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ltlı n lk ltlı itt§l VY a re lhl ltlı <e lY liifi1 O ©l tr o lfi1 <dl©\ 
tlgiliz Kralı tehlike atlattı 
,~~şvekil hafifçe yaralandı 
eaşvekilin nutku" Hava akınları Almanlara 
Bütün d~nyad~ büyük zayıata inaloluyor· 
ehemmıyetle ıaglltereye yapılan blcamlarda 

· karşılandı altı glade 74 tay,are dtlşlrlldl 
.................... .. ............................. . 

~~yo istasyonları Türkiyenin hiçbir hariciİ 
1~ııre kapılmadığını ve memleketinin istik-! 
QI tamamiyetini sonuna had ar müdaf a- i 

da musir bulunduğunu takdir ve : 
~~~.~.'.retle tebarüz~~~!~~!~.~~ ............ ..! 

aüyük Millet Meclisi 15 
:~günde bir 

l!t:rc: • 13 - 61\ŞVekll clol<loı· Re. 
ltl~uı dllıı BllyUk Millet M<-c. 

• ~ i'lP.cli~I nutuk bUtllo d~cya 
~~'ldl! mllhlın eklııler bulmuş 
1tı._hb~1Yetıe lsarşııanmışur. Rıadyo 
,~ıı ltı tı ilk bnvıtdı.alerl ıuraınnda 
1 r ~ 

1 
IUııın parçalarını ncşrPtmlş_ 

·~ ~ •tada bllhn.ssa Lontlra, Ro 
~;, 1~vYork ndyolıın Başvekil( ,1 •ı ve htikümetin açık ve 

'~b İ''4eUne Tilrk mllleUnln bir 
l!!ı~ •~at \'C yclıparcllğınl tek. 
'tıır 

1 
rinde Phemmly!'lle dura. 

i'eııın hkb'r bat1cl t,.ıılre 
rtt • 

ıııu nr ve memleketin l"UklfU 

toplanacak 
raadan tbıırf'l ol&n yolda yürUmekte 
kaliycn musir bulunduğUnu blllıl!Jlsa 

tcbartlr. cttiı'mlşlerdlr • 
&lr:CLlS lô GU?\'DE otn 

TOPLANACAK 
Buyül< Mlllet MeclL'lt 24 temmus 

çarşamba. g{lnUne kadar toplıuımı:ra. 
caktır. Pnrtl Grupu da tlnUn1llzdeki 
153lr @nU mu:.ad tçtımaını yapmıya. 
caklır. :!4 temmuzılnn sonra mUstacel 
l~ler olmadığı takdirde BUyUk Millet 
Meclisi . lklnclteşrlnc kadar on be~ 
ı;Undc bir toplanacaktrr. 

Meclis J2·giln1Uk bir tatil devre.sine 
girmtş OldUğ'UDdln birçok memıslar 
dUn nk,am tstanbulA ı;ltrn'~lerdlr. 

1 
~U .""'""" kadg,, mUda. 

~gıltere dürüst siya-
~~timizi takdir ediyor 
Ü~'l'~:JS GAZEl/:SI DiYOR Ki: 

0
rk · Sovyet dostl~ğu ıngiltere i_le 
~YeUer arasındakı münasebetlerın 

• 

~Yileşmesini kolayıa·ştırabilır 
'nııı~ l? (A.,\.) - mıywr: 1 Bunun içindir 1(1, Alman ajaruılarınm 
; ~ ~e l:azetesı, Lord Hıı.U!nkam ve Alman radyosunun yaydıgı fena 

\j._~~il :~ckı vaziyet bakkındakl niyetli §aylala;o. rağmen, 1talyanm 
·."lııQ~ atıla mevzuu eden bir ma harbe glrlşindenbort, lnglltereııln TUr 
~~eıu lliyor ki: • klyo ile, Mısır ile ve Arap ılUnyaııı ile 
~lfu.. lıtr ~de 1ngillz deniz kuvveUe. dostluğu daha kuvvetli \e daha ıu. 
'-t""'hıı~i'trcıc muesıılr surette hazır mallı hlr hale gelınişllr. TUrklye Ue 

, tilt11 ·ctk derecede kuvvetini ııı. olan muahcdemız. mer'i olmakta de. 
lııcu:On on beıı F,1.lnlllk hlldlse. vam ediyor. 

• llııtıt Ctenl:ı t.nahhUUcrlnl yerine 
i!ı_4 \'; klllUttcnklcrlne muzaheret 

\ ""tıa \Jvvetıerınl tam bir ııuretlf. 
\>'1( 'Yl"rnek azim \'e lrad,.sln a ltı~atkı ıuutmııln etmiştir: 

~e 5 i zırhlı 701 
lllHik n1uazzam 

ı1ııı~.-~onan m a 
l~~~ ta. ayrıca 25 bin 

a.re Yaptırıyor 
<l'a.tııu 4 UncUdfl) 

lnglllz efk6rıu:numlyC.!lt, 'J'Urk mut 
tdıklerimi%1n katJ \'e dUrUst siyaseti 
nl tam kıymeti ile t:ıkdlr etmektedir'. 
Ve tngıli~ efl<llnumumlycs1nln TUrkl. 
yen!n gayrımuharip battı hareketi lt. 
Uhazmdakl ee~bler hakkında ileri 
sUrUlccek hiçbir ihtiraz kaydı yoktur. 
Hariciye mU&teşan BuUcr, dUn, Ba. 
kClya bir ln~lllz btlcumu hakkındal<J 
hayali iddialardan bahsederken, tn. 
gtllz hllk<ımetlnln İngiltere ile Sovyet. 
ler birliği arasındaki mUnaııebeUeri 
Jyileştlrmek ve takviye etmek arzusu. 
nu teharUz etUrml~tır. Sovyetıer blr. 
llği ile Ttlrklye arasında balen mev. 
cut samimi rnilnıuıebellerln ldameal 
bu l}il~meğt teshil etmcı"te en ılya. 
de aallb unsurlardan bltlııldlr. 

~ovyetlerle .mal 
ı tt,~badelesi artıyor 

~~llna Yoluyla Balkanlar ve Orta Avrupa 
t'lıl~_ketlerile ticaretimiz inkitaf ediyor 

(\'azısı 2 ıtclde)· 

Martinikteki 
Fransız harp 

gemileri 

lngilterede düşürülen 
tayyareler 181 i buldu 

Amerika, çarpıfmaya 

mani olmağa çalı§ıyor 
Ntn·york, 13 - ~lıırtlnikte bulunan 

ltalyan zayiatı da dört 
haftada 143 tayyare ... 

AKDENtZDE 

İtalyan - İngiliz 
deniz harekati 
devam ediyor 

Fraruı:z tıarp gemilerinin lnglltereıılıl NeJyorl\. ı,, - Alııınn tııyyarcle-
teklitlerlni reddetmeleri üzerine bura rinin eltin Jngillere)e y:ıptıklnrı o. 
da !ngUlı ''e Fransızlar anuımda b1~ kınlar lıokknıd:ı lıurayıı srll'n hnbcr. 
deniz harbl \'Ukua ;elırıes\cden kOT. lere gore, Atman tnyyarcleı ı uç da
lruluyor. Amerika bıırbe mani olmak kika eHd lnııilterc kralının ,ıcrkr.•. 
için bu Fransız gemilerinin bir Ame tl#i bir şeh;rdeki hiıı:ı)a Jıomba 
rika limanında harbin !!OnWll\ kada; atmı~lnrdır. Uina ltasarn uğramıştır. 
kalmalarını tekllf etml~se de Franau: D:ı~ -.ckil Çör('il \'ilarellerde ıerıııı. 
lar bu teklifi de reddetml~lerdlr. MU. le iken bir ha,·a aı'..:ını nıku bıılmıı~ 
r.akcrekr dc\•aın etmektedir. GemJl•. ı ve bir sü?ımığa sirmcye mcclıur 
rln Martlnlkte harbin sonuna kadar kalmıştır. 
kalmıı.~ıı.rmm temini de balılıı mevzu 
uclur. • Kendisin1n bir kac sün lstir:ıhal.:ı 

lngiltereye karşıee 

muht:ıç hııhındu~ıı bildirilmekte
dir. Boıeııdan lılldirilOiğine göre 
Çilr4:ıl barifcc yarnlıdır. 

lstihbarıı.t naıın Dur Kuper h•va 
(DeTiımr ' ttncttcle) 

Milli Şef 
Amerika cumhurreisini 

tebrik etti 
AnkRra ıs (A.A.) - Amerika lı· 

tlldtılinln yıldönUmll mUnaaebctUe Re· 
Lıılcumhur ıem~t lnönll ile Amerika 
blrlc§lk devlcllcrl reisı Franklln D. 
Ruzvelt arasında aşatıdaki tclgratıa.r 
teaU oluomu,tıır: 

F.JuıclAn!I Frankllrı n. Jtur:veıt 

Amerika blrle~lk de' Jetleri reisi 
\"aşlngfon 

A merlka birleşik devletleri lstfü· 
!Alinin yıli16nUmU mUnascbetile, hara· 
reuı lcbrlkleriml ve şahsl saadetiniz 

(Oe\-amı 4 lincUde) 

Şarki Akdeniz İngiliz 
filosuna dün baskın 

yapıldı 
Nevyork, ıs - İngiliz filosunun 

Akdemme ltalyaıı donanmuma 
k&rŞI ~ bulunduğu harek!t 
Amerlkada btlyük bir altı.kayla ta,.. 

kip edlliyor· 
Amerika gazeteleri, 1taıya.n tebU· 

ğino rağmen, İngiltere bahriye ne· 
zareti ta.rafından verilen tebliğin: 
doğruluğunu kabulde tercddUd et" 
nıemekt.e<lir· 

İtalyanlar, Cavour ve Cesare ge~ 
mllerinln Braham tipinden l:ıir tn .. 
giliz gemi.slnJ. batırdıklarmI iddia: 
edlyorlar. Böyle bir iddiaya inam .. 

(DeTimD ' ttncüı!e) 

Mukabil 
abluka 

Almanya, bu gaye uğrunda Avrupayı 14 Temmuz hürriy~t bayram~. 
teşkılatlandırmıya başlamış" f ransada dıktat.or-

As ke r I taarruz ikinci lük rejiminde 
plana atılmış idrak ediliyor 

Mareşal Peten halefini de 
tayin etti: Laval '"'rL&Vlll' 

Romanya 
Nazırının 

Biikre,, 13 (A. A·) - Romanya 

hariciye nazın Manoilescu, D· N. 

B· ajanııt muhabirine verdiği bir 
beyanatta deml~tlr ki: 

"- Romanya siya.setinde.lcl yenl 
veçhenin bürhanlannı mU!ıpet ha-: 

reketler teşkil edecektir. Millet -
ler cemiyetinden çekiliş Uk adım· 

dir· Bunu diğerleri takip edecek· 
tir· Zira, maziyi tamamile ortadan 
ltaldırmağa azr.ıelmlş bulunuyoruz. 

Almanya ile olan mUnaııebelleriınl. 

z1 kuvvetlendirmek ve Romen ınll· 
!eti ile Alman milleti a.ra.smda de-

( ı·azı~ı ' ltn~UdeJ 

Hariciye 
beyanatı 

vamlı dostane bir Ülbirli:;ı tesis 
eylemek nrznımndayn.,, 

/ngiltcreye Alman tay
yarelerinin geceki 

hücumu 
Londra, 13 (,\. A.) - İngiliz 

ha\'a ve ana\·atan emniyet nezaret· 
lerinin tebliği: 

Gece, clil~man tayyareleri. ln· 
gilterenln şimali şarkisindeld bazı 
mıntakalars. hlrnc;yanıTJ ve Gal e. 
yaletlerlnin bazı mıntakalnrma 
bombalar ntınıf;lnrdır· Bazı evler 
hasara uğram~tır. Birkaç kişi öl· 
mu,tür. 

Yeni k<lbine kuruldu, kabine azasına "na.zır,, 
"devlet sekreteri,, ü..11vanın verildi 

l..-0ndra, 13 - Vişide, seksen 
rlort ra~mda.ki Mareşal Peten dev. 
let rclsliğlnl ve htikfımct reisliği
ni şa11ıırr.r!a remecle: k tam bir dll:
tatör salahiyctile l~e baı:lnmış ve 
tek ba~ına kanunlar neşrctmeğe 
koyulrr.uı;tur. 

Dün imzm:ila Uc; "kanım" r.r" 
rcttinniı;t.ir. Bunla.rd~n birincisi 25 
Şubat tSi5 tarihli Frn11s•7. lfonıı

nueeasıs:nı mtllga addettiö-,nc da· 
lrfür. 

r\eşre~tirdıği diğe>r "kanun" !ar. 
la Hareşal Pctcn d:?vlet reisinin, 
yani kendisinin salahiyetlerini tes· 
bit etmektedir· Buna nazaran Ma
reeal Pcten hükiımc-t salahiyetinin 
tamamını haizdir. Na::•ı Jar, yalnız: 
kendisine karşı mes'ulclürler ve o· 
nun tarafından tayin ve a.zledili.r" 

ler· Yeni meclis \"e senatonun te
~ekktllündcn sonra '1 ı MHcşalin 
ltizum görflc ... .;i , .. -i· ·r""rı!e t r ' i 
ı;:ıl&hiyct de t.irıreşal.:iecl ir. Btitçc 

(Dnamı ·l lincüdt') 

Hariciye Vekiliıntz 
Fon Papen'ı 
kabul etti 

Almn.nya ile eşya miib'l· 
dcled anlaşmasının bu· 
günlerde inızalanması 

bekleniyor 
(l"azısı 2 nddc)· 
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(lbni lshakhn kaybolan eseri esas tutularak 

JBNJ HJŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
l'Urkçcye çevlreu: 40 il'~ lYI !hl Ddd Hını lrl\Jı rlk 

Hınd kestıği kulak ve burun -
lardan ayaklarına ve boynuna 
gerdanlıklar, bileziklu ve küpe -
lcr yaptı ve kendi bilezik, gerdan
lık ve küpelerini Cubeyr lbni Mu
timin köiesi Vah~iye hediye etti. 
Hatta Hamzanın ciğerini kesip 
çıkardı; bir parça ısırıp kopardı, 

fakat yutamadı. Tekrar tükürdü. 
Sonra yüksek bir kayanın üzerine 
çıkarak yüksek sesle haykırdı: 

- Sizden Bedir gfinünün acr ı. 
rıı çıkardık; ve o gün!._ü cengi da
ha kızbın bir dteri takip etti! 

Utbenin, kardeşimin, onun am
casının ve benim ilk doğmuş o~ul
lanmm acısına artık dayanaıru _ 
yordum .. 
Şimdi kalbim rahat etti ve nez

rirni yerine getirdim!. 
Vah~i (Hamzayı şehit eden 

köle) bağrımın ateşini dinelirdi! 
Ona daima, kemiklerim mezarda 
çürüyünceye kadar minnettar ka -
lacağım! 

Usasetin km Hind de ona şöy
le mukabele etti: 

- Sen Be<irde de. Bedrden son. 
ra da rezil oldun, sen kfifirlerin 
müfsit reisinin kızı! Tanrı seni 
reziletlerinizin gününde keskin, 
uçurucu kılıçlara uğrattı! Hamza 
benim aslannndı ve Ali benim kar 
talım, o Şeybe ve senin baban be. 
nim arkamdan gelmek istedikleri 
vakit! ... onlar babanın boynunu 
kızıla boyadılar! ... 

Senin habis nezrin bir kudur. 
muşluktu ! ! .. ,, 

Utbenin kızı Hind sonradan da 
mısralarla §lirler söyledi: 

"Ubudda Hamzanın ciğerini r. 
srrdığım an kalbim ifakat bulduL 
Bu, benim duyduğum yanar, unu!. 
maz acılamnı söndürdü! 

Cenk, sizlerin üzerinize, aslan 
lar gibi saldıran yiğitlerle, bir do. 
!u bulutu gibi geldi!.'f, ~(1). 

llı. ALiNiN KUREYŞLiLER! 
TAKiBi 

Hı. Muhammed ne yaptıklarım 
anlamak için Aliyi düşmanın ar. 
kasından gönderdi ve ona dedi ki: 

. - Şayet develerine binip de at. 
\ rnu yanlannda götürüyorlarsa, 
demek ki Mekkeye dönüyorlar! 
nıkat atlarına binip de develerini 
önlerinde sürüyorlarsa, şu halde 
Medineye yürümek istiyorlar .. E. 
ğer böyleyse, ruhwn iradesinde o. 
lan üzerine a~içerim ki, onlara 

,(1) Hind (Bedr) mUharebesinde 
H%. Hamza tara!mdan llldUrWen Ut 
benin kızI ve Kureyşln a.eJl kndmla: 
rındandr. Sonradan Eme\iyye sal 
t.anatmt kuran Halife ı.tuavlyenln a: 
na.sıdrr. Mll.!lllmanlnrm kanlı bir 
mağl!ıbiyeUe biten Uhud harbinde btl 
yUk bir rol oyna~trr. Bu harbe, 
sırf Kureyşlileri dııha kanlı bir §ekllde 
d6vilşo tahrik için asil l{urey~ lcadm. 
la.nndaR 12 kndm da ıııtırak etml§tL 
I\:endislnc gösterdllH vnhııetten dola. 
yı: (insan ciğeri yiyen kadm) ismi 
verilir. Hlnd Hz. Muhamnıedln \'e 
mlli:lUmnnlıırın itim.far ,.e nmannız 
b\r dUıımanıydr. 

1'"'a.k:ıt Mekkenla fethini miltcaklp 
ıntıslUmıuı olmu'j. Hz. Muhammed o_ 
nu af!etınl§tlr. 

karsı gideceğim ve onlarla cenke. 
deceğim!.. 

J\li Hz. Muhammedin emrini 
yaptı \·e Kureyşlile:-iıı 'develerım· 

binip atlarını yanılıa~lannda sil. 
rerek Mekkeyc doğru yollandıkla. 
rmı gördü. (2) 

HENDE!\. KAZJLMASI 

Hz. Muhammed Kureyşlilerin 

yakla§bklarım Ye maksatlarını öğ. 
renincc hendek, kazdırdı ye mü. 
minleri ücret istemelerinin önüne 
geçmek için· bizzat kendi i de ça. 
lı~tı. . . 

Mün1inler onunla birlikte büyük 
bir gayretle çah~ıyor, fakat müna. 
fıldar guya vü~tlan zayıf oldubru 
bahanesile daha az çal~ıyor pey. 
ga.mberin malumatı ve mü~aadesi 
olmadan evlerine gidiyorlardı. 

Müminler ise. buna mukabil, 
zaruri bir İ§leri çıktığı vakit, Hz. 
Muhammedc müracaat ediyor, 
keıxli~inden işlerini görmek için 
müsaade rica ediyorlardı. 

(Devamı var) 

Uhudda mUslUmanla.r 'iO §eh it ver. 
mlşlerdlr. Hz. '.Muhammed Uhuddan 
Medineye döndUğU zarnaıı l)ehlr ma. 
tem ve flG"an içindeydi. Uhud ''akam 
Kur'anda Ali Umran suresinde tasvir 
olunur. 

Bununla. beraber Hı.; Muhammed 
Uhudun intikamını almak 11ze~ bit 
intikam harbi yapmamıştır. Uhud 
mağlQblyeti bllhuaa yahud1let'I hare. 
kete getınn.l§U. Hz. Muhammedin 
bundan aonra uzun bfr müddet yahu. 
dilerle mUca~elo. ~tmeğc mec~r k~. 
Qı. Yahu4Uem l~ b1rı;cok_ gap-e\er 
yapt}dı. Yfhdm!~t~\~ H~:...Jr!Uh!lm. 
medJ .ıehirlemeyc dahi teşebbU.s etti. 
ler. Yahudiler bllh&SM ın!lalUmanla. 

rm içinde bulunan mUı:ıatıklarl& blr. 
lilcte hareket ediyorlardı. Hattt. ba. 
zı yahudiler mrt islAmı gülUnç dUıılir. 
mek için sabahleyin müslUman olu. 
yor, akuant Uzer! tekrar jmanl:ırm. 
dan dönUyorla.rdr. Kur'anda Ali Umran 

suresinde bundan §U 11.yetıerle b:ıh. 

eolunur: 
"Kitap ehlinden bir taife diğerleri_ 

ne demi§lerdi: 1man edenlere inzal 
olunan Kur'ana sabahlc)in iman ve 
alt;,a.m üzeri onu inltılr ediniz! Olabl. 
llr ki onlar dinlerinden dönerler . ., 

:Yahudiler mUslUmanlara tesadüf 
ettikçe onlara (sellunOn aleykUm) 
yerine o(ölUrn ııizo olııua) manasında 

olan (Sam aleykUm) dlyerel; husu. 
met göstermekteydiler. 

Hz • .Muhammed Yabudllerle uzun 
uzadıya. u~ra,mıığa mecbur olmuştur. 
Hatta, 1s1Qmda. bUyUk bir fırtm:ı ko. 
paran Hz. Ay;:e baklandaki iftira da. 
hl gene yahudilere yapılan bu gaz. 
velerden birinden dönlli_;te ,.e ya.hucli. 
lerle ınUşt~rek ınUna!ık)ar tarafından 
ortaya çıkarılmı§tı: kl (Fedk) Mdlseııl 
denilen bu meşhur hAdlSeyl llınl m _ 
§am da. ileride mu!assalııa kaydet_ 
ınektedlr. 

Kurcrılllcr ınüs!Umanlara karşı u. 
hud harbile iktifa etmemi!' ,.e uzun 
uzadıya Arapları to.hrU: ederek il~. 

Muhammede karııı bir nevi bnçlı se_ 
!er lıazırlnmıı;lar, hicretin bqlncf ~·ı . 
h Zllkağde ayında btlyU~ mUttcLik A. 
rap ordularllc Medine Uzcrlne ytırüye 
t"ek Medineyi muhasara etml~le:-dll'. 

t stimlak işleri durdu 
ı)olırimizde i:ıtimlak mu"mclcleri 

dıırdıırulmu<Jtur . .Açılacak mryü:ın 
ve caddelerle diğer lüvımlu ;;örii
len işler için 15irndilik t"fmlak ya· 
pılmıyr.cnktır. Yalmz i ·Hnıı • k rei· 
!erek muamelesi tet.emmlil e~iıı;ş 

olan bina sahlblcrine· paralır ve
rilecektir· 

v;~ı:,!f:~:!<i Sovgetlerle mal 
Tel!~iıl~b~~~~akbere mübadelesi artıyor 
Rıhtıma yanaşan vapur
lar da telefonla şehr·c 

bağlanacak 
Yeni tı"ı;a edilen yolcu salc.Duoun 

ü~rindeJ;i kulede bir tııl&z dairesi 
vl1cucla g •tlrllme.ııl için Mıınalcalat ve_ 
k~lcti tıırafınr!ıın Posta Tclgrnf MU. 
<für!Ug"Unc emir verumı.aur. lkl glln. 
