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Bulgar başvekili Romen sularında 
harp tedbirleri 

k·aıdırıldı 
ve hariciye nazırı 

~~ Almangaya 

1 
d Bltkrq, 24 (A· A·) - Rö~if'T: 

gi igor Romen karuularmda se~e. 
· ::rtn memnuiyetlne mliteallik tedbir 

Romen nazırlarile ~u~nden itibaren kaldmlmıştrr-
KRradenlr.de Köstenee ve Sulina 

r;: beraber fimanlan açıklarma .,,n zamanlar· 

Her iki devlet adamlarmm ::.,:~;:.~ oıu maynıar da ıtaı-

Almanya, İtalya, 
lngiltere ve Amerika ile 

Yeni münasebetler 
teminıne 

hazırlanıyor 
Tokyo, 24 (A· A.) - Bqvckil 

premı Konoye, gıı.zetecil .. rle, dahi
li ve harici siyaset üzerinde bir gö· 
rllşme yapmıştır· 

Domei' ajansına göre, Prens Ko. 
noye aşağıdaki Uç nokta~'l ileri 
llllrmilftU r: 

ı - Yeni bir Biyul bilnye te
.w. 

2 - Milli mUdafaanm takviyeal. 
3 - Almanya, İtalya, tngiltere, 

Anleı:ika 'Birleşik De\•lotleri ve Sov
)'9tler Blrltii lle mtınuebirtterlıl 
~iden tAnıtmf. 

Prens Konoye, milli müdafu.nm 
takviye11inin hrr şeyden e'\"l.'Cl na
zan dikkate 11lmac:ığınt aöylemlf 

arazi ihtilAffarmı ...___;,__ _____ _ 

konuşmak ihtimalleri iSKOÇVADA 
kuvvetli Bir bombardıman 

8ofya. 2' (A.A.) - BUlpr ajaur· 
nm bfldl.rdiliD• naaran Alman JıO· 
kClmetlnln daveti UZlrlne bqveldl 
Boldan Filof n hariciye num lvan 
Popov kru. bir müddet kalmak llzere 
bu ıı.ttanm sonunda .A.Jmanyaya CSde 
ceklerdir. 

HABl:Rll'I NOT11: 
tl'çüncil uytamızdA okuyacefı

mz Ji bl Romen bqTeklU ne Jıartcty9 
num da .Alm&Byaya davet edUmtr 
Jerdtr. Romen vekilleri cuma ,.una 
Salzburgd& olacaklar ve orada Rl· 
bentrop taratuıd&D kabul edilecekler' 
dir. Bu Jtfbarla Bulpr vekUJertntn 
Alma.nyaya gidifl bir teAdW' eseri te
Jt.kkl edilemez. Atıebl lhUmal her iki 
devlet nuırlan ya mU,tereken ya ay· 
n ayrı Ribentropla konup.caklar; Te 
bu suretle Almanya bu lld devlet a· 
rumdakf arazi jbUlatJan için bir hal 
9W'etl bulmaya çalrpcaktrr. 

tayyaresi 
dUşUrUldU 

Lonclra, 24 (La.) - Resmen 
bildirildiğine göre. dün gece İL 
~yanın cenubu tarld ıahili açı
jmda bir düpnan bombardıman 
tayyaresi kraliyet bava kuvvetle
lrine meMup tayyarel~ taraEın

ldan d Üfürillmiiftilr. 

Sovyetler Yüksek 
Şurasının toplantısı 
M0tkon, 24 (L a.) - Tas a.. 

janamm bildirdiğine nazaran 
So-tyetler yüksek ıilraaı birinci 
ttimaıru 1 ağustosta yapacaktır. 

2 O yaşından 45 yaşına kadar 
Kadın~ erkek her 

bekar vergi verecek 
Maliye uelıGleti, ba 1*inan projaini Cimme 

hizmetleTine iıtiralcte mU.CWat no'taaiiclan 
mınJldili. liidtla 

ve milletin bUtlin gelirlerinin bu Anlran, 24 _ Yozgad mebusu.! ]e9l ya1anıc1a mecllııe eevkedile
m~~i~ hedef için lc~rdone edil~ Sırrı fçöz tarafından teklif edL. cdrtir. Aldığım malQmata ıöre 
ccgını ,.e bu hedef Uzerlnde teksif li tk.k dilm-,_ 11__ .u.- _.,;.. kll t" b · · · d' 
olunacağını ilave Plmitlir· P te ı e • ı:;-. UM;r~ --s·-:· ~ıe v~ e ı . u proJeyt ız ~-

Harici 11İ\'MCt de yenil<'otirile -1 kile!ten malıye veklletine 'ftl'l"" vacı tefTikten zıyade lmme hiz 
cektir. • len bekarlık vergisi kanunu prcr (Devamı f lbıeöde) 

Sebze ve meyva 
halinin acıklı h81i 

Gelen maltar motörlerden vaktinde boşaltılamadığı 
içın çürüyor ve en bol zamanında sebze ve 

meyvayı çok pahalıya yiyoruz 

I stanbul civarındaki Zürra 
lıal idaresini dava edecek 

Taze sebze ve me:ı...,·aların hilde· 
kl f'atışllm ve le\·zlatı üzerinde 
hPr sene bahçe sahipleri ile hil 1-
da~i arasında başgöstert'n lhti • 
lı\flar mevı;lm gelmesi ile yine al. 
mış yürümüştür- Bu maddelerin en 
bol mevsimi olduğu halde, riatl&
nıı hlıli pahalı vaziyetini muhafa
za etmesi ve üstelik de her taraf" 
ta bol bol taze sebze \'e rne~-va bu
lunmaması nazan di' kati çekmek" 

Bu vaziyet karşısrnda da hem 
mallarını hale kadar getinneğe ve 
hem de orada beşer, onar kilo '1' 
larak p~r.ı ıH'ndecilP.r<? satma fa mee 
bur kalmaktadırlar- Halbuki· mU. • 
tahsilfer k«'ndilerinin böyle pera • 
tende Patrşlarla uğra~acak vad -
yette olm:ıdıklarmr. bu takdirde 
bahçelerindeki işlerinin g.ıri kalı!r 
Pu söylemektedirler. Bu sebeble 

madrabazların vücuduna lüzum ~
rtllınekteclir-

Bundan başka asıl milstl\h~illn 
llkl~tini muclb olan mesele dP, 
malt ihtiyaca kafi gelrolyerek. ıs
teda.ıberi gönderilen YaJS eebzele
dn molörlerde ve kayıklarda kal· 
mm ve bu sureti~ cUrUmeııldir. 

