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~üDDô Şe1F ve 
BcaşvcaköD 

A ifil lk a rr ~ı. <dl a 

( .. -........... .....-. ......................... . 
i lnglOlz İ 
tayyareleır ft 
tarafından 

Yolcu salonundaki Romen 
garsonlar meselesi 

Al mangaya 
37,000 

.bomba atıldı 

Limanlar Umum Müdürü : 
11 Suikaste uğradım ! 11 diyor 

~~iiye,Nafıa, Maarif ve MaliYe Balkanlarda 
1 İngiliz tayyarecile. 

rini hedef tayininde 
şaşırtmak için 

Bir gazetenin yazdığı gibi garsonlar Üniversite 
profesörterile mukayese edilmiş değildir. 

Umum müdür dava açıyor 

:ııeri de bu ak_şam gidecekler siyasi Almanyada 
kartondan 
fabrikalar 
yapllmış! 

Müddeiumumilik bu garsonların 

~ clis yaı ın · toplanıyor faaliyet 
işten menedilmesini bekliyor 

Ş 'Hı~nU llrutnuz Milli Şef · telden ayrılmış ve letanbul mo
'b~' ~Yd Başvekil Doktor törü le Haydarpl\.§aya gcc.;erek 

1 .\ıı~ .._t arnıa birlikte dün Milli ~e intizar etmiştir. 
~)~ d~2 ~~ hususi trenle Reisicumhur saat 22 de Acar' 
'~e1q1 onrnuşlcrdir. motörüyle Haydarpa§aya ~el 
~llıti ~~a~ ~l,lO da yanın rniş ve rıhtımda B~vekil, Vekil. 

'liai atıbı ve lstanbut ıcr, şehrimizde bulunan mebus-
Olduğu halde Parko. ( Deumı 4 üncüd~) 

Bazı gazetelerin Türkiyede çz· 
lışmalarmı ve üstelik mügterilerc 
''Fransızca konuşunuz!., diye ih
tarlanm garip bularak işaret ettik
leri Yolcu salonu lokantasmdaki 
ecnebi garsonları meselesi, bugUn 

"Ta.sYiriefkAr,, gazPtesinde liman. 
ıar umum mlidürii 11aufi Manyasın 
bir beyanatıyla yeni bir safhaya 
girmiş bulunmaktadır· 

Bıı gazetenin yazdığına göre, li• 
manlar umum müdilrü Raufi Man· 
ras Galata yolcu salonunda çalı· 
ıan ecnebi garsonlar iı;in müdafaa. 
mahiyetinde şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Biz lokantamıza m" ' ~hı"sts 
ş~cr getirdik· Bunlar türkçe bU
miyorlarmış i':e çıkar? Elbetto 

, ( Dnamı 4 uncüde) 

'l'trk • Alman 
anlaşması 

)arın Mecliste 

Londra , 6 (A.A.) - Son aylarda 
yapılan hücumlar eanasmda. lnglliz 
tayyarelerinin Almanya ve Almıın iş· 

gali altında bulunan arazi Uzerlne 37 
bin bomba attıkları bildirilmekudir. 

AL'ttANYADA KARTONDA~ 
FABRİKALAR! 

Londra, 6 ( A.A.) - Şimal orduları 
karargAhı nezdindeki Röyterln muba· 
biri ~unlan yazmaktadır: 

"BUyUk Britanya bir mevklı mUa· 
tahkem olmakla beraber, yalnız bir 
müdafaa hareketi için değil, bir ta· 
arruz hareketi için do mUteyakl.iz 

TiCARET VEKiLi MANiFATURA 
iŞi~ i . iZAH· EOIYOR . 

........................... ,.... . 
( 

...................... ~ 
bulul'IClaktadır. Ordu ve donanma 
ıundan emin bulunmaktadırlar ki, Hlt 
Jer tereddüt etmekte denm edecek o· 
lur.ıa, belki de mahvolacaktır. Eğer 
lsllllyı önUmU:ıdekl bahara bırakacak 

Komiıyon 600 çeşit üzerinde muvaflakiyetle 

llr1,11acek 
çalışmıştır. Menfaatleri muhtel olan kötü niyet 
aahiplerinin mukaven_ıet ve'mücadelesi de kırıla· 

(Denmı 4 iiildiff) caktır. Bu işte matbuat çok h1asscıs olmalıdır. 
-. ...................... ~ •••• 1 

HARP HAREKA Tl ''.Geçen T eşrinler~eki : hadıselerin ~ eklerimiz mukabilinde Almanyadan almacak · •~mda balanu M .. ıu 
•r arasmda ordu ıevazımı , 39 ıokomotit, Cenubi Dobruca. Almanyada su"l 

~"'" 118 vagon da var ıt • __ ı · b · f b 'ki ~ ., - 'l'ürkiyc.>;tma~- tir. anlaşma müddeti bir serıe. me~e$1 enzın a rı 1aarı 
tekerrür e~miyeceğine 

emin olabilirsiniz ~ , qe tıı~laşınası !ktısad , • ., dir. Müddet bitmeden üç ay ev. d b b ı d 
~~ Urnen_l~rinc verilmiş \C} i_ki. hüku1:11ct ti~ari mUbade· s ofga da a om a an 1 Ticıı.ret \•ekili Xdmi Topçuoğlu, 
~ .. ~la tr\cctıı;,ın çarşamb'.l lelı:!nnın yenı tanzım esaslarını manifatura fiyatlarının tespit ve mü· 
~ ll~tısında müstaccJi- ha.zırlar_na~ üzere tem:ısa gege. •• .... k le İ§gal altındaki rakabesi ve fiyft murakabe komla· 

. llarak mUzckcrc O· C'lCıdcrdır. muza ere r Fransada bir kamy'on yonlarmm faaliyetleri hakknıda şu 
ı.: )1 Anln§maya bağlı olan Ü liste • beyanatta. bulunmuştur: 
111~1.· tatbik. i"in muhte. \•aı'dır. Biri.n. ci list<:_Y,e _göre Al· ba Ş Ja dl kafilesi mıtralyöz . "- Halkın mühim ihtiyaçlarından 
.ı-te t ki " - birisine tekabUI etmeai llibaıile mani· ~i:~ 1 olunac:ıktn·. manyaya gondcrccegımız mallar Ateşine tutnldı: fatlıra emtiası fiyatlarını hususi blr 
~lt}'ett81' Danziğ, Sarki ı;u:ılardır: Macarlarla müzakere (Yazısı 4 ün<'ildt ) itina ile murakabe etmek istfyoruz. 

11ı;en \'c Katovic; da l290000 lıralık arpn. 5000000 b" --------------~-..,----------
l'a g(S e Ray§tan gele.'1 iira1ık darı, 1500 bin liralık yağlı için de Peşteye ır 

c llchrilcn mallar, Al tohum, 1500 bin liralık zeyt in:;:-. heyet gidiyor Tra· k yan 1 n do·. rt ·ta raf 1 tlrniı, veya oray.1 (De,·arnı 4 iin<'üde ) 
~l (~dndilecektir. So!ya, .; (A.A. ) - Romıutyanm 
~~O"Jl'acat sırasında lıır Belgr11d sefiri ııe Bulpr buJvcklll . • • • t' 1 1 
~ Uk b' f 1 Fransız ,.e har iciye naıı:ırı araııında yapılan 

1 
y • • • • • • 

~ ~~~lt\!t 
1

fhr~~~t~ ~~~~~ müstemlekelerinde ~l~ç;=mr:~e~~~c:ıgı::s:~~'l~';.,~t~~!· yen . o ar ~ o r u u y o r 
~ Ur-

111 
haiz olacaktır. Har be arumda ilk müzakereler batlam117 

'Oıır1 tarafça tastik C· bulunmaktadır. 
• 

a. ?neriyctc girecek Görll§meler mütekabil bir anıaema 
d e Va m baYaaı içinde cereyan etml§tir. 

Romanyanın Bulgaristan acCirl I1'i 
~ Qt-- loti, burada bulunmakta olan Roman· 
q~fk.. T~raftarlıg" 1 ya bUyUk elçilerinden Cadere şcre!ine 
~ oJt ...,. bir ziyafet vermiştir. 
~b~ lrr Yazarlığı .Yeni Kaledonyada z.iyafctte Bulgar başvekili Filona 

--.ııq har iciye nazırı Popo! rla bazır bulun· 
.... llq aanan general dö Gole muştur. 
~~e rnuharrir! müzaheret ceeryana 
'~'• ~ başladı ' rl&atı hakkında 

" li:rıe -~ ~'•P \'e riyor: 
~eti ~ap \ 'er ecek de. 

S iye sahibi de~· 
~ , t!C\ ap \ enin yal· 
~ .: lrltsleğim oın:adığı 
~"'-eevabı ' ereblllrim· 
~ aynı zamanda 