dcnb:rl tccrllbeler ~·apllmnktadır. Bu 
telslz dahlll ve barict hatlımla çalışan 
buliln vapurlıırln ınubabere hnliudıı 

liuluruıcıı.k ve bunların neı·eıerde ve ne 
vaziyette bulundukları, llnıana. ne va. 
kit gelec-dtlerl salona ırnnulacak tabe. 
ıa.ınrılu. halka bildirilecektir. Eundnn 
ba~kıı her uıtlyen, ''epurda \:ıuluııan 
bir yoıcus-Jaa telsi.; ~cl<eblleccktlr. 

\"apurda bulunan yolcuların çelfl'Cek. 
Ir.rı telsizler <le buradaki aur~slerine 
derhal gönderilecektir. 'l'C'lslz yakın. 
L • faaliyete geçccektır. l.)enl7.yollaı-ı 

idaresi de vapurlarlle bııradan mu. 
habere edecektir. 
Diğer taraltaD Jıma.nlar l f etmeal 

umum mildUrlU~U. rılılıma :> nnqıı.. 
ca!( vapurların hususi bir kablo Uc 
§ehre telefonla bağlanmalarrnı lemln 
lçUı bir proje hazırlanaırş.a da rnaıu. 
nıe olmaması yüzünden bu Qrojenln 
tatbikl geri kalmııılır. 

Oğretmenler kampına 

62 kadın ve 
erkek yazıldı 

llkokul kampları da pa
zartesiye açılıyor 

İlkokul talebe& lc;ln ber yıl açılıın 
çocuk kampları bu )11 d& fazla mUra. 
c:ıat vaki olduğwıdan ac;ılma hazır. 
hklanna ba.fla.nml{!tır. 

Kamplar, Pendik, Mıı.ltepe, Kızıl. 
toprak, Erenl~öyünde olmak üzere 
dört yerde pazartesi gUnOnden IUba~ 
ren faaliyete gec;ecektlr. Öğretmenler 
lçln Heybeliadada bir kamp kurulacak 
tır. Kampa kadın. "rkek 62 öğretmen 
yazılmıştır. · 

~:Plajlarda ihtikar 
Belediyeye müteaddit 
şikayetler yapıldı, pa-
zarları yüksek tarife 

olmamalıdır. 
Floryu. plıljlannm çok pahalı ol. 

du~'U hakkında şikayetler yapıl
maktadır. Bilhassa. Jıalkm tatil 
günU olan pa.uı.rları bUliln plA.jlar
da zo.mlI tarife tatbik edilmesi ~ok 
garib ve halkın zararına. görUl • 
mektedır. Memur, emıaf Ye işçi 
her smrf balkın plajlardan asıl is· 
tif::ıde edebileceği gün p•mı.rdır· 
Pazarları da fiatlann iki ml51i yük
sellilmesi blitiln bu sınıf halkın za. 
rnnnn olmaktadu-. Diğer taraftan 
bazı plajlarda duhuliye olarak alı
nan 15 kuruştan b~kn kabine ha
rici soyunma yerleri için do ayrı 
para istenmesi çok ~arih görül • 
mektedir. Bclediyr? vaziyeti ve şi· 
kaşctleri tetkik etmektedir. . 
Olüme sebeh o1an bir 

ebe 
Nigb.r adında b!r ebe iddiaya 1>ilre, 

~Urpik adında. btr kadının Uç aylık 
ı:arrıme~ru çocutunu düşürmek i~te. 
mi:, !alrnt kadın !'1'1.13 !{an kayte~e. 
rek ölın!l§ltir. 

• Birinci ağır ceza mııhAemcııine .,,_ 
rllcn ebenl:ı duruşması tiUn bilmiştir. 

Ebe ln!:Ar elmiş, mUrldızlumu:nt ce. 
:-a İ.!!lemlşt!r. Karar için muhakc:nc 
b~ka tıir ı;Onl' bırakrln11~t1r. 

-----<>·---
Bir kadın, kardeşini 

arıyor 

YeJıln:lcde lnırahorda 11ya&bı::y 
c:ı.ıldcs:nde 14 numarada oturan Fa 
ziyc. l.ılr seneden beri fık!bcU etrafın: 
da Iıiçbör hnbcr Rlıı.mauığı l:ardcfiı 
Hakkr Halıntr arrmahtndır. ifadesine 
göıc Hakl:ı Hao:ıt 1930 r.ınrlmn ka. 
dar Tc!:lrdaf;m.la Millet hastanc;·inde 
o.hr,ı clarak Ç'ilışmalttsymrş, Ji'ıı ziye 
tnrdcşl Hakkıyı gl:iren \'e blle:ılerln. 

a•irr.s:ne bllcllımelerl:;ıl r!ca ediyor. 

Tuna yoluyla Balkanlar ve Orta Avrupa 
memleketlerile ticaretimiz inkişaf ediyor 
Tı.ş ucarctimi.z Tuna yoluyla Balkanlar ve Orta Avrupa. memle

ketlerile inkişafa haşlomıştır· Romanyaya satılan ve bugünlerde &eV"' 

\tine ha.§lanacak olan yapağı ve tiftiklerden b~ka P..omenler mlihlm 
miktarda pamuk ve diğer mahsullerimizden almak istemektedirler. 
Şehrimizde bulunan Romen fabrikaları mlimc:ssillcıi Ankaray& da gi· 
de.rck bu hususta müzakere ve temaslarda bulunaca.klardır. Bundan 
bnı:ka Bulgaristan ve Yunanistanla da ticaretimiz geniş mikyasta ar
tAr..aktır. B:ılknn memleketlerinin biribiriyle ticaretlerin in L<ıla.h ve 
inktşa.Cı ,)'olunda temas ve tetkikler ilerlemektedir· 

Oığer taraftan Sovyct Rusya da ~emleket.lınizden _bazı xna~deleı
aatrnRlmnk istemektedir. Bunların b~ında tlltik, yapagı ve den gel. 
mektecfJr. Şehrimizdeki Sovyet ticari mUmessilliği bu hususta alaka· 
darlnrln temasa başla.rol§ bulunma.ktadır. Yakında Sovyetlerle do ge
niş bir mnl milbndelcsine başlanacağı umulmakta.dır. 

Ticaret Vekili 
dün geldi 

Egede mahsul 
vaziyetini anlattı 

Ege mıiıtakasında teUdkler yapan 
Ucaret vekili Nazmi Topçuot;tu dUn 
gece sa.at 22 de gelen :Baııdrrma poa_ 
ta.!lle ıehrlmize dönmüştUr. 

Vekil, ofLI İııtanbul şube.si mUdUrU 
Nuri Orak ile görlli}erek tetklkler ya_ 
pılmakta olan yeni ekmek tıpl bak~ 
kmd& malfuna.t alın~tır. 

Vekil 1unir, .Manı.a ve Aydm mm 
t&kalannda ihracat ve Jthalltçılarla 
temaslarda bulundu~u. bu havali 
!:tftçllertnln dileklerini dinlediğini ve 
bunlara göre icap eden tedbirlerin a. 
lmacağıru .söylenıiııUr. Vekll, İzmir 
havallsinde aatılmanu§ mühim bir 
mal stoku buluı:ımadığmr, bu mınta 
kanm ba§ mahauıu olan tızUmün b~ 
sene biraz noklıan olacağmt, fakat u 
mumiyetle diğer mahsullerin vaziye( 
lert çok iyl olduğunu DA.ve etmi§Ur. 
Vekil yarın akşamki ekspresle Anka. 
raya hareket edecektir. Bug11n ve Ya. 
rm da §ehr1mlzdek1 tetkik ve temaa. 
ıanna devam ~yUyecektlr. 

Denizli' de sel 
tahribatı 

20 ev yıkıldı, 10 ölü 18 
yaralı var 

Denfzl1nin Çukurkoyun köyUnU ya_ 
itan olddetll yağmurlar netice.sinde 
seller bumı§ ve hayli tahribat yap 
mıatır. 20 ev yıkılm!!J, 10 kı,ı öımuŞ 
ve 18 klııl yaralanmıııtır. Vall ve Ku 
mandan derhal tedbir alarak !el!ket;; 
uğnynnlarm lmdadms l:oşmuıılar, a 
çıkta kalanları yerle~tlrmlşlerdlr. • 

?ıılaluıul ve hayvan zayiatı da var. 
dır. Tespit edllmektcdir. 

Rıhtıma herkes 
giremiyecek 

Gl\lat..a ntıtımındn. vapurlara. girip 
c;ıkma işleri ti.zerinde limanlar l~let 
nvı&lle deo!zyollıırı umum mUdUrlUlue: 
rl tarafından bazı tedbirler kararl8:7. 
tınlm~tır. Dahlll hatlarda l§Uyeıı va. 
pıırlara blnrnıık lÇln rıhtımda yalnız 

biletleri olanlar glratı!lecek; badema 
\'apurlartla ve nbtım üzerinde bilet 
u.tı:mı~·acal<trr. 

iBundan başka ıuzumlu ıuzumsuz 
hcrke~ln rıhtıma ı;irmcmC.'li için yol. 
cularmı te§j1 veya karşılamoya ı;e _ 
tenlerden b!!§ kuruş cıuı:uııye alına. 
caktır. \'aziteyle ı;elcnler ve gazete 
mubr.rrlrlcrı bu l<ayıtınrd:ın mUstcs_ 
nadır. 

~ 

Bir dolandırıcı mahkUm 
oldu 

Nehıı.bot :Ncha.bctyaıı adında birisi 
mebus Eyüp S:ıbrt \"e daha Uç kl~lnln 
l 700 lirasını dolandırmııı, asliye dör 
düncU ceza mahkemesi· tnrıı.fmd:ın 
4 ay 22 gtın hapis, ıso lirn paıa ce. 
zıı.sınn ve dolnndırdrğı paraları öde. 
me({e mahltüm cdllm!ştır. 

HUJ:Um tcwylzce tasdik olunduğu.'l 
dan dol3ndrrıcı dUn tevkil olunarak 
hapishaneye götUrUlınUrıtUr. 

Hariciye Vekilimiz 
Fon Papen'i 
kabul etti 

Almanya ile eşya müba
delesi an!aşmasının bu
günlerde imzalanması 

bekleniyor 
Ank.'lra ıs - Hariciye vekili ŞUk_ 

rll Se.raçoğlu dUn hariciye vektı.lctln. 
de Almanyanm Ankara bUyUk etçi.si 
ton Papcnl kabul etml§Ur. 

Bu ziyaret esna:nnda Almanya. ile 
aktcdeceğlmlz e,,ya. mUbadeleal a.n. 
ıa,mMmm mcvıuubahs edildltl tah~ 
mln edilmektedir. 

Esaslıı.rı Uzennde daha e\"vel muta 
bakat hasıl olmuş olan yeni anla~ 
bugünlerde imza edilecektir. 

Maarif Vekili 
Dişlerini tedavi ettirmek 

üzere bu sabah geldi 
'id!aanr ve1illl ı-.İa.aan .A!l Yücel ~ 

sıı.bahk1 ekspresle Ankaradan ıehri 
ıriıze getm~tır. Veldl, bumda bır iki 
giln kalıp dlşlerlnl tedavi ettirdikten· 
sonra, Anka.raya. dönecektir. 

POLiSTE: 

Sarhoşların kullandığı 
bir otomobil dıvara 

saplandı 

üsktidarda Bab:ı yokuşunda. 22 nu 
maralr evde oturan Gebzeli ŞUluü n; 
Sabri dUn arkadaşları Asım ve Pct 
royu da alarak Alinin ida.resmdeki 26 
numaralı otomobile blnm!şlerdir. 

Bu dört ka.fo.darla §Oftir Ali otomo 
bllde bir hayıt rakı lc;diktcn sonra 
ı~ızıltopraktan, Fcnerbahçeye doğ'Mı 
otomoblll .sUrmeğc ba§l&ml§lardır. Bil 
yUk bir sUratıe J{alamr~ caddesinden 
geçen otomobll klmyagu Mustafa 
Abdlnln 116 numaralı evlnln dıvarı 
mı. çarpmış ve 1 metro kalınhğın~aki 
dıva.rr delmiştir. Otomobllln de ön 
caml3rıile ön çamurhığu tamam.ile 
hurdeha., olmuştur. Otomobl~ekllere 
bir, ııey olmamı1'trr. Yalnız totör A1J 
ııağ elinden yaralanmıştır. HD.diseııln 
aarhoşlult yUzUndeıı meydıma geldiği 
an!U§ılmı,tır. 

• Şehrimiz ortamektcp eleme lın 
tlhanıannda i~tirak eden 3092 trııe. 
beden H::o u kazanmıştır. 

• .Altın tekrar .23•0 kuru~ kadar 
yUkselmlşUr. Fiyatların tcltrar dU!'t'. 
ceği mulıa.kkaktır. 

0 Bakırköy ve h:ıvalislnde ç;eldrge 
şehrin l\IccidlyeköyU, Nl§ıınta§ı \'e 
Takelm taranarmlla da sh·rl11inek 
n1Ucadeleslne başl:ınmıgtır. 

• l}ehrln bazı yerlerinde ve bilhassa 
sayfiyelerde buz bulımamadığı hak_ 
krndn şlltayetlcr yapılmaktadır. 

• Ait deniz \'RZiyetlnin lcarışması ü. 
zerine !.!ısırda kalan bozı ltlıallı.t me.ı 
larımızın gctlrllebllmesl için tetkllt_ 
ler yapılmaktadır. 

• l{ahvc ve gazinolarda yüksek 
sesle rddvo ve cramofon !:&lınmasr 
menedllm"iştlr. B:.ırnlarda fçerde ve 
dışarda halkı rahat.sız etmlyecelt de. 
recede yavııtı sesle ç:ıhnacakt..Ir. E\'. 
ıcrl.lc de saat ::!4 ten sonra yüksek 
scsie radyo çalmak yasalttır. 

• ı:-;ynptc odun deposu lcfııde bulu 
nan icadın şairlerimizden Fitnntrn ha: 
ınp tlirbesl maarif \"ekllliğinin tc. 
şcbbU'iii 11~ lahliye cC:ilmi, \'e ta_ 
mirine ba!;'lannıı~tır. 

• 7.orı:;ııtdııl; - - I\ozlu derıılryolu 

ln']aatr 1.-:ınlA.l;bank yapı llmitetl ç!r. 
lcetl tnrıı fındun ''•ruhtc cJllnıiı;lir. 

• .Mar:ı.~:ı. ha~lı :,Jlileyııııuılı nahiye_ 
ı:Jndc dlln saat 17,3~ da ort<ı şh.l\lrtte 
iıç saniye suren lıir zelzele olnııı~tıır. 
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FRANSAD • .\l'I ,. 
DECIŞiKLiKLEF 

•ı G AZETRI,JillDl~ oWl~to ~ 
ğumnm göre 3t:ııı\1- 'ı 

retnino radyoda r;öylcdlf;i ~.. :otı 
lıt "uallcdilmcsl tok .ınUSıı.ı' 1ı 
lıu!tınan ba:n meselekrfsı. ~ ~I 
.kolayca ballolun:ıbUmcs1 ı· ~ • 
kfımet merkezini t;gal ~ 
hulanıı.n araz.lye ı•akletmd:1 

ı;ümlüğünü,, ~iiyll'ml~tir· ·tV 
:;\fıırc~ıı.l Pctainc'in J d 

.Kanunm•sııshlnrle ye.pfıh'1 ~ 
:;lkllklerrfo hem llc\'let ııcnı / 
met re! .. Ukfoıini kenıll 11<'> 
toı>ladrğını d:ı. J;ne ~n:ıctetr~ 
okuyoruz. :rctai.ne rlaha. 11, 
rcisllklerl de iiz<'rindc !0111•

1
• 11 

Jlr. J'akat buglinlıii li•ırın~I·~ 
dt;;:t reJ"imi tle o luldki nıUlt' ... , 
ı ... ı ol:ımv. \'C J?ransıı: lı!l 't 
SC\"gi ,.r. ~rr-ı~nıı kaz:ı 11" 1 
Çünkil Pctalne kabineslnl:ı 
mal• f.;frcliği ı1i<ı1cm ;·raıı"tt 
köyliisünll '<1 ~lılr esnafıtl'ı. 
l\elimo ile l'rnn tZ hnlJ.UJI 
ııukton !;Ok uzaktır. dlr 

Uzalıfrr Ye hunun iı:lJI tt" "' 
lUarc .. aı retalne ,·nprn:ıl• ı~ 
~~·!eri k<•mli halkmd:rn ~ö ıJ 
tas\ ih ,.e itimatla tlı•ğil rlc 1 
:rağmen yapıyor Ye bımJıırf '~ 
bilmrk i~in ı\lın:ın l~gıı.I ı.~~ 
lerinln y:ırchm \"C lıiımıyc •1~ J 

. tiya!j hls.;clliyor· Dcmek ~•t ı 
rnl • Pefo..lne lıiikfinıeii 

1
: ı, 

\ rn.hdet,, l millete raı!,nıcn r41. ~ 
bilmek lıulyasma kapılmıı;-Lrı1 W 

Fraıısrz halk k\iUeleriJtC J~ 
siya.ııi hak 'enııcınckh', 1 

·hürriyet tnıırmımÜıJ.ta 1':
4

4• • 
rinden C\'\"elld P.cno Ye Jl ~ 
k"lhinelcri im.dar Ucrf io' 

P~talne 'o Ln.val'lel' bu,;li'1ıc 
1•endi ceblr ,.c t:ızylk tıist.ctıl .;! 
Fıım'l:tda. Alm:ı.nlarm si)'~!# 
a.<ılı:eri '1.rdnnlarllc ku~ ~ 
,.e bir müı1ıtct onu ayakhl 1! 
bilirler. Fakat Iınlk \"e nıcll1{1 • 
kunctlerini kendi mlUi r.ıcıı.~ 
lerl hilifmıı. rmpery~ist ı;~~ r 
le harbe siiriikliycn bnnıl. "/, 
' "elki k:ıblneler nıtsıJ t utııJ10~ 
mı,.salar, bunlar da trpkı 1" 
;.~'ibi 1)8.yidar olamı~·acaldnl''.11 rJ, 
yrkı1ı:; l','in harici dcsteklcrıı1 
arasında mc\·cut ısıılh i'.:U~/ 
, .e harbin doi:"Urdul:,'tl J on·-~ 
j;un tcslrlcrlnfo li!llkıruı!IJ.' "ıl 
zat sosyal bllnyesi ile ycnı ~; 
mak btrncıı t<'jlmin ~örO_" 1" 
iç tcı.."ltların keskinlefmCS1 

dfr. el. 
Fr:m .. a~·ı hu;iinkü hale · ı:: 

~ey g~lrcllği im harbıli· l'W (. 
hin \erdiği zar:ı.r an teliıfİ~·~<~f 

• ~nlarrn bıı§ın<la I,ıwal gc~i/. 
Senelerce uıırnclmilf'l fıı ııtf 

tcca\ib: ,-e lı:ırcl;ct l>."l.lılUS~~ 
nl hcsliycn, \'O nUıayet bil 1,ııı* lıal"bin doğmasına. ~cbch 0 

rtn başrn\fa. tfa J.AmLl gcJJyOrİtf 
Fran-.anm milli menfıı:t ıt1 r 

rooa etmt-k ıııurdilo ona. n~~.# 
Ia.rak fal.ip dtifi 7ilmro tJI) ~ 
ile IAval'leriu, Pcl.afnc'Jcrl11 "'~ 
ı.:ıt mes'ıılil olclnlda.rr bit ~.;,e' 
lığı a~·nı wıulle tetlın i edebi 
rlııe imlti'ın Y:ı.r mıdır~ , 

SuatD~.· 
ıı~ 

İstanbul ve TrakYB-ti 
mahsul çok bereket 

I<'t lslanbul vllA:?cll mUlbB ti e 
mahsul \'az.iycUnln çok ıayıu119ıı'" 
n.mlyet olduğu anla~ılmıştll'· 1 (P 
sa Yalovada. mahsul tam fl'ıııU' 
bereketli olmuştur. Tral;:ya.yıı ı;1'd. 
mlktıı.rda oralc nıakinelerl g tıl~ 
mlattr. Her tara!ta. mnhsullltl tJO ' 
kaldınlınası !a:ıJiyetine hara.re 
v::ım ctlilmc~tedlr. /. 

Askerlik işler' 
Falih A ııı.crhk :-;ubc,,~!ııt:cn: 1 ı • t."' "' ı - Şimdiye kadar hiç esi' 'c' 

memlş eczalı ceza.~:= Ye g,.t~"G • 
lcrıle se\"t artığı hıra1·1111.11 :;ı ıll 
( d:ıhii) do~uınlu ( oallllyc) 'ı:'" 
nıen~ı:.ıp crnt nsl<cre tC\ ı.cdı:cC 
dır. 1~ l 

:.! - Ş•ıl)C',k !)tin n :_Jn!l n 
t I • muı; 940 pcrr;cmb .. aıı.bıılı r.nıı rf', 

TRyl::ı olunr.n r-llnd~ ınUhrl' f1 . ı 
IJ.-cır hazır balunm l:ırı ıl. n el 



Meclisinin dünkü tarihi celsesi 

sulhçu ve tedafüi dır 
Sulhperverliğimize rağmen bizi, şu kadar mesahai sathiye üzerinde 18 milyonluk bir 

millet, tankı bu kadar, tayyaresi şu kadar, donanması bu kadar gibi amali erbaa 
düsturlannı tatbikte mukayese yapan milletler tarih boyunca aldanmışlardır ... 

lliz hesaba gelmiy~n · müstesna bir milletiz. 
isteyenler her vakit tecrübe edebilirler •.• 

lı (A 
,. ~n A.) - Bliytık Millet 

:ıııc1a Şer.o-.s .. ttln Günallayın 
,. !\erik ~OPfıtnmış , . ., Rıııvcltll 
~tndaJ; Sayda mm l!lyaıı\ ,·ni· 

•1' l izahatını dlnlrJnl§tlr. 
:"itt~ıı Yeli Umumfyc1;ınfn sık 
,~t~~ dC't·arı:ıtı Alkt~ları , .• 
.~p bte kıı.flılıınllll bu izah~ 
~ır r ııok hatipler söz al· 
tı Şıı: 
l\t\t.\'PlN r.1·n,\ F INllA n lR 

.\ l\t~IRt RlRLEŞM1Ş t 

lt .ı :N Ôl OJWZ 
bı~ıatfor Gökcr, Arru., 

~ har ~ııur ... sını mUteakııı 
r "lirııı lıl k~ndı topraklarına 

ltdt>t tıneıı: lı;ln zaruri ı;ôr· 
''tur~erı alırk,.n, hllkOmcll· 

ın ınıııeunın yüksek bak· 
: '1a~k \e yUrdun bUlünllıgil. 

, tıı ctnı"k için lcl\beden 

1~~a~I Olmıun kadar tabı! bır 
tını loaret crJcrek de· 

lı,~.li 
'4r n Ylıkaek nıcn<aatlerl 
lın Olan 1-ıırarı;u ve tedbir 

~ı.. t 8"~·rıne bırakmak bir 
' tin llııav,·ıır edilcmc::di. Sa· 
ı ı;rıı;t lılraz daha genişlemek 
ly~rt'n bllyllk buhran kar· 
tuı~ 1 1tııl:ı; '"e tedblrlerlm~ 

1 Ilı~ Su kadar bUyUk mlll~t 
~ lııulıı.Uerinln lcabctlird!ğl 

tr 
e ~ §eyden C\"\'el nıilleUn 

ı. lu uygnııuna uy;un olma· 
l.ı lııal( :it ıılyaııcllnln lcaplaruu 

1 l>et e .Yakın t« rJhlndc ara-
• llıı lıı etraJındll bir kaya 
~ ~~ Olan milletin ın.deııine 

r 9'y '.it tayın etmek kadar 
ı1~~ ;1aıneıdı, HOkOmellmJ:s 

~ ~. lltiır Yol tııt.abillr ve yllk• 
~ \ııa11 ancıtk bu malılyett. 
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tıJI"' ı. rn,o sesleri atı.ı~ "'t • .• 't • "'-• ır 
tJ'$ 1~ S() •• urı.ur RP:tst 

lt. l't l Ltrı:on 
A~ ~ttneilrnenı rriJiııi taki 

h 1 1\'rı;ıi~en mü~ı,.ı.n ı:nı; 
~~~tı:?ıu 

