beklemeli.. Bu çekler Amerikaya 

İtalyan binbaşısı buna da: düşman tayyarelerinin Üzerlerine yağdır. varsm oradan çeklerin salimen muvasal:ı. 
- Şüphesiz istemez, cevabını dıf'ı cehennem, arkadaşlarmın birer iki. tına dair Sofya Bankasına telgraf c;ckilsin, 

verdi. ~er yrkrlışr kendi istırabrndan daha kuv. ondan sonra milyonere çeklerinin muka_ 
Demirci Mehmet Eie, .. tamam,, vetlidir. Fakat yaraım1n vahametinden bili olan parayı verecekler. 

dedi ve bana: dolayı da onu hususi bir odaya koymuş_, Yani, söziln kısasr, ı;mdilik milyoner 
- Şimdi söyliyeceklerimi ona !ardır. beş par•m: kalmıştır. Ancak Amerikaya 

söyle. "Eğer Yunanlılar Avdın- Nihayet onu muayene edecek doktor acele .,ektiği bir telgrafla buraya parayı 
dan çıkarak, yedne İtalyanl;r gi. geliyor. Jacques ona tekrar hayat vc::e. telgrafla göndermelerini bildirmiştir. 

k 1 ı b · · cek olan bu düşman eline bakryor ve son_ Şimdi oteldeki odasına .kapanmıs onu rece o ur arsa, enım maıyetim-
de çalışanlar bunu görünce, "bak ra kafasını ona doğru kaldırryor. Gözleri bekliyor 
Demirci Mehmet Efe yurdumuz- çok iyi tanıdığı iki çift gözle karşıla,r. • 
dan gavurun birini çıkarırken, yor. İki ağızdan birden birer hayret ni_ Gazetedeki Resim 
yerine başkasını koyuyor,, diye- dası çıkryor. 
cekJer. Tabiidir ki, bu vaziyette - Jacqueıl 
benı de bu makamda tutacak de- - Henrichl 
ğillerdir. Halbuki dostum oldu~ - İki çift el bir an iç;n buluşuyorlar. Son. 
nuzu ve dostlarının fenalık! u ra her taraf karanyor ve Jacques ötesini 

arını h t 1 K d" . d . . istemedı·gwı·n· . .. 1· . 1 b a rr ryamıyor. en ıınn en geçmıştır. Bu · ızı soy ıyen sız er, u . 
halden siz de, benim kadar mem- j son darbe bepsındeıı kuvvetli gelmi~tir. 
nun olmıyacaksınız değil mi?,, * 

Bunu da aynen binbaşıya ter- p Kal Mil 
cüme ettim. Dinledikten sonra, arasız an · yoner 
şaşkın ve durgun: 

- Evet, dedi ve konucşmayı 
kesti, kalktı, müsaade aldı. Yolda 
düşünceli ilerliyor, kendi kendine 
konuşuyordu. Bir aralık: 

- Demirci Mehmet Efenin tah
sUsiz bir adam olduğu kolaylıkla 
kabul edilebilir mi? dedi. 

Cevap vermedim, onu uğurla. 
dnn, ayrıldı, gitti. 

o ünyanın bu çok karıştığı günlerde 
vesaiti nakliyeler de güvenilemez 

bir hale gelmiştir. Gemilerin batırılması, 
trenlerin ansızın kapattlan hudutlarda ta_ 
kılıp kalması, tayyarelerin düşürülmesi 

gibi tehlikeler karşısmda gerek seyyah. 
lar, gerek posta intizamını kaybctmİ§tir. 

Tabii bu vaziyetten mutazarrır olanlar 
çoktur. Fakat bu yiizden hazan acayip va_ 
katara da tesadüf olunmaktadır. Mesela 

J ngiltere adasının bu kadar doğnı-
dan doğruya tehlike ile karşılaş· 

ması tarihte pek nadir tesadüf ettiğimiz. 
h5diselerden biridir. Bunu pek iyi id
rak eden İngilizler de her türlü tedbir
lere baş vurmuşlardır. Bu meyanda ilk 
nazarda düljman hücumuna maruz olan 
şehirlerdeki çocukları toplnınış ve bım
lıın daha emin yerlerde kah büyük mü
esseselere dağıtmışlar kah da vaziyetleri 
müsait olan ailelerin yanlarına vermhı· 
lerdir. 

si mümkün olur mu?,, diyordum. ,-
Unutuyordum ki, her hadise 

şekline ve mahiyetine göre, kah
ramanmr ortaya çıkarır. Yalnız 
ölüm ve korkunun hakim o:iduğu 
bu fevkalade günlerde, Demirci
den ve Yörük 