~e~m biraz o· 
.Ş...>tt;; le.:::1"" t Min acıklı 
~·"' t • ne bana g1'1l· ~ \e; lla~eri a nlatablh1i 
~ ~. h '>ablldim. Fakat 
~ ~em oku·rorum· 
~hı.~ okuta~lar ne S lllt1& dile r 'c ne de 
~ ,_'t !:e )i set-cblldllcr, 

~~~ \ e rnuharr tr ki, 
"~'";'ile. ,, llabit ... 
~ b.. ·~ .. ...;... ı\caba neden ?,, 

~...._tp • 

~ :r~~ktıtanJarın ı-ilin 
~-~~ıl'·r~dtkları ' c tlirk· 
lll'""iıd hlıliann l1Jn 

\.._ '"' ' n 'C t ürkı:e3t 
'\.~ ~ ııı, :;an ileri gt... 

~ ,~ .. \ ' r nuıbarrir, ne 
~ •ere ~:-rl IDualllm· 

"'•· l'lnet büytlk· 

* * 

vı,ı, 6 (,\ ,,\,) - Roamen leblığ 

edlldiğ'ine gore, hükumet yeni Kale· 
donyada halktan bazı unsurların mıı· 
halli maltamlarm gayretlerine rağmen 
Dö Golle birleşmek için tabrlk!t yap· 
mağa muvaffak olduklarını ötrenml§· 
Ur. Bu tahrıktHın ancak olup biten 
hakkında malumat eksikliğinden ileri 
gelebileceğine kani olan hUkfımet 
Fransa.da hUkUm süren nl.7.am ve bir· 
llk hakkında yabancı cfkArıumumlye· 
yi aydmlatma~a matuf bir beyanna· 
me neŞTCtmiııtır • 

lngilterede 
işsizler 

bir miktar 
çoğaldı 

Sebep kömür ihracatının 
azalmasıdır 

Londra, 6 ( A.A,) - İngllteredc 
kaydedilen ıptz adedi 17 hazirandan 
15 temmuza kadar 60.431 tazlaslle 
827.166 ya yUkselmlıtir. Arlı§ en 
ziyade kömür sanayllndedlr. Bu arbış 
ki:imUr ihracat ptyasalarınm ortadan 
kalkm:ısı yür.Undendir. 

MAC.\RLARLA. IJ.K 
M t1ZAKERELEK 

Bükre~. 5 ( A.A.) - Stefanl: 
Romanyanın Roma sefiri Bossy. bu 

akşam Bükreşe gelecektir. Setir, 
tevkalı1de murahhas ııratile Romanya 
hükumeti tarafından Macar hilkCıme· 
tile resmen temasa geçerek iki mcm· 
leket arasında muallAkta kalan mese· 
lelerin halli için Romanya \'e Maca· 
rlııtan arumda b&§lıyacak olan ilk 
müazkerelerln eaasmı tespit ctmeğe 
memur edllm~tir. 

Sefir. bundan aonra Macar beyetlle 
müzakereye girişecek olan Romen 
murahhas heyetine dabıl olacaktır. 

Y ugosla vyada bu 
haftanın hareketli 
geçeceği haber 

veriliyor 
Bclgrat , 6 ( A. A.) - Baş\'e· 

kil "Çvet koviç'' aralarında ma 
arif nazırı Korosez \'e hariciye 'ı 
nazırı "lfarkO\'İç" de bulunan 
bazı nazırlara mülaki olmak il. 
zere dün "Belet" e hareket et
miştir. 

içinde bulunduğumuz haft a · 
nın Yugosla\'yanın dahili ve ha. 
rici siyaeeti bakımmdan bilhas
sa hareketli geçeceği tahmin c· 
dilmektedir. 

Nafia vekili general Ali Fuat Cebesoy, 
T rakyada yaptı ğı son teftitlerin 

neticelerini anlattı 

bütün 

Trakyan!n imar ve inşa işleri 
tacil ve tesri edildi. istiranca 
ve Kırklareli üzerinden ~ Edir.
neye ikinci bir yol yapılıyor 

Bir haftadanbcri Trakyadn 
bir tetkik seyahatine ~ıkmış o
lan Kafia Vekili General Ali 
Fuat Cebesoy, tetkikler ini ik. 
mal ederek dün Çanakkaleden 
şehrimize dönmilştür. 

General Ali Fuat, dün kcndi
sile görüşen gazetecilere tetkik. 
Jcri hakkında şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

" - Nafia i~lerinin tetkiki 
için. T rakyada bir tet kik seya
hati yaptım. Trakya bu sene, 
büyük imar f aaliyet ine sahne 
olmuştur. Yol, iskele \'e su iş. 

!eri büyilk h ızla devam etmekte· 
dir. Bunlar arasında yol İn§:ı
atı bilhassa kayda ~ayandı r. 

Trakya yol şebekesinin tcsvi. 
yesine, bozulmuş ve eskimiş yol· 
la n n tamirine ve mevcut yollar 
arasında bi rkaç iltisak yolile 
irtibatlar tesisine program dai
resinde başlanmıştır. Bu prog • 
ram, 94 1 yılında ik ma l olunmak· 
la bera ber, kısmı azami bu !!ene 
tahakkuk cttiril~ktir. 

TRA Kl'A Y OL ŞEBEKESi 
Trakya yol şebekesi , İ stanbul 

(Oe,·amı 4 ünt'üde) 

İngiltertyc nrilme51 l9fenJleo e!ikl Amerikan dt>9troyeırlerindm blrf ... 

Bu ntak!3Ua 'o'CkO.letçc. ve.:1ıtaııbu1 fr 
yat mUrak1.be komJııyonunca yanıt· 
makta olaı;ı çalı§malar nlhayeUenmek 

(De,··amı 4 üncüde) 

Eski F raosız 
dabiliye nazırı 

Mandel . : , 
tevkit -edildi · · 

Fıı'i!a t"' kir P.dil<'n c11k i nazır 
:Uandcl 

Vi~i, 5 {A . ..ı°.) - Eski dah11i· 
ye nazırı olup har.p ·mesulleri a
rnsınd:ı bulunanlardan Mös~·ö 
.Jorj ~ıandcl, mütarl'ked~n beri 
oturmakta olduğu Fşsta .mah
fuzm bı:raya ~etirilmektedir. 

n n 9J ı ıte reye 
ver ı ımesı 

ftsteın en 

50 Amerikan . 
destroyeri 
Amerika hariciye 

nazırı teklifin tclkike · 
layık olduğunu söylüyor 

( \ ' Ulll~ .ı \;ncücl.- ) 
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HAZAETİ MUHAMMED 
~~===~<HAVA Ti>~===~~ 

i L K 
56 

ES i A 
l'üı1'çe;) e s:evttt-ıı: 

M lYI lhl ü d <dl O ti"\) T lYı r lk 
Ey Cemaat! AJ!ahımza k:ınışun· 1 havalismc memur etti. Haznlıklar 

caya kadar mallarınızı ve kanlan· yapıldı \'e muhacirinin en e~kileri 
mzı bu ay ve bugün gibi mukad· Zeydin evinde toplandılar. 
des tutunuz! Zira muhakkak bir 
defa Allahmızın karşısına çıka· 
caksmız ve o size yaptıklannızıdan 
hes:ıp soracaktır. işte ben size her 
fie~'i tebliğ ettim! 

Kırıı ki emanet bir malı alır, 

mutlaka sahibine geri versin. Her 
türlü riba haramdır. Fakat ser' 
maye borç olarak kalır. 

Hiç kimseye haksızlık etmeyiniz. 
O Yakit size haksızlık edilmez. 

Sonra, ey cemaat, şeytan artık 
sizin ülkenizde ibadet edilmekten 
ümidini kesmiştir! Fakat gene o· 
na tabi olanlar çrkarsa, o bilhassa 
işlcdiklerinizdeki kötülüklerden 
dolayı memnun ol.ur! Onun jçin 
dininizi ondan sakınınız! 

Sonra, ey cemaat, siz karılarını· 
za karşı, onlar da sizlere karşı hak 
sahiplerisiniz .• Siz onlardan hare· 
minizc sizin ho§nut olmadıklannr 
zı sokmamalarını, uygun telakki 
cdilmiyen ~yleri yapmamalanm 
istiyebilirsiniz. Şayet onlar bunu 
yaparlarsa Allah size onlardan 
yataklarınızı ayınnak ve onları iti· 
dallc cezalandmnak hakkı vermiŞ' 
tir! Fakat ~ayet onları ~yacak 
olursanız o vakit onlara tazminat 
Ye giyecek vermeye borçlu oıursu· 
nuz! 

Kadınlara iyi muamele ediniz. 
Onlar sizin yardımcı!amıızdır, ve 
kendiliklerinden bir E'?Y yapmaktan 
acizdirler •. Siz onları Allahm ema· 
neti olan bir mal gibi alıp Allahm 
sözlcrile onlara temellük etmişs.i· 
nizdir. 

Ey cemaat! Sözlerimi düşünü· 
nüz, ben risalctimi ikmal ettim ve 
size o kadar çok şey brralayorum 
ki eğer bunlara göre hareket ede
cek olursanız hiçbir zaman hataya 
dü~meısiniz. Allahm kitabı ve 
peygamberin misali! .• 

Ey cemaati Sözlerimi duyun ve 
düşünün ve bilin ki bir milslüman 
ötekinin kardeşidir, bütün müslü· 
manlar kardeştirler ve hiç birinin 
kardeşinden rızası olmadan bir ~ 
almaya hakkı yoktur! Bizzat ken· 
dinize haksızlık işlerneyiniz! 

Ey Tanrını! Risaletimi kafi de· 
recede yaptım mı? 

Cemaat bunun üzerine §u ceva· 
bı verdiler: 

- Ey Tannı Evet! 
O vakit Hz. Muhammed: 
- Tannı şahit ol! dedi. 

Mz. MUHAMMEDiN 
VEFAT! 

SON lZAM: USAME lBNI 
ZEYDlN F1L1ST1NE 

GÖ!\1DERlLMESt 

Hz. Muhammed ~ydi Suriyeyc, 
:Filistine ait olan Bclka ve Darum 

Fransa için 
A \'UUPADA krUık· nuoıının, 

bu menaa bir daha gelmiş 
<>luyorum. 

Kendi lnf bilhnssn Frıınsada hi • 
settlren kıtlık en ~<>I• ekmek, yağ, 
ı•cynlr \'C salnıde gösteriyormuş. 
Gazetelerin bn anıda lıildirdiğfnc 
göre şarap bolmuı;-

ncncc Fra.nsn, lıugünlcrde şar:ı.p 
kıtlık, diğerleri bol ol aycJı çekll
mC'l btr yer olurdu· 

Jfamm doyma.rruısı derdi dn.Jıa. 
acı duyurur· Kafıınm dönmesidir 
ki derdi unutturur. 

J."'rnm:n. itin hnngfslru tercih e· 
dersiniz! 

Bir şair nüktesi! 
[ Ş1'E size nıe~Jıur ~air Xccip 

r:ızıl KısnkUreğin hi r nül;
t-OSi: 

"Nilktedan tavırlı ihtiyar bir 
İstanbul çelcb!silc mini::ik bir mu 
veni arasında konuşma: 

- Haber, Haber! Haberin ,. r 
mı:' 

- Neden haberim olsun, yav 
rum? 

Bu Hz. Muhanunedin gönderdi· 
ği son kuvvetti. (2) 

HZ. MUJJAMMEDIN 
HASTALIGI BAŞLAMASI 

Halk bu hazırlıklarla meşgul bu· 
lunduğu sırada. Tanrının gufran 
ve ina}'etinin takdirile R~Lilünü 

bekaya ulaştıran hastalık ba~gös· 
terdi. 

Sefer ayının soıf günleri veya 
Rebiülevvelin ilk günleriydi. 

Hastalığı:ı ba~langıcı, bana riva· 
yet olunduğuna göre, Hz. Muham 
medin geceleyin Bekiğ El Kcrkada 
giderek oradalei ölülere Tanrının 
gufranmı dileyip dua ettiği gece 
ba,.ladı. Hz. M uhamnıed sonra eve 
döndü ve o günden itibaren hasta 
düştü. 

Abdullah ibni Ömer bana l Ia· 
kem ibni Ebi·J·Asın az evvel köle· 
si Ubeyd ibni Cubeyrden naklen 
rivayet etti. 

Kendisi Abdullah ibni Arnrdan 
Hz. Muhammedin kölesi Ebu Mu· 
veyhebenin §()yle anlattığını duy
muştur: 

- Hz. Muhammed beni gece 
yansı uyandırdi ve: 

''Bu kabristanda yatanlar için 
dua etmem bana emrolundu.. be· 
nimle gel!,, dedi. 

Beraberce oraya gittik. llz. Mu· 
bammed tam mezarlığın orta yeri· 
ne geldiği zaman durdu: 

- Selfun size, ey bu kabirlerin 
sakinleri! dedi. Sizin yeriniz öteki 
insanlarınkinden daha iyi olacak: 
tır. Haşr gece karanlıktan gibi 
ceste ceste yükselecek, biri diğer 
!erinin arkasından gidecek ve en 
:SOnuncusu ilkinden dalın kötü o· 

Iacak! 
(Devamı var) 

(2) Usamenin babası ıs/tim ku
mandanlarnulan Zcyd ibni il <iris 
Srıriye Araplarının tecauiiz lrare· 
ketleri esnasında §Chit diişmüştü. 
Hz. Muhammed lzaslaltğı başlama
dan bir gün evvel oğl" Usamcyi 
kumandan tayin etmiş ve onrı ba
basının intikamını almaya memur 
etmişti. Usamc gibi genç bir ada' 
mm kumanda,zlığa tayini bazı mü
nafıkları ileri geri söyletmeye sevk 
etmişti. llz. Mulıammed: 

- Usamenin kumandanlığwa i• 
tiraz ederseniz bıı pek mühim dit 
ğildir. Çünkü daha evvel babası· 

nm da kumandanlığına itiraz edil" 
mişti. llalbııki yemitı ederim ki o 
bu mevkic lôyılıtı! On!l en çok se 
viyordum. Onun ölıimüııdm sonra 
da Usameyi rn çok sevdim! demir 
tir. ( BuTıari) 

- NeymL5 o haber? 
- Bu Hnbcr!·· 
- Ne diye? 
- Haberim yok diyor!. 
Çelebi bu nüktenin altında kal· 

maclı: 

- Çocuktan al hnberi ?.,, 
Bc~enıncıliniz mi? Ne demek i -

tcdij:;rfni anlıyaınadm11. mı? Doğru
u gfü.el değilse hile ııwı;hur ör.. 

dür: 
"I~mana fi batnı fiair:., 
l\usurn b:ıkmaym, zıırn::ıt:ı pc_ • 

re\' bu kndnr olur! 

I kinci kaşğm hilimeti 
na? 

E \'l,i bir adamııı met rr~ile 
l\onm;mu-:, adamı ı.nrısm. 

ılnn bir kndm, soAutnıal• 'ı• lll ır· 
mıık ir.iıı ı;;, iib mczıırlı~ııııı iki ı.:ı

sı~ı sırt s:rt:ı lıa~in~ ıp ~ıimerlwn 
yalml:11ınw;. :\'elice: Bih·ii·· F:ıl at 
ııitln ı·nc;ılt ~i.immii • dı- lııtıııın yr.ı i 
ne herh:-n~i hir "n" ~ömml'mi. · 
l\:ırmııı knsıl; ılii ru:ıııı o1c1uğmıo 

nnlatmnl. ic;:ıı mi: O l•ıılcl<' lt-lnd 
1.:-şığ'ııı lıikın,.ti nC''.' \"o'cs:ı kırı 

ı.oft:ı ı.a .. "'ılı' lı ı.a ·J, ıliisr:r:nl:ırı 

rnı s:ı~·ılı~ or': 

Bir belediye 
istatistiği 

Hasta miktarı, su 
sarfiyatı ve istimlak 

bedelleri ne kadar arttı 
Belediye stıı.llstiklerlne gore, 1936 

senesinde İstanbul vtıtıyetlnde mevcut 
H h:ı.stanede 215,748, 939 seneıılnde 
lııe 312,791 kişi tedavi edilmlıtır. Dia· 
panserlerde tedavi görenler 1936 da 
94.304, 939 da ise JOl.109 kişidir. 

Şehirde akıtılan su miktarı ua bu 
iki sene nrasında 15,614,lil metrem!· 
kllbmdan 20.213.658 metrcmlktlbına 
ytlkselml§tlr. 

Dört yıl evvel 428 lll;mektep var
ken bu miktar 436 ya, ilkmektep ta· 
Jebc miktarı da 68520 den 72973 o 
yUluıelmll!tir. 

Yol inşaatı \'C tamiratı için 193G da 
220.412 lira sarfo!u!lduğu halde bu 
rakam l.240.689 liraya çıkmıotır. 
Belediyece yapılan istlmltlltlerc 936 
senesinde 128.S!i9 ve 939 da ı,367.815 
lira harcanmıştır. 

----o-

inhisarlar vekili 
Ankaraya döndü 

Ankara, 6 - GUmrUk ve inhisarlar 
vekm Rnlf Karadeniz tetkik seyıı.ha· 
tinden Ankaraya dönmU§tUr. 

İzmir tenzilatı 
pazartesiye başlıyor 
Devlet denizyolları işletmesi 

lzmir fuarı münasebetile yüme 
elli tenzilatlı biletlerin pazartesi 
gününden itibaren Izmire giden 
blitiln hatlarda tatbikini ka.rar 
laştırmı§tır. 

iki hilkat garibesi 
Yalnız kafası 4 kilo, 

elleri 6, ayakları 7 ve 8 
parmaklı, gözsüz iki 

çocuk doğdu 
Adanada çocuk bakım ,.e do

ğum evinde bir kadın çok garip 
iki çocuk doğurm~lur. Çocuk. 
'lnrdan iki kilo ağırlığında ola.n 
kız kafa, alın ve gözlerden malı
rumdur. Ağzı bir nohut kadar 
küçük bir deliktir. Bclkemiği 
de arkadan açıktır. Doğar doğ -
maz ölmüştür. İkinci çocuk er. 
kekdir. 7 kilo ağırlığında olan 
bu çocuğun tenasül uzvu yok· 
tur. Kafası 4 kilodur. Bir fok 
balığına benzemektedir. Sağ a
yağında S, sol ayağında 7 ve 
e1erinde aıtıııar parmak vardU'. 
El ve uyak mafsallarile gözleri 
yoktur. Yalnız iki göz ~ukuru 
vnrdır. Bu iki garibeyi doğuran 
kadının sıhhati yerindedir. 

1 
.... 111111111111 ... 1111111 ...................... . 

ı Hava Vekaleti 
Kurulması 

etrafında tetkikler 
1 yapılıyor 

Anka.radan bildirildiğine göre, 
bir Havn Vekaleti kurulması 
hakkında tetkikler yapılmaktadır. 