1 
•rhan d11 şu bc)"ll· 

Q oı_t } Ur: 
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~t tatla 1 ı:r:ıc;ct olabilir. 
,'lıtı1, 1 ."1 nıı1 lnlbık ctmrk 
'''il I~ elj . ı. lcr n 1 r.l<"ruMc rl-
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t 11•ku" • · talı nıf'fınııı ırlnri,. 
h 1n1 a ır ıserllıırın i'>lıl 

eı . 
• tnrlıınet 'l'C ısa. 

hctle 'urrtun ~r.Jf!m,.ıi için ı:alış
ın;ıklıı ılenım r'd!'rl"~ine ıırıııuıınıı· 

ıF.lln ılinrndıııı lır.\an cılrriın, lllrıı
,.o ~c~lerı) Ye ılainıa hal ırlı 11111. 

'\'ıırf:ıkı)etlrr rlıkrinı. (Sirfılclli :ıl. 

kı~lar). 

TÜRK M ILJ ,T.Tl ~IJ\i ~ll.IJ 
'llTA~P:lt 

Ankara mchn'itı .Mıınıtın ı'ikm,.n 
de FlaşHkılin her uım:ııı olıluf.ıu ııi • 
bi lıuçıııı de rumhurh·rı hiikünıe· 
tinin ftış slyaselinl ııdcllcri veçhi. 
le dürml1 ıle huliıs ile iıRh eımi~ 

bıılıın<lıığıınu i~aı el cdcrcı.. ıtcıni,_ 
tir ki: 

"- Arkadıışlı•r, hili~ oro;unıır. ki, 
.·hrııp:ulıı harp ha~lnrlı~ı 7ııın:ııı, 

dıın)A \117.İyclini, bu \"Uİ\rl karşı. 
ı.ııııJn Tiırl..ı~ pııin nlm:ıj!:ı mr'rbur 
olılııi!ıı ,.mtıİ;\rl \C l.;nrıırıııııı lr.dlıir. 

lcriııi lııil.iıml'I, p:ırli ve mrdıs hep 
bcrahPr ınıilalcıı !"ili. Şinııli llıı~vc

L:ılimızin anA hatlarını lrlıııriıı ct
tirclıği istikıınıclc ııirf'rkrıı ıfıılıa 

tcıkık saflı:'l'illlıla tcııııı' iıl sııfhıısııı. 
da, muıa'kcre iiafha~ındR 11iil.iıınclle 
elhirli!iı ~np:ırak \'C nih:ı el clrrin 
l>ir inşirıılı ilr.. h:ıklı lıır vl!'<laı1 

huzuru ılc hu karıırı hen heralıer 
aldık nıı kıır:ır, hıır 'l'ıırk rnıllcli_ 

nin, hiir crkı\rı ıırnıım !~ <'~iıııfr., hür 
matl>untıııd:ı mfın3l,:ı:,11 r.ılılılı. Jlii. 
ktımelin lulltıl:ıı ~ olıın. 111 illi men
faalhı. r?Jill! hal.:ıııın kati :ı:ıırıırct n 
Jcabı olduğunda tcrcıiıhıdu olan tek 
Talanda$ ~·ıl.mııılı. Bıı "iyıı,..rt, hii
kılmctı;e, pıırlir.e, Hii3iık Mi~lrl lec. 
li~ince Te nilıll~et Turk milletinin 
bfi:rük ~mırıınra 1111111111! bir t:ıs\'İbe 
mazhar olılu ,.c hıı .sr.heplc lııı ~i. 

yasel hlinır.l}in lıım H şamil ına. 

nuilc Tlirk milletinin ··~rnıı siya· 
seti·• oldu. Çunkıi hu sir:ıscıin ll'!k 
fslinııl noklıı~ı ınihl:ıl\iJ Tiirki~e TC 
hür Tiirk l\Jlıleli dı!\:m idi. (Al
kışl11r) <lün hıı k:ırıırı hir ''irdan 
huıurıı ile nlnıışlık, huı:ün h.tdi~e
lçrın her <;e~iı ınki~ııfbrını hir de. 
fa dııhıı letkik ellikten ~onrıı mil. 
lele Te lıırihe karşı mrrnl adam
lar sırıır'ıı" \'C Aynı ricdnn huzuru 
ile bu isııbetli yolılıı de\'1111111 karar 
urlyorııı. Arkııdaşl:ır, ılo ı, düş
raan herkc~in bilmesi laıı rR ı::elen, 

bilmelerinde fayda olan lıir haki. 
kati yuh~ek lıuzıırunıı7.lhı lrbarüı 

cltirm.-nıc ınii~ı>:ırlrııiıi rlilı·rlrn.,, 
Türk mnıeU için Ur.erinde ta 

ıadı~ topral.:l11r kadar, hu topraklar 
tlzerlnd• yaıatlıı:tı Ul\'1 pr.-neıpler de 
mukaddcııtlr. Ru deA'ı ıneı: hAyall 
prcnıılpleı in başında Tfirk mıllctinl:o 
ull teıılr ,., mıtdahııle kabul etml-
7en irade \'1! hakimiyeti gelir. 

Bu irade \'C ht.kimiyelln tek 
mUmc iH T. B. M. Mechsidir. Milltt, 
veklllerını, mıll,.t \'ekıllcri. icra arka· 
~aşlarını mUlcUn mcnfaatleruıe uya 
rıtk ancak kendileri ae~rlcr, kendile· 
rl dcğ'l§llrlrlrr. Bu irade ve bu hA kJ· 
mlyete \·.-ıev ima tarikile de oll!B her 
harıg-1 bir taraftan \•ak! olaca!< te:ıır 

n mUrlahıtle tc.şebbUslerinl en ıu:ız 

\'e mukadde.s haklarımıza yapılmış 

bır teca\•ür. t~l~kkl eder, ve bunu net· 
retle karıılarız. ( Alkı:ıhır). bız Re· 
Cik S3ydam hUkQnıetinl Türk miJl,.ll· 
nin Büyük Milld Mccllıoının muhab· 
brt ve itimadını haiz oldıığı,ı !çın tf· 
ba§tnda tııtoyorur.. \'e tııtııcağ"ır.. Va· 
sıfları &Ad~ce yııbancılara mUl~ylm 

relen ad11mlıı.rı • ki bu memleketle 
de~I böyle bir poııtılia Adamı t,.k bir 
\'atlında., dahi yoktur. (BrAvo .ııeslerl 
alkt:ll\r) - ~ başına ~.-llrmek de~ll 
onlara bu ıızlz yurdun haval!ını bıt .. 
ten•ffüıı ettirmeyiz.,, (Bru o ıultrl, 
alkı~lar). 

\ ' .\7.t\'lr.T1.S Ki~ \ Ht) J,A~ Si 

Şimdi ıukadaşlarım nzlyeUn kı.ııa 

hUluıuıı eııdur: 
Türk mııtcU, hükQmell, nıet"liıl, 

Ofdııııu tle \'e hUtün mııd<ll \'e mııne\11 
''ııırtı~ı ile milletin büyllk gtıvent, bil· 
ytık ümidi, bllyük bir bt.Ş oldıı~ıJ kR· 
d!l.r mtıııtc!n!I bir l•unısndRn olan 
Afili! ŞcCın ctrafınd11. bırıc,mış bir 
h11kikat hyAııı gibi dıınıyor. (Bravo 
ııcıılcrl, ıtdd,.tli t1lkışlar), emeli \'C lı · 
midi, n,, klmıı•yc bir kıuış toprak 
vermek, ne kimseden bır ka11e ~er 
islemek, ı:adcce yıırlla \'e cliııında 
ııulhtin teııı, ve temadl~ine ı;alı~mak 
(Rmvo ııe.~leri ,alkıııtar) 

Yerli, yabancı h<'r \'icd11nın, her fll· 
urun hUrnıet ve la'kdır ile anılmaeı 

IAıo:ım ı;elen b11 açık ' '" (lflruı;t ,.~iye· 
tımlzr r11~m,.n h<\IA nı•kCı~ bir dll 
şUnc.-dr bulıımrnhr \ rııR, hA IA 'l'lır" 
kiye denll,.n bu hRkll,at ka vııııımı ıı lın 

hırını çl\rprıı!'k lı:try,.rıl"'r \'l'T!llR ""'~' 
dl". lecrui:'"I t~lıden n1!'rı1'\11 rı .. .;ııdır 
ler ... (Bra\ o ecslerı, stirchlı e.Jh.ı;lar;. 

ırF:r.llH "N 1-"lKRl nınm Ki : 
nın::oı nıcbııı111 Ferirlıın Fıkrl d1' 

B~vekll [)<)klor 11cfık Sııydıuııın yap. 
mı§ oldu~11 beyanat ılc ~rnıct Meell· 
.ııılntn hiıısıyııtını ve nıeınl,.ket ııiyıteeU 
hllkkındaki d\işUncclcrlnl ifade eyle· 

dlğlnl i~arelle deml§llr ki: 
" - Çilnl>U kendilerinin dermeyan 

ttllklcrl cıııuılıı r, •dalma bizim fikri· 
mlzd•, gönlümüzde RiiyUk Millet 
Meclisinin kıı lbincle ve f'lllrıında na. 
kim olıın c."!~ıılordır. Türkiye BUyUk 

• - • .... 1 ~ ' ,,. - ' 

~c§l~V~i!<.Üe1 
~ö liil lfi1 tUJ 1t k. (bJ) 
A nkara, 12 (A.A.) - BA,VC· 

kil Dr. R ef ik S:\ydam, dün, Cum 
h uriyet H alk Pô\rliııi Mecliıı Gru
p unda hArİci ıİyAııct hakkında 
,·erdil.Jcri İ7ahattan ıonrn bug ün 
dt Büyük Mı11et Mccli ıi kürsü
ıündc aynı esaslar dahilin de 111•· 
ğıdaki beyanatta bulunmu§lardır: 

"- Sayın arkada.qJanm. 
Anııpımıo içinde bulundutu var.1 • 

yet ve buna kAr;ıı 'l·Urklye Gumhurl· 
yeUnin aldı~ı l!iyasl tedbirler hak • 
kmdıı \'akit vakit yüksek huzurunuz. 
da ve !>azan da radyo ıle beyanat 
yaparak Türk mlllellnl tenvir etmek 
Cumhuriyet hllkClmetinln baııtıca \'a. 
zlfelerlndcn bırldir. 

Bugıln de, yine bu mıı.ksatlll buzu. 
rtını17a geliyoruz. Beyanıı.tımın eııa. 

amı yalnız harici mcl!elelcr te;ıkll e • 
dcccktir. Çünkll, Tiirklye Cıııııhurlye. 
ti huduUarı dahilındc, size arzetme • 
gc değer herhangi bir hı\diıııe ve vcıka 
yoktur. TUrk mlllctı, vakur, &31dn, 
gündelik .şlcriyle u~a~aktn, ve 
milli Şefin ctrllfmrlll tek \'1lcııd olA • 
ı:ak ııımsıkı i1urmal<ta \'e Cumhuriyet 
hUkt\mctıne en yüksek ltimadrnt her 
harek.-tiyle ve r,;alı~mMlle göst~ • 
ıııektcdlr. 

Sayın arkadaşlarım, 

Cumhuriyet hükOmetf, alzlerln dt 
yüksek tasvibinize mazhar olan &lyast 
yolİında hiç şaşmakııtzU\ lhUyl\tla 
yUrUmektcdir. Türk vatanının ~ı~. 

metini ve Türk milletinin retahmı 

korumaya matut otan letblrlerlmlz, 
emniyetle ımyllyebllırlm ki, mtııkllat· 
.IIZ yürümekte ve Tilrk vatanda,ı nt. 
ee 'Ve imanla dolu rö:ıunu kabarta 
nk \'M6'tye koşmalı.ta ıi.ır. • 

., \'ESİJ{,\L\ R ,, ~f P:SEJ,p;ı:;t 

Sayın ıırl.iarlaşfarıın, 
!fon giinlcrin harli~:ılı ıırıısınrlıı 

dikl.iat naı:ırınızı rrldiı!iııc şiir>he 
etmediğim bir tanesinden hAlı$e. 
tJcceğinı. Rir cc-ııclıi aj:ın:o;ı hir ta· 
kınt 'csikııl:ır neşreJmrkle Ye ıır11· 
lıırınıfa Tiirki~eyc ln:ıllükıı olıınl:ır 
d:ı uııhının:ıkl:ı<lır. nu ayın üı;iincii 
ı;:iiniinclrnberi hir tnkım r.rnelıt ı:::ı
zetrlrrindc Yc~ika nrşriynlil le he. 
rahrr hıı ,·ec;ikıılıır:ı d:ıvıınıın vn7.ı
lar :raıılrııııkla ,., propııı;ıındnlıır 
yııpılıııııl.lıııiır. \'e5ikıı l:ırın <loi:rtı 
\P .. ıı y:ınlış neşri, Tiirk \lillrlini 
H~ lıııkiımrlini hiçhir Vl'rl.ilr l'nıii· 
~rye rliişiirrrck rnnlıivr.tıe ılr;lilılir. 
Jfiıl.iı'ııncliııi1, çok temenni r.dirnr 
ki bu ,-c~ikalıır l:ıhrifr. ııj:irnrnııı.llln 
ne~rerlilsin. ÇiinJ..ii ıiiiriisl ,.r. nı:ık 
c;i~ :ı~rlimiıılrn emin nlılıığıııııtı:r. 
için, ıır.şrrrlılrt'rk hrrlı:ını::i hir ,·r.· 
-;ik:ı lııı ıiiirii~I ~iyııc;ete ;yeni rtelil
Jer ilıhcsindcn lı:ışk:ı nrlire ,·er. 
mer.. 

ı:ııkııl, hu vr.:o;iknlııra hlin:ıt rrl.-. 
rck Tiirkiycye ~amimiyctsizlık ic;· 
nıııi r.ılrnlcrc Tr. hıı 11r11da hirblr 
r.anıan ıııak.;ııtlııı·ına hArHın ol;rnı· 
)Rrnğını bilriiklcri Türk rirıılini 
zcılelcrne~ c u~raşıınlarsı v~rilcrck 
hir tek cevap vardır: ~rrrctlc h:ı' 
çe,·irnıek. 

rt tJGÜ:'>' k O TtlrtKln: O"\l\ "if, f ,,,p,\ Hı\TOnt.u<: H JlF.<~ lı.nı r. 
!\ııyııı arkııılAşl:ının, 
Tiirkİ,\'I'''<' i .n:ıll:ırıi::ı lııılıııı:ırııl.i 

lr•ir ,·ıırını:ık iı.Iİ)rnlf'rin 111111ltıık-
1ıırı lıirinri n!ll.tR, htıı:iiııkıı Tiirl;i . 
\rnin .ölıııiiş \'r. çiıriinıii~ o~ın;ı,,lı 
l nırıar:-lnrhıl:!ıı nlnrnıiı1:111tr. O dr.. 
'\"İrlerdr hır ıtihi lr~irlrr ımılıarrik· 
ll'riııc fA\·<!a '· rrirıli. Fak:ıl, lıııı:iiw 
im Tiirkh r, !lllıiAıt r:ok ıırnk TP. tnk 
ilrrİ\'~ doilnı ~ol ıılıııış lıir '"""·tı · 
ılhrllir. Pr.k İ\'f hilir~ini7. ki, lııı. 
lıiıı hir lııı•ıımrı dlı:ıııı, h:ıilii kıılı. 
nr lınp:ırotorlıık lıa•lıırınııı <io i~t1· 
rıı k ilr ,\ lııliıı l.'r kıır"ı ko\ ııııı!.i f<;fr· 
nilrr: \ r. 'f'ıırk ~lillrl!rır. "Hl l tı:f. 
nnıı hır:ıkır'ıı kııılıılıt<'!!lıını" O\· 
leıli'rı'. rak:ıl 'l'ıırk 1\1111('11 01111 

hıflıı . 0111111 t·ıı ;ı [ıııı ltıllıı \I' ıılrki. 
lrri l'Pıfrlrıti . l'\rlirr ıll' 11ı:ılı·ıı11 , 
Hııtıin Y:ıılıf?ı ılr lıiıı \I' ıııııc.laf,ıl 

Türk Millrli, btıF:İİll hu kiir~iidcn 
her nrwsıınu sörliycbiliynrs:ı, o 
miic1Hlelrn in ~"eridir. BinAcnale~·h, 
rürkire CıımlıuriJcli ricıılinin 

kalma~ı. ı;ıil ııtl'~i; oturrn:ı~ıı kalk
ması ancak Tiirkiye Riiyiik Millet 
~lccli~lnin karıırile olur. Ancıık o· 
nun tasvibilc tekemmül eder. 

İkinci nokta da, bugünkii Türk 
ı::iyn.si ricalinin \'A.'lfI hakkmd& 
•anhş malümat ııahibi olmakttr, 

Bugünkü Türk ı;i~·a!!i ricali ı:ıu ve
yi\ bu devlet politlka.sını takip e . 
rlen ve onunla ö~nen cinııten in
•ıanlar değildir. Türkiyeyi idare e
denlerin veya idareııine ça~lan· 
lann yalnı7. bir '·nsfı ve bir pro• 
~ramı "ardır: H~r işte P.vvel l Tilr
l:Un menfaati, Türkiye Cumhuri. 
yetinin eeliimeti· Bunun yanmda, 
bu menfaat ve ııelamete uygun 
gelen dost! uklar· 

!ate, ıııayın arkallaşlanm. bll
tiln bu propagan<IalardA eblk dU
§Ünülcn bunlardır. 

TtlRKIYE~'tN V A Zt YETt 

Şimdi, bugün Avnıpanm içinde 
yuvarlandığı bu hal k~ııımda 
Tnrkiyenin vaziyeU ne olacak diye 
dUşllnenlcrc ccvab Yereceğim: 

TürkiyP., dostluklarına aadık, 
kendi istiklal ve hürriyetini müda· 
faaya karar l"ermilf tt>k bir vUcut 
halinde vukuata. intizar etmette· 
dir . 