Her gece eaat 11 il~ 2 araauıda 
(De,·amı 4 linc-\ide) 

iLAN iŞLERi: Tel- 20335 

'ieUGCN 
Lozan zaferinin 

yıl dönümünü 
kutlagoruz 
Unlversitede ve 1 

Halkevlerlnde merasim vari 
Bugün Lozan ıiyaat zaferinin 17 !nci yıldönümiinde bulunu· 

yoruz. ı 7 ıene e-vvel bugün. lıDDl §ef, aücd debasma inzimam e
den bir uyut deha ile umumi harbin caliblerino maflQp Oe
manb tmparatorluğunuıa hmaJamğı Sevr. muahedesini bozıdur. 
muı: onun yerine Türk milletine cihatida hayat ve :reEi\h temin e
den, aydınlık bir istikbal ile aoıu Lonn sulhünil imzalatmıı~ fil
Mkika oıünden sonra :rurıc Jçtimat bünyesinin heı: sahasında cö
rWen büyük ka\knmW1 licı liueketin ma:naamı yüz bin "defa ilbıat 
etmittir. Çünkü, IA>zan IAllhU, bit. taraftan lstiklil %aferlıüa bey. 
nelmilel bir imza ırai&an1 te!1kiJ ~derken Wğer taraftan ~k 
milletine aziz cümliuriyet:i liulrJamıı Ye l'Urk evladlan 'bu yolda 
muasır medeniyet roıunu tiuJmuttardır. 

1ıte, bugün, boyle biıı ıfhlO kutlayacagrz'I 
tlnivemtede saat !fS i!e )'&Placak merasim l)ugünÜn ehemmi

yetini ve azametini mılatmai için ;yapıldığı gibi, yurdun htr tara· 
fındaki Halkcvlenme yapıJQ ıntrullu de :v&tanda§lara yine bu 
ehemmiyeti izah "4ec:ekt:bi ı , - . . .. . 

Bize bugüni! baUJa,_ ~ rgôsleren tumliurı}•et hülWmetine 
tetekkür hepimizin tı1orç va milli var.ifcsidir. 

Londradaki 
Baltık 
elçileri 

1nailiz haricİJ..e 
nezaretine müracaat 

ede reli 

Sovyet ilhakım 
tanımadıklarım bildirdiler 

1 

Fransayı terketmiş 
Fransızlar · 

T abiiyc tten iakat edildi 

MaBarı müsadere 
olunuyor 

Yi~. 2 1 ( \ ·, "A_.)' - Havu: 
Nazırlar heyeti, dün eaat 18 den 

20 ye kadar Mareşal Peten'Jn ri
yasetinde yaptığı toplantılarda, 

Loadra, 24: (A· A·) - Röyterin 10.5 9il0 taıihlııdcn 3~-940 tari
dlplomat.it muhabirinin öğrendiği. hine kadar, f'.mir almadan, ~va
ne göre, Estonyanm Loııdra: elçisi, zlfc ile tavr.f edilmeden veyahut 
memleketinin iatikWine nihayet ınııkul bir ecbeö olmadan milli ara
verilmeebıi Eatonya mllletinlD az- ::iyi terketmls olan Fransızlarm 
mlnbı hllr ve eamiml bir tfadesl o· U.bliyctten iskatı vo mallarmm 
Jarak tamyamıyacağmdan İngiliz müsaderesi hakkında. bir karar ıu· 
haridye nemretini haberdar etm.i§- retl kabul etmiştir. Tabüyetten is
tir. kat, alakadarla birlikle hareket et· 

Eıltonya elçlııd, hür. m.tonya mil· miş oian karısına ve çocuklarına. 
1etiııt teaudl etmfyeıl bir hWdunet. dn tc§I11il olunabilir· 
ten pleeek herhangi bir hareket Klennon. }'ern\D, ::ı (A"· "A·) -
b.rarmı bağlayıcı mahiyette te- Havaı: 
Wdd eylememektedir. . 1 P. T. ı· . daiıefli, yabancı ?Jl <'mlo-

(Deftllll ' tlncllde) (De\':ın•r 4 ünr.üdf) 

.norya<ia laUl'1'hat rimekte olan Reisicumhur tmıet ln6nl din bir deaJıı 
lleayoeu yapmışlar ,.e ıık,ama do~ru <>tomobtlle ~brtmlzdt- bir cıeTel&nda 
~!ardır. l\IUll !o;eflmlr.ln bir~ frlln F1oryada istirahat buyurmaları 
~ldlr. Yııkartki reıılmde ımnı Şelfmlzf F1oryada deniz l<ötktındea 
~lal'kf'll a-örüyononoz. 

---~---
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~;;:=~~~~~ son guaa nDeıroa Grubu 9U\tnda bir nevi mutavusttlık YL ~ C 
=.!~:"r:e:!;u~=.-1m~ ~ Ne dün, ne de 
=.ı:!tıa"::":~;i:.ıa ııu.o1< Çok gozeı lıir deniz, macera, casusluk ve aşk romanı ... bug Un tool anmış 

Jımetaluıll, daha kış mevalmJDden Na ki eden·. 1.e~L; 3laule$.- 1 
madrabazlardan aldığı a"1Ulllan uıı Y d ""'·ıd· 
Edr:~:v:=::~;.,:::;'! i Birkaç güne kadar HABER'de... 11 egı ır 

;,.,.,111 11 1 11 1111 111 111111111111 , 11 , ........ 111111111ıu11ur111111u11ıu1111 1111111111111ıu•u•111111111111111111rr1111111111111111111 ıu (Yazııı 4 anca.del 
tad!r. 
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HAZRETİ MUHAMMED 
<HA VAT 1 > .fF;====:ıı:::~~ 

i L K VESiKA 
l'll.rkı;eye ~viren: 52 MlYl!lılDddDın TtYırk 

- O halde neden biz dinimizi 
on1ann yanında alçaltahm? 

- Onun hükmüne tabi ol. Zira 
~ahadet getiririm ki o Tannnm Re· 
rnlildürl 

- Ben de buna §ahadet getiri" 
yorum! Sonra Hı. Omer Hz. Mu· 
hammede gitti ve dedi ki: 

- Sen bir Tanrı Resulü değll 
misin? 

- Elbet .. 
- B iz müminler değil miyiz? 
- Mu hakliak .. 
- Onlar kftfirler değil midir? 
- Şüphesiz .. 
- O halde, neden biz dinimiz· 

de kendimizi alçaltalım? 
- Ben Allahm bir kulu ve Re· 

sulJ.yüm ve onun emrine karşr ge· 
lrmem .. ve o beni mahvetmez! 

Omer sık s.ık derdi ki: 
- Hala sadaka verir, oruç tutar 

ve esirleri azat ederim. 

O gün iyi bir şey yapacağım 
zannile söylediğim o sözlerden do· 
layı!... (1) Hz. Muhammed sonra 
J\Jiyi çağrrdı ve ona: 

- Yaz, dedi, rahman ve rahhı> 
olan Tanrı namına... (2) 

Fakat Süheyl atıldı: 
-- Böyle bir usulü ben tanrınr 

yonnnl dedi. Yaz ki: ((Tannm-
senin namına ... ) (3) 

- Peki, böylece yaz! 
Ali böyle yazınca Hz. Muham· 

med devam ederek: 
- Bu, dedj, Tanrı Resulü Mu· 

lıammedle Süheyl ilini Amr arasın· 
da aktloluna.n ahittir. 