Tilrk Hava Kurumu buraya bağ
lanacak ve Vekalet biltçesi 4 
milyon lira olacaktır. Vekllet ku
rulmazsa Hava Kurumunun gelir 
menbaln.nnın çoğaltrlması yolun. 
da yeni tedbirler almncaktır· 

~ ........ ~ ................ ~~ ............. Mi 

, 

Karısını zorla 
almak istıyen 
adaını öldürdü 

Cesedi çuvala koydu, 
götürürken 

Karısının ihbarı 
üzerıne yakalandı 

Sam.sun, 6 - Şehrimizde ka.· 
dm yüzünden bir cinayet i~len
miştir. 

Tekke köylinde oturan müba. 
dil Osman Bangır'm kansı Şe
rife Sürmeneli Yusuf isminde 
birlsile sevişmiş \'e bir müddet 
evvel Yusuf tarafındnn ka.çınL 
mı~ır. Fakat Osman karısını 
takip etmiş ve bir rezalete mey 
dan bırakmadan Şerifeyi alarak 
tekrar evine getirmiştir. Bu de
fa da Yusuf sc\·gilisinin peşini 
bırakmamıs Ye tekrar görüşe.. 
rek yeniden kaçmağa karar ver" 
mielcrd\r. 

Tesbit ettikleri gün Şerif eyi • 
almağa gelen Yusuf Osmanla 
karşılaşmıştır. Osman av çift.e
sile Yusufu öldürmüş ve cesedi. 
ni bir çuvala koyarak köy hu· 
dudundan dışarı götürmüştür. 
Bu sırada karısı Şerife derhal 
karakola koşarak kocasını cür
mümcfihut halinde yakalabnış.. 
tır. Tahkikat yapılmaktadır. 
~ 

Milli Piyango 

Keşidede değişiklik 
yapıldı 

1 
Ofisin yaptığı 

buğday satışları 
Muhtelif istihlak 

merkezleri için yeni 
fiyatlar tespit edildi 
Toprak mahsulleri ofisi muh· 

telif istihlak merkezlerinde ek· 
meklik un ihtiyacı için yapıla.. 
cak tanzim satışlarına. göre, 
buğday fiyatlannı tcsbit etmiş
tir. 

Fiyatlar A - lstanbul ve 
Izrnirde orts Anadolu mubayaa 
fiyatlarına 1.25 kuruş farkın, 
B - Sair satınalma teşkilatı 
bulunan yerlerde mahalli muba
yaa fiyatlarına. 0,75 kuruş far. 
km ilavesi suretile satılacah-ttr. 
Yalnız Çukurova sert buğday 
larm.a. tanzim satıglarmda 20 
para noksanma fiyat tesbit o
lunacaktn·. 

Ankara, İstanbul ve !zınirde 
halen devam etmekte olan tan. 
zim satışları yeni mahsul 'buğ • 
dayın bu şehirler piyasasında 
tanzim satışlarına. IUzum lüzum 
göstermiyecek miktarda çıkaca
ğı tarihe kadar yukarıdaki fi. 
yatlardan 10 para noksanına. ya· 
pılacaktrr. 

Dünkü ihracat 
Diln 30 bin liralık ihracat yapılmı§, 

Çckyaya aoğuk havalı vagonla 74150 
kllo orkinoz bnlığ"ı ve muhtellC bağır
saklar, ltalyaya dıı tlttlk göndcrllmfo 
Ur. 

Münakale Vekili 
Birkaç gün sonra tekrar 

şehrimize gelecek 
:Milnnkallt ''ekUi .Ali Çetinkaya 

birkaç gUn sonra tekrar ışehrlınJzc 
gelerek tetkiklerine devam edecektir. 

1ııtanbul • İskenderun arn.suıda 
§ilep seferlerinin başlaması içl.n SUmer 
ve Vatan §ileler! S3hlplerile uyu§Ul• 
muıtur. 

DUn Denıı:yolla rı tcıareslnde blr 
toplıınti yaplımış klm mukavelesi 
hazırlanmı§tır. Yektlletl.n tasvibindcıı 
geçer geçmez mukavele imzalanacak· 
tır. lkl §llep J:; günde bir kar§ılıklı 
ııcfcrler yapacaklardır. -----

Tiftik işi 
Tüccarların 

şikayeHerini dinlemek 
için bir tahkik heyeti 

kuruluyor 
Romnnyııya mtılacak tifllltlcrln 

Dahiliye vekili emniyet 
müdürlüğünde Yarın Fener stadında 

Dahiliye Yckili Faik öztrak dün kedişe nasıl olacak? 

tcvzJntı lizerlndckl §lkO.yet ,.e dedi· 
koduları meydanıı çıkarmıı.k lçln Uca· 
ret nıUdUrlUf;'11 bir tahkik hcyetl ku· 
rulmnsını knrarlııtıtırmı§tır. Bu heyet 
biltUn tUccnrları dinliyccelttir. TUc· 
carlar lnınılııcak heyetin birlik ldnrc 
heyetinden olmamasını \'e bitaraf' kim 
sclerden mUte~ekkll olmasını istiyor· 
lıır. 

emniyet mildürlUğUnc gelmiş ve 1dil!J pl.}ango yıınn sa.at ıS,30 da 
Muzaffer Akalınla bir müddet gö· Fe.nerbııhçe stadmda otomaUlı: kUrc· 
ril§erek emniyet işleri etrafında lerle çckilecclctlr. Millt piyango !da.re 
malümat almL5tır. meclisi reiııl Nihat .Ali üçUncU bu 

ıw;;m~ ~n.rmı mr.ı .. nt 

mUnascbetıo dün Anknradan ,elml§• 

1 :: KUÇOKHA~ER~E~ : ] tı~tadda bUtUıı hazırlıklar tamamlan-

Romanyııya. göndcrll~ck mallan 
almak llzerı.ı Slırona §llebl 1"6ssten
ccden şehrimize gelmlgtir. Ziraat ban· 
k:ısı taahbUtıcrl yerine getirmek Uze· 
re Anadoludan 63 kut'U§n yapağı topla 
mnlündır. •;: Belediye znUııkrt mUdUrU Tnrık 

dün me.zunlyeUe i:ılnden ayrılnlı§tır. 
Yerine teftiş heyeti reisi Samih ve
ktllet cdecetklr. 

ı:< 1485 numaralı kanun mucibince 
hnrp mal!ıJlcrilc şehit yetimlerine bu 
yıl '"erilmesi icap eden bey'iye hlııse· 

lcrinln dUndcn lllbarcıı Zıraat banka· 
Jarınc:ı lC\"Zilne ba~lanml§tır. 

• Ucltltplcrdcki eski tıp sıralar 
peyderpey <lc.?lştlrllme'ttedir. Yeni 
151ralnr 1n!?illz 'e Amerikan mekteple· 
Tlndcl;I s•ral:ırın tlplndedır ve talebe 
için dnlıa ı 1hat ve kullnnı§ltdır. 

• Altııı d'ın gene yükselmiş. 2150 
lmruş Uınr.ndl'n muamele go.mUvtür. 

• YcJ,l;uleC:e Ne:ılnı ırcnd:ı fnbrl· 
ltnsmd::ın 1~ parı;ıı. deri çal:uı amele 
Mustafa diln n lllycdc te,·kı! olunmu,· 
tur. 

mıştır. Keşide ııekllnde ıle~l~ikllk ya· 
pılmıııtır. 40 tane bln liralık lkmmlye 
altı dolaptan 40 defa top dU~Urmek 
.5llrctlle, yani ayn ayrı numaralara l· 
sa.bet cttırllecektlr, Ke§ldcde §ehlr 
bandol!u da bulunacaktır. 

TribUnlerdc toplanacak ,sc)1reller
den arzu edenler dolaştınlacak kor· 
don ucundaki dUğmeye ba~:ırak piyan· 
so dolaplannı l~leteccklerdlr. 

~ 

Kaptan buhranı 1 
Meslektep ayrılanların, 
yerleri doldurulamıyoı· 

Ynpılnn tetktldcr kaptnn mlkla· 
rının gittikçe azaldığını göııterml§Ur. 

Sadeyağı da borsaya Muhtelif sebeblerle meslekten ayrılan 
kaptanların yerlerine yenileri yet~ 

alınıyor memektedlr. nu sene Ortakl:Sydckl de· 
Fiynt mUral:abo lıomisyonu dün Diz ticaret nıelttcbl.nden 6 ki§l mezun 

toplanmış, e:ıdeyağlnrın !!yatlarını olmU§, bunlardan biri hastalnnnrak 
lrnnlrol etmek huııusunılıı. yağcıların diğeri de orlndan kaybolarak kendile· 
1fülrlerl.nl clınlcmi§llr. Yağcılar sade· rlndcn istifade edilememiştir. 
yağın da borsaya ıılınm:ı.smı teklif 1 Mllnıı.lmlM vcltô.lctı, bunun denizci· 
etmlıılerdlr. Teldlf muvafılc görül· liğin istikbali olmıynn bir meslek ol· 
mu,tllr. l{omLııyon 1lalyndan getiril· duğundan ileri geldiğini nnlaml§tır. 
mi~ olan cMlcrln fiyatını teEplt için Yeni hnzırlannn kanuna bu hususta 
nalcliy .t ~lrkc'l:ıden b3:tı m:ılOmat kıı.yıUar konmuılur. J{ıınun ycnl ders 
ı~ "mc:'{e ka:ar verml~Ur. yılı başmdıı tatbik edilecektir. 

T~E/JoR DlKJ( .. T l(E. 
s /tMi.S İl. Efi»l.lYOR,.H 

Doğ~u"'~ 

DeğH mi} 
Ya§ aebzeve ıtıtf'P 

ihtikarı ievart 
ediyt:" 

tJ 
Jitat nıu.ra.kabc koirl"~~c 

rafmdan Ya§ meY" a \ ~ ~· 
re her semtin ,-azıycth ı;0~ 
tı11 fla.tlAn tesblt cdllği tı# 
bu maddeler Uzcrlndd ~. 'fi 
eski l kadıır, belki daJıifsır ~ 
derecede de\'a.m etıneınd1r-~ 
hillı.as&a sayfiye yeri~'~ 
memi~ btr derecededir· J:l ~r 
yegino obebl, tcsblt ed~.~ 
ln.ra riayet cilllip ~
kontrol edilmcme.sicllr· tri" 

Yn,ı, sebze Ye mep·tıl&~ 1 
de halkın ı.ı.JaJtası ,.e J>0oi1'~-l' 
mek istemesi de oo una. lO 11 
dır· Çiinkü, mesela tıııfıl:,~ 
rnş olan bir ya5 mepıın ~<' 
60 kunı~n. satıldığını bir ..,., t5 
sorduğunu~ amnn: "JJ:li)lı'r 
meyva.nm 80 tilrlüsU 'ıır·._.- ,; 
ctıztı da \'ardır ama, o bu.-'~ 
Bu en iyi cinsidJr. naJde~~ v1 
ğünUzse n.snğlsıdrr·,, ce111 
~ılaşıyorsunuz. ];o p 

Dundan, mcy,-nların iiıJ 
için oncak mütc}uıs.c;JS 0 •r 
zmıgcldiği nnln.~ıhy<>r· JI ,ı 
bir ldmsenln 80 turlil ıı..-ı~ 
eicllnden nnlamru;ı lt;ln ın• • 
matutv o1rruıBı ıamndır· aıı' ır 

İ to ,-azfyet buı'lıır· 1' ~ıl.,. 
munıknbe komisyonunun ıde ~ 
sı, diğer maddeler uzerfO ~; 
ğu gibi yıı.ş sebze ,·e ~c .~oaO_j 
da bosunıı. olmu5tur· 1 • .,,._.. 
fiatlııra ria.nt cıU\IJ' ed ~ı 
kontrol edlİmeH yeyntıııt .ı: 

;r.;ttl" 
edllemiyeccltSc bir ~ ,ı 
hiyeti!ıd" k:ıltı n bu ça 1ıştı1 
\-azgeçllmcli dlyorur· (.-

Doğru de~!) 
.. ::z?--

1Jifeld~ -
Çekmece · 

b l. ·· ·· delO an ıyosun r~ 
trenlerin pi• 1 P 

Ycşilköyde oturan kari~e 
Hilseyin Tok söz yn.zıror · r1e 1 

"Sabahlan erken 1re11.~ P 
bula inenler bilhassa l Jıuf. 
battkct eden katarııı.rcı-1' 
pisliğe rnsJıyorlıır· nı,ÇO ~~ ~ 
vagonlann içi t-Oz ,.c 11 VP' 
halinde oluyor· insan b~ıııd' 
bulunan kannpelere oto ~ 

1.n<;Jil L' 
Bundnn ba"ka ay ..,.., tf!' J 

5cdcn bll<-t .,:"ımak bir ~el' ~'f 
yor· Gişede yalnız bl~ ttrf 
olduğundan ayın ilk guıı ,·t~~ 
mur hem nyJık ı.amcıcr ~ 
hem de bilet... Aylı~.;"'' 
muamelesi u1un .siirılU blıe'Jf 
çok kimseler trenlere 1İ 
meğe mc<'bor Jullı) or· dl~ 

Dm"lct Dcmlry!lllarf '·~ ~~ 
trcnJerin temizliğiyle ııı ~f'ı/ 
ay ba,ıaruıda istasyon ııı"' 
kame lçJn ildnd bir JllC 

dumıa'!mr bekllyoruı·ı• 
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Romanyada 
Yahudilerin 
muhacereti 1 

X eni Sovyet arazisine 

1

1 

12 bin ki~i geçti 
Bli1•rr_.§, 5 ( A. A.) - Şimdi 

Sovyet kıtnla.rmm işgali altında 
bulunan eski Romen arazisine 
Yahudilerin muha.ceretinc Ro· 
men makanılarınca artık mii!a
ade edildiğine dair ecnebi .mem. 
leketlerincro dolaşan haber, neır 
redilcn roomi bir tebliğ ile tek
zib edilmektedir. 
~u tebliğde, şimdiye kadar 

Sovyetierln jşgali altında. bulu. 
nan arazi ye 12,000 kişi sevk et· 
mek imkanı hasıl olduğu taE!l'ilı 
edilmekte<li r. 

Amerikada 
mecburi 
askerlik 

Ayan meclisi ordu 
' encümeni projeyi kabul 

etti 
''aıtng-ton, 5 (A.A.) - Ayln mec 

Us! ordu cncllmeni 3 reye kartı 12 rey 
le iki mllyon asktrin Jıi!Ah altma da. 
nUne dair olan l<uıun projealni ıevk 
etmeğt kararaltma almt§br. . 

Harbiye ner.areU ısözcUsU bu proje. 
nin blrincl ııcne zarfmda tahminen 21 
ve 30 ya., araamdald, ı.~ milyon ki. 
~tntn tnllmtnl lstıhdat ettiğini beyan 
etml§Ur. 

Macaristanda 
Yahudilerin arazisi 

Bunların hriıtiyan 
Macarlara tevzii 

isteniliyor 

Buda~te, 5 (A· A·) - Stefa. 
ni: 

"Uj Banda,. gazetesinde ne§ret· 
tiği bir makalede ziraat nazırı 
kont Michcl Teleki, yarım mil • 
yon dönümden fazla .Ma.car arazisi· 
nin takriben 20 bin yahudinin elin~ 
de bulund11e11ınu kaydettikten son· 
ra bu arazini nya.hudiler h&kknı . 
daki yeni kanun mucibince tedri · 
cen, zirai istiMalCı.ta. sekte vermi· 
yccek tıurette hristiyan Macar çüt· 
çilerine terkedilmesini teklif et -
mektedir· 

Sovyet Rusya 
Amerika ile yeni bir 
· ticaret anla§maıı 

yapıyor 

ıngiltere rle 
Japonya arasında 

Siyasi 
münasebatın 

kesilmesi 
ihtimali 

mevzuubahs 
Avam kamarasında 
bugün Japonların 

tevkifi meselesi 
görüşülecek 

Tokyo, 5 (A.A.) - Yomiuri 
gazetesine göre, harbiye, bahri. 
ye, ve hariciye nazırları lngilte. 
rede Japonların tevkifi meselesi. 
ni tetkik etmek ilzerc toplanacak. 
!ardır. 

Gazete istimadan mühim neti. 
ç~lf'r çıkaccığını bilrlirmektedir. 

Tokyo, 5 (A.A.) - "Aaahi" 
gazetesi Japonya hükumetinin 
tngiltereye pek §iddetli bir pro. 
testo notası tevdi ederek tevkif 
edilen Japonların derhal tahliye. 
sini isteyeceğini, aksi takdirde 
Japonyanın pek ciddi tedbirler a. 
lacağını bildireceğini yazmakta. 
dır. 
"Miyako" gazetesinin bildirdiği. 
ne göre J:ıpo";tya, İngilterede tev. 
kif edilen Japonlann derhal tah. 
liycsini is~eyecek, ;ı~ nı zamanda 
ıiyasi mümessiller ile konsolosluk 
memurları hariç o!.:r:cık üzere ha. 
l!hazır.da !11J1U1'~ıed~ bulunan bü. 
tün Japon tebaasını biran evvel 
memlekete dönmeye davet ede. 
cektir. 

"Hoshi" gazetesi ise, Japon. 
ya ile lngil ere arasındaki siyasi 
münasebetlerin kesilmesini ve 
Londradaki Japon sefirlerinin 
derhal ged çekilmesini istemek. 
tedir. 

INGlLTERt:DE \'E~t 
TEVKİFLER 

Tokyo, 5 (A.A.) - Domei a. 
jansmın bildirdiğine göre lngilte. 
rede diğer ild Japon tebaası c!a. 
ha tevkif e.dilmi1tir. Bunlar For. 
mose bankalarından birinde ça.. 
lı~an B. Takyuki Eguchi ile as. 
len Alman olan Bayan Milly Yos.. 
hi adında bir ressam karısıdır. 

Yine aynı Japon ajansına gö. 
re, bunlar da tevkif edildikleri cu. 
ma günü bildirilen Makihara ve 
ve Tanase'ye isnat edilen cürüm. 
le töhmet altına alınmıı bulun. 
maktadırlar. 

B. Eguchi 10 temmuz:dan, Ba. 
yan Yoshi ise 13 temmuzdanbe. 
ri Londrada Pentonville hapisha. 
nesinde mevkuf bulunmaktadır. 
Jar. Japon 6efareti müste§an O. 
kamata tarafından İngiliz harici. 
ye nezareti nezdi™3e bunların talı 

Uzak Şarktaki 

lngiliz 
Donanması 

AKDENiZE 
GELiYOR 

Kopenban;;, 6 (A.A.) - Taıı aj.-ınııı 

bıldirtyor: 

Polltikcn gazetesinin bJJdlrdl@ııc 

gôre. SJgapurda bulunan lngfllz do_ 
nanmur Akdcnlze gitmektedir. Do. 
nanma ~imdiden Hınd Okyanusunun 
garp kısmında bulunmaktadır. Rotıı_ 

ııını Kız.ıldcniztı tutturmuştur. 
DonanmantL arkasından alll'\h ve 

techlzatıa yUldll LUyUk bir ticaret 
gcmlleri !llotlllnsı ve bir <le tayynre 
gemisi UlotlllaBl gelmckleıllr. 

ingilterenin 
iktısadi ,siyaseti 
Devlet nazırlarından 
Grinvud bir nutuk 