Biz, hic:bir zaman ne tahrik, ne 
de kom"uhı.rnnı7.a. taarnız dllşUnU
yoruz, Komşularmmrrn da ayni 
hissiyatta olduklannm bariz delil. 
lerini emniyetle görmekteyiz. Ye
dne gayemiz, vatanmnztn mah
fU7Jyetl ve milletimizin .ııellmeti ve 
7.arardan vikaye~idir. Türkiye cum 
huriyeti hükumeti. Rtiylik M eclis
ten aldı~ direktif daircıııinde çaht
makta, an.ctti~m esaslar üzerin. 
dP. son derece ha~~as bulunmakta 
ve giinlin icapların::ı. :::öre tcdbir
Jnrinl nlmaktadJr· Hükumdiniz o 
kanantt,.ıfir ki, ~imdiye kadar aldı
ğı tl'rlbirlcrle. hin;ok \"Akaların t ll" 

haddiisünc takarldüm etMi~ vo 
mcml,.ketin nuh~ını müdıtfaadan 
ibaret olan bu yolda yürüm ekte 
kıtt'iy<"tle nıu!'!ir bulunmuştur· 

nünyanm bu kar:usız vaziyetine 
• rağmen mC'mlek~timiz yakm bir 
tl'hli!<P.yl" maruT. g"Örunmemektr. ve 
hiitün rlevletle::le ,.e alelhusus kom-
1111lariyle iyi münasr-hrtleri idame 
hu!!mnındaki ar.!'1inde berdıwam 
bııhınmaklııdır. TürkivP Cıımhuri. 
yetinin İ31ikliiline ve Türk vatanı
nm biitünlü~iiM 7.arar verecek 
lıl'rhl!lngi b 1r harPkctl'! karşt Türk 
millrtinin ''"ree,.~i yc~anc ccvah 
ı;iJahıt 11anlmak l'e ll<lnıına k'Adı:ı r 
vııfımı miinaJıı:\ " mPk olacaktır. 

F:ııırn, hıı Fi"kildP. tl'b:ırfü: ettir
rfikll'n ~nfR, Vııkm l'!Rrkfa l!lllhiin 
hozıılmR!llnll \'I' hRrh rrlı\kctinin 

hıırııl::ı.rıı kııôar ''"''1Jı1'ı>•tnll hiçbir 
?.aman lJ\rartar olmarJıjhmlY.ı w· btı 
;:-ii"f' kaı'l"r rfa bu mı\k..<1atl1t c:al ış· 
1 ıi:ı:ıınrı hir kf!re dahil t•krtlr f!t.
mek i~tı>ıim, 

' l 'J'IM\J> T.A l ,J;Rt 

~a~ ın :ukııdıı~lıınm, 
()yJP. 7.annl'di~onım ki, hük6m"'. 

lln'r.in takip rttE:i siyası>t. ~ı:nn 
kfl'nrlisinn \'l'rdi:iiniz direktife mıı
ff!hıktıı. F:unun öyle oltıp rılmarlı
ı:mı rPylr ıiııizl" lzlııı r hu) ıırmırnı · 

zı rirıı r>diyonım. 
llııkiımctini7c',. itimat t"<i•lr.rr -

l'f'k olursanız. n, çok 11-!ır .-Jıı.n i~. 
lfl'riııdı> ıiahıı ıır(~ il<' ı;ıılıernaı. kııv 
ypf , . .,. kıırlrf"! i11i hııhc!'lktır. 

'• .. ... • • .... • ı ' • • .-: • • ı" 1 ' • • ' ... ~ • .1\ ' 

Mıllet Mecllal her ~eyden nnl, ıulh· Tür!.: mılletinin dun;usunun mu· 
ten enel, h•r tUrlll medt nlyet vuıta· husıılll~l Te Hadcc;idir. Bütlin dun
larından, lıırakkilerinden e\•vel bir yanın hu hcyaıı:ıt ı lıtı ehemmiyet 
bUylık ff'Ye ehemmiyet verir, 0 da \'e dikkatle işitme~i liıwndır, IŞld. 
l'Urk lııtıklllinln her tUrlU maddi ve delli -.c ~iirekli 11lkışlar) . 
manevt uzaktan, yl\kından her tilrltl Arkada~lar ,bizim, yeni Türk dev. 
teıılrattan tamamile masun olmaııı Jelinin L:unıldu~u ilk gündenberi ic 
keyliyet\dlr. (Bravo ıulerl, alkışlar). 

TUrk milleti tatiklll u.vll§ma ı-triş· Ye dı, politikamız, mutlnka Te yıd· 
mi~ ve bu htlklAl .sa\'ll§Ml ııınl ile, nız Türkiye Büyük Millet l\fec!i•i
ıertfi ile bUtUıı tmkln.sızlıklara rat· nfn politika~ırlır. (Alkı,ıarr. 1c "l'C 

m•n bıııarmıı ve muva!tak oımuıtur. 'dış J>olitU.:anın hala TC gevabının 
lıtlkltl onun kalbınde ebedt ve ezelt yegAne mesulü, münhasıran Türli. 
bir umde, bir anA-D• n bir haklkaU Y• Jlü~·ül.: millet Meclisidir. (Bravo 
mutlaka olarak y1.1amaktıı.dır. ıeslcri). O halde il ((ecen ısenc, 'diin. 

Türk milletinin baştan b~a aft.· l'a ateşe bulandı1h giindenberi Tür· 
lim ve her türlü m ikroptan ınuarra, klycnin takip elmekle olduğu ve 
zinde tuvana azimli, ~msali müs· hqün dahi o, esas fiterindc yürü
takb~leshıe tAJn bir isliklil tevdii- klillü politika, arkadaşlarımızın 
ne karar ,·ermi3 zinde, 21ağlam ve ti1ah e ttikleri gibi, Türkiye Büyük 
genç bir millet olduğunu tekrar :\llllet Mecfüinin yani Türk milll'. 
•aadet '\'C ıevkle ifade etmeyi bir ıt atfn mfi,terek polflikasıdır. DİZ 
vazife bilirim· (Bravo .sesleri ve al. oıiiın habetlne ve memlekete mul· 
kışlar)~ Çürük bünyelerde bulu • l:ıka sel!lmel temin edece~inc n hi· 
nan ,u kolun, bu kolun yapacağı :zi m mfie~!ir olRbilece~imlz :rrrlcr
,ey Tür k milletinin bünye.!linde u- rf3 ıulh havasını ve emniyetini yıı_ 
l& olamaz· (Alk~lar) Türk milleti yılbllel'dimire k:tni olmuş bir mil_ 
kararmı vermiştir· SulhU ııever, lrlb:. Bu, mint siyasetimizdir. Ru· 
füa t herhangi bir suretle istiklt · nıın vasfı bütün dünya için ~ulha 
line uzAktan ve yakından EU veya lıirmet etmek ve Türkiyenin butün 
bıı 1nıretle vaki olabilecek her emniyet, ~erer Te i~tiklllllni mııll;ık 
tilrlü müdahaleye ı;iddetle ve kat· \'a kayıtsız mahfuz bulundun11ak. 
iyetle karşı koymağa ahdil pey - fır. Bunun önünde hfç kimı;rnin 
man eylemiştir· Bu yalnız bUyü': ~iipbe elmcğe haHı yoktur. lrğcr 
millet mecli.,inin değil, bil.tün ki kendi bnı Ue, kendi azmi, kr.n. 
1·urk milletinin köylüsü ile, tehir. ıır irade~! ile biitün dünya husıınıc· 
lisi ile hn türlü efrMlile, k~ı. il lSnOnde bugünkü medeni ''c in. 
trkeii v.rı çocuğu ile, biitün ınille- ı sant 'Varlıftınt yarnlmı~ Türk mille. 
tin verdiği müşterek ve mutlAk tine ~·ılkast hissile ~önüller mcş· 
kat't bir karandır· B u karar k~r- hu 0 l~:ı "'' :" ltut dünyA ııi111mııu 
~ı.amda ula tereddüde mahal yok· dah:ı •·ok hoznıq\( beşeriyetin kal:ı. 
tur· Arkadaşlar, bazı ajaula.r kıy· lıilmi~ islil'.ılı ilin i biiliin hüliin ynl; 
metli arkadqmus Sa.r&goğlunun etmek aımilc, auiniyellc meşbu ol. 
{1'3.luma iWe eder~ bir-.. sunlar. 
takım neşriyat yapm!llarthr, Bd TVRK - ~OVYJCT oosn.ur.u 
hanlan nefretle tellkld e~· v~ :Buı:iinlcrdc ıiünya ~iyıısetini, alı· 
hu:ı:urunu:r.da nefretle ~ "'J' · '"alini horncu bir talım haberler 
yorU7:· Saraçoğlunun plısma ~ar- içinde iki fom 11 mrl1ı'r!-'.elln Türk 
şc hepimizin yüksek itimat ve sev- - SoYyct dos'lıı:iunıı bomıaya nt:ı. 
~isi vardrr. Çünkü bu arka.dai bi· .tur hıızı şc~ lcr '"cmıcktcyi%. 
zim na7.arımır.da nihayet bir pln• Arbdaşlaır, til. 1919-~0 sı>ncle. 
dciil, doğıııdan doğruya Türk ai· ı·iııdcnberl biz 'diinya husıımeli i('in
ya.ııetinl yapan bir Türk evlldıdır, 1 

Ho teli )>Aşımıza kaldı~ımııı: ~ünde, 
halis Türk oğludur· Şimdiye ka - fnliıllliına yf'ni lınşl:ımış olan Sov. 
d;ır kendiııini takrur ederek .sevdL yet Rusya da cihan yüzünde aynı 
ğimi7: gibi -imdiden sonra da dtlha tıur'Ctlt fek lıaşınıı kıılmıştı. Jfüim 
hiiyük takdirlP. seveceğimize hiç ilostlufumuı o kôlii ~ünncn şuurlR 
f,'ilphfl yoldur. F.inat"naleyh Iıull- Jı:ı~\anııştı. Ye hu.ıüııe k:ıd:ır hu, iki 
srıyr ınanı1.ahm Rac;vekilimiıe tam me\iı'fekele de miitcnındiyrn i~·ilik, 
hlr itimatla miicehhez olduğumu%- ilerlllk temin ctmişlir. (r.rn\ o ses
dan kendilerine mm•affakl)'~t te· lcri)', 
menni ederiz. Azir. milli Ştfimi7ln O ~eldlrle ki biitiiıı rliinya SO\")el 
cb:'Sfmda ar.iz millPtimiz y~lcvücul l huyaya kıır~ı hııımıncl idnde bu. 
olarak her tiirlii t 0 hUkeyi miitıe· Iundullu 1ıımandnn h:ı,,lıyan bu 
h"t ve yf"kp~re olarak knı;ılıyaca- iioslhık ı::rçen ıı:eneye kadar tek o. 
ğız ve nPkadnr ağır ohır~a. ol~un larııl: mümtaz '·asfile devam elıniş 
herhangi bir b~d;,.Pdrn muhakkıtk n her uman her yerde SO\'l"el 
muvaffakıyetle r1k11raITTınm hu1:11. menfaallerlni kendi menfaatimizle 
?'tmU7.da tekrar etmekten iı,aret - beraber lııklp etmişizdir. Biz ild 
tir. (Rra\'O se::ılf'ri, alkışlar) · mlllelin l:ırllıi boyunca istiklıııllııc 

CF.\'Dt~T KE&f~I Kt't'RSVDE 

Sinop mebm11 Cevdet 'Kerim ln
ccclAyı d:ı demistir 'ki: 
-"Arkııda~Jnr, t~fll<'li oynııınış dün 
ya nizam ının bu kar15ık ,.e mü1eb_ 
r.ep Ye beşeriyet için korkunç hal 
almı, mıınzRra'ı kıırşı~ında Ra5ve. 
ki l inıi1in emniyet, ino;:ınlık e.,ıı,la· 

rınA dayanıııı, ,·akur Te 'ıtkin bir 
ruh ıa,ıyan Tiirkiyenin lakııli yet
tiği nislıetıe 'l'e "alıalal'da sulha 
bııı::ünc kadnr oldui:u gibi hizmet 
Te nihayet mill1 kahramanlığımmn 
eseri olan J.ozıın ~ıılhii Tiirkiyesi . 
nin hıık, şeref Te tıımami)·elini 
nıııllaka \'C lıehemeh:ıl ınahfur. bıı. 

lıındıırmııl:ıı A7iın be,·anııtını bi. 
:ıinıle herıılıer bütün rliinyıı hir da · 
ha ıiinlcrli." 

Ce\'dcl ı.;cı·im lnccılayı sö.derine 
rlrYıımla Türkiye Biiyiik ;\t illet ~{cc
füi lıtııtiinr knrlıır ~·er yü1ündc t· 
debivıılile, n:m.uiyı:lıorilr. Tiicul lıııl. 
muş hP.r h:ını;i hir mr'bt15ıın mecfi. 
ııi nlınadığınt hilhıtssA kıı.rdederek 

rft-mi~tir Li: 
"- Tilrki)c Rü~ük Millrt Mtcfüi 

'l'ilı k 
0

111illeli Adına hakimiyetini 
kullanan, 1'ürkire • Riiyiik l\tillrl 
Merli!li p:ırtisi. hiik,"ımeıl, neisi· 
rumhuru, Milli Şefi onun lçinrlc 
ml'\'Clll olıın ;) ,.kpııre hir Tntıın Tc 
ıııillel tc~l'J.kiiliiıiiir. (Rrn\o $C~le
ı·j) Rinıı,.nııle~ h R:ıışTPkilimil".!n bıı~ 
ıııın t-ııırıırlıı lırpimiıdıı ı;ıöynıınıın 

,.e nııllf"lin kıırar ı n ı n irıııir.si olan 
hr.~tınAlı ıı;ıırlf'rc hir k:ııhin,. hP'll. 
nal ı fll'~ilılir. \ "f: ~filll Sd t~mf'I 
l ııonıııııin t'lr;ıf ı nrla hır tek :ııdam 

~i bi loolanını~ ve hirle~mi~ olan 

htzmel edrceği mantıkile hu ) uz. 
den her hu<uınelc r:ı#men dost kal. 
m1,11.1lır, K<"la hııF:iinc kadar da 
Sovyet nusyıı Türkiy<'nin hu can. 
dan ve ı:öniilrlen ~mırln ılostluğun:ı 
rlaim:ı cloc;llııkln nıuk:ılıele clmi~lir. 
Arkacla~lıır hu iki m~mlckl'lin lııı 
büyiik rlo5llu~ıı en köıii ı::iinlcrdc 
diinysının en hii) iik iki lideri olan 
AIAliirk \C l.P.ııiıı lıırııfından kunıl. 
muştur .. , (Brıı,·n cslr.ri). 

Ce\'ılct Kerim lnrcdarı hu rlo~ı. 
hıl.;tıırın hucıiine kad:ır nıillcilcrimi-

rin şuuruna m:ıl oldu~ıınu işıırcllc 
bl'yıtnalına "il sıırrllc <lcYam C) lc
mişlir: 

.. _ r:ı:er lıu111111 Jıudiııc l;:ıd;r 
tecrıihr rılilnıiş re~ lİndrn ılnınıa iki 
tıırııf i~liforlr clmck isli~or~.1. bu 
rlo5fJııi:ıı ıı;;, fr('r y iirulıır, ve diiıı. 

) aııııı ~ ıırııı kıırortı~ınııı nrrr\ c ':ı. 
racıılZı hrlli olıııııynıı 7.11ln1di11e r.ln~

fll lııı ıloslhıl.i ııır.~:ılr~ilr ~ iirumw 
olıırıır. ( Rr:ı ı·o ~c~lrri l, 

Rir. Alaliirk, 1.rııinlıı lıii:) iıl\ hıı. 

lr.flrri olıın ı~mr.1 lııöıııı \ 'C Stıılin 
dPrresindc ılr. hıı rlo~llııkl ;ır hu $C· 

kilde umimi~ etle hir; lıir Ş!'\ le bo
:wlınn ııcnk ~rkilıll' ılc\'anı r.lmP~inc 

emnh·rt etmek h1i~on11. nıı Son·et 
re 'l'ilrk riraliııc rm:ınrl hir ııolı . 
tik:ıclır. Bu kıırşılı!.lıdır. tJ:rıı'o 
st.sleri, alkı~lor). 

Ar:.e<1ıı~l:ır, ~ine ~r>n .ınnmnl:ır
d;ı ;:1:ıbıınrı mıııt111:ıtın \r ııjan~J:ır. 
dAn miilhcm nlar:ıl\ ~ıırııyı iş:ırrl 
f:lmel.: i~liyorıını. Hır. n üll,.ril•kri· 
mir.J,. :\HJllıli_ıınız ınuııhrrl~dr- 2 nu. 
mıırah hir J>Mtol..ol imıR ı;tını~i'. 
dir. f3unıı. ~iy;ısl bir ihlıyal nlarak 

(l.,tflf ert !!AJ"fAp f;~rlt) 
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t~Xtmt:t'llm 
Bir Bulgar generali 
Almanyaya gitti 

So/ya, 1S (a. a.) - Umumt harbtr. 
Bulgar ordusu b:ışkum:ınd:ıııı ol •. n 
seneral Cckof, Alman b:ışkuman. 
dcnhğının develi uz.erine, ~:ırp hn:-p 
sahnesini rı)arct için dun Alm:ınva 
ya hareket clmi~lir. frcncr:ıl Çr:
kofo, ~cncrnl Popof ve Alnıoııynrıın 
Sofy:ı ol&şcmiliteri rcfokııl C) le. 
me<!..tedir. 

Ruz.vclt namzetliğini 
koyn1azsa· 

Va~iagton, ıs (A· A.) - Röy
ter: 

B· Ruzvclt reisicumhurluğa de· 
mokrat partisinin namzedini seç. 
mck tizere pazartesi gUnU Şikago
da toplanacak olı!n demokrat kon
gresfrıde yeniden namz~tliğinin ko
nuhruı.sını reddederse, kongre, bfi· 
yük kargaşalıklara ve dahili kav· 
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galara sahne olacaktır. Bazı zevatın 
ufak şilpbelerine rağmen. :S. Ruz
veltin dem-0krnt kongreF~~e riya
seticiimhurn nııınzct gr. rileceği 
halen hemen tamamiyle kat'i te -
lfıkki edilmektedir· 

Romanyalı general An-
tonesflo serbest 
bn·akılmamış 

Eükrc~. 1.1 (a. a.) - J>. N. B. :ı· 
j:ınsı bildlri)Or: 

General Antoneskonun serbest hı
rokıldığı hrl:kınu:ı re~nıı men b:ııl:.tn 
.diin verilen hnher hilıifın:ı, söıüııe 
innnıhr bir mcnbn, r.cnernliıı seruest 
hır:ıkı:ı1ığının h:ık ıkııta tc\•afük etme 
d iğini ıııüşı.hcde elruekledi:-. Esas"n 
resmi mahfeller de şimdi general 
Antone~konun hiilü mevkuf lmlıın
duEjıınıı te:::d eylemekte<llr. Yolnır., 
generaı!n nerede meYkuf tutıılcltı
~u maıam rlf'ğildir. 

Fransada hürriyet bayramı 
( Buşlarn/ ı I 111ddeJ 

ve vergiler bahsinde de bütün sa. 
Iihiyet :kendi.sindedir· Silahh kuv· 
vetlerin başkumandanı da kendisi
dir· Affetmek ve umumi af ilan 
etmek hakkını da haizdir. Muahe· 
deler mllza.kere ve tasdik edebilir· 
Örfi idare :ilAn edebilir, Yalnız 
meclislerin muvafakatini almadan· 
ha.rb ilı\n edemez. 

BlR 1NG1L1Z GAZETESİ.'\"İN 
HCOUMLARI 

Standard gazetesi, Fnın.sadaki 
renı kanunu esasi hakkında neşret· 
tiği başnıajtalesinde, Fransayı esa
ret haline ikoyan Fransız hükilme. 
tinin bugUnkU şeflerine karşı &id
'detle hücum etmektedirler. 

"Şimdi Fransa .kollan bağlanmio 
Te &UngUlenm.Iştir ve zincirlerini 
kıra.maması için de bunak şefleri 
Alman sllngilleri ile birleeerek 
Fransa.nm dilnya nazarında her 

J..ondra, ıs - Mare§al Peten 
yeni nazırları ta~in etmiştir· La. 
vnl Ba.~vckil muavını olmuştur. 
Ayni zamanda Peten vazüesini 
yapamryacıı.k bir hale geldiği tak
dirde otomatikman onun yerine ge
çecektir· Kabine azasına "nazır,. 
dcnmemektroir, ycn1 unvan "dev
let sekreteri,, dir. Dahiliyeye me
bus Marke, hariciyeye Boducn, 
maliyeye Butlyyc, adliyeye Alber, 
milli mUdafııaya Vcygan, maarife 
Miro. gençlik ve aileye meşhur "A. 
teş haç,. fnş!st teşekkü!Unden lber
negarey, p. T. T. ye Pietri, müs
temlekeye Lömeri getirilmişlerdir. 

Amiral Darlnn deniz, general 
Kolson kara. ve general Piljo hava 
mnsteşan olmuısla.rdır. 