Süheyl gene atıldı: 
- Ben seni Tanrı Resulü olarak 

tanıyacak olursam, o vakit sana 
karşı muharip olamam! Onun için 
sadece kendi adını ve babanın adr 
myaz! 

Mekkedekl mUslü.manlar kaçııa dahJ 
iade olunacağını kabul ediyordu. 

Fa.kat Hz. Muhammed SUheylin bu 
sözUnU reddetti. Zlra muahede henUz 
lmz:ı. edilmcınlşU. Bunun üzerine SU 
heyl: 

- O halde mu.sala.hadan vazgeçe· 
riz! dedi. 

Hz. Muhammed Ebu Cendelin Hu· 
dcyblyyede kalmasına mU:saade ede· 
bilecoğini söyledi, Fakat Süheyl ıııö· 
zünden katıyen ,·azgeçmedi. Hz. Mu· 
hammed ısrar, Kureyş murahhası da 
lnat ctmi~tl. Nihayet Hz. Muhammed 
Ebu Cendelın tesllmlne razr oldu. 

Kurenliler Ebu Ccndelin bUtUn 
vUcudunu yara içinde bıraltan feci 
işkenceler yapını§lardı. Ebu Ccnde1 
ınUsIUınanlara yaralar i1:lndeki vUcu· 
dunu açarak gö.stenni§: 

- Benim bir kere daha aynı i§ken· 
celere uğratılmaklığımr mı fstiyorsu· 
nuı:? MUslüman olduğum halde beni 
mt1~rlklere teslim mi edecekslnlzT 
dlye bağırmış, bu söz blittln mUslli· 
manları galeyana g-etlrmiş, herkes 
hemen lalıçlarmr çekerek Ebu Cendell 
kurtarmaya. koşmak istiyorlardı. 

Buharlye :11azaran Hz. ömert coştu 
ran ve bu şlddetıı tegebbUse sevkedeJ> 
bu Mdisedir. Hnbukf Hz. Muham.· 
ıned verilen bk söztı yerine getl.rme· 
ye nıaaıumanıan mecbur etmi~. Ebu 
Cendell teslim etmeye razı olmu§tur. 

llz. Muha.mmed o vakit Ebu Cen· 
dele ~nınu, ve: 

- f..'y Ebu Ccndel! sabret, taham.· 
muı et! Allah 11ana. ve seninle bulu· 
nan bUtUn mazınmıara kurtuıuı yer 
lunu gösterecektir: Biz bir ınuaaıa.· 
ha. akdcttik. Onun ahkAmmı: bozmalc 
bize dU1IDeZ ! demiş. 

Bunun Uzerlne Ebu Cendel Mekkc· 
ye d8nmeğe mecbur olmU§tu. 

Bu hA.dlse ve bu musaIMıa bUtUn 
mUaltımanJan yıldmmla. vunılmU§a 

döndUrm~tü. Nitekim Hz. Muham• 
med musa.J.a.bayı mUteaklp arkada,la· 
rma kurbanlarm kesllmesl em.rint ver
m.1§, hiç kimse yerinden kımıldama· 
llUjb. Hz. MWıammed bu emrlrii üç 
dııta tekrar etU. Gene klm.ae kımılcS&· 

madr. Hz • .?ı!uhıı.mmed 80n derece mü· 
teessir oldu. Fakat zevcesi "OmmU 
Selme: 

(1) Buhar!. Hz. ömerin bu galeya· - Artık bir §ey söyleme! Kendi 
nma aynı zamanda. pek eUm diğer b1r 1..-ıırbe.nm.ı ku, ehramdan çtltt.ıfmı gtJe 
Mdi.senln de sebeb olduğunu kaydc~ termek için eaçlarm.ı kestir! de~, 
ınektedlr: Haz. Muhammed de öylece hareket 

Tam muahede yazılırken Xaren etmı,t.ı. 
ınurahha.sı SllheyUn oğlu olan ve mU.. Bunun Uzerlne mUslilman!ar muaa· 
lUma.n olduğu için Mek.kede mQthl§ lAhanm değt1ttrllm1yecetını anlayıp 
işkencelere maruz kalan Ebu Cendel Hz. Muhammede uymuılar, kurbanl&· 
Mekkeden kaç:ıp ayaklarında. zln.cir" rmr kesip ehramlarından çıknıt§lar-
lerle mUalUmanlarm 6nilne gelerek, dır, 
yorgunluktan bitkin bir halde mO. Ebu Cendel de sonradan Mekke fet-
IUmanlıınn tinUnde yere kapll1mllJt:rr. JıJııde kurtulmUI, muzatter 1sl4.m Ol" 

O vakit babası SUheyl: dulanna. ka'VU§Dl.u,tur. 

- llulıamıned ! ~ muııaIMıaya (2) B1smll1Ah1rrahmairrahim .. 

riayet edip etmlyeceğlnizt g6sterecelc 1 (8) Muahedelere (Bl fsmlke .Al· 
bir Mdi.seI Ebu Cendell bana. tes11to lahQmme - Tanrım, senin namma.). 
ediniz! dedJ •• Zira, muahede maddele- aekllnde bll.§lamak mU§rik Araplarm 
rl.ndo g&Uleceğf gibi, .ID:. Mnbaınm•d anane.siydi. (İmam .MUslim) 

Düşüne dursun 
B lR ı;enç, Ç&l'§l1gı.pıda azme. 

sile giden blr lmm bhdm.· 
hiro göğsünü sıkmaya ~ 
Cümıttmeşhut nıabbmeslnde de 
müdafaası 17U: 

- Ayuğmıa kramp geldi· J>tıe
mcmek f~lıı tutunmak lsterkma e.; 
lime göğ'sil geçti. 

Bu bana. §n hlhAyeyl hatırlattı: 
"Adrunm bhi boefaııa girmiş. 

Kopardığı karpuzlan bir çuvala 
doldurmuş. Tam bu moada da ya· 
ltala.nm:ış. 

- N o yapıyorsun bosbutda ~ Bu· 
rayıı. nec1on glrdln! 

- F.ırtmaya yalm.lanchm, beml 
fll'ls.tıp bostana attı. Neye yap~. 
tımsa ellinde kaldı. 

- tyt ama, elinde kala.nla.n çu
,·ala kim doldurdu f 

- Demindenbcri ben de onn 
clU_şlinüyonım. 

33 gtln ceza.yı lın.k ettikten IW>Jl• 

m gencln düşUnmcyo !:Ok vakti 
\ :ı.r demektir. 

On gün kCıli değil mi?. 
BİR se.rıe,·ha: 

Eğlence yerleri 
Beledlycnin tesblt ettiği tarife

ler tatbik edilmiyor· 
KnfJ derecede tatbik cdltdl earu

nz; belld de belediyenin devamlı 
t:ı.tbUc odllen ka.ra.rla.mıdaıı biri de 
buydu: Hele ~ ta.mı farkm& ba· 
ktn· lS-'7 .1940 - 23 - 7 - 1940. 
On sUn yetmez tnl? 