1
Aliden, veya o ru. 

hu taşıyanlardan başkasının bu 
havalide, bu hadiselere göğüs ger
mesine imkan yoktu. Nazillide 

lr J ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA 

Bu arada Doverl! bir kaptanın kı
zı olan Janln'de iç İnı:;ilterede ufak bir 
kasabadaki bir yetimhaneye yol1anaR 
~up arasındadır. Burada yenl gelen 1:0-

cuklar ile yetimler arAsında ilk giinkri 
biraz anlaşamamak olmuştur. Zira ana
lı babalı bu yeni gelenlerle kimsesl7. yav
rucuklar birbirlerine evvel[! prk ısına
ınamışlardır. Maamafih az 7.amandıı ye
timhaneye iltica eden yavnılar bura.mn 
inzibatına ve hayııtına alışmışlardır. Ya
bkhanede yatmak, yemekhıınede yemek 
güçlerine gitmez olmuştur. İşte bir giin 
bu yetimhanenin yemekhanesinde şöyle 
bir vak'a olmuştur: 

Sofrada yemek yerlcrkrn na~nı~a kii
cük Janin'in gözü sofra iızerinı> açılan 
gazete k~ğıdındaki bir resme tıılı:ılmış
tır. Bu ağzında piposu, başında kasketi, 
bulunan ve tebe~;cıiim eden bir kaptanın 
resmidir. Janln heml'n: 

eski bir ilk tedrisat müfettişi de~ 
laletile Demirciye takdim edil. 
dim. Zayıf, kısa, cılız bir şeydi. 
~.akat fevkalade çevik idi. Az söy
l~yor, daha ziyade dinlemeyi se. 
VJyordu. Elimi sıktı ve bana: 

- Senden bana bahsettiler 
Fransız dili biliyormuşsun bizi~ 
istihbaratta çalışacaksın .. .' Söke. 
den İtalyanlar geldiği zaman, on
larla da konuşursun. 

Demirci, fevkalade bir surette 
vuzuhu sever, derhal karar verir 
ve hemen tatbik itiyadma sahip 
bulunurdu. En çok nefret ettiği 
kırtasiyeciliktl Bir gün zanııe. 
dersem tahrirat katibi, kaymaka
~ın birine yazılmış bir telgrafı 
ımza için getirmişti. Bunda şöyle 
yazılıydı: 

"Cephedeki efradın ihtiyacı için 
kazanızdan dört bin kilo buğday 
ve hayvanat için de beş bin kilo 
arpanın kısa zamanda gönderile
rek, neticesinin bildirilmesi ve 
hemen sevkedilmediği takdirde 
sebebiyet vereceklerin mesul ola~ 
caklarınm icap edenlere tebliği. 

Katip, telgrafı okuduktan sd~
ra Demirci kolunu kaldırarak: 

- Yahu, bunları yazmasını 
bir türlü öğrenemediniz, dedi, bu 
kadar manasız şeyleri neden ya. 
zryorsunuz. Bolluk zamanda buğ. 
dayı insanla~, arpayı da hayvan 
yer. Bunu bılmezler mi ki ... Bun
ları telgrafa neden geçiriyorsu. 
nuz? Sonra göndermezlerse, me
sul olunacaktır, diyorsunuz. Or
tada fol yok, yumurta yokken, ce
zadan bahsedilir mi? Bu ışlcr 
böyle yürümez, şu telgrfilı bir 
tarafa bırak ve kaymakama şöyle 
yaz: 
"- Kazanızdan dört bin kilo 

buğday ve beş bin kilo arpayı ö
oür gün Nazilli ye ulaştrracaksın. 
Bu kadarı kafi... " 

O cmirci Mehmet Efede dik
kat ve ha.rıza şayanr hayret 

derecede kuvvetlivdi. Hadiselerin 

BiZDE TAKLiT 
B izim çocukluğumuzda, "met-

tah,, denilen mukallitler 
vardı. Bunların en meşhuru met.. 
tah İsmet merhum idi. Ben, bu a. 
damın pek çok hikayelerini bü
yük bir zevkle dinlemiştim. Son.. 
raları, taklidin güçlüğü ve in~eli
ği hakkında fikir sahibi olmıya 
başladığım zaman anladım ki, 
rahmetli cidden kabına varılmaz 
bir sanatkar idi. O kadar ki, on
dan sonra bir daha o kuvvette a
dam yetişmedi. Gerçi İsmetten 
sonra, bir çok mukallit ve mettah
Iar gördüm. Bunların nnsında 
Süruri merhum gibi profesyonel
ler, Kadıköylü Refik gibi ama. 
törler ve Naşit gibi kuvvetli sa
natkarlar, hatta Tahsin gibi pek 
kuvvetli mukallitleri yakından e
tüd etmek fırsatını buldum. Bun. 
ların her birinde emsalsiz kuvvet 
ve meziyetler müşahede ettim. 
Lakin İsmet merhumun bunlara 
nazaran en büyük üstünlüğü şu 

idi ki; rahmetli ne taklidi yapar
sa; şemailini, fizyonomisini der
hal o kılığa sokar, taklidi yalnıı 
telaffuza değil, bütün hal ve et
vara teşmil ederdi. 