MtUJ RA l'RA!il 

zaman ifa.de ettiği geyi tabrib et - FranMnm yarın 14 tc:nmuz bay· 
ınektedirler. Bütün bir milleti ha· :ranudır. FranGanm hlirriyote ka. • 
pls için yetecek yeni bir Bastille vu~masmı kutlulamak mahiyetinde 
inşa. edilmiştir. 150 yıldan sonra olan bu milli bayram bu sene Fran 
yüz kere da.ha !korkunç bir esaret sanın dahilen ,.e haricen hürriyet. 
yeniden Fransı:z topraklarında te· ten mahrum edildiği bir zamana 
essila etmektedir· Yegane ~re tesadilf etmektroir. Bu sebeble 
genç insanlar ve genç kanatların 1 yann Fransada 14 Temmuz bir 
mildafaa ettiği yeni bir ihtilA.l ha- milli matem gUnU olacak ve harb 
t'eketinln doğmasıdır • ., . ölülerinin hatıraları anılacaktır. 

koymuş değiliz. Yarın tarih teıblt BUyUk Milli Şefimize afiyet ve 
edecektir ki o, siynst bir şuu.run ve başınuzdan biran eksik olmama
siyasl bir ahlakın eseri ve vesika- aını dileriz. Biz vatan bekçiliğini 
sıdır. (Brnvo sesleri ve alkışlar). en kutsal ödev bilen, tecavüz de-
TOB~a=L~ NE ğil, yan bakılmasına bile milsa

maha etmiyecek bir milletiz." -
Yine aon zamanlarda ajans- Şiddetli alkt§lar _ 

larda ve bazı radyo luıvadisle.rin- lTlMAT REY! VE TF,ş· - : r1'CR 
de Türk milletinin emniyetinin Bu beyanatları takiben müza-
malıiuziyetini şura.da, burada kerenin kifayetine ve itimat reyi
göstercnler ve Türk çocuğunun ne müracaat olunmasına dair 
hayatını §Unun, bunun tesiri al· verilen bir takrir üzerine reye 
tında korunmakta olduğunu bil- müracaat olunmu§ ve riyaset tas
direnler vardır. Türk çocuğunun nifi ara netic~i hükumete 37 5 
hayatının ne zaman esirgeneceği· rey ve mevcudun ittifakiyle iti
ni, Türk çocuğunun katurun ne mat gösterilmiı olduğunu bildir
zaman döküleceğini, canının ne mesi üzerine tekrar kürsüye ge
zaman feda ettirileceğini sadece len Ba§vekil Dr. Refik Saydam, 
onun adına h!kimiyette bulunan arkadaşlar, demiştir: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ••- Bizim yegane vazifemiz 
tayin eder. - Şiddetli alkıılar, sizden aldığımız direktif daire
bravo aealcri - sinde çalı§maktır. Sizden istcdi-

:Arlcada§lar, Sayın Başvekilimi- ğimiz itimattır. Buna layık ol
zizı kıymetli beyanatında ehem- mak için gerek arkadaşlarım ve 
miyetlc ve bir tarih sözü olarak gerek ben yine çalışacağız. Yük
ipret buyurdukları lizere nasıl sek itimadmıza teşekkür ederim." 
ki istiklal mücadelesinin başında _ Şiddetli ve sürekli alkı~lar, 
bu milleti A tatUrk'iln etrafından bravo sesleri -
hiç kimşe ayıramanugsa bugün ve KADUI, EDİLE."° LAYİllALAR 
bundan sonra da milleti onun lft- Meclis bundan sonra ruzna.me-
yık ve şerefli halefi olan tnönil- deki maddelerin müzakeresine 
nün etrafından hiç kimse ayıra-
maz. _ Sürekli ve şiddetli alkış- geçerek 1940 yılı müvazenei u-
lar, bravo sesleri _ rnumiye kanununa ek kanun layi-

hası ile bir kısım istiklal harbi 
Arkadaşlar, biz bu kadar açık, malüllerine verilecek para müka

civanmert, medeni ve insaniyet-
perver bir milletiz, varlığımız da fauna ait layihayı kabul etmiş, 
bu esaslara dayanır. Amma bir orman müdürlüğünün teşkilat 
gün bize en ufak bir taarruz vaki kanununa ek kanun layihası ile 

devlet memurlan maaşlarının 
olacak olursa, misakı milli hudu :- tevhit ve taadülüne mütedair ka
dumuzu bütün milletçe ve mauz- nuna bağlı bir numaralı cetvelin 

zam bir heybetle, hepimiz mah· maarif Yekaletine ait kısmında 
voluncaya ve herkesi mahvedin- değişiltlik yapılmasına ait kanun 
ceye kadar korumak azmindeyiz. layihasının birinci müzakereleri-
- Sürekli alkışlar - ni yapmııı.tır. 

BiZ llESAilA GEL'UYEN :ı 
l\ıtiSTESNA BU: l'ıltLLETtz Meclis gelecek içtimaını 24 
Bu mukaddes kürsüden bir ve- Temmuz çarşamba günü yapa-

il ·1 b" caktır. a e ı e, ır defa da.'la arzetmiş- • • 
tim, arkadaşlar, bütün bu sulh- Meclıste hır perde 
perverliğimize rağmen bizi, şu tutuştu ve söndürüldü 
l:adar meı:ahai sathiyc üzerinde • 
18 milyonluk bir millet, tankı bu Ankara, l:? (A.A.) - Ulus s-aze. 
kadar tcıyya:-esi "U kadar donan- tem, 13 Temmuz tarihli ntwıamıda. 

• Y. • '. bugUnkll :Meclis mUzakerelerl ema· 
~sı bu kadar g_ıbı'. amalı crbaa 1 smda zuhur eden kUçUk hldlae hak· 
dusturlannı tatbık ıle mul:aycse kmda ıu ynzıyı n~retmektedlr: 
yapan milletler tarih boyunca llecllsin dUnkU toplantısında Bq
daima aJdanmışlardır. - Bravo veklUmizln nuUNnll lrnd ettiği sırada 
ve çok güzel sesleri, nn .. ,şlar - a::ı.l::ında fotoğrafçıların r~!m &labll· 
Biz hesaba gclmiyen müstesna mclcrl lı;ln yakılzın kuvveUl lAmbala
bir milletiz. İstiycnler her vakit ra dokwıan bir perde hararetin tcaı
tccrübe edebilirler. _ Sürekli al- rlle ucundan tutu~mu§ ve orada otu· 
kışlar_ ran blr kaç mebus tara!mdnn derhnl 

HükOmef be t T'" k .1• ıöndUrUlmUş~Ur. Pcrdenln indlrJlmesl 
• • • 1.n yana ~ ur mı ıırasmda çok kısa bir inkıta olmuş

letının .polıtıkasınm bır aynası- tur. HadcUzntinde ehemmlyetnz olan 
dır. HUkQmete sadece muhterem ve hMise denmege bile JAyık olmıyruı 
Başvekilin buyurdukları veçhile bu ltUçU1t yangın başlangıcı bertaraf 
neşe içinde gurur ve itimatla va- edildikten sonra Ea.,veklllınlz nutku
zifesinde devam temenni e.dedz. na devam eyleml§lerdir. 

Mukabil abluka ltalyan-Jngiliz deniz hara 
Bükre,, 12 (a. a.) - Röyrcr .ajan-' Roma He Berlinin Avrupanın ct-

~ıııın znnnelliğine nazaran Romanya nuhu şarkisinrle idnme etrirmck is
hariciyc nıızırı ?llanoilesko, yapılan !edikleri sull• lı:ıkkınrlo el·nebi mat 
davet ilzcrlno l\lünihe gidecekti:. buatının ! 1r kısmı tefsirde bulun. 
Romen arn;ı;inin hiç Jıfr 1ıı:nnn Rus mayı lüıumlü addederek mihver 
yaya nit olmamış olan kısmının devle!lerinin bu ınıık-;ndının bu 
Rom:ıııyayı i:ııle erlilmesi icin, Al- devletlerin !)İmdi lngillere ile "ınıicn 
nıanyn hükumetinin nezdinde teşeb dele halinJc bıılunm:ıc;ııııfau ileri ~el 
bilsatta huluumosıııı talep edecciji diğini fakat hundon sonra ihtilafın 
tahmin edilmektedir. Avrup:ının mezkur kı~ınınn yayıla· 

(Baştaratı ı lnelde) 
larnıyacağr tıu:rih edilmektedir- Zi· 
ra muharebeye i§lirak eden Bra· 
ham smrfmdnn üç gemi İtalyan ge. 
mi!erinin ateş kudretinin iki misli 
bir kudret arzeder-

Diğcr bir cihet de, !nglliz bahri
ye nezaretinin tebliğlerinin şimdi
ye !tadar asla aksi sabit olmamı~ 
bulunmasıdır· Buna mukabil mese
la İtalyanlar 1ngilizlcrin Hood 
Kruvazörünün Oran muharebesin • 
do hasara uğrıyara.k Cebclilttank. 
ta bulunduğunu bildirmişlerdi. 
Halbuki Cebclütt.a.nkta en büyük 
dok bile Hood bUyUklUğUnde bir 
gemiyi alabilecek cesamette değil
dir. Bunn binaen ltnlynn gemileri
nin bir duman perdesi altına ilti
ca ettikleri hakkındaki İngiliz teb· 
!iği hakikate uygun olarak görül. 
mektedir· 

Muh:ısar.ı:ıtın Balkanlarda da pal hileceijini y:ızmnktnılır. llatlô. bu 
lnnıosın.ı nıa ni olmak için Alman- husıı~ı.ı. Hm~ aya du telmih edilnıeı,; 
yanın ellııtlcıı selen her şeyi yap· lcdir. 
makin o!du!;iıınu ahval gö,.termekte Salılhiyetıor flom:ı ınnhfcllerln
ılir. Avrupıının bu kısmıııdıı Alrnııtı ~e hu tefsirin 'tanrnmiyle yanlış ol
lar, ordul&rı:ı terhis edildiğini ve du~u, RoınJ ile Berlinin şimdi oldu
!şcilcrin hn~ad için seferbl'r edildik ğu gihl ilt.rdP de Balkanlarda suL 
!erini görmek islenıektedirler. Al- lıün idnmesını istedikleri 'e mihnır 
ınan;ı. a :ı~;nı zamonıl:ı keneli .,ırık- ılevlı:ll.!rinın hiç hir Balkan veya 
larını takviye etmek arzuşundadır. Balkan hrırlc: <lcvleti lehdit etme· 
Uulgnrislaııclan tiOO zirantçl getir- dikleri beyan eclilmekledir. 
nıiştir. • Billııbi mihver dcv!Pllerinin fl'al-

J:laknt, Sov;ı.·et Rusya meçhul bir kan mınta!\ııı;ında Hloıne ettirmek 
unsur olnrok k:ılnıaktaclır. Her ta· ı:;tedl~i sıılh adiliıııc bir sulhtür. 
rarınn beklenilmeyen hfltliselerin Bu ilibırr!n eski •nuahl'clclcrin ta tn~lllz Rö;\''U>r ajansı ds ınnlan 

ıuhur clnı<'si ıııulııemel buhınclukccı. dili lüzııngelınckledir. bildiriyor: 
Almanya fjalk:ın ınemleket!erindım ----------------------------
ordularını terhis etmelerini lıılcb e 
demez • 

Almanla::- tarafından miiltıcın olup 
Berlindeki ccneht muhabi•·ler t:ıra
fındıın görıderilcn hııbcrlcr Jngilte
rcyı.ı x:ırşı ilci! bir taarruz ilıti
mı:ıllerinin ikinci pliına lıırnkılmış 
gibi olJııtJnu göstermektedir. Mu· 
kabil ekoı:oınlk alılukn ihlimallerıııe 
karşı Almanya, cn·eliı Anup:ıyı 
teşkilAllandırmayı tercih ediyor. As 
kert hıırek~tı tlıı, lcrnnmen :\'ekdl. 
ğerindcn a:vrılnıış bulunan iki diin
;ı.·aya nıünl.:ısır kalar.nk bir iktisadı 
harp lehine olmnk iizerc durdur
mak ister gibi görünüyor. 
BlR tNGtt .. tz GAZETESİNE GÖ
RJ<; MOSKO\' A.SL"' NİYETJ .. F.Rl 

l.ondra, 12 (a. a.J - Deyli Tele_ 
gra r gazetesinin dirılomatik muhnr· 
riri yazıyor: 

''Londradan alınan maınma!la, 
son Mii:ıi!1 görüşmelerinde haricıyıı 
nazırı kont Ç:ıki ve haşvekil kont Te 
lckl tnraCındnn Almanlar fizerinde 
büyOk lnzyikler 9l'apılmı5 olduğu 
lccyyfid et:nektedir. Kont Ciano do 
mezkur devlet adn:ularını takviye 
etmişlir. 'l:ıı:mnrih, Almım:ra Mo. 
car mütall.'batının kahülü halinde 
Dalkanlard:ı hir harp zuhur edelıı
leceğini de s:ırih bir suretle kabul 
etmektedir. 

Yine T.ondrayn r.r.Jmekle olan mo 
lıimatıı nnrnran, Sovyel nu-;yanın 
Bnko\'inyııdun nnıcn lıuduıluııa mii 
htm ku\•vcticf'. ll:ı.klt:tliAl de tee ·yfül 
etmcktcrJir. So\·.retlcr dnima Rülcn 
yaoın Ukraynonın bir ciizü olıluğn
nu iddi:ı etmişlerdir. Son J;ünlcrdc 
Moskownın, Slovakyanın da Rusya. 
ya iltihakını tnlch edebileceğine 
dair ern:ıre~cr mevcut bulunmakta· 
dır." 

"MİID1ER'' MUAHEDEI .. ERlN 
TADİLİNİ İST1YEN BiR 

SULHA l'ARAPTAR 
Roma, 12 (a. a.) - Stcfoni aj:ın

sıııın dip!omatik mııhnrriri yazı~ol': 

Amerikanın yeni 
donanma programı 

Vaolnıton, ız (A.ı\.) - Ayan , .. o 
mcbusan meclisleri bahriyeye alt ka. 
nun lı'l.yihasını kabul ctmi~lerdir. Şlm 
d1 lAytha imza edilmek Uzcro Ruz:. 
\"clte gı!nderllml§tlr. Bu lft.ylhaya. na_ 
zaran Amerika done.nmasını takviye_ 
etmek tızerc hUkOmeto 4 mllyar dolar 
sar!etmek &alAhlyctı verilml§llr. 

11K7 senesinde Amerika donanma 
sında 3G zırhlı, 20 tayyare ı;omlst~ 
S8 kruvazör, 378 destroyer ve l~O de_ 
,n1zaltıaı 4ll ecman 701 harp geınlal 
bulunacaldır. Halihazırda Amerikan 
filosunda 369 gt'ml vardır. 

MUdafaa lstl§arc komisyonu, mec. 
muu yllz milyon dolar kıymetinde 
slparl~lcr ,-ermiş olduğunu dUn bildir_ 
mlştır. Bu slparl~, 25 bin tayyareye 
aittir. Bu tayyarelerin yllzdc yirmi 
beşt bahriye, geri kalan kısmı da or. 
du içindir. 

Dünkü tayyare hücumlarında 
ingiliz Krah tehlike atlattı 

(ll!lştarufı 1 incide) 
akınları ht< kkında ujlranılan bas&rat 
ve zayıal lınkkında clii~ınonın ma. 
Jümat nlma:nıısı için lıundaıı .sonra u 
ıun ıafsillit veril mi) eceğiııi be yen 
eylemiştir. 

ALMA~ TAYl"AnEI..ERlNL~ 
UCCUMLARI 

siyasetimiz alabildiğimiz kadar tay 
yare satmalmak olmuı;;tur. Neza -
rctimin ihda.smdanberi tayyare 
rnübayaası için FranSJz mUbayaatı 
da dahil olarak gUnde 1 O milyon 
dolar sarfcttik. 1 milyar dolarlık 
programa mahsuben J!'ransrzlarla 
cemr..n 600 milyon dolar snrfcttik. 
Bu mebaliğ yerine sarfedilmi.~tir. Lonclra. J,'J - Inı;illz boınbardı

aıan tayyareleri dün salıntı işgal al 
tındaki Fı·aıısatl:ı Bulony tayyare 
ımı.;danını lıorulı:ırtlımnn \C bir 
ru i kua r tayyJrc t :lhri ı> etıııl ~lerdir. 
Alın:ınlıır gııfil avl:ı:ıuıkları için mü 
d:ıfanda lııılunaınaınışlardır. 

Alman ı.ıy~·ııre!cri tlün de lıir kııc • Amerika hariciye nazın mntbuat 
defa Inı;illcre üzerinde görünmüş- konferansında Pa.nameriken me.selele 
lcrclir. Jsko~:\ anın do~u şimal sulu- rlne mUdahalelerde bulunmamasİ 
Jınde Jıir şehire lıoıııbalnr atılmış. hakkında Almanyaya zl.ıruıen ihtarda 
tır. Yaralı, ölü ve lıazı hasarlar bulunmuııtur. Nazır Havane. konfe 
nırdır. Oı: !ılı' Alınıııı t:ıy~·arcsi dil· ransırun Amerikan mllletıerile olan 
şürülrnüştür. ltilA! mucibince sırt Amcrlltan millet 

Harp lı ışladığıııdıınbcri Ingilte- ve cumhuriyetlerini alAkadar eden 
reye yapılan hücumlar esnasında, meseleleri görU~mek tlzcre toplandığı 
Alnıaıılnr 181 tan arc kaybetml)- nı beyan etmiştir. 
le: tlir. Huııl.ırd:ııı 107 si hüyiik mık • Japonya. Chulehl Sakoyu prk1 
ya~ln ilk lıa\D hücuıııuııun yapıldı~ l:<~eıcmenlt Hlndiı;lnlslne tevkalA.de mu 
t';ı 18 lı:ız.iıunı:an sonru imha edıl. rabhas oıa"rak tayin etmeğe karar 
mişlcrdir. Iııgiliz a\".:ı toyyurcleriyle '-ermiştir. Domri ajansı, son zamnnla.r 
cercya.ı cc!en muharebelerde mühim dıı. bu mıntnkalardaki siyos1 mUzake 
mikdarda Liı çok .\lıuan tanarc· ratm chommiyeUıılıı arttığını UAve· 
terinin de lıasara uğrnl:ırıık ü:.leri. etmektedir. 
ne dünıncılıl.leri talı mi ıı c<lilıuekl<ı- • FranRız: hava §lrketlne ait bir 
dir. nakliye tayyaresi kayıptır. Bu tayya 

Bir hafta zarfında Alman za~ia· renin Çinln en cenup noktaemdakİ 
tı gudur: Pnza.r 8, pazartesi 8, sa: Kuang • Çın·nn limanı ch·annda yere 
h 9, çarşamba 15, perşembe 23 ve dUıımu~ olduğu sanılmaktadır. 
cuma gilnü 11 tayyarcdir· 1ngillz. • Amerikan mebusan mecUslnde 64 
ler dtin 2 ve evvelki glin de 4 tay- demokrat aza dlln negrcdllen bir be 
yare kaybetınlştcrdlr. yannamc ile nuzvettln relSfcumhur 

intihabatında Uı;UncU de!a demokrat 
İTALl"AN ZAYİATI tırkatı namzedi göstcrilmeııini iste 

1talyanm tayyare za:riatı da gfın mişlerd r. Beyı.nnamedo Rw:veıtln
gcçtikço artıyor· Dört hafla zar· lnllhabmın Amerikan demokraslslnl 
fmda 94 İtalyan tn.'"l'aresinin dil- muha.taza etmeto yardım edeceği ya 

·'., zılıdır. • 
şürüldüğU suroti kat'iyl"de tcsbit ... Japonya 4 aakert mmtakaya tak 
edilmiştir· Bundan ha§ka diğer 18 etm edilecektir. Du mm takalar: ŞI • 
ttalynn tayyaresi kaybolmu~. 31 tnaı, ~ark, merltez, garp olıırak tcs: 
tanesi de mühim hasnrlara uğra • pit edllmi§tir. Bu tedbir imparator_ 
Wınışlır. tuğun karadan ve denizden müdafaa. 

lt.alynnların Almanlar gibi fazla sını temin ve yeniden tanzim edllmtıı 
tayyare '~ pilot ihUyatlıı.rı olma· olan sllll.hlanma planına tev!iltan 
dığı için bu zaylntm l'bemmiyeti mUstemlekelerln mUda!aaaı lçln tısler 
giln gcçlikço daha zi>·a.de hic;sedL tesis etmek maksadlle alınmıobr. 
lecektir. D!ğer taraftan ltalyanm • FllAdel!Jyada cumhuriyet parUıt. 
coğrafi vnziyeti \'C Afrikada mU- nln kongrem una.ısında tklsl içtima 
him ha\'a. kuvvetleri bulundumıa - ıalonunda olmak u::cre 12 tane bomba 
ğa mecbur ol~ası kendisini mil§- bulunmuı olduğu için Amerikan po_ 
kül vaziyete dilşUrmektcdir· lla1 bir tedhl.f hareketinden korkmak. 

Lo 
., ... • tadır. Daltlmor, Vqlııgtxm. Nevyork 

nara, ı .. (A. A·) - Röyı.el' a v Ş'k d 11.s •PAatırmalara de . 1\.'ldiri e ı ago a po ~....,, • 
J8Il51 .... ı yor: vam etmekte ve bilhaıısa demokrat 

Tayyaro inıalnt na.zrrI lord Bea.· partı.t kongresinin toplandığ'I bina 
ver Brook, dün lordlar kaırıaraam, 1 nm etratmda tedbirler almaktadır~ 
d::ı. aş:ığıdaki beyanatla bulunmuş- Bu kongre emıasmda Ruzveltin yeni. 
tur: den reisicumhurluğa intıh&p edilip 

Amerika.dan tayyare ithal!tmda edllmfyeceğl belll olacaktır. 

r DiKKAT ! DiKKAT ! 
Boğaziçinin ·incisi Küçüksu PIAJı 
Bu ııeak sflnlerde: Boğum berrak seması altında, maTI denW içinde. ••• Güzel mıuız.araJar karımmda KUÇ'OX· 

SU PLAJINDAN denlr.e girmek fırsatını kaçırmayınız. FlaUar çok ucozdur. 

Vapur, Banyo, Plaj Lokantası. Mükemmel sabah ve aktam yemek
leri için (Kombine) müşterek tenzilli biletler vardır. 

PIAJ lakeleelııe her Tapar uı;-rar. ıı.ııı,tertıerln lstlrabatlcrt lçln biç bir fec!akArbktan çekfnU.meımtfUr. 

Cumartesi ve Pazar Çalgı ve Caz mevcuttur. 