'Haki.kat, hakikatın 
zıddı olur mu?. 

M İLLi Şefin bir reısmhıl bir 
88.halı gaze~I "Ankarada 

çiftlikte yen! geleırı bir ziraa.t ma
Jdncsbıl tetkik ederJcen" tliye neş.. 
rettf. Ayni gtinde çıkan bir akşam 
guetesı do blrlnclslndon iktibas 
edildiği aşikar olan n.yni .rcsmt: 
"Mllli Şethnfzin dünlcil gezfıı. 
tileri eeıwmıda" <llye doroottf. 
Haklka.t nerede! doğrusu no? 

HaJdb.tle taban tabana zıtlık 
herhalde Hakikatte-

Bir ada yerine bir baŞlia 
ada 

J APONYA zelzele, yanardai 
memleketi· Ate' ~n bir 

volkan yüzil:nden bir adada. 50 kö· 
yibı lıa.ı.-nb oldağnnu haber \'erıott 
gazet.ele.r, yine Japonyamn bJr a
dayı l5gal ettiğini blldlriyor· Tabl
atfn ellndeın aldığı blr ada yerine 
bfr ba.,ıwunm ada8mı ikame- Fe· 
na bir usul değil· Harab olanı ye
niden yapıp Uıyn. etmekten&e, bn.. 
yat doln bir yeri za.hmctsızco n.b· 
vermek ı;Uphe yok Jd dMıa kin 
alnlc!ır. 

Paris modası 
B 1R gazetenin ilan sayfn.smda 

gözüme çarptr: "Son Parls 
modası pudra-,, 

Parfs Jm.Jmadı &DlA, modası ka.J. 
m., demek; garlp 1 

H Jt.. B E R - Akpm P~ta!!! 24TE.MMUZ-.P 

1 
Türk-Alman 

Ticaret anlaşması 
perşembeye 
unzalanıyor 

An1;a radan verilen ma!Qmata göre 
kar,,Utklt mübadele e.:ıasma. dayanan 
21 milyon liralrk yeni TUrk • Alman 
ticaret anl~ma.mım perşembe gilnil 
saat 11 de Ankarada ımzalanmaııı 
kıırarla,,mı§tır. 

Bütün itha!J.t ve ihracat tUccarları 
Türk • Alman ticaret anlaşmasmm 
imzalanmaaıoı beklemektedir. Tüc· 
carlar Almanyaya sevkedilecclt mal
lar üzerinde hazırlıklara başlamı~Jar· 
dır. Bilhassa Fransa.ya. yıı.lnıı: llmlted 
§lrketin mo.I satma~mdan sonra. tüttın 
tüccıırıarı tlitUn gönderme:;e hazır 
!anmaktadır. Plyas:ı.da btlyUk bir ha.· 
reket g6iülmektedlr. 

Çekya, :ıraca.ristan ""e Romıı.nyayıı. 

lhracatımız artmaktadır. DUn bu 
memleketlere 50 bln Jirıı.ltk ihracat 
olmuş, Çekyaya keten tohumu, Maca· 
rlstana susam ve Romanyaya iı; fm· 
dık göndcrllmi:ıtir. 

----<ı----

üniversite kadrosu 
takviye ediliyor 

Bazı doçentler profesör 
olacak 

Maarit veltili İstanbul ünivcrıı.ite• 
11!.nln profes!lr, doçeDt n aıılsl.an kad· 
roııı.n etraiında tetkikler yapmıı.kta· 
dır. Açık bulunan pro!esörlUklere ta· 
yin edllccek profesörler tespit edil· 
mi§ gibidir. lngiltol'Cden ve Amerika· 
dan da bazı profesörlerle tema.s olun· 
maktadır. Bund:ı.n başka mevcut do· 
çentler araamda bazılarının protesör
Hlk kadrolarına alınmaları muhtemel· 
dlr. 

Eu arada edebiyat fakültesi doçent· 
!erinden .Mükrimin Halilin protes!ır
IUğe terfi edecegi, Ryrrca mutga Da· 
rUlfilnun emini ve terbiye pro!esörU 
İsmail Hakkı Baltacıoğlunun ünlver
ııite ka.droıuna e.lınaca~ ııöylcnmckte 
dlr. 

ikisi de kalb 
sektesinden ölmüşler 
Birkaç gün evvel Zinclrlikuyuda. 

Klrkor adında blrillinin harm.a.nmda. 
btr ceset bulunmu§, teı.ıhls fcln morga 
ka.ldtrılıruştı < 

Yaptla.n Uılıkikat netlceıı1nde ceeet 
sahJb!Din eeld belediye retsı. Hıı.yda.· 

rm damadı ve beledJye muhuebe eT" 
rak memuru Sadık Bud&lt olduğu ve 
gezillirk9n lralb durmaımıJan öldilğU 
anlaşılmıştır. 

Cesedin göınUlmeslne izin vei:ilınJr. 
ttr. 

Eakf Viyana..' ve 11.mdikl ''Spor,, 
kahvehaneııt.nın mUdilrU Oe.zml de üç 
gUn evvel ~alımeacitte 1''1kftiç a· 
partımr.ıımdıı.ki odumda. ,ınu bulun· 
muştu. Zehlrlendiğl §tlpbeslle morga 
kaldırılan CezmJnln cesedi üzerinde 
yapılan otopai aonunda kalb hut.alı
ğlndan öldüğU anla§ılmqı, gömQlmtı~· 

tl1r. 

• Altın fiyatı dtin 2220 
2170 kuruıa. dtı,şmU§tUr. 

kuro§ta.n 

• Şehrimlzdekl eczıebllere yeni ika· 
met tezkereleri verllmeSt ka.rarlafm11· 
tır. Emniyet mUdUrlUğil bu t~e &ğua
tooun ikinci. pazartesi gUnUnden !ti· 
baren b!J.§lay~kt[l'. İ?.dilıam olma· 
maaı için herg11n sıra ile 1500 kf~ye 
kadar vealkıı. verilecektir. 

• tstanbulun l& Jca.~daki ilk 
mekteplerden bu 19ene 9801 Uılebeden 
789' U mezun olmuı:tur. 1907 talebe 
ıım.ıtta kalmı§trr. 

• Üçtincü umumi mutetti§Jtğe ta· 
yln olwıan cllkt dahUiye mtlatepr! 
Nazi! ııehı1mize gelınl§tlr. Yakında 
Yeni vazt!eaine girecektir. 

• Belediyenin actığ:ı halk hamamla· 
nndl\ son bir hafta içinde 10 bin kl~I 
Yik&nmI§tı.r. 