Ondan sonraki yeni ve eski hü
tün mukallitlerde maalesef ihmal 
edilen bu nokta, taklidin kıyme
tini düşürmüş ve onu maskaralık 
haline getirmiştir. 

Bilhassa bu arad;ı rsrarla yapı. 
lan bir hatayı zikretmek isterim. 
Bfaim yeni rnukallitlerimiz bir 
Çerkes, bir Arnavut, bir Yahudi, 
veya bir Arap taklidi yaparken 
ona, onun seylemiyeceği sözleri 
söyletilorlar. Onun taşnnıyacağı 
fikirleri taşıtıyor ve bilmesine 
imkan olmıyan mevzulan müta
laa ettiriyorlar. 

Gerçi bu ilk na.c.draa runaı o
luyor. Çünkü tuhaflrk nihayet, 
eski edebiyatta (terdit) denilen 
beklenmedik netice ve tavrrJar
dır. T.fıkin nnııtnlııvnr ki. t:ıklit. 

•••••••• Yazan: •••••••• 

f B. FELEK f .......................... 
başka şeydir, tuhaflık başka. Böy 
lece taklit rezil oluyor ve böylece 
Çerkesin, Arnavudun, Arabın de
mediği şeyleri, düşünm.iyeceği dü
şünceleri onlara verince, işte bir 
tuhaflık, belki de rabıtasız bir 
gülünçlük peyda oluyor. Ne gibi? 

Benim baytarlıktan, Nurullah 
Atanın bahçıvanlıktan, A vram 
Galantinin pehlivanlıktan, Peya. 
mi Safanın iktısadiyattan, Fazıl 
Ahrnedin mihaniktcn, Yahya Ke
malin hesaptan, Ali Nacinin usu
lü fıkıhtan, Çoban Mehmcdin e. 
debiyattan bahsetmemiz gibi... 

Fransadan Haberler 
B iliyorsunuz; iki türlü Fran

sa var: 
Birisi işgal altında. Memleketin 

beşte üçü. 
Diğeri serbest. 
Buna göre de, orada iki hüku

met var: 
Paris hükumeti, Vichy hüku

meti.. 

Paris hükumeti, Alman orrlusu
nun elinde. Vichy'de Mareşal 
Petain var. 

Acaba Fransada ahval, efkar ne 
alemdedir? diye merak etmemek 
kabil degil. 

Alman kontroHi altındaki rad. 
yo istasyorı.larmdan bir şey anla
şılmıyor. Işgal altında olmryan 
yerlerdeki haleti ruhiyeyi anlat
mak için, son gelen bazı Fransız 
gazetelerinden bir, iki parça nak. 
ledeceğiz. 

Bellr> bir fikir Prllıımpif,.. ~mJca,., 
verir. 

''Vlchy - l\1areşaı Peten, Mosyö l.öb
rön'iln ::ızlmeti ~cbrbile boşıılan Sevin
ye pavyonuna nakilden sarfınazar et
m ic: v .. i:ı<mım::ı vii7iinnPn h:ıc:ıl nl:ır.ak 

' mkıntı ve teahhurlardan içtinıı)') için 
(Parkoteli) nde kalmayı tercih eyle
miştir. Fakat, bir takım meraklılarla 
dolu olan Parkotel'inde, Mareşalin gi
dişi, gelişi, sofrada yemek yiyişi, elhasıl 
en u!ak hareketi bile bu meraklıların 
tecessüsüne maruz olduğu için devlet 
reisinin etrafında bir mahremiyet ser
visi ihdas olunmak lüzumu hissedil
miştir. Artık, Mareşalin masası etrafı
na mahirane surette konan bir takım 
paravanalann kırmalı kretonlan, bin 
bir meraklı gözün tecessilsüne sed çek
mektedir. 

Her gün bine yakın kimsenin gelip 
geçtiği otelin holünde de Mareşali göz
lemiye gelen müteeessislerlt'.! hakikt fş 
adamlarını birbirinden çııbucıık ayıra
cak tertibat alınmı','lır. 

Böylece ez.iei meşguliyeti sırıısınd;ı 
Mareşalin etrafında hayli, slikOn ve 
mahremiyet tce~sils cdebilecelttir." 