Ayrı<"a: Kemruıi NECA'l't TOKYAY, plyıınlst FEl'Zl, klllmet ŞUKRU, 
ltemcnı;e BARAŞKO, ba.fız BURHAN \'O arkadaşlan, okuyucu Bayan 

llı~l'ZAT ALTJXOK, BELIUS ALTINOK, HANDAN ve 
arkad&şlarmı dinleyiniz. ··-----oo•w 

"İtalyan bombard:rnatl 
nln Akdenlzde İngiliz ! 
gt\ya elde etUğt muvSJ! 
kmda radyo ile neşredUell 'I 
tebllğtnı.İ baklltnt ol&r'~ 
dahi mevcut değildir. 1J 
fllosunun üzerine seklZ ~ 
ını§tır. Zannedıldlğtne fi 
man avcısı dU§UrUimill 
mız da gemiye lndikteıl 
nılmnz hale gelmiştir. J3d 
doğu Akdeniz !Jlosuna . ..A;ıi 
Şlmdiye kadar Akden!P' 
malnr hakkında daha t"!, 
aııca.k başkumandan 095""• 
tP.n sonra elde edileceği-" 
tedir. Zira haberlerin ra11r 
verilmesi tabii olarnk fıl 
lf§a etmelttedir.,, 

ITALYA.....-LARIN 1 ( 
ltaly&da bir mahal, 1' 
İtalyan umum.1 ltarnr1 

maralı tebliği: 

Ayın 8 ıncl ve 9 uncU 
mış olan hava ve den121 
henUz tamamen nihayet .~lf 

Deniz keııi! tayyareıerır. 
leden evvel 1kl uffıbarP _iıf 
tayyare gemisi vo iki JlY, 
mürekkep olup Malta 
dolaşarak sıra ile prlt& 
yUklü dört büyük geınl)'\ 
l'tmekte olan bir dU§ınaıı 
1 espit etmişlerdir. 
Keşl! tayyarelerimiz 

vet edilen bombıırdımaıı 
mlz, kısa !aaılalar ve il" 
ben dalgalar halinde derıııJl 
etmlıılerdlr. Birkaç saat :...w 
man te§ekkWU takip e~ 
yarelerlmlzin teslratı al ;lıl. 
muştur. Hava teşekkUlle ı' 
man gemilerinin pek şidd11 

da!na ate&<lerine rağmcll• 1.., 
rlaha. iyi isabetler yapına!< 
vUz metreye kadar ınrn1'1 

Bir geminin batbğ'l 

kontrtorplyöre mUblm 1-
'>lmuş Ye birisi denize 
-.lallarmı indlrmc~e rnec~ 
Tayyare gemisine pek bil~ 
ba isabet etml§ ve yui<JJ~. 
ğU Uzere yangın çıka~.., 
durmugtur. Bu esnada d~~ 
tayyare gemisinin yardııl".i 
!ar. DUşmanm tayyare~ 
çan dört avcı tayyaresi, 
tayyarelerimiz tarafından 
de dU11UrUlmU~tUr. 

1kl tayyaremiz avdet • 
9 temmuz tarihinde 

muharebe esnasında krll 
tıııtaryaları be§ torpilci 
Uç bombarüıman tayyare.91 
tUr. Bunların bir tane.sJ,ıılıl~ 
mulesl henilz üzerinde ol 11 
suy~ dUştUğtlndo ln!flft.1' 
mi:;Ur. 

Satllık fevkal 
nezaretli bir 

Cihangirde susaın 
20 nomarab yecll yiP 
te morabbamda ve -' ıt' 
kağma da aynca 1 f .,,e 
olan havası glizel ve 
kalAcle nezaretU .,.-~ 
Cihnngfrdc Gline3H ~& J 
Y~Jpalas apartmaıı P-_.t 
haetttft Krhçere mttfll'....ı 
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Senenin ilk koşusu yarın 
[eza ketten nezake e, zar af etten 

zarafete fark var 
'°' ~ bir 91'ffJ1 geoeeS - o gece ayumadı- y anmda ya.tan 
~ ~ ..._ doktor Xmlle1 Frederlka da ey'kuyu dillUmnedi 
~ 6iııtn. Vem.ezı olduturıu blle- .Ba.r.an kendi kendiaine ııöy
~ ~ IU\JrJrrnma u tıeı.. lenere.k, bamn 9CBSizce o a1q;amki 

~ ~ Bu sebeple lıM!selerl d\lşllndQ. Flldrlerini ıu. 
~ dOktoı- " nden ctka.r 12. fz1ıar ettiği valat cUmlelcrini bir 
t ~t ~ maKtmıı.tı - aualle bıma.mlıyor, fakat hiçbirisine 

Nakleden : Baki BAŞAK 
Dostum Rniti çoktandır görme· - Il:ızı hasut insanlar bann tabak 

~ tnllna81 et:meııden ~e ı5fz1 Şnaydcrden cevap alamıyonlu· 
~ Pg6rd0Jc. 

Velief endide yapılıyor 
lstanbut at yan~tanııa yarın l'e 

Uetend1 ~ı:ı ıııaha!lmda btı~lanac:ık • 
tır. Senet61'denbcrl ath eporlnro s11: 
tunlarmda büytlk bir y~r ayının gıı 
ır.WmıfZ008M~~gcı;<ııl sendcrde 
oldu~ gibi ~ lılLft..'l yarı!!IAn mun. 
tar.aınan takip edecek, progrtı.mlıınnı 
verecek Te kazanmaaı en çok 1htlnml 
c!:ahlllnde otan atları olmyuculanna 
blnllrmeye çal•pcıektır. 

i)·l dereceler ıılan Sibel kilolarının 
azlığı dolayısile nazarı dikkati te
kcrlerse de, bu ko,uyn Alıln Pou. 
rauıı: ''O Sifkııp'ın kazanmııl3n daha 
kun·elli bir ihtimal dahilindedir, 

mi~tim. O her )'erde kolayca görii- ynlayıcısı derler. Halbuki ben ta. 
Jchildiği. her yerde hnzır ,.o nazır lııık yala:rıcısı dc~iUm. Çükü yedi
olduAu halde. ~im ycml'6in mukalıillni hoşsohbet· ~er tertip ~nfr.den Bizin 

""111 ~ , IU't1st ruhlu, binae~ 
~ :ır adam olduğunuz an.
~ ~ tıalleıiın!ze cevap verir-

'rııı ~ g&terece~ u • ,. 
'?-.' ~ eon!u: t' !e 

6heıuneıt 1!5ttyorsunuz e-
l >tıer.., __ 
~ -4A&411 ~ ve bybo-
~~ bUttın blldiklerlnizlMO 

%: !ıitıayder rahıı.t bir nefes 

..... ~ 
~ 81ıı tllln Remıan Şla.sslnge 

' ~ tılece]t hi~bir malflmatım 

rı~' °t'abU 
~.~llıı. ' tnbit: ona. ne şUpho! ... 
, "'11t.itt bUııa&a, Alman cemlye -
~ llıa.ı~e:kU ve fa.ııliyeti ctrnfm.. 
t.ı~~ almak istiyorum· 
t~: e crı geçen Şnayder cevnp 

...... 
~un Cenıiyettekl faaliyeti 

~ g1 hllkilmetln ve za.brta.nm 
"~aJttn lnııyeccıt hiçbir taraf yok 
l' ıı anlatayım. 
~ btr n şlassingin ha.kikııte uy -
~~Portresini ~'tıplı, Evveıtı. 
:ı.~: 8<>11ttı. \"atanı ile ııl5.kadıır ol -
~'tll: o\du~Ahnancıan ziyade Amc

~llıııı ~u tekrar hatırlıunış.. 
.ı. ):~: lnUhtcll! sebepleri vnr
~ı, ~Amerikalı bir k~ 

qı .\llıc .şt[. Yolunda giden isleri 
ll ~la l'ikalııarlıı idi· Sonra sa. -

~ ~~· .rnlıatı se..-er, başına 
'"4Llt iatemlycnlerdcn biriy. 

~, 

''i ltönar onun sözUnU kesti· 
"'aıı 'ti . 
t.( ~ 12 M. Şna)•dcr, siz bu Al-

\'ı;l'ııı tctı hnkkmda ne dü5U • 
h ıı14ı., 
'lJ< ~ • 

Ö :-U:.u ,,.0h~'-lncdlği, ani bl.r sualdi· 

~: ·~ aı 11'Yecanıarma mağICıp bl.r 
~ttl'fd ~· tlstelik siyasi komiser 
~ııııı:. agı:ırtn zlyaretilc asabı 
t \·e "'3 bulunan Şnayder tered -
~" ,..,. §~kınlık eseri gölitcrme 
() ~-n~ -
'affak olnmadı· 

darbe nanıır onn dnha ağrr 
~ fU:ır bıı \'Utmak için dahiyane 
aın L,. ldu, Muhavereyi hemen 
• q~Yc 
~ ~ltip :an verici bir hamleyi 

ta ~aı1t~1lnıcği kararlaııtırdı· A· 
1 V()· 

lt. ~ . 
PJtle ·.naydcr, dedi· B'a.kkınız-

Cttıg ın 1. i . 

~nayder, mtilıstfl yatmış, göz • 
lerl tavanda dfitıtlnUyor, k.aıwna 

izahat Termemekte iruıd vo ısrar 
ediyordu. lk1 ka.rn.r aJUindan bi
rini 1ntihapta bir mllddet tereddüt 
gösterdi: 

Hemen aiyasi komiser Gotfrld 
Şlagere telefon edCT'ek pl&.nlan, 
fotoğraf'la.nru aldıktan l!OD.m 8& • 

b:ılıleyin saat yedide getirmeııini 

söylemek, yahut e.:ı.bahleyin erken
den Rönarnı verdiği rundevuya. 1· 
cabet edip onn her 50~1 nnla.tıı.rak 
zabıtanın hima~ine mğmmak ••• 

Şiagere mllthfs bir kin duyu • 
yonJ.u. O, bir aorvet değerindeki 

pliLnlan tehdiUe elli dolar muka • 
bilinde elinden nlm.ıatJ. Doktor 
Kas!ele de kııgmdı; arkada§ı Her
man Şlas&ngl ortadan kaldırm?§, 

böyle yapm:ı..kla onun bUtUıı Alman 
d~tlarnıı ve bu meyanda bizzat 
kendisini Şnayderl {lUpho altında 

brrakm.ıetı. 

Alman cemiyetine art.ık bir bağ. 
lılığı kalnıamı§U· Orada yUkıselme· 
dikten, Mi bir casus vatiyetindc 
ebediyen kalacak olduktan sonra 
cemiyette fa.al bir aza olmıı..sı neye 
yarardı? 

Bir tarafta Şlagcrin vereceği elli 
dolar aylık, onun tehd!Uerl, bu pa
rayı kazıınnuı.k için göze ıılmma.sı 
icap eden tehlikeler; öte tarafta 
Amerikıı za.bıtnsınm himayesi ve 
temin edeceği knzanç? 

Şnn.yder bu iki karardan birini 
ne~mleU· Fn.kııt kıı.rnnnı kendi kcn 
dlsiııe itiraf edemJyor ,.e elan te • 

reddüt gösteriyordu. Bu tcrcddU -
dü ert~i gUnU snat yedide o..-in • 
den çiktığı z:ıman devam etmek • 
teyeli. 

Birden kendi kendi!lne: 

- Şimdi Şlageıin yanma git • 
mek içln çok geç, dedi ... • Ynrnn 
saate knclnr Verncr p!Utıları al -
mn.k Uzere evime gelecek. Şlage • 
rlı1 plılnları ljfmdi b:ına geri ver -
mesi lınkwısız. Çilnkll geceleyin 
fotoğraflarını almamıştır, tenbih 
etmedim. BugUn fotoğraflarmı a • 
lrp p!anlan öğleden sonra bn_na 
\'Cl'SC ?·· Çok geç! Hırsızlık o za -

l.'annk.l )'11.r1!!1&nn prog-ranıı udtır: 

- .... -----~1.---.:._..;;..-
BIRJXCl KOŞU: 
Dört ve daha yul.:an 3•aştn ve 940 

ııenesl zarfındıı hiç koşu•kazanma. 
mı, hafükan Arap atlarına mahsus 
Sıklet: 4 yaşındakiler 58 l>llo, 5 ve 
dalıa yukarı yaştakiler GO kilo taşı· 
)'acaklar. Mesafesi: 1400 mel re, lk. 
rnmiyesi 1;;5 lira. 

11ural (Ferldurı) 60 lcllo. 
Can (Sadık Plllkir) 60 kilo. 
İki ıılııı iştirak edeceRi bu )'8· 

rışta \'uralın kazanması dnho fazla 
ihtimal da hllindedir. 

--~a..- '.fFc;. ~ 
-~~- -~ 

lKINCl KOŞU: 
Üç yaşınıla ve hic koşu kazanma. 

mış ~·erli yarımknn lnsillz nllarınn 
nıııhrustur. Ulcc;nfr: 1200 ıııclre, il.:· 
ramlyesi: 200 lira. 
Ta$ı•ir (Fehmi Krıraosnıan) 54,5 J:g • 
Allmlop (Şevket Kıroiil) ,, ., 
O:rn (Yusuf Urgancı) ,. ,, 
Üı;ü de l:oşu kaı:ınnınmıış bu nt· 

lnrın lıepsi ıı~ nı sıkleti taşımnlnrı. 
na rııl;ıııen, TasYir hepsinden :r:i~nJe 
gih: ıılınaktadır. Düyiik bir fcvk:ılQ
rlelik olmaısu hu yarışı koı:nnması 
en çok ilıtirnnl dnlıifindc olen nl 
T:ısvlrdlr. 

~ ı:- ::j9z-~, ~ t\ ' e ,,. I 

ı .. f.:~f ;::;;::{!!]ı 
O<;l'!\CO KOŞU: 
Üç ve <l:ıha ~·uknrı yıışla 940 se. 

nesi !cinde knıı::ınclı~ı lkrnmiyclcr 
~·ckClnu (500) llrol'I ı;ecmeycn ho· 
lis kan lnsillz ntlarınn mahsus. Me
safe: l!iOO metre. lkraıııiyesi: 230 
lirn. 

J>aristrı mr. Seferof) 6~,5 J.:ilo. 
Tomrıı (;\sım Çırpan) 60 kilo. 
Sifkap ffrrrıılı Ourın) 60 /;ilo. 
,\bin Poıırrııı:r (f'rt•ns llu/1111 ) !i!i .. 
Mar# 1 (Fikret Atlı) ., ,. 
Sibel (l:aJıri Mlı l t;.'f,5 ,, 
CcJü lıalısiıı hlrindo;ini ve aynı 

DOHDÜNC.:Ü KOŞU: (Hnmlikııp) 
Üc ,.e tlaha ~ uk:ırı yaşlnki halis 

kan İngiliz atlarına mahsus. Me~a
fcsi 1800 metre. 1kramll·esi: 2:;5 li
ra. 

Komi.mr} (ıisım Çırpan) 73 kilo • 
Tomru ( Mım Çırpan) 63 kilo. 
Ta~pınar (/( erııul Te::u) 60 kilo. 
Si/kap (Ferrulı Ogan) 58 kilo. 
M/ş ('f.'llıal Aftı) ' 48 kilo. 
Parlsta ([Jr. Se/ uo.') ~i l:ilo. 
Ilülfin handiknplarda olduğu gibi 

bu handikapla da atııı fizerindeki 
sıklet mühim rol oynayacaktır. Bu 
ynrışta kilo a\Bnlnjı en ziyade e. 
mcktıır Parista'da ise de aynı gOn· 
de ikinci ko5usunu yapan bu atın 
knınııacağı Ulak bir ihtimal dahi. 
!indedir. Kazanması iht!nınl <lnhl. 
llnde olan allnr 48 kilo ile l.:oşan 
Mis ile Taşpınardır. Bu koşu çifle 
hah,ın birinci, ücl!i lıııhsin ikinci 
koşmmrlıır. 

Bt;Şl~C.:1 1\.0ŞU: {Jlandilrnp) 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarını kıın İngiliz nllarına mnlısms. 
Mc~ufc: 1800 metre, ikramiyesi 2:;5 
lira. 

,\ lceulıi11 (F. Allı oğlu) tiS l:flo. 
Olga Of. Celebi) 62 l:ilo, 
Öııl:es (Arif ve Fthmi ö: > GO l:ilo. 
Muıı::ikrı (Nrıfi: Alabau) 58 kilo. 
Cesur (Ta16t Atacarı) 55 l:ilo. 
Sevim (0. l"enllme:) 52 l:llo. 
Fru.Pru (lraganof) '18 l:llo. 
Bu handikapta dn sıklelln roın 

mülıimıtlr. Kilo ıı\•:ınlalı en ziyade 
Fru_Fru'da ise ete kn:r.annınsı ihti· 
mnll olnn nllar Mavzlkn, Cesurdur. 

\'nrınki lmşulıırdn mm bnhb o. 
tüncü koşuda, tlfle hahb 4-5 inci 
koşulnrtln, fiçlü bahis tc 3--4-5 in. 
ci koşıılnr ar:ısındadır. 

Yağlı güreşler 
Y:ırııı 'fnhlokıılede U'zuncarşıcla 

Lüle bahı;eslncle ya~h serbest gü
reşler yopıl3cnklır. l\lusabakahıra 
ı;nnt 1 de l>a~lanecnk~ ,.e Mülftyim, 
Gönenli J\nr:ı Jlils<'rin başa güre
şeceklerd 1 r. 

Garibi şu ki, hal bByle olduAu lHlimle fnzlnslleöderim. Tcmeddühü 
halde, nrandıl!ı zaman nerede bu· se,·mem. Fakat ben olmasnm, temin 
lunalıllcceğl kestirlleıne1. Oldukça ederim seni, bir çok ziyafetler l)Jü 

zengindir. Güzel bir de ııpartmnnı sUki\lu içinde secer. Bunu Dayan 
nrdır. Necile pek hi bilir ve bildiği icin 

Buna rağmen her z:ımnn başkala- ele ziynfctlerinin hic birinde bent 
nnın evinde yemek yemeyi itiyat davet etmeyi unutmaz. Dedim ~-a! 
haline getirmiştir. Ye bekllrdır. Zan Yccliğim yemc~in mukabilin[ öde· 
nederim elli yaşında vardır. Fakat r.iJn. Hem de yalnız hoşsohbclli~im· 
giMermcz. Çok zarir giyinir. ı-ıo, le ılcğil! Ara sıra, sık sık sittiE!im 
sohbettir. Bin bir hikôye :ınlatabi- c\"lcrc birer lıcdi:rc de gönderirim. 
lir, Herkes Rairi meclisinde bulun· Hesabını gösterirsem hu gibi şe3·lc
durmayı candan ister. re sarfcttiğim paranın her gün so-

Kndınlat'a kur yapmakla buldu- k:ıkln yemek yemeye vercceğlm pa· 
ğu usulle lıoşlarına gider. Fakat rndıııı az olmadığını anlarsın. 
hiç bir kadın ondnn bir fenalık ı:re- Gfildüm: 
leceRini ummaı, endişe duymaz.• - Evet ama, lokantaların yeme· 
işlerini yapar . .Alıp ''ereceklerine /;l evlerin 3 emeğine benzemez. 
yardım eder. Zevkı selim sahibidir. Mideyi bozar. 
Tııvslyelerl dinlenir. Aynı zamanda - Maalesef öyledir. Her ne be 
da şikeruperverdfr. Çok yer, ev hlkAyeyc gelelim. Geçenlerde bir 
sahibi de onu bu iştihasını 3:emeği. gfiıı pazardan geçerken tavukcunun 
nln güıelllğlne yorarak memnun birinde bir did keklik gördilm. 
olur. Canım istedi. Hemen alarak Bayan 

Raife ev,·elki sün Hnstaki çicek Nccileye gönderdim ve nkşnm o
rn:ığazasındn rast~eldlm. Bir demet lunca kendi kendimi bu dost evine 
almak niyetindeydi, aldı ''e Maç.ka· yemeğe da,·ct ettim. Bilirsin, kek· 
da Dayan Necile Asara gönderdi. llk kızardığı zaman etrafı nefis bir 
Sordum: kokuya boğar. Eve girer girmez 

- !'\asıl, Asanar ne Alemde? burun dellklerimi acıp J.:apamaya 
Dostumun ha)·atından pek mcm· hnşlndım. Fakat hiç hir şey duY· 

nun olmadıi:hnı ancak bu suali ~or- mak kabil olmadı. Salona girdim. 
duklan sonra aııl:ıdım. Homurd:ına. Beni Bnynn Necile istikbale koştu: 
rak cevap nrdl: - Size nasıl tcşekkllr edeceğimi 

- ze,•'kı ısafoyla meşguller. Kil- bilerull'Orum, dedi. Yarın ZCTCim 
çük kızlan, bfiyük kızlan, kansı dostlarından bazılarını öğle yeme· 
ve kocası sıhhatte. Bu akşam do iline davet clmiştf. Misafirlerime 
evlerinde )"emeğe davetliyim. ne hazırlayayım di3·e düşünOyor. 

Bir saniye durduktan sonra knş· dum, bereket versin keklikleriniz 
lannı çatarak ilüvc etti: imdıı.dıma yetişti. 