1 
Hatay' da kur
tuluş bayramı 

Gündüz ve gece büyük 
şenlikler yapıldı 

Antokya, 2~ (A.A.) - Hatay bu- \ emnlyeti bir gün bizim de slla.ha fi~ 
ı;ün lmrtuıu, baYTammm birinci yıl· rılmamızı icabetUrlrse Hatay davasr 
dönUmllnU kutlamaktadır. Ha.tayın nm kahramanları olan ~izler! On saf· 
bu en bUylik baYTa.nıı emsalsiz tcz..ı.- ta bulacalttır. Eg-er vatan mUdafaa· 
hürat, ta~km bir nc~e ve sonsuz so- smda bozguncu kafalar, kara rllhlar 
\'inç ve heyecanla devam ediyor Da- Jumıldamak isterlerse bltıdnler ki on· 
ha dünden itibaren şehir baştan b:ışa tarı oldukları yerde boğacak bUyU"k 
milll renklerle, bayraklar ve elelttrik bir gen ordumuz vardır. Bu ordu bU· 
ışıklıı;rlyle sUslenm!ş, akın ballnde ve yUk Türk analarmm ordusudur.,, 
nıuıt kıyafetlerle binlerce köyIU şehrin Bu nutuktan sonra a:ıkcr, mektepli, 
caddelerlnJ doldurmu~ bulunu:'t'ordu. izci, köyJU, avcılar, e!na.t, ve halk te
Bu sabah spor sa.hasında baııhyan şekkUllerlnin bUyUk geçit resmi ya• 
merulmde ilk olarak tarih tııkuttesı ptlmı~ vo §ehltllğe gidilerek matem 
mezunlanndan Nahide Balcı kürslye ma!'§t çaltnmı~. nutuklar söylenerek 
ı;ı:kmış ve günün bü;>ilk mAna.smı an· hatıraları taziz olunmuştur. 
latmı§, onu diğer hatipler ~kip et- Merasimde Korgeneral Muzaffer 
mlştır. namına. Tu~bay ŞUkrU .KanaUr, Pa.r-

En son olarak kUr:ıUye çıkan V&li tl mutettlşl Profesör Hasan Re§.lt 
SökmensUer çok heyecanlr ve dakika.- Tankut. Seyhan, Ma.ra§, 1çel, Gaziıı.n. 
!arca alk~lano.n b'.r nutuk söylemiş· teptcn gelen heyetlerle pek çok halk 
tır. Vnll, Hatay cluvasının bir tRrlhçe• ı hazır bulunmuştur. 
sini yllparak Ebed! Şefi tO.zlm!e An· Vııli gelen heyetler .şerefine bfr öğle 
mıı,ı, davayı ba,aran Milli Şefe ıUk· yemeği "l:crmiş, belediye tarafmdan 
ra.nlarmt ifade cderelt clcml~tir ki: köylüler için bUyUk bir ziyaiet tertip 

"Bugün sulh ıı;:ınde yaşıyoruz, me- edllmtşUr. 
ıruduz, milll Şefin, B. M. Meclisln.ln 1 Akşam vali konağında SökmensUer 
ve hük1lmetinin etrafında tek bir 1 ta a.tındl\D muazzam blr gardenparti 
yumruk gibi topluyw.. Eğer vatanm verllmlş ve tener alayları yapılMI§tır. 

Çifte atan at Limonu beş kuruşa 

Sahibile · beraber . sattığı için • 
Bır ınanav tevkıf 

bostan kuyusuna edildi 
düş~p boğuldular 
Dtl.n ak~anı Uzeri Çengelköyünde ö· 

lümle neticelenen bir vnka oımu§tur: 
Çengelköyünde bahçıvan 807 do-

ğumlu Hacı Yıı.nl bostan kuyusundan 
au çelcen atm ağrr yllrUdllğtınU g1lr
iJnllş, hayvanın ye.ntn& gldcrek nrka
imn.dan ıtmlgUr. Bu itmeden huylanan 
at kuvveUi bir çifte sav~, Hacı 
Yani göğaUne isabet eden çiftenin te
ıJirlle ark~ Ustu bostan kuyusuna 
dtışmUgtıır. Savurduğu çiftenin tesl· 
rtyle at da muvazenesini kaybederek 
kuyuya düşmU~, ikisi de boğula.· 
ra.k ölınU;ılerdtr. 

Rizede 
zelzele 

Rlı.e 24ı (A.A.) - DUn saat 11,10 
da. vll~yetimlztn muhtelit yerlerinde 
1kl saniye kadar devam eden hatlt 
yer prsmtıaı hUısedllmlştlr. Hasar 
yoktur. 

Boya knzanı taştı, be§ 
amele yandı 

Diln Eyüpte bir IA.sUk fabrlka:;mda. 
!cet bir kaza olmugtur: 

Bahariye caddesinde lA.ııUk ta.brlka· 
emd& ayakkabı ldstikler1ni boyama· 
ya. mahsus boya. bUyük bir ltazanda 
ka.yna.tılırken bir ara. ta.ı;mıg, yere 
dökWen boyalar kazanm altmdakJ 
ate,,lerden tutu.,arak parlaınI§tir. 
yo.nguıı orada. bulunan tabrlkanm 
teknik ııefl Yalto oğlu !zak ile amele· 
!erden Bursa]? Ahmet oğlu İbrahim 
görmUş, ııllndlirmck üzere koşmuşlar 
dır. Tutuşan boyalardan 1zak lle İb
rahim nıUhtelJf yerlerinden ağır su· 
rette yanmı§lardır. Amelelerden Mus
te.fa oğlu Sudi tıe fabrika.om 1dare 
mildUrU l{lınU l<ayıı. vo amele Raif 
de ııöndürıne J~lne mUdaluıle etmlgler, 
parlayan boyaları söndünnUglerso de 
ııa!tl surette ya.nını~lardır. 

Münakalat vekilinin 
tetkikleri 

DUn Tünel ~mda manavlık yapan 
Neıılm Kastou admda bl.riııln.ln llmQ· 
nun tanesini 5 kuruşa sataralc 1hti· 
kAr yaptığı haber alınmış ve tertip e
clllen blr cUrmU meşhutıa. suç UstUnde 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Nesimin ae!dzinct asliye ceza ma.h· 
kemesinde yapılan muhakemesi so· 
nunda tevldtlne vo ııt\b!tıefin celbine 
karar verilmfı,tir. 
Diğer taraftan yedinci uUye ceza 

ına.hkemeslnee demir 1htıkAn auçun· 
dan tevki! edilen demir taciri Ba.kl 
Tezcruım da dutıı§maııma devam edil· 
mi~, yazılan tezkerelere cevap gelme
tliğinden muhakeme b8.§ka. bir güne 
brralolmıştır. 

Şehirlerde köylü 
ekmeği 

Kepek ve yabancı 
maddeler zayi 

olmıyacak 
:Buğdayd&n çıkan kepek ve diğer 

yabancı xnaddelerln ihracı da. tam&· 
men dUrmU§tur. Bu :yüzden bu mad· 
delerin ~ kilosunun 220 kuru§ olan 
fiyatı 160 kuruşa düşmüştür. Daha 
da dll§eceği sanılmaktadır. 100 kilo 
buğdaydan 21 ltllo kepek ve yabancı 
madde çıkmaktadır. Gittikçe atoklan 
artan bu maddelerin vaziyet böyle gl· 
derso denize dökUleceğl. söylenmekte· 
dir. 
Bazı kimseler bir tedbir olmak lli:e

re §ehlrlerde de köylü ekmeği 1tı:ıalln1 
ileri sUrmUşlerdir. Bu suretle buğday 
yabancı madde çdta.rmadan ekmek 
halliie gelecek ve ucuz ekmelt 1mall 
do mUmkUn olacaktır. Tetkikat yapıl 
maktadrr. 