söyliyecek 
Londnı, 5 (A·A·) - Parlfı.men. 

to mahfilleri, devlet nazırı B· Ar
tur Grenwd tarafından çarşamba 
gilnü malt projelerin müzakeresi es 
nasmda avam kamarasında irat c. 
dilecek ve hükOmetin iktısadi si
yasetine miltealli.k bulunacak olan 
nutku alaka ile beklemektedirler. 
Maltlmdur ki, B· Grinvud ibilhas· 
sa. iktısadi meselelerle meşgul ol· 
makta ve "istihsal meclisi,. reisi 
bulunmaktadır· Avam kamarnst 
b'itçe kanununun ı:nUzakeresine 
perşembe gilnli başhyacaktJr. 

. 
ısveç Başvekil~ 

Bazı Alman iddialarına 
cevap verdi 

Stokholm, 5 (A· A·) - Röyter: 
Başvekil Hansson dün Ma.lmöde 

s5ylediği iki nutukt\ hultı.satan 
şöyle demiştir: 

"- !aveçln mevcudiyeti halen 
yeni bir siyasete ihtJyaç göster 
mekteyse de ısimdilı:i usuıtcrln ta· 
veç milletinin demokratik hlsslya• 
tına uygun bir tarzda. inkişaf n 
tadiline ihtiyaç vardır.,, 

Hansson'un bu nutukları b:ı.zr 
Alman rivayetlerine ve czcilmle 
Almanyanm zaferinden sonra ls ~ 
\'eç için yeni bir istik.bal derpi!J 
etmekte olan üçüncü Reich nazn· 
riyecisi Dr, Rosenberg ile Milnih. 
te çıkan bir Nazi gazete.sinin iddi· 
alarma. cevap olarak t lfıHd rfll• 
mcktedir· 

liyesi hakkında yapılan te,ebbüs. • Hindlıstanda Kalkllta • Dacco.r 
ler şimdiye kadar hiç bir netice posta lıatan, Kalklltaya 79 .mil .mcsn· 

Vaşington, 5 (A· A·) - Harl::i· vermemiştir. tede yoldan çrkmqıtrr. 17 ldşl a1m03, 
ye nc::areti müsteşe.n Vclıı, ynrın JAPO?O'.ADA ~n:~'KU'.FI..J\UDAN 40 ki§! yaralanm.,,tır. I<az:a, btr B"Jl· 
milddetl ibiten Souvetlerlc mevcut D(..\RDn S"' ı 1

•• t tt k dl • J ' v .... r.Bt:sT BIB.\KILD -• e a edilme te r. Hattın bir ra· 
ticari anlaşnı&nın yerine yakında Londra. 5 (A.A.) _ Japon ac. ymm vldasmm çıkarıldığı tc.,plt edil· 
bir yenisinin aktcdilmesinin muh. mlştlr. 
temel bulunduğunu beya.n ebniş · faretine dün ıelen yeni bir telg. • Kanadada yeniden Polonya mü!· 
tir· rafta son defa te\.kif edilen tngi. rezeleri tcşekkUl etmektedir. Bu mut 

Vels, Sovyellerle carl olan ''e !izlerden 4 ki§inin daha serbcı>t rezelerc Amerlkadakl Polo.aya.it mu· 
SovycUcrln Amcıikadan eenevt 45 bırakıldığı bildirilmektedir. haclrler alınmaktadır. Dirçok ltlmse· 
milyon dolar muadili mal almaıımı ı:-;('~J.TUtr-;.rn: İlI~ RtC W\' •• ~;- ler gönuuu ya:ı:ıımnktadır. MUfrczele· 
derpiş eden ıı.nlaşmanın mı tcmdid SEftBEST BIRAKILDI rin zabitleri ılmdlden l~anadnya gel· 
• .1'! •. i u t . ti Cuml\ gilnil te"kı"f cdı'len Jft. pon miGlerdir. 

1 

""'ı ecegın .u~ıı e ınemış r· • ., v l v · gt d i~ adamlarından Salon· Macll ~rn • Ruzvelt milli rnlldafaa üslerlle 
e ıı, a§Ul on a ayni zaı:nan. ~.,~ harp imaJAtı tczgthlarrnı tc!UJ etmek 

da Mosko•;ada imza edildiği iblldi· bu <lA9~ tahliye edilm;Rtlr· Uzcre cuma ~nu Haydpnrktan ha:-e· 
ı ilecek olan anlqmayı beklemek Al A~f KAMARASINDA : ket edecelı;Ur. 
liztm olduğunu ilfı.ve etmistir· Avam kamaruındald yarınkı • Vlşlden blldlrildltine göre, Fas 

Bugün öğrenildiğine nazaran (bugtln.kü) içtlmadıı. Japonyada umumı valisi general Noguct ve ı.•rnn 
Sovyotlerle Amerika erumdald ti~ 1 teı;kif edilen lngillz tebaası bak • ı sız hUkQmcUnln Pnrlııtekt salAhlyct· ı 
caıi anla8manm tecdidi için yapı· kında bir sual oorulacağı ve hli - tar murahha.ııı Noel, dUn ba§vektı mu· 
lan müzakereler hemen hemen kfhnetin de buna cevab \'ereceği a"ınl Lavaı tarntm~ıın kabul edfiznlş 
bitmek üzeredir· lwlU~ettedir· \'e uzun müddet ı;örllDmUşlcrdlr. 

-._. . ~ ~ " 
HARBlN BAŞlANG\CtNDA lTAlYAN 

1 

. 

OONANMASI 

• .s..t.. .... 6 Adet 
~ 11 Hattr Harp (jemi.si 

1 ı-d 1 bu· o B A3ır. 
r& Adet - J<.-o azö,. 

ı .J • !tsnre · 44 Ad@lt .. Hafif Krovazor 

1 1 ıiS. ı..t .. l 59 Adet 'Torptdo Muhribi. 
.I. ' T> 

. 
.at> 

71 Torpidobot 42 Bü.DenJzalhG.,misi 74 kü. \)\"İZoltı G. 

iTALYAN 
donanması
nın bugünkü 

vaziyeti 
Son hafta gelen mecmualar. 

dan birinden aldığımız rakainla. 
ra istinaden I tal yan dona.nınıa
sının mevcut ve hali inııada bu
lunan gemileri hakkında okuyu
cularımızın bir fikir edinebiL 
meleri için bir hUlasa yapmayı: 
faydalx bulduk. 

Yalnız yazımıza başlamadan 
evvel İtalyan tebliğlerine göre 
bu donanma aksamından harbin 
son elli günü zarfında batmış o 
lanlan da kaydedeceğiz: Barto
lomeo Kolleoni hafif kruvazörü, 
dör torpido muhribi, -4: deniz al
tı gemisi (ln.giliz tebliğlerine gö 
re ise bu batırılan İtalyan deniz 
altıları 14 il bulm~ur.) Yine ! 
talyan tebliğlerine nazaran bir 
zırhlx da hasara uğramış bulun
maktadır. 

Hattıharp gemileri • zırhlılar: 

23.622 tonluk Kavur ve Çe
zarc zırhlıları. 1914 ve 1915 te 
in~a edilnti§ler 1937 de rnodern
leştirilınişlerdir. 32 lik 18, 121ik 
12 top ve 10 luk 8 tayyare dafi 
topu, 36 tayyare dafi mitralyö
zü ile mücehhezdirler. Süratle
ri 27 ~er mildir. 

24000 tonluk olan Duilio ve 
Dorai zırhlıları ise 1915 de in,şa 
edilmişler 1939 ve 1940 da mo-
dernle~irilınişlerdir. 32 lik 10, 
13.5 luk 12 topa ve 9 luk 10 tane 
tayyare dafi topu ile 39tayyare 
dafi mitralyözüne, beheri dör. 
der tayYareye maliktirler. SU
ratleri 27 mildir. 

35 şer bin tonluk Littoio ve 
Vittorio Vencto zırhlıları ise 
194.0 da donanmaya "ltihnk et
mişlerdir. 

38.1 lik 9 ar, 15.2 lik 12 {icr to
pa, ikizli olmak üzere 9luk l2şer 
adet tayyare daf i topuna, 40tay 
yere dafi mitralyözilne birer 
katapulta (mancılık diyebilece
ğimiz tayyareleri denire fır

latmaya. yarayan cihaz) üçer 
tayyareye maliktirler ve sürat
leri 30 ar mildir. 

Mevcut ceman. 6 zırhlıdan ma. 
ada Roma ve !mpcro adln.rmda 
35 ger bin tonluk son iki zırhlı
nın evsafını haiz iki zırhlı da in 
şa halindedir. 

Afjır 1ı.TUt">O.::ör1..cr: ) 

Trcnto, Triyeste, Bolzano, Za
ra, Fiume, Garizia, Pola adla
rında ve 1929.1932 yıllan ara
sında inşa edilmiş 7 ağrr .kruva
zörden maada 1910 da inşa e
dilmiş San Corcio kruvazörii i
le beraber ttalyanm 8 ağrr kru. 

mevcuttur. llk yedisi-

nin vasıflan birbirinin aynidir 
10000 tonlukturlar, 20.3 lük 8r 
ve 10 Iuk 12 şer top, 18hava da! 
mitralyözü, 8 er adet 533 mili 
metrelik torpido kovanı l kata 
pult, 2 tayyare ile 'mücehhezdi 
lcr. Süratleri 35 mildir. 

San Corcio kruvazörü ise 1 
bin 232 tonluk olup 25.4 lük 4 
19 luk 8, 10 luk 8 topa, 7 tay 
yare dafi mitralyözüne maliktir 
Sürati 22 mildir. 

Hafi./ 1.."'1-uvazôrlcr: 

Batan Kolleoni kruvazörü ti 
pinde 5 hafif kruvaror mevcut 
tur. Bunların hepsi 5069 tonlu 
olup 1931-1933 yıllan arasınd 
inşa edilmişlerdir. 15.2 lik 8 to 
p:ı, 10 Iuk 6 şar tayyare dafi t 
puna, 16 tayyare dafimitralyö 
züne ve 53,3 lük dörder adet to 
pido kovanına Ye mayn dökm 

. techizatma. maliktirler. Bir .k 
tapult ve 2 ,,er tayyareleri 
dır. Sürn.Ueri 37 şer mildir. l 
simleri: Ca.vanni delle Bande N 
.re, All:>erico da Barbiya.no, Al 
berto di Cussanco, Luc.i Kad 
rua., Arm.ando Diazdır. 

Bundan sonra 69ilrer tonl 
Montekakkoli ve Attendola kru 
vazörleri gelir. Bunlar da 
.kardakılerln evsaf mı haiz ol 
makla. !beraber üçer tayyare ta 
şırlar. Süratleri 37 mildir. 193 
de inşa edilmişlerdir. 7283 ton 
luk Eucenyo di Savoya, Duk. 
Daosta kruvazörleri ise 1935.3 
yılla.rmda in§a edilmiş olu 
15.20 lik 8 topa, 10 luk 6 ta.yy 
re dafi topuna, 16 tayyal'e mit 
ralyözüne, 6 şar 53.3 lük torpi 
do kovanına, mayn dölanc tesi 
satma, birer katapult ,.c üçe 
tayyareye maliktirler. Süra.tler 
36.5 mildir. 

7874: der tooıluk Garibaldi v 
Duka deyli Abruzzi !kruvazörle 
ri ise 1937 de inşa edilmi§lerdir 
15.2 lik 10 top, 10 luk 8 tan 
tayyare dafi mitralyözü, 53.ar 
6 torpido ko\."a.DI ile miloohhe 
dirlcr. Mayn dökücü tesisata 
2şer katapult ve dörder ta 
ye maliktirler. Süratleri 35 mil 
dir. 

3184 tonluk Tara.n.to ve 324 
tonluk Bari hnf i! kruvazörleri f 
sc 1912 ve 1915 senelerinde inş 
edilmiş ve 1935 de modemleşti 
rilm~lerdir. 14.9 birincisi 7 · · 
cisi 8 topla mücehhez olup 7, 
lık Uçer tayyare clıı.fi topuna m 
liktirlcr. Mayn dökücü tesisa 
lan vardır. Ve birer tayyare ta 
şırlazo. Tarantonun sürati 21 Ba 
rinin 27 mildir. 

Bu suretle ttalyan.m bugü 
mevcut hafif kruvazörlerinin a
dedi on üçe baliğ olmaktadır. 

Bu hafif kruvazörlcrden ma 
a.Oa JWyan tezgiılılannda bu
gün inşa halinde veya techizat1 
t.mnamlanmak üzere bulunan ü. 
çez- bin üç yüz altmış ikişer ton 
Iuk 13.5 hık toplarla: mücehh 
ve 6 şar torpido kovaıır nı ihüv 
eden sü.ratleri 4t-mil olan on i 
ki hafif kruvazör de ibulunma.k 

, ta.dır. Aynca 8000 er to:itluk v 
15.2 lik toplan bulunan iki 
\'azör de te?:gahta bulunm.a11:.n 
<lır. 

TC1rpido muhrtplori. 

1'ukardAld Nrlnd re.tmM. Gö1tefl"Cle Wallftr~h ma~ıı11 1114e Farl~t Jcnall 
ko~k dn Huıı.nm tkir; d!lğıın dorder aylı!• 1\letin ~e Çetin adında iki )<'l\'Tll· 

ıınnu goril -ora ınur. H!lllan ,.., ke.rl81 r.mrıoo UQ evlltl n ilı.-rll"e ~elen bu •· 
k~ yın·ru)'U, bcıalemrtc kudretleri olmadığı ıctıı, ıe\·lAtlık \"Crme.k ıııtemeı.t.c~ 

ıUrler. GHetemlrJn ta\'A utunn l!l "'ı'lkler1 tein t"<'Uklılrın rtıslmleı1n! kor l 
..:u\\. Arıu edenler )Ukart,ıılıl adreee ml!nu·Aat M.rhlUrlPr, 
ll.LncJ r~iındo 1911 l"o:ıtcanılln arka.!ındnn le C:ınkMI nulliıe r•ôer. Cft44m.ll\ 

il'> btı~1;ınoo.& ,)l\falta ('enllıoeısl fuJ11ettnı ıor0) "f9Ullll.li, 

Bugün ltalyanın batmış oleu 
larnn kabul ettikleri 4 torpid 
muhribinden maada 55 torpid 
muhribi vardır. Btmla.r 1926-3 
yılları arasında in.~ edilmiş 93 
1729 tor. ara:mıda olup 12 li 
4.-6 topla mücehhezdirler. 4-1 
tayyare dafi mitralyözünc m 
liktirler. 4.-6 nukta.rmda': ~. 
torpido kovanlarına vo ma: 
dökQcO tec:hi:r.a.t."ı nınliktirler 

(1-- ~jl r;9\'irlı) 
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Ticaret Vekili manifatura 
fiyatlanm izah ediyor 
(Uastamfı 1 lncldl!) 

Ucelerl llAn edilmek üzeredir. 
manifatura plyuamızdakl mal 

eaaamda eskiden llhal edllml~ 

b!nnetlce fiyatı yeni ithal edile· 
atura ftyaUarmda.n a,ağl 

mallar te~ktl etmektedir. 
maliyet unsurlarında ::ıı.man 

r değişiklik olmıyacnğ'ma g"t>re 
armm da zaman ile artmaması 
gelir. Dlnaenale) lı bu nevi mal· 
in azamı aalı§ llyatıarı tespit 
ektir. Bundan böyle gelecek mal 
da, t:e.splt edilen kAr yUzdelerl 

inde taayyUn edecek fiyatları 

ol alu.1a bulundurulacaktır. 
muAT uususr :aıı.::11•FAAT
RE Mt ALET EDlLtYOR ! 
anbul fiyat mUrakabe komisyonu 
ususta geniş bir çal11ma yapmıı· 
llhaklka 500 600 kalem eıyanm 

bahla mevzuu olmaktadır. De· 
eden bu mesai matbuatımwn a· 
mı celbebnlıtır. Bu tabiidir. 

k umumun menfaatini lstlhd&! 
bu mes..-ıldcn dolayı bilyUk kC\r· 
midi kırılan bazı kimselere mah· 

atleri 35-39 mil arasında te 
iif etmoktedir. 
şa hnlinde de 1600 er ton
sek' z muhrip bulunmakta. 

u sınıf torpidolar 616-855 
nrasmda bulunmakta ve 
iş bire baliğ olmaktadırlar. 

5-1938 yılları arasında inşa. 
miş olan bu torpidolarm sil
eri 23-34 mil ara.smda. teha
etmektedir. 10 veya 10.2 lik 
adet topla mücehhez bulun

l"A"':ı.uıılar. Bazılarmda 7.6 lık 
de top bulwımaktadır. Ayrı

her birisinde 1-8 arasında te
üf eden tayyare dafi mitral
. mevcuttur. Her bfriai 450 
· etrelik ( 45lik) dörder adet 
ido kovanı ve ekseriainde 

mayn dökme tesisatı mevcut 
unmaktadır. Bu torpidobot
an başka 10 santimetrelik 

larla milcehh.ez (4) ~ 
t da hali inşada. bulunma.kt&-

Denizaltılar: 

Batan denizaltılar dahil ol
k il7.ere ltaıyanm harp bq
ğıcmda 42 bilyük den1za.ltıın 
unmakta idi. Bunlar deniz 
ünde 863-1396 ton hacminde 
unmaktadlrlar. 1928 - 1940 

Harı a.ra.smda inşası ikmal e
iş bulunan bu denizaltılar 

luk veya 1,2 lik birer topla mil 
hezdirler. Dörder tayyare da 
mitralyözleri bulwımakta ve 
.3 lük 6 şar torpido kovanına 

alik bulunmakta.dırlar. Silrat
. deniz üstünde 16-18.5 mil a
mda tehalüf etmekte deniz 

tmda ise bu sürat 8-9.5 mile 
tadır. Bu tip denizaltr

an 4 dane de f nşa halinde bu 
maktadır. 

Italyanm küçük den.izaltılan 
ahil) harp başında 74 tane i
. Bunlar deniz üstünde 336 ill 

ton nrasmda bulunmakta 
harbi umumide inşa edilmiş 

anlardan 1938 de inşa edilen.
. e kadar muhtelif tipler ar

tmcktcdirlc.r. Bunların 620 
ukla.rı birer 10 luk top ile 

Ucehhczdirlcr. 791 tonluklarm 
10.2 lik birer topu vardır. 

aha. küçüklerin topları olma
birer tayyare d8.fi mitralyö

. ~ maliktirler. Büyüklerin 
e tayyare daii mitralyözleri i
dir. 
Beherinde 4-8 ndet 450 vı>ya 
3 milimetrelik torpido kovanı 
ulunma.ktadır. Deniz Ustü sil
atlcri 14-18 mil arasında olup 
en· z altında va.sa.ti 8-8.5 mil 

pmaldadrrlar. Bir tane de ha 
inşadadır. 
n·,ıasa: ltalyan donanmıun 

arp başlanğıcmda şu manzara 
arzetmekte idi. 6 zırhlı 8 a