Fransanm Talihi 

J ournal des Debats yazryor: 

Tabiati ve ahalisile Fransa 
devam ediyor. Çocukları ve top
rağı var. Yuvarlanmasını tacil e
den zaaflarına rağmen, olduğu gi
bi duruyor. Aynlamadığı topragı 
meziyetlerini muhafaza ettığ; gi. 
bi, Fransız ruhu da esaslı hatla
rile birlikte kudretini muhafaza 
ediyor. 

Fransız medeniyetinin feyizlen
diği pınarlar kurumamış v~ l:l~şı
mrza gelen felaket bunları kurut
mamıştır. Fransanın mano::vi ve 
fikri talihi. yı:ıratma kuvvet ve 
kudreti ile dolu genç bir mcm
lekctirı talihidir. 
Vilayetlerımizden bazıları mağ

h'.ı.biyetimizden dolayı ağır surette 
musap olsa bile, fikir ve zeka vi
layetlerimizin ve bütün cihanda 
malik olduğumuz görünmez sal
tanatımızın zaafa uğramadığına 
ve hakimiyetimizin vüsat!ni ifa. 
dede devam edeceğine emm bu
lur•maktay:z Her Fransrz. hu sal
tanat ve hakimiyeti, istiladan ko~ 
rumak için mücadeleye devam et
mr.liciir. 

- Ah bııbam, diye bir çı.1(lık knp:rnnı~ 
ve sonra resmin altını okuma::a başla
mıştır. 

"Dünkü biiyiik deniz n111harebı>~inrlE 
yaralananları kurtarmak içın ızn~frrdıı.:: · 

y:.rarlık hayatına mal olan Doverli k;.ıp-

tan .... " 
Janin burd:ın ötesini okııy~maınış, hıc

kırıklar içinde masanın Uzcrine kap:ln· 
mı~tır. Artık onun da bir evi bir babR
sı yoktur. O da bu kimsesiz çocuklardar. 
birisi olmuştur. 

1 KARİ :MEKTUPLARI 1 

İhtikara Karşı 
RilAI ve arkadaşları im7.1ıı;ile a ımı:ımız 

bir mektupta deniliyor ki: 
"21-7-!140 Pazar güııii arkade~l<ırıınla 

biı'likte SmıdıyP ı;ta7.İno~ıın;ı J:!ittirn K:ırır
faki tllrifcde mcze~i ile bcrııbcr ıçki fı
yatı 147,5 kuruş olarak lliln edilmişti. 
Gelen meze kitaba uyrlurmak k;ıhilın
den olcluğu için reddettik. Snnuıııia hı>
~ııp ı;ordıık. Meze olmadı:!ı halde bir.den 
tll5 kuruş aldılıır. G:ırsonrlım rıldı{!ıınız 
pusla ile kar::ıkola gittik. Vaziyeti anlat
tık. Komiser Necmi Gurdrıl bizi dinlecii. 
Memur Muhrırrem Kaya zabıt tııtfu. Gıı
zino<:'tılar da inkar edemediler. Krırakol
dıı bizim gibi bircok şikıiyetçilt"r dııha 
vardı. Onlar da zaptı imzııl:ıdılar. Uma
rız ki buna bir care bulunıır.n 

• 
Bir Lôğam Pat1amıış 

Bir okuyucuınuz, telefonla :;u ~ık.ıyetini 
bildirdi: 

"GalAtnda Şirketi lfayrive hinasının 
buhındu!!u su iskelesi snlrnt!ınrlııki J!i
'lm bir hafta cn·C'I p•ıll;ıınış \'f" hıı~ııııe 
kadar ıi;ı ti\mir crMmcıniştir, (';ırfıle . l•ll 
yüzrlf'n ~C'rilm<':r bir halı> .t!l"lnırı..tc lıı. 
\liik,ıoarlıırın n:ızarı dikkatini cclbctmc
nizi rica ederiz." 

• 
CEVAPLARl/Jl/Z: 

Bursada T;ıyahatun m.ıhall~•~ Fırı" 
nkağında 20 numarnda Nihat Uz'a: 
"Bahsetti~ini7. ~ekildeki muhııbPratta 

pul ilsakına lüzum nlm~rlığınıı ~öre. c;i;ı:
dCfl pul yapıştırmanıı:ın istenilnıc.~i her 
halde bir yanlışlık esı>ridlr. Manmnfih, 
bizce, hlldlscnin i7.am cdilmcğc dC'ger ta
rnfı vnklıır." 



6 l A ~ ==========::ı=::================~ ,) J ..... 