Bono sahtekarlığı 
Maznunlar ağır ceza 

mahkemesine verildiler 
Mllbadil bonoları aa.hteld.rliğ:ı suçun 

dan tevkil edilen Nlhat ve suç ortak· 
lıırma ait tahkikat dördUncU sorgu 
hAkl.mllğlnce bitlrilm\g, lklncl ağır 
ceza mahkemesine sevkedilDll.Jlerdir. 

jMUnakalat veklll Ali Çetlnkaya bir DJğer taraftan geçenlerde Nihadm 
batta kadar daha !iebrlmlzde kala.· kainblraderl İbrahim de yeni bir bo· 

Doğru~, ~1 

Değil mi? 
Sirkeci banliyösüııde 

gazete satışı el 
menedilmeden e~ 
İ§ret sofraları yas"~ 

edilmelidir! 
Dün matbaamıza. gel& ti~~ 

nzzl, Çekmece banliyö t;re111tı1-
de gazete !!latmamaJan fçbt ;t' 
kecl 9 uncu ı,1etme mUdtıttl !:r 
it Toydemir'in cmrfle ,.,~ 

ket ettikleri oııla§dan ıtf"'. 
yon nef ,.e memu.rlarlle treO ~· 
mnrlarmın ellerinden geletl o1 
tün mil~kiilBtı çlkarmakta old ~ 
larmdan yana. ya.kıla §ikiY"~.4 
Uler. Bunlardan biri ağlı?'
vazlyeU tı()yle a.nlattı: el' 

- Dört ııUfus ~in~,.._ 
mecburum. Srrtrm.da gördU~ 
gömleğin Udnclsl yoktur; ~ 
yıkatır, kuruyuncaya ~ tf
la.k bc1tler, tekrar sırtmıa geç~ 
rfm· Trende ga.zete y,tmal' ~ 
üçtincil medrl daimi hlletf:DJı p 
dır" Fabt son günlerde 1ıcrltJl'ı;, 
.lsBısyonda tren lı:alkarJum ıı.f t' ~· 
cele atlo.dığrmız vagon birine! ' 
ya. Udncl movki ise nya. JJl~ 
rlye gazeto rnrmck frln bit • .ı 
bu \·a.gonJarclan birine g~nıl~ 
hemen tren memuru p~~ . , ,,, 
yapışıyor ,.8 bizden mc\'ld ' 
tahsil E-diyor· Blrbıcf nıe-vtd ~ 
gonda. bir mii,tcriye ga.zcteP ~ 
rip parasını alm.cn.yn J(.ILl)at fı' 
çen yarım da.Jdlra için bizdeıt J7I tJt' 
ld fa.rlu e.Jınma.sı ~ok priJ'. 
Yolcula.ra. bile hu müşkül.8.t ~ 
f.erllmez n blhHğiıılz g1bl Jıet t' 
her mc-r-kf v::ı.ı::-onda.n r.ılıaf(S ~· 
oorek biletlerine göre istedi~_;.;, 
re oturur. BiT.o gelince ftYll~. 
birlnt-1 n~ya. tJdncl mel'ld 'I"~ 
1a.rma değmcyeGörsün, bir ~ .... ıt 
ye fçln hile mevki fa.rlcı ~ 
Bir lolrnıa clmıck parası tçiıl ~il 
be.hta.n akşama kadal" na111 J 
koşup didinen ve 1·e 1'f 
veren bizlere çı:ImnlııJI ~t 
mtlşkülitn. hiç klmseniJI • 
billınssa l\lüıınkale ·ref.'.lif 
Umh: muhforcm Ali Ç~~ 
balıa.mrzm c.sJa razı oiımr~ıJd~ 
laı.nfü;. Bu n.cıkh Jın.Iiıniıl oJJ:J. 
yormanızı ricıı. cı!iyor07;., , 

9 onca lşletrno miidüril 
ı11n bu kararmm se~~.ıı 
bilmiyoruz· Çllnkil gazetcQ'· 
kendisinden böyle ~yler 
tının, son lınfto.lar zartaıdl' ... ,o 
1ın.ssa. pazar ~ünleri gardso $

0 

len intb:aın.su:l..ıklar, Ja!.P 
kapanarak hallan saatıoree 
lere a.lmmamal:an, ba.zı ıaata!'~ 
h~k ara. istasyonlara tı~.ıA 
mmnaJa.n gibi L~tBb ted ~ f. 
'\"& bunla.nn tatbikatta ,-e~ 
rlp ve Jıalk için çok eziyetli 
celerin gazetelere aJaıetJIJ 
asla taluımmttlltrl yoktur· 'f 
bu karar beUd de garda 
mevcut olmıyan "intızam 

0

lmygusile verilml§ fakat b 
alma.n J1el' t.edblr glbl btJJlıtı' 
halk Ye ntan~ aleyhine 
men ya.n.1ııt bir tatbik feıdl 
mu., olduğunu ta.lımin edl1° 
Bu .hareket tamamen ' 
çtinkil bfç .ldmseyi. ~ 
uzun tren yolcuJuğu. 
gaxet.e okmn.aktmı ve no ela 
zete sa.tarak gcçlnmektol 
meğe ldmscnln hak ve 
olamaz. Ga.zet.o safıJmssrnıı
lıarigt bir mahzur ve in~ 
tuana.r ediliyorsa, bu, c! 
~ıldı1da.r yanmda. 28 lJ1 ~1, 
recede btr ehemm.tyet alır ,-e D 
lo bir tedbirden herba.lde Ç.O~ 
\>'el B.k~amlarr plô.j dön . 
vagonlar içlndo Jdlolnk ~1e 
feri etrafında ~if.U JIJt:rP' 
ı,ret sofra.lan J,.-urnJm.a8~ 
olanmalrdn\ diyoruz· .-..i 

Doğru de'ğil ,,. 