knıvazör, 14 hafif kru\·azör 

biri batmıştır), 59 torpido muh 
ibL(dördü b:ıtnu§tır), 71 torpi
o-bot, 42 büyük denizaltı gemi
·, 74 küçük denizaltı gemisi ya 
i ceman 116 denizaltı gemisi, 
i (İtalyanlara göre bunlardan 
· rdü, lngilizlcre göre 14 ü bat 
rştır) 

Yardımcı 'VC muavin gemiler: 
4 topçeker, 75 hilcum botu, 13 
ayn dökücü, 41 mayn tarayıcı 

,.. i, küçük bir tnyyare gemisi 
dı-niza.lt:r ana gemisi, ~ sah

rnıçlr geml ve 97 romorkörden 
murekkeptir. 

•u.ıı görüşlerin muhtelit haberler tek· 
llnde guetelerimize inlkAa edebildit'i 
de görUlmllıtur. Bu mUna.se~Ue fU 
nokta! nazar Uzerinde bilhaua dur 
mak Lllerim: Fiyat ,ınUrakabe komla· 
yonlan, mü•tehliklerin menfaatlerini 
korumayı btlhdal eden meaal.ııınde 
men!aaU muhtel olan kötU niyet Jı&• 
hlplerlnln mukavemeti ,.e mUcadele· 
ıi ile 'kuııl&§maktadır. 

Bunlar taratmdan ııaa edilen ha· 
berleriD arkumda, bir fiyat tespiti 
lfinden sa.rfma.zar etUrmek gibi m.ak· 
aatıarı kolayca görmek mUmkUndür. 
Bunun içindir ki, bu nevi haberler 
karıısmda kUçUk bir takdir ve tem· 
yiz hata.aı matıWıatımızı fiyat mUra· 
kabe komlayonlannın aafmdan gayri 
mqru sunıtte kazanç temin etmek 
laUyeıılerln safına alabilir, 

Fiyat murakabe korni.lyonlan, me· 
aa!ler:lnde matbuatımızın bllhaua 
yardım\lla muhtaçtırlar. lhtlklr hA· 
diaelerinl meydana koymak, alman 
tedbirleri tektmmW• aevkedecek i· 
kazlarda bulunmak, bilgiye, hAdLsele· 
rln ve almaı:ı tedbirler.in dlkkatll bir 
tahlillıı.e mU.tenlt tenkiUer yapmak 
gibi •uretlerde bu yardım l!a edilmlı 
olur. 

PİYASA BAŞIBOŞ DEOtt.DlR 
1lha11t eu·uma mUtealllk mesaiyi 

yerli manl!atura fiyatlarının kontro 
IU esaslarının tesbltl takip edecektir 
SUmcrbank mUeuesatmm mamulatı.' 
•:ılı!ilan lktısat \'ek!lctlnce yerli mal· 
!ar pazarları Ya.sıtasile teıki!Atlandı· 

rılmaktadır. Bu cihet, fiyat mUraka· 
bemiz.i kolayla~tıracaktır. Milll ko· 
runma kanununa mUatenlden yapıl· 

makta olan mUrakabeden henUz teı 
klllta matıQp geniıllk verilmemi§ ol· 
makla beraber, mUııbet neticeler elde 
edJlmektedlr. FlyaUarm bqı boı ol· 
madıft kanaat! plyaıada yerteımlıtir. 
Geçen 1ene te~rinllerde p.hlrl oldu· 
tumuz hldlleler:ln bundan ll01lr& te· 
kerrtır etmlyecetıne emin olabiliriz. 

Milli Şef 
(S., t&rafı 1 nclde) 

lar ve diğer birçok 7.evat tara· 
fmdan karıılanmı§tır. Reisi • 
cumhurun refakatinde olarak 
Orgeneral Fahrettin Altay, h
tanbul valisi, İstanbul kuman· 
dam, kolordu kumandanı, Harp 
akademiAi kumandanı Haydar. 
paf&y& gelmiele.rdir. Millt Şet 
san dolduranı halkm tesab.Uratı 
arasında hususi trenlerine bin 
mleler ve tam saat 22.05 de MJ.
karaya hareket etmişlerdir. 

VEKiLLER 
Münakalat Vekili Ali Çetin. 

.kaya diln akşamki ekspreNe 
Anka.raya gitmi§tir. Dahiliye, 
Nafia. ve Maliye Vekilleri de bu 
akşam Anka.raya hareket ede 
ceklerdir. 
MECLiS YARIN TOPLANIYOR 

Ank-ara, 6 - Büyük Mıllet 
Meclisi yarın toplanacaktır. 

Meclisin ruznamesinde Kırşehir 
mebusluğuna. seçilen doktor 
Hasan Ulkü, Seyhan mebusu 
Sali.hattin Çam ve Siirt mebu
su Ressam Şevket Da.ğ'm intl" 
hab mazbaWa.rmm ta.ediki, ida
re heyetinin Bilyük Millet Mec 
lisinin bu yılki biltc:esinde deği
şiklik y.ıpılmuı hakkındaki h· 
nun teklifi, da.biliye mcınur!ar1 
kanununa ek llyiha, bazı devlet 
alacaklarının tahsil sureti hak. 
kındaki layiha, zelzeleden zara
ra uğrayan bedelnakdi eratı 
hakkmdıı. Uyiha ve vakıf men· 
ba sulanna orman ve zeytinlik. 
!erin işletilmesi hıtkmdaki layi
hanın birinci müzakeresi var· 
dır. 

Bu sabah Hasekide 

6 ahşan ev 
tamamen yandı 
Bu sabah saat 3,30 da. Hasc. 

kide Hobyar mahallesinde gü1,cl 
ıııctreli sokağında bir yangın (lı. 
m~. ikişer katlı . 6 ev tamamt., 
yanmıştır. 

Yangın 10 numaralı Ahmede 
ait ahşap evden cıkmıştır. Ateş 
kısa bir zamanda bitişiğindeki 
evlere ııirayet etmiş \'e ahşap 
olan evler itfaiye yctişi.deeye ka· 
dar al~vl<?r içinde kalmışlardır. 
Civardaki biltUn evler de a.hşap 
ve eski olduğundan Haseki sem. 
ti büyük bir tehlike geçirmiş -
tir. İtfaiye bilhasa. ateşin etra· 
fa sirayet etmemesine c;alı~mış 
ve nihayet ıo, 12. 14, 16, 21 
ve 23 numaralı evler tamamen 
yandıktan sonra ateş söndürül. 
mü.,tj,ür. 

Ya.ngmm sebebi anla.şılm~ 
trr; tahkik edilmektedir. 

............,.. ...... _.. ................ ~.- .. _ ..... ~ ............. " ............................. ~, ........... ·~-· ... ·-· ... .. .. . , ... ~ ......... , ... "'., ...... " ...... ,~ .... 
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Romen garsonlar 
meselesi 

(Ba' taralı l nclde) 
öğrenirler. Üniversitede on sene. 
dlr ders okutan profeeörler tUrkc;e 
biliyorlar mıydı? Şimdiye kadar 
niçin onlara 21es çıkaran olmadı 
da bizim garsonlarnruzın franaa • 
calarına karışıyorsunuz. Hem bu 
gar.sonlar alcl!de garson değildir; 
bunlar mUtchassı.sUr· Vazüelerl bU· 
yilktUr, burada bizim garsonlara 
garsonluk öğretecekler.,. 

Gazete bu beyanatı yazdıktan 
sonra, Raufi Manyasın "Kendi gar
!onlnrile üniversite profesörlerini, 

bir hizada tutan telikki!inl 
"dehaetle., karşılamakta ve ünt -
vcmtenln böyle bir mukayesede 
mi.sal tutulmasını §iddetle reddet
mektedir· Sonra eğer bu garson. 
lar, mütehassıs olarak getirilmiş· 
lerse halka açılmış bir lokantada 
ça!ışmalanna ııcbeb istemekte ve 
yerlerinin ancak "garsonlar mekte· 
bi,, olacağını, \'e bir Tilrk mU3te
riye "fransızca konuşunuz!,, gibi 
bir ihtarda bulunamıyacağmı işa
retle bu vaziyetin bir umum milril· 
rün "parlak fikirleri,, olduğunu 
kaydetmektedir. , 

I..hUNLAR Mt'DtlRtl NE 
DlYOR! 

Bu yazı üzerine bu sabah Rau. 
fi ~fanya.ala konuşan bir arkadaşı· 
::ıızr, limanlar umum mUdUrü: 
"- Ha.;Tet, hayret, bir sulku· 

te maruz kaldım!,. sözlerile karşı· 
lamış ve şunlan söylemiştir: 
"- Şu anda Ta.wiriefkir gaze

tesine dava açmak için mUddeiu• 
mumUiğe müracaat etmek ilzere. 
yiın. Zira, benim hayalı memuriye· 
timle oyııamıı bulunuyorlar· Bakr 
nız bldise nasıl cereyan etmiş ve 
sözlerim nasıl değiıtlrllmiştir: 

Diln Tasvlrle!kA.r gazetesinden 
geld.lğinl söyliyen bir genç beni 
görmek istedi, kabul ettlın: 
"- Matbıtat hayatına yeni a· 

Wdnn. Gazetemin yolcu salonunda .. 
ki ecnebt garsonlar hakkında yaz. 
dıklan yanlıftır· Bunu tavzih içi.o 
sizinle konu§Dlak üzere geldim·,, 

Dedi· 
Kendiaine, dört Romen garsonun 

müteha.uıs olarak Romanyadan 
getirlld.lğini, burada metrdotel o. 
laralı: hem çıılıfacaklarmı, hem de 
Türk preon yetifüreoeklerinl, )'Ul" 

larmda ~ TUrk gencinin ıstaj glSr 
düklerini eöyledim· Hem de barem 
kanununun "milteha.uıs,, ıııfatmı 
kilçllk aa.natlar kanunundan mUs -
teana tuttuğunu i§aret ettim. 

KonUJDUUDm sıra.smda memle -
kette iyi garsonun yokluğundan 
babaettik. Bu arada "vapur ecr • 
vislerinde garson yet.iştirilmetıi., 
mevzuu etrafında vekalet mecmu. 
asmda yazdığnn bir yazıyı neşre· 
den bir iktısadt mecmuayı kendi!i' 
ne gösterdim· 

Vulyet böyleyken bu sabah ga· 
zeteyi görünce hayrete dilştüm· 

Sözlerim tamamen aksi olarak. kay
dedilmiştir. Bu ne§riyatm bir kaa· 
tı mahs~la yapıldığı ayni gazete. 
de birkaç gUndtır yaztlan ".Mavna 
ııuii.stimall,. yazt3ile de ııınbitU.r
tddia edilen bu l!luiiııtlmal Deniz 
Bank zamanmda geçtiği haldP., ta· 
mamen bana ~ ükletilmekted.Ir·,, 

:\f()DDElUMUl\llLIK NE DiYOR! 

Diğ(!r taraftan müdeiuınuınt 
lik de ecnebi garsonların kilçilk 
san'atler, kanununa ı;öre Ti.ir. 
kiyede çalışma.lan, keyfiyeti 
hakkında zabrtanm harekete 
geçmesini beklemektedir. Zira 
mezkQr kanuna göre, bu adam• 
lar ise, herhangi bir kursta ders 
okutmaları. değilse çalışmaları 
icab etmektedir. 

İngiliz tayyareleri 
(Bq ta.rafı 1 ncldo) 

olurıa, proje•lnl tatbike imk&n bula· 
maması muhtemeldir. 

tnglllz bombardıman tayyareleıi, 
düşmana kendi ara.zlsi Uzerinde &'it· 
tikçe kuvvetli darbeler lndlrmeğe ha· 
zırlarunaktadır. GltUkc;e uzam.akla o
lan geceler, dilşman topraklan Uzert· 
ne ılmdiklnden daha vl.ai ve daha 
ıumullll akmlann yapılmumı mUaa· 
it kılacaktır. lngillz hava kuvvetten· 
nin ılmdlye kadar yapmıı oldukları 

bombardımanlar, düımanın hava mU· 
dafaa tertlbatmrn dafılmuma 1ebe· 
blyet verml§tlr. Bu kuvvetler, Rur 
gibi mllhlm mıntakalanla tekbüf et 
tirilmiş bulunmaktaydı, Maamafth 
Almanyanm pek çok malzemea1 \'ar
dır. Bilhassa projektör adedi ~k faz· 
lıdır ve bunlar iyi grup haline getiril· 
mlıtlr. E\'Ve!ce hiç gece hUcumlan 
yapmı)an Alman avcılan fimdi de u 
geçe uçu aı ı yapmaktadır. Karada 
ı; ce ı k so:ıdUrme neticesi elde edllen 
karanlık mUkemmeldlr. Sabit ışık~r 
kıı.rto"ıdan yaplımıı fabrikalar Uzer!· 
ne konulmııktadır. Harbin bidayetin· 
denheıi çalt{makta olan mUrettebllt 
)'&\'&§ l a\'B.f •en ileriyle tebdil edilmek 
te ,.e ekE!kleri de yemlere talim göster 
mektcdir.,, 

T rakyanın dört tarafı 
yeni yollarla örülüyor 

50 Amerikan 
destiroyeri 

Londra, 8 (A.A..) - Vqtngtonda 
haridye mUatofan Vela dün general 
Perwlnl' '(umuml harpte A.vrupadaki 
.Amerikan kuvvetleri kumandanı) ta· 
ratmd&n dün allylenllen ve lnglıtere
,.. ukl Amerikan destroyerlerinden 
ellı.tnlıı rtsndertlmeel, .Amerlkanm tn· 
lfltere,.. daha bOyQk yardnnda bu
lumnut tekllftnl ihtiva eden nutku· 
nun dlkk&Ue tetkike lAyık oldutunu 
beyan et:ml§Ur. 

<Bat ta.rafrt ndde) 
ile Tra.kyanm ıhnal, orta ve c&

nup mmtakalan araımıda, en 
kıaa .istikametlerden irtibat tesl 
sini ve Trakyanm muhtelif la
smılarmın yekdiğerine bağlan • 
masmı temin. edecek veçhlle ı&
lah edilmektedir. 

Istanbuldan F.dimeye giden 
asfalt yoldan başka, lstanbul· 
dan Istra.n.ca üzerine Kırklareli 

ve Edirneye ikinci bir ana hat 
inşa edilmektedir. Ayrıca inşa 
edilmekte olan Halkalı - Çerkeo 
yolu da. Trakyanm şimal ve ce.. 
nup tulani yolla.nnm ortaamd& 
kalan köy ve kasa.balan tstan· 
bula ve Trakyanm diğer mmta
kalarma bağlanacaktır. 

İstanbul • F.dirne asfalt yolu· 
nun Büyükkan§trran mevkün
den Tekirdağ istika.metine ay
rılan yol, bir taraftan Keşana, 

ayrıca bir iltisak hattile en kısa 
istikametten Geliboluya. milntehi 
olmaktadır. Trakyanm ıimal, 
cenup istika.metind~ F.dime • 
Havza. - Uzunköprü • Kepn -
Gelibolu - Eceabat yolu inpa.tı 
büyük bir faaliyetle devam et. 
mektedir. Bu Belle yolların iake
lclere bağla.ntısmı temin edecek 
olan (Ereğli· Seymen)' (Şarköy 
- Gölcük) gibi iltisak yollarile 
esas yollar arasmdaki mütead
dit arzani yollar gebekeyi ta.. 
mamlıyacaktır. 

Trakya halkınm yol inşa.atma 
göstermekte oldukları al!ka çok 
büyüktUr. Kadm, erkek herkes, 
en ziyade kendilerinin refahm-. 
da ve iktısaden yük.8elmesinde 
i.mil olacak bu yollar fnlaasm· 

Letonyanın Scivyetler 
birliğine iltihakı 
kabul edildi 

Londra, 8 (A.A.) - Yllk8ek Sov
,.et f{\nuıı dün loplaıımtf Te ~tc>D· 
yanm SoYyeUer blrtttme Dtuaak I· 
çln yaptığı teklltı mitakla kabul et· 
ınl§llr. 

Leton murabba h.,.eu reı.t, Leton 
ya halkmm mlnııettarlıtmı ll. Staıl· 
ne blldJrmlfUr. 

Bu sabahki ekspresle 
gelenler 

Bundan onbeı gUn kadar en·el Yu· 
nanlıtana giden tacfrlerlmlzden Saf· 
fet Yunan ptyuumı tetklk ellikten 
aonra bu aabahkl A vnıpa elcapreııile 
ıehrlmize dönmüştür. Kendi.sile g'ôrll· 
oen bir muharrirlmlze Yunanı.tan pi· 
yaııalarmda vaziyetin ıayanı memnu· 
niyet olduğunu aöylemfııtlr. 

Bu aababkl ekapreale Ud Bulgar 
genel de gelml§Ur. BunlAr memleke
Umlzde bulunan babalarını ziyarete 
gelmlflerdir. 

Maarif vekilinin 
tetkikleri 

Maarif Vekili Hasan Ali YU.. 
cel dün maarif ve üniversite 
me~uplarile temM etmiş ve ö· 
nümümeki dent ytlı mUnasebe
tile alınmakta olan tedbirler 
hakmda izahat almıştır. Vekil 
bu akşam Ankaraya dönecektir. 

POLiSTE: 
Uaküdarda bir çocuk 

boğuldu 
UskUdarda Gümüşarayıcı IO

kağmda. oturan 9 yaşmıda. Feri. 
dun, Paşa limanında denbe gir
miş ve ıula.ra kapılarak yUzme 
bilmediğinden boğulmuttur. 

Nevyorktaki Alman 
ticaret mütavirinin 

dikkat uyandıran 
faaliyeti 

Nevyorlr, 6 (A· A·) - Nevyork· 
ta otomoblllerln eeyallaeferlni tan· 
zime memur Komber Me&ley, Al
man ticaret mtlfaviri Dr· Gerbard 
Aloi.s V estrick'ln faaliyeti baklanda 
tahkikat yapılmasmı istemesinin 
muhtemel oldufÜnu blldl.rm1'tlr· 
Mealey yanhı maUimat vermekten 
suçlu olan Vestrick'le bir görlll!Dt 
yapmııtır· 

Nevyork matbuatı birkac gUn
denberl Vestrfek'ln faaUyetUe aı&· 
kadar bulunmaktadır· 

Herald Tribune gazetesine göre, 
Vestrick Amerika endu.triaintt 
ll'IE'nsup taluıiyellerle •ıkı mtı.nue. 
betler tesiıı eylemtıtlr· 

da ı.tekle ve sevinçle çalıfmıy& 
gelmektedirler. 

ABTBZIYEN 
ARAŞTIRJIALARI 