41 Kalem Muhtelıf Eb'atda Demir 
Malzeme Alınacak 

Tahmin edilen be<leli (75932) lira (50l 
cmruş olan 41 kalem muhtelif eb'atda 
cicmlr malzı-me asker1 fabrikalar umum • 
rniıdürlül:ü merkez satın ıılma komisyo
nunca 9-8-910 Cuma l':Ünll saat 15 te ka
"'alı zarfla ihale E'rlllecektir. Sartname 
(3) lira (80) kuruş mukıtbilinde komis
vondan verilir. T"lipfcrin mu,·al>:kat te
~inat olıın (5046) lirıı ((i:t) kurusu hil\' 
teklif mektuplarını mcnkı'\r t!ilnrle saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dılerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
" f'l'l:ırlri,.lr,.lnd.,ki ''"'~::ılkle komi~yoneu 

olmadıklarına ve bu t5le allıkadar tüe· 
ciır..ı .. r• olduklarına dair Ticaret Odası 

vesikasile mezkür gün ve saatte komis
vonıı müraeııatlan. rn::ını 

100 adet Y•"''"'" ıondurme ve ııı yap 
ma ııleti alınacak 

1 
Mevcut evsaiınıı uygun olınak üıere 

1 
15 lıtrelik 4 No. lu 100 adet yangın sön- ı 

ritlrme Ye sis yarma ııleti 1/ A~usos/940 
rıerfembe gunü saat 16 da pazarlıkla a- 1 

:ınacaktır. Evsafırv,, ı;örmek Ye icap eden 
izahatı almak istiyenlcrin her gtin ve pa- , 
'??rlığıı iştirak edeceklerin de belli t!Ün , 
,.e sruıtte Kasımpasada bulunan komis
yona birer nümunclerile müracaatlan 1 

(6646) 

1 lıtınbul ikinci lrnıı Memurluöundan: 1 

İflasından dolayı muamelesine bakıl- ' 

makta olan Galatada :\fumhanc cadde-

MiLLi Pi.VA~~ N 
Tam Bilet ve T a,P ikramiye 

Esasına İstinat Eden 

7 Ağ"~tos 1940 
I krw11iyc adedi 

1 
1 
2 
3 

40 
200 

2.000 
20.000 
20.000 

ikramiye miktarı 
Lira 

40.000 
10. o 
4.0 o 
2.000 
1.000 

100 
8 
3 
2 

İkramiye 
Lira 

6 00 
40.000 
20.000 
160000 
60.000 
40.000 

FiLM 
sınde Kutu hanında Vapur atentacılığile 

iştigal eden OJino Rosinin ifldsının ka

panmasına mahkemece 19-7-940 tarihin-

de karar verlldlği iıtın olunur. (28362) ' 

42.247 40.000 
Bu çekilişte 200.000 numara vardır. Tam biletle! 

2 liraya; yarım biletler 1 liraya sat1lmak:adır .. 400.0_01~ liralık satış hasılatının % 60 ı (240.000 hra) ıkramı). 
olarak dağıtılacaktır. 200.000 biletin 42.247 si ikran~ı· 
ye kazanacağından ikramiye isabet nisbeti % 21, 1 dır 
Yani 100 bilette 21,1 bilet mutlaka ikramiye kazana· 
caktır. 

İstanbul Levazım Amirliği · 
Satınalma Komisyonu· İJan1an 

Adet 

ı~s.ooo 4XB perçin ~Msf. 
180,000 4XS orta perçin pulu. 
32,000 Büyük madeni düğme. 

140,000 Kesme kanca. 
125,000 Koprilliı sürgü. 
125,000 Koprllsüz sürg{l.. 
Yukarıda yazılı 6 kalem malz~enin 

rııu:arlıkla eksiltmesi 7-8-940 Car,5amba 
ı;l1nQ saat 15.30 da Tophanede Lv. Amlr
ll!f ntın alma komisyonunda yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 14,485 lira 50 
kuru$, ilk teminatı 1086 lira 41 kuruştur. 
Snrtname ve nümuncleri komisyonda ı;ö
rulür. İsteklflerln kanuni vC3lkalarile 
belli ısaatte komisyona gelmeleri. 

• Kile 

700 Makin~ yalı ya1lık. 
700 .. .. klşlık. 

500 Mobllrıll. 

MOO Benzin. 
6000 Motorin. 

(181 - 6594) 

Yukarıda yaz.ılı ben:dn ve yıığııınn 

pazarlıkla eksiltmesi 7-8-940 Çarşamba 
ı:üntl saat 14.30 da Tophanede Lv. Amlr
lı~ 1&tın alma komisyonunda yapılar.ak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 3280 lira 30 
~. kaU teminatı 392 lira 5 kuruştur. 
Sartn,.mesl komisyonda görülür. İstekli
lerin belli saatte komiryoı;ıa gelmeleri. 

(184 - 6597) 

• 
25 ton lavemarin kömürü alınaeııkbr. 