- Fakat bu sondur. Bir daha ey- Bu haber karşısında, cebrlncfset. 
!erine ayak basmayacağım. Um nmn eminim kaşlarım yine en· 

- Neılen? Den kendilerini az ta· tılmıştır. 
nıyormn. Fakat tok nazik insanlar Aradan on sün .geçti. Yine Asar· 
olduiıu uzaklan bell!dir. lnrn bir l1ediye göndermek lüzumıı· 

R:ıir lıa~ını salladı: nu hissederek on iki şişe şampan. 
- Aldanıyorsun azizim aldam. ya aldım. Bayan Necile beni görür 

yorsun. Bu alltnin mükemmel bir görmez nedese beğenirsin: 
oşcılnrı olma~ınn r:ığmen terbiye "- Dir ny sonra zevcim mczuni
vc zar:ırettcn maalesef nasipleri yat nlncak. Köydeki köşkfimilze çe
yoktur. kilcceğlz. U1tretUğlniz ~amp:myn· 

- Ac:ıilıl Yok~:ı sana hir şec3'Ini lan hemen ornya gönderdim. Ya· 
yaptılar? Bay .\sar Jctimai mcvklt r.ın sıcak günlerinde dostumuzu 
)'erinde bir zat ... Karısı da :ısil bir düşüne düşüne içeriz, dedim." 
ailenin kızı. Nasıl olur da terbiye Yallahi oksi bir şey söylememek 
n uraretten nasibleri lmlunmıız. lcin ne yaptığımı şimdi bilemi)·o. 

- Terbiyeden terbi)·cye, zarafet. rıım. Faknt Dayan Nccilenin mü. 
ten ~nraretc fark '\'ıtrdır. Süphe yok nnscl>ctsizlli';i bununla da kalmadı. 
ki bu e\'dc hlı; kimse ağzına knbıı Evvelki snn hoşuma giden fundıın
bir kelime almaz n yemel;lnt par lordan bir l:utu yaptırarak ö~lcden 
maklııı-ile yemcı. J1akal zarafetin sonra götürdüm. Maksadım nkşnmn 
bnzı noktnlnrı \'aı-dır. Jşl lıu nokta- kadar oturmnk, nra sıra da :ıAzunn 
!ardan bu ailenin h:ıberi bile yok. bir iki cikololıı nlarak critm~ktJ. 
Dunu bir iki defa bazınetıim. Fakat Aksiliğe bakınız! Küçük kızın 
tekrar ~tlikce etmeye başladı. Artık hnst:ılanacajp tutmuş. Annesi fun· 
lnbamnıül edemiyorum. Camnı sr dan kutusunu elimden alır nlmnz: 

~ ma umala atina -
teki ve kablllycllerine mann kadar me)·dnnn çıkar· 

daha -

2nm11nda ikili bııhsl cie lhlh·n eden 
hu koşunun l:ı\'Orilerinl sccmek ol
dukçn ıııühiınclir. Gecen ~,.ne mD. 
him sürpriz ynpnı ış olnn Mart 1 ve 
~·ine geçen sene girdiği koşularda 

D:ıhu lıir çok tanınmış pehlh·an
far lııı müs:ıbakalnra işlirnk ede. 

kılıyor. Bak nnlatayım. - Leyli't perhizdir. dedi. Kutn)'U 
nııır koluma {lirerck beni tenlıa açmayı hi olmasına bırnkahml 

lılr sokağa sürükledi: Kolluğa yığılıYcnnişim. Şimdi bir Mıı.ı,'1 bir me\•kidc 
~u~0 ndaın olduğunuuı kani 
~ l'tırn. 

lıChlcbiUrsJni.z, fakat merdi 
4b -

~ t lnda Yanılmamak earti-
'l\tııı ~ llldi gieliyonım• Dllşilniln 

ı:cıı sabah bankcıyıı gitmezden 
•~ P bonı görUn. Koııuııuruz;. 
"«anın. l'ıl 
"~lan · nınurslu bir Amcrl _ 
~ ı da§ı kalmak veya yeni-

0 ol 
~ cc . ınnkla .ka.%anncağmız 

'ı-ıııclt~YeUnın tehlikeli işlerL 
'~!ad c kazanncnğınızdan da • 

. ır. 

!lamı · . • iten . ITTYdi ve Dn.yvi! ile Con 
S- ~tt· distni takip etmelerini i
'~ ı. 

t it 
ıı. .... ~Pıya dönmeden önce 

.. glld' 
~~t!.... ı, sağ l·olunu uzattı 

·~ndc 
~ <ı' tayyare fabrlknsmm 

.. ·ll.n "A "~li.... \1ııtlc • Constnıctt-
... ıeJerı 

:ıı lı S Yazılı snrı ı enkli 
tı.ı11' \.naydcrc baknrak: 

'<l u ""t• ~il.lııı: ı:>O Urüyorum, dedi. Bu-
~~41 a aleyhinizde mUUili.ı 
'la, :3.bilir. li'nkal bende bu. 
ltığ1 calt beni ziyareti ih -

~ı.ı.ı,,, nı it takdirde bir deUI aı· 
.. ı ır. 

t; 'nçtı •t:o 
• '.lna d ~cı~ k Y er J.:cndi!ini çok ze-

~ c uvvcm &ınıyordu. Haki· 
~ eı;:1Ylf iradeli, haris ve bU
ı eııcı ·ı 'CJ~... 1 0 hayatının şlrn • 

••U<ı b' • 
ı ırıycli. BIHUn bu 

lı 1.:·ı .• 
'J 1

" 1 lılr ene ·ji ı;ös • 
' U":ıf.ı .. "'.., G<ıremcın!§ 'c 

fDrımnıı ı•ar) 
,-------------------------- nzizlm, Asaflarm evine bir dııba 

.,... ·•••····•••+.'······-•·•AM)••e•+··+· •·•••·•, gitmemeye ltarnr verişimin aebcbi· 
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Kaşınanlara 

~ 1n.sa.ıı, ckzema sibi bir cilt mek mümkündür. Açık hava kaşınmayı hafiflettiği gibi yol yürü. . ' haslalıgından dola;•ı kS§ınmayn mck de terlemeden olursa, iyi gelir. Tenia oyna.nıanız o da iyidir. 
mecbur olunca, rahat etmek için, Ata binmek, klirclt ~ekmek çok iyi. 
mUtebassısma giderek hastalığı Yenilen \'C içllcn 5oylorin kaşınmayla çok münasebetleri oldu-
gcçirmeğc ı;alı5maktruı ba.:jka çare ğunu ka§ınanlarm hepsi bilir. Bir kere alkol kaşınmayı arltınr· 
yoktur·.· Saçlarm arru;ınn yahut Şıırab ve him blle,.. Onun için çok kagma.nlar yalnız yalııız su ile 
vücudun bir tarııfma veya her ta. kanaat ct.mcğe mecbur olurlar. IfatUI. k~ pek 51.ddetli olun-
rafına gelen davetsiz misafirlerden ca 24 ımat, 48 saat, başka. hiçbir fiCY yeyip içmiyerek yalnız su iç. 
dolayı ka~mma olursa o zamnn da mek kaşınmayı geçirir· Bu kndar sıkı perhizo dayanamıyanlar süt 
rahııtsızlık veren misafirleri yok içerler sebze çorbası içerler, yoğurt yerler. 
etmek liızundır. Bazılıırmıı dn ı:ıo- Ç~k tuzlu yemekler, bilhassa. tuzlu balıklar kaşınmayı arttı-
l:er ba.cıtalığı yahut sarılık gibi ~11· nrlnr· Ka.~uımanın karaciğerle de çok münasebeti bulunduğundan 
cuttıı. umumi bir hastalıktan ka- knraclğere dokunacak gıdaların da hepsi kaşınmayı n.rttırırla.r· Çok 
şınmn gelir· Bu halde de ka§m· yağlı yemekler, kızarmış et, birçoklarına yumurta dokunur·" 
manın g~mesi hMtalığın tedavi· Kahvo ve ç:ıy fazla olunca kaşnımayı arttırırlar· Onun için çok 
sine bağlıdır ... Kaşınmanın eebeb. ka5mmca sebzelere \'C kompostolara daha ziyade rağbet göster. 

sağlık 
Yazan: Dr. G. A. 

!erini bir gün bum.da s3yacağım· Sebeb belli olunca yok edilir, kn· mek iyi olur. 
şmm:ı dıı keneli kendine geçer. Peklik devam edince de kll§mma arlar, onu müshil ilaçla.rilo 

Bugün sebebi bilinmiyen knşmmıılara kal'§ı umumi sağlık kai· geçirmek değil, linet vcre<:ek yemeklerle ona meydan vermemek 
<lelerini söylemek istiyorum. Sıcaklar bastmnca, sebebi 'belli o- daha doğru olur. Yazın ·zeytinyağlı sebzeler pekliğin önUnü ahr-
lan kaşınmalar gibi bellf olmıyruılnr da ço;aıır. nu tUrlU ka.şm· lar. 
malar nrasmda da en ziyade can sıkan, ingilizcc Sumemer ı>rurlgo !(aşınmaya karşı ılık su banyosu yapmak, miimkUn olaınaym-
adıyla meşhur olan yaz kaşmmıısıdır· Bu da, adı üstünde, ynzm ca. ılık su d6kUnmck faydalıdır· Bunu günde iki defa yapm.'\.k 
sıcak zıımandıı gelir ve in.snnr çok ra.bntsız ecler. mUmkllndilr·.· Bazılanna sıcak su daha iyi gelir· Fakat sn.bunla 

Bu knşmmnya kareı en iyi çare, deniz kenarı yerden uzııltla- yıkanmak çok defa kaşınmayı nrttırır"' Ilık Yeya sıcak su banyo· 
f;jarak. fakat pek de yükseklere çıkmıyarak, denizden uza.kça bir su yapmak yahut su dökUnmek mUmkUn olamayınca, çok kMman 
yero gitmek, yııhut sık sık yer değiştirerek serabat etmektir· yerleri hiç olmazsa 51cak suya batınlmıe bezle silmek kolııydır· 
Çok defo, in .. an bulunduğu yeri dcğistirlncc yaz kııı:ınunosı kaybo. Gecele)in kaşınmak uykuya mani olacak dereceye varmca, 
!ur ... Fakat kaışınmnktan kurtulmak için seyahat etmek, lıaltn ea- çok k~mnn yerlere yanık merheınl sUrUIUnce rahcıtlık verir. 
dece hava lt'bdilinc gitmek • hele bu yıl • haylice gilç bir meselA Yalovaya, Bursa~-a yahut başka bir sıcak su ~ehıinc gitmek 
oldıı;;undan !nsıın bulunc!ı•ğu yerde ko.larak ka.'.immayı hafifletme· iml:iı.nı bulunul'sa hem hnva tebdili, hem de sıcak su teıla\•isl yn· 

.. )'C' r·ıhıoır· pılmış olur. l{'n~mmanm en iyi jki dı>vosı da bunlardır. 
! Hıılınırl•ıiıı \'i'tr, .. kPlllH'll da :!ilk sık nr•'t hn,•alı vcrlflrilr ı::rz· G· A· E 
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ni nnlayor musun? 

13.7.940 Cumartesi 
'i.30: Program, 7.::5: MUzllt, 8.00: 

.Aja.nıı, 8.10: Ev kadını, 8,20/8.SO: MU· 
:ı:lk, 13.SO: Program, 13.35: Mll211<: 
Muhtelit ı,ın.rkılar (Pl.) 13.50: Aja.n:ı 
haberleri, 14.05: Mtlzik: Muhtelit §&r· 
lulnr '(Pi.) 14.20: :MUzik: Rlyruıetı· 
cumhur bandosu, lli.00/15.30: MUzllt: 
Cıı.zband (Pl.) 18.00: Program, 18,05: 
Müzik, ıs.so: Müzik: Radyo caz or_ 
ltestrası, 19.15: :MUzik, 19.35: Mllzlk: 
TUrltUlcr, Hl.Mi: :Memleket saat nyarı. 
vo Ajans, 20.00: MUZik: Fasıl heyeti, 
20.80: ı~onuşme. (GilnUn meseleleri), 
20.fiO: :MUtlk: Saz eserleri, 21.00: MU· 
zllt: Okuyan: :Me!hnret Yıldmm, 21.15 
MU7.lk: 21.30: Konuşma (Radyo gnzc
tesl ), 21.fr;: MUzlk: Rndyo ı:;:ılon or
kealrıısı. 22.30: Memleket saat ayarJ, 
Ajans, 22.50: Müzik: Radyo salon or. 
kcstrası programının de\'amı, (Yalnız 
uzun dalga postaslle), 22.50: l{ouuo· 
mıı (Ecnebi dillerde - yalruZ ima 
dalga ile). 23.10: MUZik: cazband 
{Pl), 23.25/23.30: Yarmkl program 
\'O knp:ınI§. . . -

l ı Dr. NECAETTlN 
ATASAGUN 

1 

Sabahlan 8,SO a. kadar. Ak· 
ı~amlan 17 den sonra LlHell Tay. 
yare Ap. Daire 2; No. ıT de 

hıısuııarını trnbul eder. , 
1 Tcforon: 23!J5S al·------· -
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-1•3•9•.2•00-k•l•lo-aa-de""y•a•gı_,ı •• a•p•a•ıı-..:a.•ı,.t•ı.ı .. e•ks•U• t•m•·e·)-.C ı.;onmuTtur. ihalesi SO·i· ~ağıda yazıu 5Ut ve yoğurt kıt palı zartla eksiltmeye konmu§tur. ı. K Ü ÇÜ k ç i f t 1 i k Parkı~ 
P40 aaıı blliJU saat ı~ te Izmıtte tllıı.c?D ıoatınalma koml3yonunda yapılaeıtk haleleri 20~7-9-10 cumartesi gUnıı hlzalannda yazılı .ııaaUerde yapıJL 

ur, Şartnamesi heı.,"1ln Ankara, lstanbı.ıı Lv. Amlrlıt;ıcn ,., lzmltte tOmen caktır. Cvaal ,.e. vart.n.amelerl koınJsyoodA görülUr. Isteklllertn t ek!U M • • • N tt • 
ı;atmalma konııııyonı.ır.nJıı go:illUı. ·ıat..nı.n bedeli l2ll kuru3uı.ıı l6i.040 il· mektuplıırını ihale ıaaUnden bir saat evveline kadar Edlrnede eBkl fdU, un l r u re 1 
rııilır. İlk tcnıınatı ı:! ... .?S ıııaJır. lste..:ıı enn bcllı gUo \f' saatten hır uat §lrıyct dalrc.ıılndc satınalma komisyonuna vermeleri. (160) (6424) 
c\-vel teklif mc:.tuplannı kc.1rcı .. ) ona \er melen ı .!6J ı ( u891 ı Cinıı! lltlktan 1'ahruln bedeli teminatı i hale aaaU 

"' • ;ı. k ilo Lira Kr. Lira 

ıu.ooo kilo un kapalı ..:an usulllG ck5iıtm.:ye lion.ıımuştur. şc.rtnamest Yoğurt 109.l>OO 17,1120 1316 10 
tıırartnda tllmen Sa. Al. Ko. d.ıdır. latc}.!ıler okuynbUırll'r, Muhammen tu Sut 91,250 11,408 2~ 8M 10.30 

tn.n :?1600 lira ılk tc.11 natı hl2\I ııradu. ı:.'ıı<ıllm • 2G-7·9-t0 ~uma gtıııU ııaat 

16 da !spurtalla l4 • .ı u .a..tııı.ııı.ıa ,, ı ..ııı. ,ı-apıloıca .. t.ı. ıstcı:ıtıcr 2(l i-940 
saat 15 e l:nr:ıır lc"l;I ıııcı:tı;plaı ını l:ıpıırtaıJa ı..:o, tx.~k.uıı.::ına \'C1111eı.-rı. 

(:?6S) (5$94) 
y. • 1' 

Hepsine t11hmın edilen !ıyatı ı 76 000 ııra o!an :ıoo 000 ı;lyim naı p&uı.r· 
lıkla mtmakn .l)a ko:ımu,~ur. luaı~sı 19·7 91.1) .:uma gUaıı ı;ıı.al 11 lledlr. 
fi0,000 ı;1)1mdcn n;;abı olmamak U;ı;erc tekllflcr kabul eJlllr. Hep!lne taUp 
olruılann kntl tcmınatı :?O 100 liradır. Ev.sa! \·e ııarınaııı"ai 81'0 kuru~a ı~o

ml.syondan almır. lstel:!llerın lmnunun cmrrtt ğl bel~ekrllc !.hale ııuıtlnde 

Ankarada M M. 1
•. ı.atın:ılma koml!!yo:ıuna gelmeleri. (:.!i6) ı:rn::1ı 

~ ... 1(. 

Beher çlrtıne tal.ıııin edilen tı; .ttı 2W ı~ra olan 100 ._ırt ımmpte tUfckı;ı 
aandığı pazarlıklu ll3lm atıııac; ktı•. J•:ız:ıılıgı 18 7·9f0 per~enıbc gUnU saat 
115 tedlr. Kntl temtnııll :;ooo liradır. ~artnameaı komisyonda i;ôrüIOr. istek· 
lllcrtn muayyen \•akitte Ankarndn M.l'J.V. satınalme l<omlsyonuna gelmeleri. 

(29:.?ı (G!l!l:lı 

'J. ... 

• .y. • 

5-000 ı:ıfl. l"rat ıotinl yapUrılacaktır. Puarlık 19-7-940 c11ma güııU 

saoı Jfı clt'I lzmlrdc Lv. Amirliği satın alma komlıyonunda yapılacaktır. 

Tabının bedell 3'.?,f.00 lira katt tf'mlnatı 487l) llradır. Şartnamesi kom.layon. 
dil gtrUlUr. lstc;tıııerln kanuni vesıılk ,.e temlnatıarilc bctn saatte komlııyo, 
ua gPlmelerl. ı 2911) (6026) 

He)lııine tahmin edıen rlatl fl3.i{i0 lira olan 250 ton benzin pauı.rhkla 
ntm ııJm~cakllr. 12~ şer tonluk iki parU halinde pazarlığı 16-i-940 aalt 
gilnO saat 15 de Ankarsda M. lL V, ıatm alma komlsyonuncla yapılacak. 
tır. ı:au temlnati her parti için i031 llTa 2~ kuruştur. Her partiye alt ,art. 
name 235 kuruşa koml11yonrt1U1 alınır. Taliplerin muayyen vakitte komla. 
yonda bulunmaları. (305) (6032) 

• • • 
~herine t.ıı.hmln ıo!dllf'n fiyatı 303 kunı~ olıın ~000 tane kilim 17.7.9•0 

çar~ıunba gilnU ııaat H te Ankarada M.M.V. satmalma komi::youunda pa 
ı.arlıkla ımtı:ı alınacaktır. hteklllenn ::~:ıo lira kall tcmınatıarile pazarlık 
ı;1lnflndt komlsynnrlıı bulunmalıı.n. c:.:s•ı (:S98i) 

• • • 

-~Konser -Çığan Orkestrası -Varye 
Sürprlz.lcr: Duhuliye yoktur. \•esaıt temin edilml§tir. Tel: 81992 

mmı:ımımırn:~6Wı~:rmmıım~~~ııınıınımm~mı;d~aı~~m~•ınıooın~ıı•• 

Doktorlarımızın ve halkımızın 
nazarı dikkatıne : 

Laboratuarm deği:me.sl Uzertne blrkaı;ı zamandır piyasada mevcudu ..; 
mıyan \'e en @zel \'e 10.tlt bir ı,ekllde imal ~dlllp içimi gayet kol•Y 

lezzeuı olan: 

(P ORGOLIN) Gazozlu müshil limonatalatl 
Her ecza.nede mUşterl!erlmtzln emirlerine Amadedir. 

Toptan a.-ıtı, deposu 

CAN L ABO RAT UARI 
Beher adedine tahmin edılıın ııyatı iZıO hra otan 5UO adet aeyyar muULk 

pazarlıkla. satın ıı.lınacaktır. Hepsi bir talibe iha!e etlılebUeccği gibi aegart 
100 mutfaktan aşağı olmc.mak ~arUle ayıı ayrı taliplere de ihale eclileblllr. 
Pazarlığı 16·7·940 salı gUnU saat H tedır. ı<ııtı teminatı 50U adet için 37.lSOO 
lira 100 adedi için 5000 liradır. Şarlnıı.ıoesı Si::> kuruşa komisyondan slmır. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara.da M.M. V. aatınalnıa lmmlayonuııa G"el

Beberlne tAhmln tdllen f!yalr 85 kuruş olan 50.000 t.ane RlUmlnyum çıp• 1 
111.k matara 27.7.0JO cumartesi gUnU aaat 1:? de Ankaroda M.J.l.V. ııatmaı• 

ma komisyonunda pazarlıkla satın alınRcağından isteklilerin 6Si5 liralık ka •••- • ••••••••••••••••••••..-; 

ı, Ba.nkaııı atkaıımda 'No. il btanbul 
'reldon: 219SD - Tr.lgnı.f AStPROCAN 

melert. ,(265) (5890) 

Kapalı zarll& 82::i ton .) ula! mevzuntıle b.rıı:•tc sa.tın ıtlınaeaktır. Mu· 
hammeıı bedeli 57,750 lira Uk teminatı 4 l~i Ura :;o kuru~tur. lhalcııl :ı;ı·7·940 
perıembo günU saat 16 da. Kilta.hyada a.sl\cn s:ıtmalma komısyoounda yapı· 

lacaktrr. Taliplerin tcl:llt mektuplarını ihaledan bir saat e\·velf' kadar ko
tn.llyona. vermeleri. E\-s:ı.! ve vıırtnıımcsi korulayonda ı;:örUIUr rallplerln k&
nunun emrettiği vesi kalan hami! olmaları t 167 ı ı MI 4 ı 

• 11- • 

60 ton sadeyağı kimyevi \'e hlkcmt evıar dahUuıde kapaJı urna eklilt· 
me.sl 19·7-940 cuma gUnU saat 16 da Bahke8lr Kor ıatınalma koınlııyonund& 
)'&pılacaktır. Muhammen bedeli 75.J(JO lira Uk tem.inalı ~62:1 liradır, Evaa.t 
, .• &'artnamesi komisyonda görülür. Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel 
teminat \'O kanunt vcalkalarile tekllt mektuplarını komlı!yona vermeleri. 

(16R) IMill) 
~ .. 