Trakyada mıyu bollaljtırmali 
için arltt.iyen araştırmalarına, 

program dairesinde faaliyetle 
devam edilmektedir. Edime cL. 
varındaki esne köyü m.mtakasr· 
nm IU istilı\smdan, kurtulması 
için bir IJed iqasma tefebbiia e· 
dilmi§tir. Projeleri ikmal edil • 
mit ve inpa.t elmiltmeye çıka
nlmı§t.11'. 

Ma.rman. Mhillerinde muhta. 
lif iskelelerin tevsi ve ıslahına 
başlanmıştır. Bu iskelelerin 
Trakyanm iktıeadt hayatında: 
yapacağı tesirleri izaha. hacet 
yoktur. 

Trakyanm imar faaliyeti bir 
ta.raftan it sahumı bUyUltmet 
auretile Trakya halkının kaa~ 
imki.nlarmı tezyit etmiş olduğu 
gibi, bilvasıta yapacağı teew. 
lerle de milli iktusadiya.tm inkl" 
şa.fmda en mUıhim bir tmil ol&
caktır. Tra.kyanm imar faaliye
tine, da.ha büyük hızla devam 
edilmesi ve iııpat progra.mlarr 
nm tacil ve tesri edilmeai husu.. 
sınıda yeni karar ve tedbirler 
almmı.,tlr. Tra.kyada.ki infa,at 
faaliyetinin verim ve intiza.mm
dan memnuniyetimi de bilh8811& 
kaydederim." 

Vekil, bu akpın Ankaraya. 
avdet edecelrtir. 

Türk - Alman 
anlaşması 

(Bet tarafı 1 nelde) 
ğı, 300 bin liralık prina yağı, 1 
milyon lira1ı ktiftik, 50 bin lira
lık keçi kıh, 200 bin liralık zımı
ra, 40 bln liralık keten, 30 bin u. 
ralik ipek dök\intU.lerl, 1 milyon 
llrahluderi, 600 bin llrahk pala.
met, 600 bin liralık palamut hu• 
lasası. 

Suni benzin 
fabrikaları 

Londra., f5 (A· A·) - Hava ne. 
zaretinin iltlhbarat servisi, lngi· 
llıı hava kuvvetlerinin dün geco 
Almanyadald petrol tesisatı Uzeri· 
ne yaptıklan hUcumlar hakkında 
mntemmim malQmat vermektedir· 

Bu hücumlar eena.smda ınm 'i 
benzin i8tihaalltI merkezlerinin en 
mWıJmlerfnden bazıları bombardr -
man edilml§tlr· 

lılaııhaym.da bir fabrikada ·"tln -

gm Çlkanlm11tır0 

Tayyarecller benzin stoklarına 

yapdan ilk hUcumlardanbcri Al • 
mantarın kara mtlda!aa vamtalan" 
nı takviyeye mecbur kaldıkla.nnr 
ip.ret ediyorlar· 

Ayni gece İngiliz tayyare le.rl 
Klel rıhtnnlan Uzcrindeki bahrl te· 
si.salta yangm çıkarm1'lar, Ahevil 
civarında bir kamyon kafilesini 
yirmi metre irtifadan mitralyöz a
teşine tutmuşlardrr· 

Bir İngiliz mayn 
gemisi battı 

lmıdra 8 (A.A.) - Mayın tarayıcı 

gemi haline getırllen balıkçı gemlst 
Kanonanm bir mayna çarparak bat· 
tıtr dün &kf&ID amlralllk laratmda.n 
blldlrUmletlr. 

Polanya ve 
ve İngiltere 
arasında yeni 
bir anlaşma 

Dün Londrada 
imzalandı 

Bu listenin kıymet yekfuıu 9 
milyon 230 bin liradır. Bu birin. 
ci listeye dahil TUrk mallannm 
thraçı takdirinde TUrkiyeye sev .. 
ke1.i.lecek mallar nraamda 39 a- Lon4ra, e (A.A.) - DUn Londra· 
det Krup lokomotifi, demir köp da Polonya ve .tııa:Dten hWdUneUert 
rtiler, 118 yolcu ve yük vagonu, aruuı.da, lngtlteredekl Polonya kuv· 
muayyen fabrikalar için makine vetıerlnln orpnlza.lyonuna ılalr bir 

anlqma bmalanmııtxr. 
ler ve yedek parçalar vardır. Çl .Aııla§mayı lııa'llte" namma ÇörçU 
mento fabrikası ın:ı.kinelerl de bu n Lord HallfakJI, Polonya namma 
aradadır. da Polonya bapekJll ve Polonya or-

Almanyaya bağlı ikinci liste- duau ba§kUmandanı i'eneral Slkonıkl 
de Almanyaya scvkedilecek tUr1' ile Polonya h&rfclye nazırı ıımaıamıı· 
mallan arasındft. 7 milyon liralık · tardır. 
tütiln başta gelmektedir. Bu lis- Taymiıı nzeteaı bu anl&flD&Dm 1ld 
teye dahil diğer ihraç maddeleri mllletJn, ınU,terek humılan mattOp 
miz şunlardır· oluncaya kadar mücadeleye devam 

P · ta · k b l k aztmlertnl ftade etUtlnl yamıaktadır. 
eynır, ze ve onserve a ı , 

bakla. ve nohud, kuşyemi, kePek 
\'e küspe, paçavra, yonca, balmu 
mu. 

8610000 liralık bir .kıymet üa.-
de eden bu listedeki tUrk mallan 
na mukabil :Almanya.dan gelecek 
maUar arasında muayyen ordu 
levazımı radyo istasyonu ihtiyaç 
bn, cerrahiye tesisatı, ceirallt 
A.letler, ciğara. klğı.dı, devlet mat 
bauı ihtiyaçlan, muayyen fab· 
rikalar için yedek parçalar var
dır. 

UçUncU listede ise en bqta 1 
milyon liralık cevız ve fındık ve 
1 milyon liralık UzUm gelmekte 
clir. Uç milyon 560 bin liralık bir 
kıymet ifade eden bu listede ib
ra~ edilecek diğer tUrk mallan 
şunlardır: 

Kuru yemit, incir. hurda bar
sak, mazı, kitre, meyankökU, çö_ 
ven. Bunlara mukabil ithal edi
lecek Alman mallan, pmenditer 
yedekleri ou teaialerl, çadır direk 
lerl, muhtelif kimyevi mtlatahz:ı 
rat, elektrik malzemesi, arazöz._ 
ler, su teaisatı, yazı makineleri, 
boru, demir tel, fotoğraf mabe
mesi ve muhtelif fabriblann lh 
tiyaçlan. 

Tediye anlaf"'asJD& göre, gt1n 

1 
delik mah8ublar bir TUrk llruı 
1,90 Ra11mark hesabı illerinden 
yapılacaktır. 

Kanadada aakerlik 
aleyhtan bir binbatı ! 

Kantnaı, 1 (A.A.) - BIJtıer: 
Btnb&fı, ''Houde., dllD rece tevkU 

edJlmltUr. Blr temerkUa kampına 
MVkedllecekUr, Houde 3 atuato.ta 
uker1 mUkellenyet aleyhlnde bir be
yanname nefl'ederek bizzat kendlafnln 
de dante icabet etmlyecefint kaydet· 
m1f ve halla kend111nl takibe davet 
etmı,tır. 

Peten kabinesi 
buhran geçiriyor 

Birçok nazırların 
kabineden 

uzaklaıtırılmaları 
iıteniyormu§ 

1.JOndra, 5 (A.A.) -Tas: 
Daily Mail gazetMinin istih

baratına. göre, Mareşal Pet.en 
hUkfuneti bfr buhra.n arife8inde 
bulunmaktadır. Pet.en'e mü.zahc· 
ret etmekte olan bazı nüfuzlu 
nıahfeller, bir çok nazırların 
kabineden uzaldqtınlmalarm ı 
ve yerlerine ordu, dtmanma ve 
hava kuvvet.lerinıo mensup kim. 
aıelerfn tayinlerini istemektedir
ler. 

Sovyet gazetesi 
lzveatiyaya göre 

Avrupa 
harbinin çok 
genişlemesi 
muhtemel ... 

MoUon. 5 (A.A.) - Ta.s ajaru11 
bildiriyor: hveııtJya &'&Zetesl bugUnkU 
'bqmakaleııtnde hulAaaten diyor ki: 

"Vbl mllatemleke aahibl olan bnzı 
devletlerin mağlQblyett dolıı.yııdle Av· 
rupadald harbin· çok t~ves.~U edip şü 
ınullenmeal btltun dUnyaya ~3mll bir 
eDJJ)eryallat harbine mUnkallp o1n:ı 

lhttmalt kuvveUenlyor. 
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Askere H~rp malllerile şehit 
yetimlerinin 
ikranıiyeleri 

J<:mintlnU yerli As. ~ubcsindcn: 
l - Eminönü ıu;l,er: llt oubcsinde 

. ~ıı~ 

Obtıa~ir ~infil!k daha~. Va.r.k. 
"'ı>ıır duıtüğü yeri anlaya -

t~, lonra 8Yaklarının altında 
Oldu. , ha\'aya Yilk.selinniş 

Tal>akıusmdan bir cigara. alıp 

parça parça ağzuuı attı ve çiğni· 
yerek yavao yavaş «,:neme ttı· 
tUnU haline getirdi· Böylece_ 
açlı.,ömı unutacağını umuyordu· So-

davet 
l1akUd:ır askerlik &ııbcsinden: 

ltayıtıı h:ırp malQlil subay \'C cratllo 
ııchlt yetimlerinin 940 ikramiyeleri 
nşnğıda yazılı !:'Ünlerde tevziatı yapr 
lncaktır. 

2 - lzdihama scl>eb verilmemek 1· 
çln lter şnhsın nezdinde mevcut lkm 
mlye cllzd:ınınd:ı yazılı numnralanna 
(;'öre sıınt 9 dan 12 ye kadar müracaat 
ctmolcrl. 

Mujikler 
~ ;ııteıucens Sen1s,, n
Ctttıt ~anlıbğmı kaybet
lııdcııçe tenl§Uyen yangınm. 
ltottu. 'ka!itnak Uzere kıç 
ltrar talı ~~ ta ve demir parça-
llilıa Uftu, birkaç defa dllş· 

Yet k d' 
ııı:n en ısint kUçUcUk 

ı b içinde buldu. Otıırdq 
Qıı b~tna tQplamağa çalL:ib· 
tış aa .. _ Yanardağın il&crmde 

"-...yo....ı 
detiş ·~u. Bu hUı ya\"tllJ 

bu~t~e lı:encfüıini alevler 
~ 8atıd lrdan bir yatağa u· 

ı. 

8'at 
'ohtılonra. elinde hissetti. 

Uk!a ~•d .Vdı. &) u ı. Gene ay-
lt h naşı küpeşteye da
Sağ afif tekne o tarafa 

\'e eli denizdeydi. Gece 
•"-ı gak~ilzu berrak ... '11 -
"'I> u Jdj. ' J 

dıı. Sa-
,.~ g Yanağı acıyordu· 

~ue ' 'an _ dJ b J :ıgını yokla 
lırılıtuiturcı., Yara ebem· 

ftt§ı~ 18lırap veriyordu. 
tarak burnuna halt· 

Ol1ttı1~ 
'ıı~ "ıltu. 

o ... ~ . 
,. 1 -ıııan "Cıty • Of • 

\'e lıtıı boınbardnnanı infi • 
.. ,UUar Uzcrind~ seya-

ı ... rlln . 
11111"- e§uı biraz evvel 

•q l'et'tl 
''c bU e Yanmaktn olan 

dJ. \1YIUc bir kütle g6rlll' 
apUr d ba ayanıkh çıknug· 
~ l.ınıyordu. Belki de 

' to o~u aUratıe batırmak 
~~l'J>il '1eya obUs kullan· 

ıu. 
etru 

'la~ illa bakmdı. Yolcu 
~ )olct bindikıerı filikalar • 
~il.!~ u. l\encUsi bu kürek· 
r~ltsuz ve yiyecek -

, .... _ · a deniz ve gökyü· 
."ta \'e 
ı!kı l'apayalnu:dı· 
ıı...,:aııtaıon, gömlek vo 

'ili ita bir şc~i yoktu. 

ğukkanlılığına ve 1..-ade kuvvetine 
rağmen susuzluktnn korkuyordu· 
Bu mlırabm ne müthiş bir §ey ol· 
öuğunu bilmekteydi· Bu ıstırabın 
elddetini yUzllnU, ellerini ve vücu· 
d· "U deniz suyuyla u~turnrok 
hafilletmeği umuyordu· 

Çiğnediği tillUn ağzına bir parça 

salya getirdi· 
Öğleye kadnr böyle vakit geçir. 

di· Uyumağn çah~ryor, kurtulaca· 
ğma dııir en ufak bir ümit besle
miyordu· Atlµıtiğin ortıuımda, va
purların takip ettikleri yoldan u· 
za.kta, ceviz kabuğu gibi bir tek· 
ne içinde kurtulmak Umidi binde 
bir bile değildi· 
~ama. doğru soğuk ona açlı. 

ğını unutturdu· Cigaralan da bit· 
mi§, ağzının kupkuruluğu taham -
mut edilemtz bir hal almıştı. Artık 
aklı kesmişti: 

O bu fil!k:ıda. can verip ı;idecck
ti· 

ıx 

1 - 32i, 328, 320 doğumlu btltUn 
ımutlar sağlam, sakat, daimi sürekli 
sakat raporlu mtısllm '\'C gayrimUs· 
llm ihtiyat crlerd~n henüz şubeye mu 
racaat etmenıl§ler nll!Us cUZdıınlıırilo 
hemen şubeye gelemelerl. 

2 - Taorada bulunanların da en 
yakın §Ubelcrc giderek teslim olm:ı· 
ları ll'ızımdır. 

3 - Bu ilı1n son olarak · yııpılmııJ· 
tu". 

4 - Hastalık ve ismen da\'et edil· 
dim ve edilmedim sözU muteber do· 
ğUdlr. Da\·ctc icabet etmlycntcrtn kn· 
nunl l1UkUmlcrle ccalandırzılacnklan 
llAn olunur. 

---<>--
Malul ve şehit 
yetimlerini davet 

Kadıltöy askerlik oubesl 940 acnc
sitıe alt lkramiycslnl nşnğıda göstc· 
rllen gUnlerde tevzi edecektir. Tevzi 
günlerinin gayri günlerde sabah öğlo 
paydosuna kadar numara almak için 
VtJbcyc mUracnat etmeleri. 

Tcvzinttn pul ve ııU!us cUzdanlnrllo 
Oçer adet ince k~ğıdıı çıkarılmış fo
toğraf senedi gellrmclcrl. 

Giln haricinde tevziat yaplımıyıı· 
cağı, 

cuma ve sah günleri şehit )'Ctimle· 
rlnln, cumartesi, çar§amba gUnlerl do 
malili sub:ıy ve eratın Jkramlyclerlnin 
dağıtılacağı il&.n olunur. 

8 - 6 ·5·940 salı gilnUnden başlan· 
mnk üzere mürnea.:ıt edecek (harp 
malCllU aubnylar 1 den 60 numaraya 
kadar snll .günU, 51 den 100 c kadar 
çarşamba günU), (harp malQlü erler 
l den 50 ye kadar pcrr,t"mbe gUnU, 
51 don 109 a kadar cumıı. ı;Unü), tŞo 
lılt ycllmler J2·S 940 p:ızarl<'SI gUntl 
naat !ı dnıı 12 ye kadar ı den 50 ye 
kadar sıı.lı, 51 d~n 100 e kadar çarşnm 
ba, 101 den 150 ye kadar pcr&cmbe, 
151 den 1G7 ye kndıır c:.ımlı güntl ı Ut· 
ramiye cüzdan ve nurus lttığıllnrllo 
birlikte gclmclerl iltın olunur. 

r ' Meclis-i Meb'usan 
1293. 1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza· 
here/eri: 

400 bUyllk anhUnlık bir kltah. 

Her kitabcıda bulunur 

2 Sonteşrin 1939 da. Peter 
Kommon, yanma iki gal~ta ve bir 
parça soğuk et alarak kara yolun· 
dan "Fok balığı körfezi" ne ha· 
reket etti· De:ıizden gitmeğe kil. 
çille bir tekne olmadığı, büyUk ka· 
y-.klarla gitmek için de yanına ar
kada.s temin edemediği için imkln 
bulamamıştı. Bir ki.silik bir "din
gi" yapınağI pek istiyordu ama 
boya ve yelken bezi yoklu· 

--------------------, lf',..._. ~-- -

!:NSAGL~ 

"Fok balığı körfezi .. ne :ırtık aılt 
sık gitmekteydi· ümidi dalgaların 
sahile gemi cnknzt atmasındaydr. 

Oraya senelerce evvel dil§müş o· 
lan eski enkazın ..geri .,kala pat"'.'Q 
çalarmdan nrt.ık haber yoktu, tfJ.lı. 

talar çUrUmüştü. Petcr bir nralık 1 
buna. ümit bağlamakln lıatıı etti· 
ğini anlamıştı. 

•SIGIN 
-== • 

••• • 

Çölde. eriyen karlar b:r ne· f 
hir bıziyle akıyor ve çıkardığı 
ses koro heyetini ruıdırıyordu. 
Güneşin kızgın şuaları her tara.. 
fa yayıln115: leylak ve gül r .nk
li bulutlnl' biribirini lrnvalama· 
ğa başla:rpştı. 

Karların altından gözUkmeb' • 
başlayn~1 topr!.ğm tazo kokusu 
her tar:ıfı lrn.phrk('c.. ılık bir 
rüzgar da, 'lisan ayının hediye 
ettiği bu mestliği sürüklüyordtL 

Uzakta .. Büyük \'olga, btv.la -
nn biribirlerine çarpmalarından 
hasıl olan kiiçük dalgaların mr
nld:ımşile ilkbahar şnrkısmı 
söylcmeğc başlamıştı. 

ıtı • * 
Şa vuskoy köylinde, bu tattı 

ilkbahar günlerini kutlayabilo· 
cck hemen hemen kimse .kalma.. 
mıştı. Eli ayağı tutan Mujikler, 
kıtlık korkusundan bir yaz ev
vel iburnsrnı terketmişler ve bu· 
güne kadar mevcudiyetlerinden 
henüz haber almamamı§tı. 

Kimi, onların, köye getirmek 
ıçın elog1..ı.çirdikleri davarları 
Y~Yİ? bitirdikten sonra ıssız çöl
lerde scrseriyane dolaştıklarını 
ileri sürüyor; kimi de, yağma 

ettikleri kultibclcrde, can verdik. 
!erini iddia ediyordu: 

Mujiklerin bir kt:;mı, taze me
zarları kazarak çıkardıkları ölü 
leşlerinin yanında donmuş bir 
halde bulunmuştu. Fakat; on.. 
lardan, utanma hislerinin '·er