Paurlıkla eksiltmesi 2-8-940 Cuma günü 
nat 11.30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tıl\ ahnıı komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin teminaUarllc belli saııtte ko
n:.i&yona gelmelqi. (197 - 6711) 

• 
9000 kilo tutuşturma odunu alınacaktır. 

il . . ..ıu .. 50 C. C. ,, .. % 10 50 c. c. 
1000 .. .. ,,. 

o 10 100 c. c . 
5000 .. • .... 10 20 c. c. 

Yukanda yazılı dört kalem eczanın 

P<!Zarlıkla eksilbncsi 6-8·940 Salı günil 
saat B de Tophıınedc Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah-

min bedeli 6625 lira, ilk teminatı 496 lira 
87 kmustur. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. fsteklılerin belli saatte komisyona 
gelmrleri ( 16.> - 6.JOB) 

Kilo 

250 
200 
200 

• 
Asit s:ıtisillk 

Bizmut karbon 
Salol 

Yukanda yaz.ılı tlç kalem ecra alına
caktır. Pazarlıkla eksiltm~i 5-8-940 Pa
zartesi günü .:aat 14 de Tophıınede Lv. 
Amirligl sııtın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 4500 lıra, katı 

teminatı 675 liradır. fsteklıll'rin belli sıı
atte komisyona gelmeleri, (167 - 6510) 

• 
9000 adet bakır karııvnna alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 5-8-940 Pazartesi 
günü saat 15.30 da Tophanede Lv. A· 
mirliği satın alma komisyonunda yııpı-

lacakt•r. Tahmin bedeli otuz iki bin dört 
yüz liııa, ilk temlnntı 2140 liradır. Şart
name ve nilmunesi komiı:yonda :?Örulür. 
İsteklilerin kıınunl ve.cıtkalarıle belli ta
ı:tte komisyona gelmeleri. (177 - 6550) 

• 

Pazarlıkla ekşiltm~i 2-8-940 Cuma gü
nü saat 11 de Tophanede Lv. Amirliği 
ııatın alma koı\lsyonunda yapılacaktır. ri. 
İs~..klnerın teminatlarile belli saatte ko
misyona gelmeleri. (198 - 6712) 

130 ton kuru soğan alınacaktır. Pazıır
lıkla eksilbn!!si 2-8-940 Cuma günü saat 
15.30 da Tophanede Lv. Amirliı-i satın 

alma komisyonunda yapıl11caktır. Tah
min bedeli !il 75 lira. ilk teminatı 463 lira 
12 kuruştur. Şartnamesi komisyonda göJ 

rü!Or. f!teklilerin kanuni ve~lkalıırile be
~abcr belli saatte komisyonıı ıtP.lmele

(176 - 6549) 

• 
Adet • 1-8-940 tarihinde kapalı ~na ~ksilt-

mKi yapılacak olan ~ Y\1% bin paket 
çorbalık aebz.e komprimesinln kapalı 
urfiA eksiltmesi görülen lüzum üzerine 
S-8-~40 P<'r~embe günQ saat 15 de Top• 
hııncd~ Lv. Amirliği satın alma konus
yonunda yapılacaktır. Tahmin be<lell alt
mı~ ık! bin be~ yuz lira, ilk teminatı 4375 
l•radır. Şartname ve n0munes1 komisyon
da gôrulur. istekffierin kanun! vesikala
nle tekli! mektuplannı ihale :ıaatindcn 
bir saat evvel komisyona vermeler!. 

(199 - 8713) 
( 

t!!.000 metre kolanlık (erit alınacaktır. 
p1ızarlk1a eksiltmesi 2-8-940 Cuma gü
nü saat 14.30 da Tophanede Lv. Amirliği 
s.ııtın alma kom~onunda yapılacakbr. 
rııhmln bedeli 4200 lira, ilk teminatı 315 
liradır. Numunesi komisyonda gorO!ür. 
!eteklilerin kanuni vesikalaril<' belli sa
atte komisyona gelmeleri. (liO - 6513) 

Kilo 

ıoon Flör r!ö Ulöl 
500 Glıserln 

6 Arena! 

• 

Yukarıda yazılı Qç kBl .. m eczanın ra
ı:arlı1tla eksiltmesi 5-6-040 Paı.artesl_ ~
nli saat 14 de Tophanede Lv. Amırliğı 
nııın ıılına komisyonunda yapılacaktır. 

f;ıhmın bedeli 1680 lira, kat! teminatı 
?52 lirııdır. Şartnamesi komisyonda go
·iJlur isteklılcrın belli saatle komısyonıı 
;dmcleri. (166 - 650:)) 

900,000 erkekli clism büyük alümin
yum kapsol. 
erkekli dişili küç~k alümln-4,000,000 
:rum knpsol. 