Soo söz silahın 
··1 

Berlin gazeteleri b" 
diyor 

caktır. no sahtekArlığı suçundan tevki! olun· Be.rlln, ıs (A.A...): •• .d> ~ 
Veldl, bilhassa Kaımnpaşa ve !s· muştu. DUn de aynı işle slAkah KA· Berlln gazeteleri Hautsı-r;. 

t.i.nye fabrika ve havuzlarında yapıla· zrm admda bir avukat kA.tibl ya.kalan kundan sonra ııözUn liJAblatll &e 
cak ıslahat 1.§1 elrıı.fmda aldkadarlaı- mı~. dördUncU 19orgu ba.ldmllğl.nde is- olduğunu yazmaktadır. :e:ar?JlJJ ı" 

:&_~ ~· ~-1 dan izahat almakta ve bu husuata. tiçvap edildikten sonra. tevkifine ka· etmesinden mUtevellit bi1tlltl_.ıJ!f• 
t!};!J ~l.t.l.IMl meşgul olmaktadır. rıı.r verllmf!itir. \ :vet tamamııe tnglltercye .,-c> .. ... ._ __ ...;;.,.;;;_;:.:_ __ ......:=:;:::::;;;:.ıı~~------------...:....------..:.....----~-=---,;._--~----~....::...:.. ________ __::~:.:.:..--
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l&ld .A e' 
Almanvaya yapılan ı'R ............... 9.---k~l:'\I / ngilterede A JŞ Y 

UZAKTAN 

me 
'J omen a~ve 1 I h.ŞA~l \akti, tatlı hül}ala· benim ıçın m tehzi bır merhamet 

hava hücuml.~l!I . . Y i ra ~ elverişli hafif bi:: \·ar. Sizı _sevecek olan onu ben 
W L h ~ Bir haftalık harp ac.eş içinde, odamda oturmu~. de sevmek. or:a hiç olmaz:sa her 

D N B A
. ıve arıcıye nazırı masrafı manzaranın J>erde perde veda[,11nı .ıarıgı hır kım:»e gıbı kayıtwlıkia 

· • • Jansı ı seyrediyordum. Birden gözlerim 1 bakmak <isuyorum. Fakat kabil 

Bombardımanların Cuma gu
••nu•• 57 mı·ıyon büyük, a! bir gille ili~ti. Vt<."kruıla, mi. J\)'şc? Gozlerımde .onun ıiçin 

sakin sakin geceye gırerken. son bır nef ı:et belirmesıne, f!.C1Zle sıkı· 
>J ı d """ · • ışıklara .da renginden bir şaşaa ~n yumruklarımın ôrttüğu du· 

ÇQna fglnl SÖyflyor Salzburgda Alman lng1·11i"z ıı·raSf vermek istiyordu. Ona daldım: 1<lak!arımdan omın iç.in ıkin sözleri 
,,:, hakikatte belki ant:ak birka~ daki "'.Uksclrne:ııne mani o!amıyorum. 

~rlJn 23 (A.A.) - O.'.N.B. eja.mıı 

bildiriyor: 
FllbrcrJn nutkunu &öyledlği ogUn o· 

lan cuma günü, lngDlz h&'\fa kuvvet· 
lerinln -ı;ayriasker1 lıedefier tlzttlae 
y:ıptıklaT'1 lhUcumlarmr Qc>ğalttıklan 

anln;ıılmaktadtr. 
1nı;1llzler bUytlk ımlktarda bomba· 

lar atmışlarsa da. yaptıktan aırl<erl 

hasa.tat Disbottlz derecede hafi! <il· 
muııtur. Bu ııon günler zsnınaa tılr· 
.co.k -llahiy.elcr \'e köyler mUtea.ddll 
defalar bombardıman edllm!~Ur. 

Sair tıehirler meyanında 20-21 tem· 
m,uz gecesi Hambur~ fehrine hücum 
edilt0iitir. P.aderborn, )lagcn, Be· 
chum ve Schverin fChlrleri do aynı 

suretle bombarı:ıman edllm~tlr. 
21 ·:!2 temmuz gece ı 'IVIUıelrashaven 

ve Ca.tsel ,eblrleri de bcvnbardıman 
edilmiş ve blr çok bombalar at.ılml§tır. 
Cumayı cumartesiye ba.ğlıyıı.n gece 

zarfında., ln"1lzler ,Fıtüırerirı •ilce· 
nabane tekllfJne, Alman araz.lııine mu 
teaddit akmlar yapmak .suretlle ce· 
vap ve~lerdlr. Bu hUcumlar e.ma· 
amda ıs m\11 öl.mUgı "e 23 kifi ~ a· 
ğır s;urettc ,ya,ra~lır. 

İngiltere ha;va 
nezaretinin tebliği 

Lo:!dra,., .23 <A· A·) - JUı.va 
nezaretinin tebliği: 

DUn a.k§am kuvvetli lngillz bava. 
filolıı.rı Almanya ve Hola.n.da D.!lke· 
:ri hedefleri bombardnn.a.ııa devam 
etmişlerdir· ;Bu hedefler araeın· 
da Gelsenkirben ve Roterdıunda j· 

ki depo ile Bremen doklnrmda ben· 
zin depoları. tmnar, Rolcnburg, 
'Bremen. Knsael ve Knsscl'in doğu 
şinıalindcld Gottingcn'.de tayyare 
fabrikaları. Hnm \'e Söst'de m:ır
~andiz idnsyonları, Ve.ser kanalı 

zerinde mavnalar. Fr:ı.nsa. Brlı;i. 
ka \"e Almnnyadn hava mE>yd'Ulla· 
n mevcuttur. Tnyyarclerimizdcn 
biri kayıptır· 

Danimarka sahili açrklarmdn 
devriye vazifesi gören AAhil müda· 
faa tayyarelerimiz diin 14.000 ton· 
luk bir ·-cfücm311 muavin gemi.8inf 
muvaffakıyetle bomba.rdunan et -
mh•lerdir· 

DUn akşam, diğer sahil mUda· 
faa gemileri Gand'da benzin dt'. 
'{lolarnı._a ntes vcn:ni;ilcrdir· üç ta} .. 
~'nttnıiz dönmem.istir· 

Dtln s:ı.billerlmiz Uıerlnde cere· 
yan eden hava :t0ubnrcbelcrl eı· 

asmda dört dlli:r.um tıı.;rvarcsi 
tiüsürlilmUş. buna mukıı.bll ild av· 
er t2yynre::I kaybefütmf tir· 

Şlmdi ~bıt cdildn~e «öre. ge· 
et>nlerde :b'r ::ece taarruıu csrıa 
smda aüşman tayyarelerlnden b!• 
rl bjr müd~aa balonı.ına çr.rprof§· 
t,Jr. 

Nman tayya.1·eleri 
T aymis üzerinde 

ıI,ondra, 28 (t.· A·) - Röytc.r: 
aa~ \"C ;ın:w;ıtan emniyet ne· 

- .. e~ -t bl©: 
Gece dürnıan t.B;yr..relM'i Taı: -

"'lis halld ı. e <mıutı1 l'a dö Kale 
s hiUeri .d!11tll ~1'e 'fcrzahhk ma
h::ıllere '\'e l'1t<>CYBt\ll'l cenubi <t:ar. 

isin<> «ımb.ııbr "3Un1~1ardır. Te1ı-· 
f t olctu:funıı dair h11he:r nhnmn· 
m trr. a.kat hir iskotya. :şehrinde 
mı..htelif kimsele.r ~ anı.lanrıw;. ma
ğazalar ve bi.!ıalaT hzsııra uğraml$
t.ır· lskoçyanm cenubu ~arkisindP 
~lıkt"r de zarar göııntişfür. 1n· 
ITTlterede ve .çal nıernleketinde flZ 

hasar ofmu~ dn cenubu vaı" . .ı:f 
sahilinde qtı- !Ut'tle boş bir c·· 
yıkılıruş ,.c elektrik kablosu hı>•"'l. 