diği ürkeklik icabı, gizliden ve 
nadiren bahsolunuyordu. 

Şavuskoy köylüleri, sonba.· 
hardanberi ilk defa olarak kili
senin önünde · toplanıverdiler. 
Böylece, güneşin büsbütün açı
ğa vurduğu korkunç sefaletleri' 
ni gördüler. 

'.Deposundaki· ihtiyat arpa 
'stoku sayeswae'\ kinunusanİ a. 
yına kadar 3işınanhğmdan bir 
şcy kaybetmeyen r.cngin Mitriç, 
iskelet halini almış; kilise kapı
sına dayann.l'ak avuç açıyordu. ~lııde l't§tırdı. Pantnlonun 

ıL il ' 
' "lllıı~d <:ıgara tabakasını 
''dı. 11

' :Oudaklarma bir 
ı~ .... -~d ağını nradı· Bir 
ti. ·"" ah a l!akin dUşOne • 

"Fok balığı körfezi,, ne kara. 
yolu pek sarp ve ~ılmasr milşkUl 
bir yoldu· Trislanlılar bu yola, 
körfeze denizden gidip fırtına ÇI· 

kmca orada yalnız kalan ve yan
larında kafi ~iyecek bulunmıyan 

arkadaşlnrma yardım icab ettiği 
za.manlıır, yani nadiren müracaat 
ederlerdi· Bu yolda büyük kayala· 
n aşmak, ya.maçlardan kaymak, 
otla.rn. tutunarak tırmanmak sure
tllo ilerlemek mUmkUndü· Peter 
gide gele bu işte büyük bir mclıa. 
ret kaz:ınmıştı. 

1 
Havanın ılık ve riizgarsız ol· 

masıno. rağmen köyün heyeti 
idare reisi ihtiyar Efrem titrL 
yordu; gözleri de 'kızarmıştı. Bu 

ıı <:e 
tılel'in· 

dttarı 1 kan5tırıp bul· 
1 buıa Çıkardığı halde 

1'ta ını~·ordu. Çakmağı 
• hı . bıraıtt • 
-.ac!detı ıgını o zaman 

ı... , 1 lelt endt. Ceplerinden 
.... 1-dı. l3 rar )'erlerine koy. 

k1ı'l unı:ır bir çakı bir 
tı.nıı:aı. . , 

~ ~ rnı, mendil, i . 
btıl~1 ~~liz liraslle zl-

~ ~:ı.tılnı ılyaın Varkley 
rttu. ~ hU"iYct cvrakm· 

~'I ikattc ismi Var
~ '· a bcrab v•rıcı er on bcıı se· 
~ı. ey isnıtnı kullan ' . ~I~ dine .. 

lki üç günde bir .körfeze gidi· 
yordu· Sukutu hayale uğram11 o
larak döndükçe kimseye bir şey 
söylemiyor, fakat Luiza onun ha
linden dalgaların gemi enkuı gc· 
tirmcıniş olduğunu derhal anlıyor
du· O da Pclcrc bir şey söylemi. 

., ~Celt 110.Ylencti: 
ldttı,ı_ 'Ye • yordu. 

bıııUıı-~ ilq ı~ccksiz olarak bl nişanlı nrasmdıı mobilye mo· 
!it 11~0..... ın mil mesa. -'-= 

il • "lll l3aJt selesi konuşulnınS"}rğı gibi ndadwu 
l ı. ll\b11l'c -'. alnn ne ka- dilın. 

'<lf' le ef.'ll!ı! yabanCl da :mevzubahs c ıyor -
trarıa du· Lakin ikisinin de zihni hep o ı. lll! b cebinden kur • 

v•ıı:ta '- lokn t o.damla doluydu· , ~ , ~orıe.... ? unu çıknnp 
1 '' ~lttt ~•esın~ Yazdı. "Ynnnşılmaz,, a yapı ~ so~ 

~ıı 11lltıe · seferden beri ''Hnns Stinlan 
1. g ~ \tı trıdtr. lnı:ıa sa.· tamantlylc değişm~li· Artık o mer-
ı,lllı~f!'• ta~:Yarn Yarkley. hametcn ndaya almmış, sessiz ve 
'ıı~ ~tırıldı llld .. bulundu. sakin tayfa değildi· Yüksek sesle 
''~ İllaı ktan IJoUa. ö ve h 2 '·'-nnc konn•u ... ·or, Tristanlr. ..... '"'it... Olduğu • tul.Ull ..., " 

L:"lt~ &e. lllu anlaya • lan unutan I...ondrnya atıp tulu • 
~ Conıc , . d »--' ot.o. u ·~ yordu· 
--~~il Mlıc Roi Yeni pntates mn.hsulil iyi olaca· 

"- t "eaıq, -:s t.>in e· ğa lıenzc.mc1üeydi. Fakat mahsul 
)~llp Olcy ıa llkt.eptn 1 toplnnıncaya kndnr daha vakit var

c~lı ,tıı-.,anuısunda bir öı, ya bu m:ı.hsul <le evvelki gibi '.V \oe ltaıe~· toprakln çürUrse!-· Tristanlılnr ı;e
'"~ lrlUınkun1 

cebine koy· ne kıUık çck!'cc1:lerdi· ''\1lle • 
't ~ ·~,.11~ertcbe ra. d'An,·crs,, gcl'p artık iyileşen tay. 

cıo ~lece lıyu an seyre fasını aldığı z:ımnn teşekkür ma· 
'lııJtıL~ defa u l"a kaldı. kanunda birk:ıç çuval erzak bıra-

'"'l""ll Yanıp d" t '% Sonra or de· kırdı. Ama bunlar da nck:ıdnr da-
~t llu Sef Şafakta tek- yanacaktı? 

\.ıı~."~.veı:_. ~r doğrulup o-
. 1~ "lllJ d" Ilans bu \0:ıpunın ismini s<iyler" 
~ 11 : U!JUndU. Ken· ken Pctcr onun gözlerin ele şeytn-
"~; f~İi su l ni bir gUlüme~me farkedl'.'r gibi o. 

haıdt e.tsuz ulc \"e el· Iuyordu- Pct('r nrni zıımnnda, Han 
cıs bulunı:na. sı getiren motöı ün b:ı..ş tarafında 

c /Jcparııı ııarı 

------------ JUı&O l:KRAl\fJYEI.ERI: 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

ı adet 2000 llrıı.. - 2000.-llra 

3 - 1000 .. - 8000.- -
ti • 

12 • 
10 .. 
73 • 

210 • 

1>00 
:ı:..o 

100 
:10 
2~ 

..... 8000.-" 

.. - 8000.-. 

.. - cooo.-. 
• - 87~0.-. 
.. m:I 6~50.- • 

Ke~idcler: l Şubıııt, l ML 

1 
yıst 1 Ağustos, 1 llcincitetl"İn 
tarihlerinde yapılır. ,_ __________________ .................... ... 

İstanbul erkek akşam sanat okulu talebe ve 
mezunlarının nazarı dik katine: 

Okulumuzun tesviyecilik ,.e clektrlkçillk BUbcsindcn mezun veya devam 
edenlerin istlkbnllerl ile ilgili bir 1§ hakkında görllşmek Uzerc gayet ~ele o
larak okula mUraca.at etmeleri me.ntantıcri lkbz:ısmdandır. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan ı 

Muhammen bedeli GOOO lira olnn 50 adet 10 metrelik Ve 50 aüet le 12 
metrelik Jokomotlflerclc. kullanılan Simcns Halsko fe.brlknııı mamuıa.tı Piro· 
metre ımatlerlne mahsus Pirometre kablosu 26·5·940 p:ıznrtcsi ı;UnU snat 
(15) on bc;ıte Hayd:ırpaş:ıd:ı gnr binası dah!lindckl komisyon tarnfmdnn ka· 
palı zn.rf usulllc satın alın:ıc:ılttır. 

Bu işe girmek ıstıycnlcrln 450 liralık mu\•akknt teminat, kanunun taylıı 
elUğl \•esilmlnrla tekliflerini muhtc,-ı znrnıırını nynı gtln a:ıat '{14) on dör' 
,do kadar koml&Jyon reie:lfttnr \"Crmclerl IAzımdır. 

Du İ§l" ıtlt ıı:u·tnıımclcr komisyondan parıısız olnrnk dnğ'ttılmakttıdır. 
(6980) 

sefalet grupunda bir tek insan 
yoktu ki, yüzünde, gözlerinde 
ve dudaklarında ölscr hnstalığı
nm izi bulunmasın. 

Toplantıya çocuklar da i§t;i -
ra.k etmi§ti . 

Zavallıların filiz kadar inceL 
mia boyunlarında, sağa sola dö
nen başları gayet heybetli gö • 
zükUyordu. Hepsinin bacaktan 
ga)Titabii bir surette şişmişti. 
Bir tiirlü dökmeğe muvaffak o
lamadıkları yaşlar, gözlerinde 
görülmemiş bir parlaklık husu· 
le getirmişti. Çılız, ikirli, mini. 
cik ellerini güneşe uzatıyor

lardı. 
Herkeste, teessürden doğan 

bir hareketsizlik Ye sükiinet gö· 
z.e çarpıyordu. Ortalığı kapla -
yan sefalet, açlık ve ölüm kor
kusundan bitkin bir hale dü§Cll 
bu zavallı insanların kalblerinde 
panldayn.n ilmidi henüz söndür. 
rneğe muvaffak olamamıştı. 

lhtiyar Efrem söz alınca, 
herkes heyecanla bir muci?.enin 
doğmasını beklccli. Fakat hrycti 
idare ii.zasından Stanıstun çat. 
lak sesi kalblerdeki limitleri bir 
an içinde parçalamağa. kafi 
geldi: 

- Burada, müzakere etmek 
ıçın t o p ı a n d ı k • Ekmek 
bulmak lazım! .. Yoksa hepimiz 
ölmeğe mahkfunuz. Bugüne ka
dar yaşa.mamıza sebep ancak 
Allahın büyiiklüğüdür. !Kardeş
lerim ! Ekmek bulmanın çaresi. 
ne bakalım. Her tarafı arayınız. 
Ben kendi kulUbemde her yeri 
aradım; fakat, hiç bir şey bu -
lam adım. 

l\Iujikler, ihtiyarın yalvarış· 
ları karşısında başlarını eğmek 
mecburiyetini hissettiler. 
Kndınm biri acı acı haykırdı: 
- Öyleyse. Starost! .. lki yav

rumun ölümiinü görmemek için 
Valsilya gibi ben de onları bo
ğacağım. 

Çeviren: Cevat Tevfik En.ton 

İhtiyar Ef rem. tec!:silrden ne 
yapacağını bilmiyerek mütema· 
diyen başını sallarken. halkın 
arıı.sma karışan ve yırtık siyah 
cübb~siylc bir gece kuşu kadar 
meş'um, peri§all görünen pa -
pas, düşüncelerini açığa vurdu: 

- Kiliseleri boş:ı.lttınız. Alla.
hı inkar ettiniz.. Cezanızı çeki-
. ' mz ... 
- MuJikler, seslerini çıkar· 

madılar; çilnkü, meçhul insan
ların bitmez tükeuıuez vaitleri 
karşısında klisenin kapısmdan 
geçerlerken istihm mahiyetinde 
kahkahalarla güldUklerini ha· 
brladılnr. 

O sırada halkın arasından bir 
ses yükseldi: 

- Papas! .. Sesini kes; işimi
z.e karışma. Eğer Allah bizi ce· 
zalandırmak istemiş olsa bile 
çektiklerimizi gözönünde tuta
rak biı.i çoktan affetmiştir. 

Mujikler arasında bir mırıltı 
peyda oldu: 

- Çancı 1vnnı dinleyiniz .. 
Kon~masmı bilir. Sözleri can 
sikmaz. 

Biran içinde Çancı'mn etrafı 
alındı; l1erkes başım ondan ta
rafa çevirerek buz renkli saka. 
lmm ~crçcvelediği yabani surn· 
tında durmadan panldayan 
korkunç siyah gözlere gözlerini 
diktiller ... 

- Kardeşlerim, söyliycecğim 
söz §udur: Buralarda hiçbir şey 
bulamayacağız; topraktan ha
yır kalmadı. Başka yerden yar • 
dım istemeliyiz. 

Starost mırıldandı : 
- Durmadan dinlenmeöen 

günlerce yüri.iselc.. Derdimiro 
deva hulrun:ıyıp, yine aynı '\'a· 
ziyetle kar§ıla.şacağnnıza emi
nim; 

IKilise çancısı ısrar ediyordu · 
- Yardım istemeliyjz. Bizi 

'gelip .kurtarırlar; açlıktan ve 
ölümden ikurtuluruz. 
Zayıf :ve l1alsız vücudunun 

hareketlerinde, sesinin yavanlt. 
ğmdn. ve delilik hissi Yeren a
teşli 'bakı§lannda. öyle :bir telkin 
vardı ki, Mujikler, tereddüt et
meden hep bir ağızdan ibağırdı. 
Iar: 

- lvanı gönderelim. E!imirıde 
~yeceğe dair ne varsa !b~ ara· 
ya getirelim. hu suretle onun 
bir kaç günlük iaşesini temin 
etmi~ oluruz. Her birimiz bir a
vuç kmntı vermiş olsak, adam .. 
cağızın bir ekmeği olur. 

• • * 
Kilise çancısı volgayı hesaba 

katmamıştı. Karlar eriyince, 
nehir taşmış. dağları su bas
mıştı. Şavustoy köyünün bu su
retle dilnyadan irtibatı kesil -
mişti. lvan, nehri geçebilmek 
için sayısız saatler sarf ederek 
sağa sola beyhude yere koşuş· 
tulrtan sonra, yıldrzı bol bir 
gecede köye döndü • 

* •• 
Pazara tesadüf eden pasknl -

yanın arifesindeydi.. Mujikler, 
Kapılarının önünde, göke bakn
rak zevkle geçen bayram günle~ 
rini hasretle hatırla.yorlardı. 

lvan yola çıktıktan sonra iki 
adamla beş çocuğu gömmüştü
Ier. 

Birdenbire herkes titredi Kili. 
senin çanları gecenin sükuneti· 
ni parçalamıştı. 

Biri haykırdı: 
- Paskalya çanları •. lvan bu

rada değil.. Acaba kim çalı. 
yor? ... 

Çan sesi. Mütemadiyen \'C 

gittikçe artan ibir hızla devam 
ediyordu. Hatta bir aralık te."ll· 
poyu kaybederek gecenin süku
neti içinde dehşetli aksi sadalar 
çıkarmağ::ı başladı. 

Bu çanlar paskalya için ça. 
lmmayor, mühim bir haberin 
ilam için balkı kiliseye da\'ct e
diyordu . 

Mujikler, kiliseye koşuştular. 
Kapı açıktı. Derhal nefes nefese 
çan kulesine tırmandılar Y<' 
gördükleri mruııara karşısında 

( T.ıilf .m ~n11{ay1 \l'l'İriııi:) 
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Satılık fevkalade 
nezaretli bir arsa 

Cihaıı~irJc Su am Noknğıııda 

20 numaralı yedi yUz altm ış met
re murabbaında \ 'C Kumrulu so
kağına da aynca 14 metre )iizi.i 
olan ha,·ası güzel , . denize fe\'. 
kaladc ne1.ıırctli a rsa satıhkhr· 

Cihangirde Güneşli sokak No· 44 
1·eştlp:ılas apartman l.&t 2 de Ba
tıactt in Kılıcerc miirncaat. 

6.8.940 Salı 
l3.20/l4.00: MUzik, lS.00: Program. 
ve memleket saat ayarı, 18.05: Müzik 
Caz: müziği (Pl,l 18.30: Çocuk saati. 
19.00: Müzik: Çocuklar için, 19.15: 
I<'aıul heyeti, 19.45: Memleket saat a
yan, ve Ajans haberleri, 20.00: MU. 
zik: Çl!tçlnln ııaatı, 20.15: KonU§IDI\ 
(Çiftçinin saati). 20.80: Milzllc: An
kara radyosu küme ses ve saz heyeti, 
21.15: Serbest saat, 21.30: Konuşma 
(Radyo gazet<'sl), 21.45: MUzik, Rad. 
yo salon orkestram, 22.30: Memleket 
saat ayarı, Ajans. 22.45: Müzik, 23.00 
M!lzik, 23.25/23.30: Yarınki program 
ve kapanış. 

Raşit Rıza tiyatrosu 
Halide Pişkin b<'rab<'r 6 nğustos sn_ 

lı gilnü ak§amı Bakırköy :Mlltıyadl 
bahçesinde "Habibe Teyze" vod\•U 

3 perde 
Heyet her sah akpmı Bakırköy 

Miltlyadi bahçesindedir. 
--0-

E. Sadi Tek tiyatrosu 
Bu gece (Heybelide) İskele gazino. 

sunda Sütkardeşler vod"11 3 perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün mm sonu 1 - Dlşl Tarzan; 

tJrkçe, 2 - Roma a~şler içinde, 3 -
Mild. T: <105i-i 

1 Lokman Hekim 
(Dr. Hafız Cemal) 

Da hiliye l'tlütchassısı 

Divıınyolu 104. T: 22292 

ZA Yt - A vrupadan beraberimde 
gctırmlı,ı olduğum eşyaya alt 12/42 
a:ıyılı ve 7·3·940 tarlbll Uzunköprü 
b:ı.şmemurluğundan almış olduğum 
fişi zayi ettim. İkinci bir nUshruımı a
lacağımdan b!rlnct nllsbanm hükmU 
kalmadığı 114n olunur. 

Zoyl Cclatidıı 

KAYIP ERKEK 
ÇOCUGU 

1934 senesinde Romanyanın 

Tutragan kazasının Yenicekö· 
yünden Türkiyeyc göçmen ola. 
rak gelen Mustafa Kenarın oğ. 
lu 12 yB,§mdaki Nesimi Sirkeci 
istasyonunda kaybolmuştu. O 
zamandan bugüne kadar ara§· 
tırmalar yapı lmışsa da bir tür
lü hiçbir iz elde edilememiştir. 

Eğer gören veyahut yerini bilen 
varsa Çorluda Süleymanlı çiftli. 
ğinde çalışan babası Mustafa 
Kenara bildirmelerini insaniyet 
namına rica ederiz. Bildiren 
ayrıca paraca da memnun edile-
cektir. Baba.sı 

Mustafa Kanar 

ı·r.ım=::·· .. ·---:amr:a::n:::ı::-:111 i ......... _ . - .. 
ft Göz He.kimi g 
~ Dr. Murat R. Aydını 
Hseyoğlu • Parmakkapı, imam 
Hsokak No: 2, Tel: 415531 
uMuayene •e her türlü göz 
P.ameliyab f ılcara için parıuız •. 
; h 
u:::::::r,.••• ı a::m·:21:ı•u•maaımm 