İki kale;;, kapsolun pazarlıkla eksilt
mesi 7-8-940 Çar;ıamba günü saat 15 de 

Tophanede fı;t. Lv. Amirliği satın ~ma 
komisynnunda yapılacaktır. Hep~ınin 
tahmin bedeli elli bin lira. ilk trmınatı 
3750 lirııdır. f'ümune ve şartnamesi ko-

mlı:yonne ı;öriilür. hteklilerin kanuni ve
slkalarile belli saatte komisyona gelme
leri. (li9 - 659:?) 

• 
Adet 

fi600 Haki bobin. 
3000 Siyah " 
1850 metre J,.Aelvert k'Ln'deıa 

3150 " Haki 
2970 paket siyah vatka. 

Yukanda yazılı 5 kalem malzeme 
6-8-940 Salı g{infi saat 15.15 de Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3484 
Ura 60 kunış, ilk teminatı 261 lira 37 
kuruştur. Şartname ve nümuneleri ko
misyonda ı:öri\lur. fstcklilerin belli :eaııtte 
komisyona gelmeleri. (180) (6393) 

• 21 kalem 31 K 22 Dikiş makine yedek 
parçası alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
2-3-940 Cuma g\lnü saat 15.45 de Top
hanede Lv. Amirlıgi satın alma knml~
yonıında yapılacaktır. fstcklilt'rin 312 lı-

1 

Devlet Havavolları Umum 1 

Müdürlüğünden: 
1 _ Elhıs Tayyare Meydanı plinkotelleri ile. pist in~aııtı iki sistem üzerin.. 1 

den ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıka~ılmıştır. . 1 
2 _ a) Sisteminin muhammen bcdc!ı 312.883 lıra 17 kuru~ olup muvakkat 1 

teminat Hi.266 liradır. . 1 
b) ı;isteminin muhammen bedeh 264,244 lira olup muvakkat teminatı H.320 1 

liradır. . ~ .. 
3 _ Eksiltme 5/8/1940 Pazartesı ı:unu saat 11 de Hava Yollan meydıınında 

k •. mum müdürliık binasında toplanacak komisyon tarafmdan icra edilecektir. aın u • h • . . 
4 _ Bu işe ait fennı ve ususı şartnamelerle mukavele proJe ve resımler 16 

L . ukabilinde Devlet Hava Yolları Tayyare meydanında kain Umum Müdür. ıra m k . . • 
1 .. k pinu.ında bulunan Alım satım omısyonundan temin edılır. 
u 5 _ Eksiltmeye gireuklerin Münakalat Vekaletine ihale tarihinden en geç 

k• wün evvel istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası almaları şarttır. Se iZ .. • • k 
İstidalarla buna benzer ışlerı yaptı larına dair isi yaptıranlardan aldıkları 

vesikaları raptedeceklerdir. Zamanında müracaat ctmiyenler ve ehliyet vesikası 
almıyanlar giremezler. 

6 _ Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale tarihlndcn bir saat evvel ek_ 
"it k·~misyoı:ıuna makbuz mukabilinde vermeleri ve hangi sistemi ne kadar 151 

me '' · ·· 1 · 1. d " "/3928 tenzilatla kabul ettiklerinı ı:arahaten gosterme en uım ır. 637'. .. 

T. IS BANKASI 
KÜÇüK 1940 

CARI HESAPLAR 
İKRAMİYE PLANI 

194.0 İKRAMİYELERi: 
1 adet 2000 llralık = 2000.- llra 
3 • 1000 .. = 3000.- .. 
e • 600 • = 3000.- .. 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- .. 
76 • 60 • = 3750.- • 

210 • 26 .. = 6250.- .. 
Keıldeler: 1 ıubat, 1 may11 

1 aOuıtoı. 1 lklnclte,rln tarihlerinde 
vııoılır 

ra 15 kuruş kaU temlnatlarilc belli saat- komisyona 'elmcleri. (185 - 65!)8) 
te koml!:yona gelmeleri. (183 - 6596) • 

• 15.000 adet boş un çuvalı alınııcııktır. 
400 adet tevhit sC!lH'ri iskeleti alına- Pazarlıkla eksiltmesi taliplerin getirecek

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1-8-910 lcri nümunelerdcn bcğenil,ıek üzere 
Pcr:cmbe günu saat 14.30 da Tophanede 1-8-940 P~şP.mbe ~?nü saat 14 de Top
Lv. Amlrligi satın alma komisyonunda lıancde Lv. Amlrllğı satın alına komis
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1600 lira, 'I yonıında yapılacaktır. İsteklilerin nümu
Uk teminatı 120 liradır. Numunesi komi - ne ve tcminııtlarlle bcllı saatte komis
yonda törilliır. hteklilcrin l:ıclli saatte yona ı:clmclcrl. 066 - 6509) 

2 liralık tam biletle 40.000 lira, 1 liralık biletle de 
20.000 lira kazanabilirsiniz. On biletten miirekkep ta~ 
ve yarım karnelerle verdiğiniz paranın dörtte biıiJll 

mutlaka geri alabileceğiniz gibi, talihinizi de on biletle 
tecrübe etmek imkanını elde edeceksiniz. 