4.104.000 kilo kuru ot ka.p&lt zarfla eksiltmeye konmu~tur. Her parUnln 
muvakkat teminat% 2'75 ve 14.36 Ura araıımdad.ır. Eksiltme günleri 18 ve 
19·7-940 peroeınbe Te cuma nat 10 dan 17 ye kadardır. Bu otlan vermet• 
tal1p olacaklar me~r gtln 'Ye saatten bir sa.at evveline kadnr tekllt mek• 
tuplarmı Vizede aakerl aa.tmalma komisyonun& nrmelerL Şartnamect ko
m!syonda g'örü!Ur. (170), .(~77), 

• • • 
A§ağıc!.a yazılı aamaıı ve kuru ot hlzala.rmda yutlı glln .,.e aaatlerdı k&· 

pıı.lı zarfla aatm alınacaktır. ı.tekuterlıı kanun! vuikalarıle tekllt mektup. 
ıannı ihale saatlerinden bir saat evve!lne kadar Kırklareli Iğnecede ukeı1 
atmalma komisyonuna y;::rmclcrl. (li:?), '(15479) 

~!lktan tahmin bedeli temınatı ihale cUDU n ııaatt 
lir& lira 

'Sl.000 R.Ot 27.U7 20~7 17/7/910 11.30 
325.000 l~Ot 18.52::i 1390 17/71940 11 
825.000 I~.Ot 18.688 1 402 li/i/910 15 

ı.ım.ooo K. ot 86.697 6503 17/i/940 ıuo 
481.000 Saman 8.418 63:? ]8/7/940 10.30 

l.S:?LOOO Saman 26.617 1997 lS/7/940 11 
325.000 Saman 6.300 483 18/7/940 n 
8211.000 Saman ri688 Ci 18/7/940 l:S.ZO ... . 

:S.037.336 ldlo kuru ot kapalı zarfla ekalltmeye konmu~tur. !ha.le.si 22·7· 
OtO gtlnll ııaat 15 le Edlrnede Lalapa.şada aakert ıatınatma ltom1ayonımda. 
raprlacaktır. Evaat ve ı;artnamesJ l:omlsyonda görtl!Ur. ldel\lllenn kanuni 
vcaikalar1lc tekli! mektuplarım ihale aaatlndcn bir saat t:\"Vt'lıDe kadar k o
misyona vermeleri. Tahmin bedeli 297.03:S lira fiO kuruı ilk teminatı ı~.364 
ı.m 50 kunr~tur. (173l ı(M80)_ 

• • • 
1260 ton arpa kapalı zarfl~ ckılltmeye konmuştur. Jhaıesı ı~·7·9!l0 par 

:ıartesl gUııU aaat 10 da E!Azığda aakert Almalın& komisyonunda >·ıı.pılacak· 
tır. Tahmin bedeli 7'5.600 lira ilk teminatı :1670 liradır, Şartnamcnı kom~ 

yonda g!lrll!Ur. ~steklllerln belli günde eaat 9 a kadar kanwıt \"eslkıalarlle 

teklif mektuplarını l!omlsyona vermeleri. (176) <~•S3) 

• • • 
840 ton kuru ot kapalı zarfla eksııtmcye koomu~tur rahın!n bedell 

44.100 lira Uk teminatı 330!\ liradır. lbale.ıl 15 i·tHO pazartcst ı;ünll saat t 
da El!z:ğ~:ı aakeı1 aatınalnta komisyonunda yapılacakl.IT. şartnamm ko
misyonda gClrülOr. l.atcklllertn belli günde aaat 8 e kıdrır teklif mektupı.. 
rmı komteyona vermeleri. (lii) (:14S4 I 

.. . "' 
<tO.OCO 1"11> •; ı et :cıpıı:ı ı rrı. c!; ııtın •;, e ı, ı:ımuştur. fhaleııl 19·7·94-0 

cuma günU ıına t l 6 ın ı crhı la t'\o ... :ı tınalm!l ı,oml ll onunda yapılacakttr.Be 
ııcr kllosunun t.ı .1.1 . r• •• ltı .ıo ıuı..ı ılk lem ı. ,,, 1~00 ııradır. Euaı ve oart
ruımcs! Anl:arıı. 1 nıır l ,., Amırl ·' ıı ,. • Çor,uı.s ,;:or se.tıtıalma komll!yon· 
ıa:-mda ı;öı1lJUr IN,,.kJ.hmn kanunun :: v.e 3 ı.u,ıı ::;ıaddcıertndekl bclgelerUe 
birlikte belli gün \•c aıı.atten bl:- saat cn·e!in,. ı.aJar teklif ınektup!armı ko
m!syonn vermeleri. (178) ıs.tS:ı) 

Çorlu hıı:'tan"M clektrıi< sııntr~ı bi:ıarı ile <;,"er tulsatın in:ıaatı kapalı 

zarfla ekı; ltr.l"F kın..nu tı.r. lhıı'c ı ::9-i ·9'0 pa4.artcsı gtınıl ııaa~ ıs da ya
pılacaktır. M rnı.1mı-11 lıcw ... li lO:J ($4 Jirıı 132 kurt:..~ Uk teminatı 6524 llra 2:S 
kuru~tu:. ı:; , •nam v k f proJ• feri 527 kuruı<a ı.ontlsynndan almır. Jstek
lllcırin kanunun 2 ~ ; Un'"' mad.:elc:in:l"ld tK>lg-cl ~il,. birlikle belli gUn ,.e 
saatten bir sa t eHcl tc •. J r mcl<.lp!armı (,"orl:.ıuıı. Kor s:ıtrnalmn 'komlsyo· 
ouna vcrmcle•ı (21fl) ıu"ll) 

"' 41 J[. 
150 000 kilo aı~. kc,;1 \•eya koyun eti kapaıt zarfla eks.ıltnıeye konmUf-

tur. Sığır etıniıı tahmin bedeli 31.500 temln'3tr 2362 Ura rıo kuruş. Keçi et1-
nin tahmin bcı. h 37.!iOO ı .... ilk teminatı 2sı2 ııı·ıl ~o ltunış. Koyun etinin 
t"hmln bcd"ll 46 WO lır .ık t ;ııııat.ı 3487 !ıra i3 ku;ı.ıştur. lha.le&i l 8·9'10 
perşeınb" ,111'U saat 10 d9 Slırtt ı:.Sk"rl snt·na mıo. komlsyonundr. yapılacak
tır. Şnrtn ıııul koml33 cn·.a g1..rlılür. lııteklllc:1r teminat ve tekil! mcktuplO.· 
rmı ihale s~atln!.1 n blı sa'lt ,~·l'l kom!,yona v rnıelcrl (25i) (58•19) 

• 
60.000 kilo koyı:n ctı k p:ılı x~ı '" e..wıtmeye konmuştur. Şart:ıames1 

\nkanı., tstanbul L'·· Am.rhklcı1 ve l(onyada ı ..... A.mlrll~l ıratınnlmıı. ko· 
mlsyonlnnnda görülUr. Muhammen tu~rı 21,fıvO lira ilk teıninatı 2025 Ura· 
dır. lhaleııı ::::.;.9,ıo ıs:ııı g •n i "!!at 11 de y. p:Jscaktır. I-:teklllertn mczkt'l.r 
r;•ınuı> ı;; nt 10 a k:ıd,ır tc lıf ru •ktcıp! ,ıru Kcmyada Lv • .\mirli~ satmaln:ıı 
kJ 11 • o:ı:.ına vermeleri. ı rn ) ı 5554 ı 

'* • " 
Behorlne talımlıı cdllen ttyatJ 150 konrş olan 15.000:20.000 adı!l cağ tor-

ba~ kapalı zarfla eksiltmeye konmu3tur, Ihalesı 16-7-940 aall gtınU ııut 11 
dedir. llk tem1natı 22::;0 lira, şartnamt.'sf :!50 lrnn.ı:,a korniarondan aıı:ıır. Ta· 
1i ,ı .. rtn ihale ıııııalizıc!cn bir saat e;vel.ne ka.<lnr A.'.lkarada U.M.V. satmalnıa 
lir onls~on ırı:ı. vermeleri. 055) rMıtıı 

U temlnntlarlle birlikte komisyonda bıılunmaıan. Şarbıame 213 kunıea ko • 
miqyondan ıılınır. 12941 16021) • 

ot • • 

Kütahya.da cın ~ adet uker1 hlna yıı.ptmlacaktrY. Beber binanın ke§U 
bed"ll 481>9 llrıı 9:; kuruıı olup beherinin ilk temlnntı 364 lira 50 ırunrı1tur. 
On be~lnln ke,lf bedeli i:?S9:} Iıra 25 kuru, olup ilk teminatı 5iG7 lira 50 ku 
ru:tur. Blııalar loptan ve be'er be&er olmak üıcre Uç talipliye de ib.ale edJ • 
leblllr. lnı;aat mukavele tarihinden itibaren 90 gUn içinde ı.amamcn bttmıİ 
olacal<tır. thalesl 30.7.940 ııalı gllnU saat 16 da yapılacaktır. n.e,ır. plln ve 
ı:artnamestnl görmelt lstlyenler Anltara, Jatanbul, Lv. Am. Sa. Al. Ko.larm 
da Balıkealr Ko. Sa.Al. Ko. da görebilirler. 'l'allplerln kanunf vcslkal&l"fl; 
birlikte tekli! mektuplannı ve teminat akccleı1nl ihale ıuuı.Undın bir aaat 
evveline kadar Balıkc.strde Kor. Sa. Al. Ko. na vermeleri. {313) (6063) . .. . 

4000 ı;ltt çizmenin kapalı zartla 27.7.940 cumarteııl gUnU uat 11,30 da 
ihalesi yapılacaktır. Toplu tutarı 38.000 lira ilk temina.tı 28:>0 liradır. Çl7.me 
!ere ait fartnamelerl Lv. Satınalma. ıı:o. da görebilirler. İsteklilerin !bale gf1 • 
ııtl ve uaUnden bir aaat evveline kadar zarllarınr Erzurumda aatm~ 
Ko. na vermeleri. (316) (6000) 

• • 1(. 

300 ton mazot pazarlıkla aatm alm&caktrr. Muh&m.men bedeli 60.000 
lira olup kaU teminatı 8600 liradır. Pazarlığı 18.7.940 pe11embe 1;UnU a 
at 11 de Hıwa satınalma Ko. d& yapılacaktır. ldari ve fennt §artname her• 
gUn öğleden l!Onra 300 kuruş mu.k&bUlnde meıkor Ko.dan alwablllr. tstek • 
lllerln muayyen ı;iln \"e saatte kaU teminat ve kanuni belgzlerlle Ankara~ 
hava ~atınalına Ko. na sclmelerl. (317) (6067) 

"'. ~ 
llev.ıuatı ciheti askeriyece temin edilmek ve kimyevt evııa!la almmak 

§&rUle 46:WO kilo dökme benzin, 2112 kllo vaı,·alln 704 kilo gres paz.arlıkl& 
alınacaktır. Pazarlığı ııs temmuı: 940 pazartesi gOnU saat H te Lüleburgaz 
d& &. aatmalma Ko. da yapılacaktır. (312) (6062) • 

••• 
800.000 kilo kuru ot& teklif edilen fiyat pahalı görilldUğüntlen ilk pa 

zarlıfr 17.7.JHO ça.rpmba gilııU aat 11 de yapılacaktır. şartname.si Kon~ 
.Ankara, htanbul Lv. Amirlikleri aa.tmalma. Ko. dadır. lluh&mmen tutan 
38.000 lira ilk teminatı 3:s62 Ura 00 kul'U§tur. lateklllcrtn Konya Lv. Amirli 
fi .ııatmalma Ko. na mUracaatlan. (314) (60M), • 

••• 
A§&ğtda clna ''C mlkt:a.rla.n göalerllen altı kalem ma.ddclcr!n nU:nunele 

rlne göre ıatm alınacaktır. Pazarlık gllnü llS temmuz 940 pazarte:I ı;11DÜ 
eaat 11,30 dadır. İııt.klllorin Kırklareli tUmen ııatmalma Ko. na müracaat 
etmeleri. o(Sl:S) (60M) 

8 taku:rı nalbant takmu 
M adet tavla halatı 
13 No. krld&n 1000 adet gebn 
1000 adet lp yular zapı 
1000 adet k8§a#t 
500 &det keçe belleme 

• • • 
:178000 kilo sığır eti pazarh~ı l0.7.~40 cuma :;1lnü saat 16 da Erzurum 

L\', .Am. aatmalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 103680 ılın katı te 
minatı 12868 liradır. letcklilerin tayin olunan gUn ve Malte Ko. da. bulun• 
malan. (318) (6068) • 

• •• • 
40.000 çUt kunduriL ka.pall za.rtıa 27.7.9-JO cumartesi tUnO uat 11 de ı 

halesl yapılacaktır. Toplu tutan 24.000 lira ilk temin:ıtı 1::250 liradır. mm• 
durııya alt ıartname Ko.SR. Al. I\o. dıı. görOlUr. 1stcklilcr lhaie gilnil v; 
A&tlnden bir saat evveline kadar Erzurumda As. ııatınaıma Kona vcnnele 
rt. (319) (6069) . • .. ~ 

Aı,ıtğıda cinsi yazılı scb:ı:cler T~dimede eski nıü~lrlyet daire!.lnde aatmal 
:rna ı-:o. ~a kapalı uırfl:ı ihaleleri yapılacaktır. E\'aaf \'e ıartnamdcrt Ko. d; 
ı'ÖrUlür. lstcklilerln aözO seçen {;'Onde ihale saatıerın:ıen en geç bir saat ev. 
vel t .. ı.ı,r m,.ktuplarmı ({o. na vcrmltı olmaları lfıznndır. (320) (60i0) 

Cınııl mlktan T. tutarı Tenılnatı \halesi 
klio 111'1\ lira 

1'az• fasulye 3:::400) 
PaU:can 64800) 2/8/910 cuma S. 11 
Donıali".ı> '\'1'00) 

8'1n,,; 10800) 
T. fuuln 11500) 2/8 910 cuma S. 17 
ratııcnn 23000) 
Domııtc! ::9000) 
&mya 4000) 

E;;~ ,Levazım Satına 'ma Komisyonu ılA~'~r· 1 
2 adet köşebent 8 Mt. X75X75Xi m/nı 
~ aı.lct l:ö:ebent 6 Mt. XlOO XJOOXlO m/.ın 
-t ac! : l:oşebcnt 8 Mt. XSO XSO X8 m/ın 
l adot ısıyah saç 244.0 X 1220 X 8 m/m 
l ad0 t al,rah ııa.ç 2440 X 1220 X G m/m 
t. I:o:l:ı i Burgatalık llt balat 
1 adet Kuzl::o 

Yukarda c1nB ve mllttarı razıtı m:ıl:ı:emc 16 temmuz PiO !<alı gUnU ak· 
pmm:ı kadar p:ızarlıkla alınaı:alttır. tstc.kli!erln Kas:mp:ıı;ajıı bulunan ko 
mls:ron her~Jn müracaatları. f59'i61 • 

Sümcrbank pamuk İpliği ve dokuma fabrikalar; 
müessesesinden: 

Fabrfüa~anmı:ın g:.lmrük tahmil, tahliye T'C nakliye l~lerl l:araıı ı.arf 

la l s~:ıe için mU:ıaka.saya konul:ı.caıttır. 1 

!&teklllerln bu ı:e alt şartnameyi, Balıçclts.pıda, l inci val<ı!ba::ı 1 lncı 
kattaki mUeuese Uc:sret servisinden alabllccekleri il!rı olunur. (~9·10) 

Devlet Demiryolları ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi i lanları 

Muhammen bedeli (6Hi9) lira 140) kunıo olan 5 kalemden ibaret 
Jlt ebatta 92000 metre bakır izole tel cNGA) :z~.7.940 perşembe ı:;on!I 
(1'5.!:0) on be~ buçukta Haydarpaşa gar blnuı dahl11ndckl komısyoıı 
dan kapalı zarf uııullle satın ıılınncaldır. 

Bu işe girmek W.lyenlcrJn (461) lira (96> kuru:luk muvakkat t~t# 
kanunun t.'\yfn ettiği 'l'eslknlarla lekll!ltrlnl mubte~1 zarflannı aynı g1I' 
(H.30) on dört buçuğa kadar knml:ıyona rclsll::!'lne vcnnelerl ıuıııııfll'· . - 4~ 

Bu işe alt ~artnamcl~r ko:ıılsyondan p:ırıısız ·olarıılt do.ğttılmaJcta 
11)9:?9) 

lnhisarıa ·r umur11 
müd ü rl üğ ünden: 

1 - Şarlna mc ve numunesi muclb!ncf! 300 adet bileme makinesi 
ra ~J p:ıuırlıl:la ııatm almacaktıı. • 

:.? - Par.arlık 16·7·940 pazartesi ı;UnU. saat 16 da Kıı.bat.a~ta ıe\'8' 
mllbaya.nt şubesindeki alım komisyonunda yapılacakltr, 

S - Şrtname ııözU gcı;en şubeden paruız Blınabilir. 
4 - tııteklllerln byln olunan gOn \•e a.a.ııtte tı-kll! edl'Ctltlerl (lj'll 

rlnden yüzde 7,~ sUvcnm~ paralarlle birlikte mezktır komisyona ıolltfo 
lan. <;5881) 

j ısıanbul Komutanlığı Salınalma Komısyonunda' 
Komutanlık birlikleri iı:tn l0·7·9 t 0 tarlhlnde alınac~ğı Jl~n edııeıı 

prlmelerln ıll\nı yıınlı3 çıktığından 12000 çift mercimek komprime ıııtl 
ası lS·i 910 ~nu saat 17 de pa.ı.arlrlda almmak O:ı:cre gc.rt brraı>ıl 
:Muhammen bedeli 3060 liradır. lsteklllerln belll gUn \"e a&atte ytızde ~ 
teminat paraları ile birlıkte Fmdıl<lıda lcomuta.nhk aatrnalma koınJ:!> 
müracaatları. (5604) ,,. .. 

l{omutanlılt ııaraı; takımı iı;ln 16·7 -940 ı;Unü uat 12 de 1500 ııratı~ 
kl!sele saluı alınacaktır. Evııal \'O p.rlrıaml'yl (;'Örmek fçln lıergiln ,.e 
lığa ljlUrak lı;:in de belli gUn \'e saatte yüzde on bel} teminat parası jJI 
llkte Fındıklıda komutanlılt aabnalma. komisyonuna gelmeleri. (595') 

. . ... . ~ 
GilmO§suyu hastanesinin iki bla adet tavuk ve biıı adet plliı; nıGO 

ama talip zuhur etmediğinden mezkQr mevad 1:5·7·9'0 rtınU aaat oıı 
paznrlıkl.:ı satın alınacaktır. :Muhamıncn bedeli bin dokuz yüz Ura ol~ f 
tdnlnau iki yüz seksen be~ liradır. Şartnameyi glirmek fç!n hcrg'Jı> •;ı 
zarlık için de belli gün \'e saatte Fındıklıcla komutanlık satmaıma l'ııe"'" 
nuna gclmelerL (GD53> 

• • • 
KomutanJılt kıtalıı.rı lı;:ln 23.7.94.1) gUnU sut l1 de pazarlıkla 'iısot' ~ 

er foUol alınacaktır. Muh:ımmcn bedeli 56230 liradır. tırt.eklUerin !iar~ 
görmek iı;:!n lıer;;Un \'e pazarltğa l§tlrak için de belli gUn vr: saat.tıı )1>" .Jı 
beş k:ıtf tenılnatları ile birlikte Fmılıklıda komutanlık ııalmaım:ı. 1'oıY 
ııuna ınOrııcaaU:ı.rL (IS605l ./ 

Askcrf liselere öl:Tctmen ,rctı~Ur imek Uzere blebe alrrıacak: I 
l - As!ter1 llııcıc:-e askcrt öğretmen yettıttrtlmek Uzere ııarP 

kadrosuna altı talebe aıınac~tır. • ıJ. 
2 - Bu ta.le beter, harp okulu talebesi olarak Ankarada. Dll-'I'B,.ıtı ;/ 

rafya !akUıtealnde yabancı dil talıslll görecek ve askerl ögr' 
yeUşUrileceklerdlr. 

3 - Kabul prtl&n.. 
A - Harp okuluna girl§ §&rtlarmı tamamen haiz olmak. 
B - Lise olgunluk lnıtfhanlarmı vermiş olmak. 
C - Yabancı dll bllg1sJ yukan derecede bulunmak. ,!. 
4 - llteklllerinden aeçllmek 1UretUe almııcak talebeler ıngfll~ 

ııızca. almanca braıışlanna taksim ve fakültenin 9•0·041 ı 1 
na iştirak ettlrileeeklırdlr. 

G - lateklllerln evrak ve veslkalarlle Harp okulu komuU-~ I 
fazla tafsl!At atmak latlyenleriıı de ııskert llaeler mUfettiflll~ 
racaat etrnelert UAD olunur. (5•70) _A 

UskUdl\r ikinci sulh hnkuk mablcl'!. 1 
meslnderı: • 

940/152 

üskUdarda Araklyecl Hıı.cım.ebmet 
mahnlleslndc Styilahmet der~inde 

10 No. Jı hanenin bir odasında sakin 
iken \'etat eden ve terekesine mab. 

kememlzce vaziyet edilmiş buhman 
lranlı Abdullah kı::ı Zehrad!l.n alacak 
,.e borç lddl:ı.s:nda bulunanl3rın bir 

ay ve vernset iddiasında bulunnnla 
nn da Uç ay içinde ,·esalk ve ıeneda • 
tı kanunlyelcrUc birlikte me.hkcme: 

ml::e mUracaa.Uan ve aksi halde ka. 
nunu medenı ahkO.mına tev!lkan eo. 
ya sat!§ parasmm hazJneye teslim e. 
dileceği ll!rı olun•Jr. ( 34914) 

1 
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