~~~· . .çocuk_lialWDL,__~~=--

Ahmet Akkoyunlu 
Taksim, Tallmhace Palas No. 4 
Pazardan maada hergUn saat 1 ~ 

ten l'Onra. Telefon <10127 
...... ;E31 .......... 

••Dr Kemal Ozsan ·~ 
R G 
! idrar yolları hastalık· H 
1 ları mütehassısı i~ • •• 
1 Beyoğlu l stiklftl caddcst :'\o- H 
•• 880 Bursa l'azarı Ustü Obon.} nn :: .. :· 
r.: a part man. Te l· 4 1285 ii 
lr..m:-.::::nr:::::::ım:::::::::::::::• 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Yüksek Deniz Ticareti Mektebine 

talebe kabulüne dair şartlar 
1 - Mektebin tahsil müddeti, ilse ve yüksek sınıflı ulnııık uzer<' 

altı senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi licoret semılcrlmıze kopt:ın , c 
makinist yeliştirmektir. Mektebe kabul olunan talelıcnin giyimi, yiyim: 
Ycsair husıısalı mekl<'P tarafından temin cdilır. 

2 - Mektebin im sene y:ılnız lise birıncl sınıfına lolcbc alınacaklıı . 
A - Alınacak t:ılebelerln orı:ı mektebi bitirmiş olm:ıl:ırı 'c ~ :ışJo· 

rmm 15 ten küçUk 19 dan bUyUk olmtımalan ııarttır. 

B - Orta okulu secen sene bilirmiş olanlar orrıd:ı sct·cn bir scnr. 
lık zamanı ne ile geçirdiklerini levsik edeceklerdir. 

3 - lsıeklilerin meklcp müdiirli1Eıüne karşı yazacakları lslidol.uı 
na aş::ığıd:ıkl Yesik::ıl:ırı r:ıplcdcrck 1 ağustos Hl40 ını !hinden ıtihıır<'n 
pazartesi, carş::ımbn ' 'e curn:ı günleri sabah snat !l dan 12 ye ,.c ılğlcdcn 
sonra s:ıat 14 elen 17 ye kadar mür:ıca:ıt etmeleri. 

A - Hüviyet ciiıdanı 
D - Aşı kiiğıdı 
C - l\lckleıı şahaclclnamesı Tl\) ::ı ıosdikn::ıme•i 

nıusaıLd:ık örneklerı 
ve~ ::ıhut bunl:ırın 

1 D - Polisce tasdik edilmiş İli hol kCı~ıdı 
E - Velilerinin lwhlı adresleri ,.e tatbik ımz:ıl:ırı 
F - Altı adcı k:ırıoıısıız fotoğr:ır "4Xti" eh'nclııırl::ı 
r, - Ynıılmo işi 2ti/:ığu~ıos/l!l40 p:ızarlcsi gününe k.ıd:ırrlır. 
Kn\'ıl oluıınnl:ırın :? /:ığuslo\/Hl40 ç;:ırş:ımbn sıınti 'illılıt nııı:ı}e' 

nclcrinın y:ıpı' n:ısı iı;ın s.:ıb:ılı so:ıt: "8" de rıt<'klcptc bulıınııı:ıl:ırı 

lhıımlır. 

6 - Fıızb t::ırsilüt iı;in Ortnkö~ de nıektcıl nıüdıırlu(liıne .,ıiir:ıc:ı:ıı 
cıhın malıdır. 

lst:ınbuldan .ı.;:ı) rı m.ıh:ıllcr<lcn yopıl:ıc:ık 
"duhul bılgısı" gonderılır. 

muracaatl.ıra, 

Mııhabcrnt ıı;ın postu pulu $:Ondcrılınesi liıırndır. ''62iJ" 

haç çıkarmak mecburiyetini 
hissettiler; çünkü. ay ışığı al. 
tında kilise çancısı, göğsü bağn 
açık, gözleri korkunç bakışlar 

!a dolu, ell<,,.i kaniar icinde. 
uurmadan çanı çekerken ayak • 

larile gayri taUi hart>ketler ya· 
pıyor ve her ası!?şıcd:ı acı \'C 

yanık bır sesle delice bağırı. 
yordu: 

- İmdat: .. İmdat! .. 
Cct:at Tcııf il. EnsolL 

.................................... ~ 

Milli Piyango idaresinden : 
1 - 7 Ağustos 1940 aylık Piyangosu önümüz

deki çarşamba günü saat 18 de Kadıköy Fener
bahçe Stadında otomatik kürelerle çekilecek
tir. Bütün İstanbul halkı bu merasime davet
lidir. 

2 - Bu çekilişe ait planın onuncu maddesin
de yazılı olan 40 adet bin liralık ikramiyenin 
de altı küre birden çalıştırılarak ayrı ayrı 40 
numara düşürülmek suretile çekileceği sayın 
halkımıza ilan olunur. ........................................ 

1 ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komısyonundan 
Komutanlık birlikleri için &§ağıda cins ve mlktan yazılı yaıı sebze kapa· 

ıı zarf usullle satın almacaktır. Münakasuı 9·8·9i0 gUnil saat 11 dedir. l s· 
tanbul cibctl !le Sellmlye ciheti sebzeleri ayrı ayrı taliplere de ihale edilebl· 
Ur. İsteklilerin aar tnameyl görmek lçln ber gün ve münakasaya totırak için 
de bclll gün ve saatten en a z bir aaat önceye kadar t eklif mektuplarını F m· 
dıldıda komutanlık ııatmalma komisyonuna vermeleri. (6313) 

Cinsi lıtanbul ciheti Selimlye ciheU .Muhammen tık te· 

Ay§e K. 
fıuıulye 

Patlıcan 

Domates 
Bamya 

kilo kllo bedell 

80000 

80000 
30000 
12000 

75000 

7MIOO 
25000 
10000 

IJ. l\T§ 

1262::1 00 

7750 00 
1650 00 
2750 00 

ıntııatı 

Lt. ~O· 
948 88 

581 25 
123 75 
206 25 

Yeşil sivri 12000 10000 880 00 66 00 
biber 

l\lalt.po Askerf Lt.e.I Md. den: 
Maltepe askert liacslnin riyaziye llğretmenllği milnhaldir. Taliplerin 

Topkapı haricindeki Maltepe askeri Uaeııl mUdUrlüğtine müracaatları. 

(606) (6767) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ılAı1 1ar• 1 
llarm:ıra Ossübahri K· satınalma komisyonundan: 

Sadeyağı ilanı 
ı - I~omutanlık ihtiyacı itin 25000 kilo sadeyağı kapalı zarf usullle ek· 

siltmcye konulmuotur. 
2 - Eksiltmesi 12 ağwtos 940 puartesi gUnU sa&t 16,30 da Izmltte Ter

sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Yağın bir kilosuna tahmin edil~n rtya t 130 kuruo olup muvakkat 
teminatı 2437 lira 60 kuruştur. Buna alt eartnam' 163 kuruı:ı bedel mukabi· 
lln6c komisyonumuzdan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklllerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı 

\'cçhile bu ltıle alakadar oldukJanna dair Ucarct vesikalarını ve yukarda yazı 
ıı ilk teminntlarlle birlikte tanzim edecekleri teklif mektuplarını · muayyen 
gUn ve .saatten tıım blr nal evveline kadar komisyon b~kanlığına ,-erme· 
teri. (6539) 

lstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Yıllık 

klrMı 

24.00 

45.00 

12.00 

24,00 

M.00 
sooo 

200 00 
96 00 

ilk 
teminat 

(l) se::ıe 
1 80 CekUdarda Atlkvalde mahallesının Cemi ıokağmda "4 

numaralı F.erldunağa mektebt blna8ı. ( ı Uı\ 3 sene) 
3.60 Arn&\'Utköyünde L!ıtfl;,•e Meh. KUtilka:raı:ma So, 19/13 

numo.ralı ev ( 1 ıene müddetle) 
O 90 SilhTlde Fatih mahalleslnde 9 No. eski l{ll!se binası 

(l ıenc müddetle) 
1 50 Kantarctlarcla Kepe:ıe:.çlsınan medreııes!nln 12 No. lı 

odası (t U4 3 sene). 
ti 00 Floryn çarşıaınd:ı kAın 23 i'\,o. ır dilkkAn n llıt 3 sene) 
6 00 .. 9 .. 

IMO ., 1 
7.:?0 ı~arasUrcrükte k:llae sokağında k6ln 61& :'\o. lı dUkkA.n 

cı na. 3 sene) 
Yıllık kira ınuhammenler! ite ilk teminat mlktarlan yukarda yazılı gay· 

rfmcnkuller hlzalnnnda gösterilen müddetler içln kiraya \'er!lmek üzere açık 
arttırm:ıya konmuAtur. Şartnameler zab:t ,.e muamel!ıt mUdUrlUg-U kalemin 
c.e görUl,.eektlr. lh:ılc D 8 940 cuma günU saat 14 te daimi encümende yııpıl:ı · 

i ı::ıktır. Tallplcrın ilk tcmtnat makbuz \'eya mektuplarile ıha le gUnU muny· 
yrn saatte daimi cncuıııcndc bulunmaları. (6:527) 

ADEMİ İKTioAfl 

HOVRM&öiBi 
Tabletler i t\,er eczanede bu lunu~ 

. ıPos~ kutuıu 12SS) Gılıt., latanbul, 
Reçete ile satılır i 

bul Levazım Amirliğinden verilen hlri' 
askeri kıtaall ilanları 
. ~ 

~ağıda yazıtı mcvad hizalarında yazıtı gün ve aaauerde p!.11 
ekalltmelerl lğneeede askeri satına!ma komisyonunda yap11acal' ',ı#1 
rln kanuni veslkalarlle teklif mektuplarını ihale saaUerindcn b~Jt) 
komisyona vermclerl. Şartnamcııl komlsyoı!da görülür. (416) < .,,.,. 
Cinsi m!kton tutarı teminatı 1bs1° F 

kllo lira llra 1 

8/sıffD Kuru ot 325.000 18.525 1390 ...ıı .A 

Kuru ot 481.000 27.417 2057 8/8/'r" " 
Kuru ot 
Kuru ot 

32s.ooo J S.688 1402 sıs~ 
U21.000 !G.697 6503 SfS::::JI'. 

Sığır eli 
Sığır etl 
Sığır eti 
Sığır eti 

316.000 107.4'l0 6642 ıe40 .ı 1 

314.000 106.760 6588 JO/S p.a Y 1 
<161.000 146.740 7587 10/S/ ı 
46ı.ooo 146.740 ;5s1 ıotsfi'° 1 

•.. Lr 
3.365.000 kilo kuru ot ikinci defa kapalı zarfla eksııtmeY0 --~ 

lbalesi 10·8·940 cumartesi günU saat 11,30 da Kırklareli askeri "uıı" 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli bir kilosu beş ıcuruş al -,,.ı' 
dlr. l lk teminatı 10.658 liradır. Şartname ve evsarı lstanbul, "'~• 
mirlikleri ıalmalma komisyonlarında görülür. Taliplerin tekJlf

20
, 

ihale saatinden blr aaat evvel komisyona vermeleri. (417) <64 . . . ... 
~0ıır 

A§ağıda miktarları .yaz.ılı samanlara talip çıkmadığınd8Jl ~ ,, ,J 
Iı zarfla eksiltmelcrl 9·8·940 cuma günü hlzalannd3 yazılı saaU ııııJ ~ 
askeri satınalma komlayonunda yapılacaktır. tsteldllerln kan fll" 
tekıtt mektuplarını ihale saatinden blr saat evvel komisyon•~) 

(US) (6f~ ,.,d 
tahmin bedel! teminatı ibate Miktarı 

kilo lira lira 
4Şl.OOO 8.418 632 ıoso 

1.~21.000 26f17 1997 ]1 

325.000 6.600 4.S8 15 
32MOO 5.6SS oi27 35.SO 

••• 
300.000 kilo arpa 7·8·940 çarpmba günü saat J l de ve soO~ 

lat aynı t;Un aaat 15 te ayrı ayrı kapalı zarcııı cksUtmeye koıl tıır· 
mln bcdelJeri 16.500 er lira ilk teminatları 1237 llra 50 .ıcr l<U":r ~ 
rln kanuni vesika!arile teklif mektuplarını !bale .ısaaUerlndeıı eıetl 
Çatalcada askert satınalma komisyonuna vermeleri. Şartnan:ı 1~ 
Istanbul Lv. Amirlikleri \'f: Çatalca ukcrl satınalma koın14Yo0 

tur. (6407> 

• • • • r.rJ 
576 ton sığır etine istekli çıkmadığından tekrar kapalı ~'?J 

~~!!~n~~m;:~:~~c!~~ı~. s;:~~~n d~!~~~~6~~ ~~~ ~1~1~~~1:~ ~ 
dır. Evsar \'e şartnamesi komisyonda görUIUr. tateklllerln 1<sJI ,.,r' 
le tekltf mektuplarını ihşle saatinden bir saat ewel komısyoıı• 

(6410) ... ~ 
Telefon şebekesi için altı metre boyunda 5350 \'e 8 nıelr' ~ 

adet evsar dahilinde telefon direği aıır.acaklır. ihalesi 12·8·9'° ~ ';
oU saat 16 da. kapalı zart usulllc yapılacaktır. Muhammen 'Ot-.,,.ı" ..ıJ' 
ilk teminatı 1728 liradır. Şıırtnameslnl görmek lsUyenıer 1>11

0 
<!'~ ş~ 

Amirliği S:ı. Al. t{o. na ve [{ırklaı·eıı Vize tUmen Sa. Al. [{O. " s rt', 
sa. Al. Ko. na müracı.atıa görebilirler. lstekll!erln kanunun epll 
madde!erlndekl belt;elerlle birlikte belJI gtln ve saatten c\"·eJ t 
tarını Çorluda Kor satınalma Ko. na vermeleri. (6413) rf'! 

,,. • :f. ~,'rl'l 
Hamam mşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ıııal 4'~~ 

şernbe gtınU saat 16 da Esklvchlrde Kor satınalma komısyo::;ıı ~ 
tır. Keşif, plAn ve şartnamesi komisyonda görUIUr. Keşlt o4'c 
5:> kuru§lUr. Muvakkat teminatı 220,j liradır. lsteklllerln kat'~ 
saik ve teminatlarını havi teklif mektuplannı saat ıs e ıı•6 
\'ermeleri. 13i6ı <6295) ~ 

• . . ~ıı1·:? 
7:: ton sadeyagı ıkincl defa kapalı zarrıa eksiltmeye kOll 111~ bcdelı beher kilosu 121 lrnru~tur. tık teminatı 5606 liradır· yao~ı"I'. 

cumartesi ı;UnU saat 12 de Kırklareli askeri satrnaıma ıtorıı1 ',.ı t'~•'j 
caktır. Evsar ve şartnamesi Istanbul, Ankara Lv. tmlrJlklC tıJpır,, 
misyonlarında görülilr. tstcl<lllerin ilk teminat ve teldı! ıne1'~ııl 
ol \•csikalarlle b:rabcr !bale saatinden bir saat eV\'el 1tonıll ,,..,. 

~ ,,oo> ı' 

• ,,. .. ~l. 
2200 adet telefon direği kapalı zarfla ııatın aıınac:al<tı:',.ı, ~ 

perşembe gllnU saat 11 de Çanakkaledc aııker1 satına1ına l< dl'• ",ı' 
pılacaktır. Tahmin bedeli beheri ~ lira ilk teminatı 82~ !lrB I~ 
kanuni veslkalarlle belli saatten bir saat evvel tekllC me1<tUP 
na vermeleri. (419) 16422) ~ 

'il- • ~ 1' rt',) 
10 000 mlktarıncta eşya nakliyatı kapalı 7..ar!Ja eksilttıl• şaÇ~ 

Tahmin bcdell 18.300 lira ilk teminatı 1372 Jlra :;o kuruııtµr· J6 ~ , 
mlayonda gbrüJUr. lstcklllerin l!! ·S 910 pazartesi sllnll ıa3t r 8' 
evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını I'ayserlde !(O 

misyonuna vermeleri. (458) (6626) 

• • • r- ııı•~ 
13 700 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye konınuştıl 19,-ol'rı' 

pazartesi gilnU saat 16 da lspartada tümen satınaıma 1'0~ıır"' 
lacaktır. Tahmin bedeli 15.~70 lira ilk teminatı 1130 ıırıı 25 ı' t' 
terin kanuni \'cslkalarlle teklif mektuplarını ihale ı;Unil şllst 
misyona \'ermeleri. (381) (6329) 