.~ ·'r • • • '. • .,: ·\: "·'. ·'. ,t'( ":>..\·": ... • .. ıh' 

· dd' · · b" · d 1 det Karaağaç mıiessesatı ic;in yaptırılacak 9000 kılo h:ı ı ıstia ısın e a 
zin tankı ac;ıh ckı;iltmeye konulmuştur. tııl 

Ke!iİf bedeli 1500 lira ve ilk teminatı 112 lira 50 kuruştur. Şartname ~~ a 
Muamelat Müdiırluiü kaleminde görülecektir. İhale 15/8/940 Perşembe guıı 
at 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbııı: veY3 

ı 1 • M"d" l"r." .. aatl• tupları, ihale tarihinden sekiz gıin ~vve~ Fen ş en u. ur u~un; mura.c .. ı:ıı 
cakları icnni ehliyet ve 940 yılına aıt Tıcaret Odası veSlkalarıle ıhale gunu 
yen saatte Daimi Encümende bulunm;.ları. (6732) 

Belgrat Orman İşletmesi Revir Amirliğinden : 
Be!grad Ormanı Kurtkemeri deposunda mevcut "100,, metre mikap rıııt• 

"171., adet dort köşe meşe kerestesi bir ay 7.arfında kaldırıl_'.11ak .. üzere ~9~11, Pazartesi giinü ~ııat oncla açık arttırmaya çıkarılmı~tr. Mezk\ır gunde tahP 
etmediginden 9/ 8/940 Cuma günü saat on birde ihalesi yapılmak iızere tekrar 
;ı;ayed~ye konmuştur. 

Taliplerin mezkur günde 165 lira 70 kuruş teminat akc;elerile Büyükdere 
!;cköy Belgrad ormanı revir amirliğine mür~ca.atları,. . • . , ta 

Şartname ve kereste çaplarını görmek ıstıyenlerın rcvır amırlığı ve ıs 
Orman Müdürliığüne müracaatları. "6706,, , .................................... .,, 

" 

TAKSİl\I: S 1 R A S E R V İ L E R - 86 
Yabancı diller öğretimine 

Önemll ıurette çalıfmak Uzere teslı edllen 

Y ENİ • KOLEJ 
. d ]ı: t Ilk, c-rta ve li•e sınıflarına Kız ve Er kek talebe kayıd ve kahul e ere 1~ 1r ders senesi ba~ında tedrisatına baı:lı yacaktır. Leyli kısım yalnız Erkek 

1 beye mahsustur. İzahat almak için her gün Mektep İdaresine mürac" 
e<iilmesi. Tel. : 4 ı ı 59 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Resmi Daire ve Müesseselerin Nazarı Dikkatine'. 

Kok satrşı İcra Vekilleri Heyeti kararile Eti Bank'a ~erilıni~ olduğunda!! 
1 ~i da~~e ".e müesseseler kok ihtiyaç~armı d.o~rudan .doğruya Eti Ba~k'tan :); 

fıyat uıennden ve münakasasız temın cdebılırler. Bınaenaleyh, <kı,,....._-ı alaC 
kcıkiarı naJ.:il için varsa kendi vasıtalarını kullanarak, yoksa nakil husuı1undıt 
teahhit bularak ihtiyaçlarını halka ait talep tehacümu vaki olmadan ve bir 3!1 

vel temin etmeleri laıımdır. "6677., 

Sümer Bank Birleşik Pamuk İpliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesind' 
25/7/1940 Per:~cmbe günü saat 14 de birinci vakıf han birinci kattaki l"1 

ıııese merkezinde i~alesi kapalı zarfla münakasaya konulan. Giımrük tahf"I 
tahliye ve nakliye işleri hakkında mezkür gtin ve saatte yalnız bir firıı1 
başka müracaat eden bulunmadığından talıbi uhdesine ihalenin 8 Aı.":usto" 
Perşembe günü sııat 14 e talik olunduğu taliplerin miıracaatları ilan olunıı' 

Ot 
Sabun 

300000 
10000 

14R2,5 
277 

\1/7/940 çarşamb;; 
2/8/!140 Cuma 

"6606 .. 