ııı. uğ_ra.ınr;;:f.tr· Kablo dcri'..e.l tam' r 
cdi~~tir· 

Gece, wil müdafaa tayyarıelı!. 
timiz. AtllStc.roaı:nda doklara v~ 
pet:r'Ql <l~po.lauoa,.. .DilPkerk ~-

hariciye nazırile • ka süren bir zaman jrio<le ona u· Kı. skan,çbğın, hakfilzlığı nisbetinde 
Londra, 28 (A.A.) - Slr Iüngsley '.>'" dd l 

konuşacaklar i Vood, bugUn Avam knmarasma mun- zun uzun, sanki saatlerce baktım. ~· et enen kıskançlığın ne oldu· 
J zam bütçeyi takdim etmıo ve bu mu- Mal!anne'nin: "Une rose dans les l:runu. bilir misiruz, Ayşe? ... 

1 
i na.sebctle söyledlgi nutkunda ezcUm· :teebres "Zulmetler içinde bir 6aır: ·:şadını ki ol mürüvveti 

'Bü/.-r~~. 23 (A.A.J - Alm:ın h:ı. i le demiştir 'ki: • gül" mısramda ebedileştirdiği zeV' ~·ok .C:\TJ ço~. peri~ pa·~ .: 
ricıye nazırı f'on Rfbenırop'un 1 - :Buglln, niçin malt vulyetımlzl ki tattım. Kalkıp birkaç adım yü ~yı ~neme pu~~ gclur ıgıder 

i ~oveli fü:erine Romanya llıış\•ek.i- yenlden gözden geçirmek ve derhal rüsem o gülü koparmak, göğsüme diyor. E\•et, sevg~lıp ta_!laY.Yill et-

i lı Jisurta fle Romıınra hariciye ıte.dbfrler almak ~:r:ım geldlğınin 110- taK:ma!( kabi!di,· fakat, Aı.•se, sizi mek, onun _hayalı ı_le .şad. o.ilnak .. 
nazırı Manoile:;ko, ~arın akşam • ~plerinl blllyoruz. J • d !Fak t b it1 b i S:ılzburg:ı ,1ıidcceklcrdir. ! ~en Nisanda bU1'e taltdim eım- andıran §<lhane, hayTanlığmıa ka· ~ ~'ar. .

3 
u,. um .. ;rınt us· 

! ı:on Ribentroplıı Romen nazırla ı dlği zaman, l~nde ooıunduğumuz ee· yıtsız bir hali vardı. cesaret ede- butun kesm.ıy~~~n: N~ eder 
.. ı k' ··ı·k - ; ne f"lnde h•..,., masraflarımızın vııva~- mcdim, bu dün.vada varlığına se· hatrr-ı sengı.n ı. eli • . arayı .N.azmı. -

i
rı arasını :ı ·ı mu il ·a t, ruınn sa ı " _,, ,,- • A-t- r.~ d U ıı.: ı.cn. d 
1 h 

., 1 n -,· lak hesap !~l ml!var 1.ngtllz llraama \'İnerek onu sadece uzaktan sey :ı-.ı.n E.w. -ı. 1 sanın. a ,il).1.. ...ı.&l.' a. e 
ı:ı ı ~·apılacnklır. ,,Jyııs omen "' 1 d b l n1 ::11 

b 
çıkacağı, ihtiraz kayıtları konulmak rctnr,·tcn ba...ı·a bı·r hakkım ol· o ur ıye ı e enn gonw enne 

me nfili, ~·eni Romen siyı:ısetinin 1.:1" ?.""' d ~ · llidi' 5· h 

1 
suretııe blldlrllmiştı. son hn~nlar madığını anladım o dalında kal· ogan 'hır tese r. ız, asaretten 

zfmıınıılarl:ırı ile Fon TUlıcnlrorı • !cinde masraflarımız, haftada 50 mil- dr ben de 1,aranl.İ.ıft_.., artık büs· de Zİ}'adc ümitsizliğin, yeisin ge· 
yo:ı ka~ardı. Aldığım t:on rakamlara bütün sardıgvı odamda. Necati'nin tirdiği "stiraplann ne olduğunu :ırıı!'ındoki hu ilk ıemıı~ı mr.rnntı· ı· • · u-.ıc..ı:~.u 

t• niyetle kn.-detmektcılirler. "'O e 20 T d lh t 

j YENİ ROM~N ;sEF1n1NiN ron dört halta lçint:lekl masraflarımız sende garip oldu ~k bende garib . ., karanlık geoelerde hi~ bir şk gö· 
' 1 " r · emmuz a n aye e eren mısrağınr hatırladım: "Ki hüsn bilir misiniz, Ane? Ay§e, .AY§C, 

ise baCtada :S7 mnyona çıkmıat.ır. Du 
YAPACA(H lŞLF~ rruuını.Clar.a &'öre, bilttln btr sene ıçın Siz de, Ay*, benim için: "Zul ıremeınenin, hiç bir ı~ .tasa\wur 

1 
hAr:p mUZ'atlarnnız. iki mlly:ar soo metler içinde b.ir ,gül" det'il misi· edememerün insanı ıkötü ettiğini. 

rBükrq, 23 (A.A.) - !Röytcr: milyon .tııgtıız lirasına yakhı.p.caktır. niz? Göİılüme karanlık1arın ,eöktü- herkesin neşesine, saadetine nasıl 
'Romanva hllkCımeli, sal11k hRri. Senenin geri kalan .kmmında hnftA· ğü, bütün .zevklerin, -bütün hazla• düşman ettif.'İni. bilir misiniz? .E• 

ciye namı Gafenko'nun Romnn· lık .mıı.sraflantı daha !azla ytıl~l- rm :benden ıızakl~tsğı, dış alemin rişemediğimiz güUere uzanan el-
yanın .Mosl>o\'a sefaretine. tayini ı mest de pek muhtemeldir. DUlllln Jç!n tebessümünden tamamile mahrum ierin kırılmasına dua ettiren gö· 

l 
hakkın da Sovyet hükfımetlndcn i harp mllJ!ra!lan hakkında bUtUn ra- kalıp ihtiyarlamış ruimmun zin- nGl acr1ığmın ne olduğunu bilir 
istimzaçta hulunmnştur. lTali hıı· ltıımlar. dalına ihtiraz kayıtları ile <fanına kapanacagmu~ sandıg'hm misiniz? ... 1Bu duaların makbul 

verllmelidlr. ' -~· ,.._,;ı zır rejiminrle dahıı dcmokr:ıtik bir zamanda gözüktünüz. Size olıpJ},~m, o .. ~erin, saa· 
hiT" tem:ıvül ((Ö!lteren tehcdöülftt Halen iki m!lynr 800 milyon İnsfllı: do~ru y~rümcnin beyhude oldu· de.tlerin devam .ed~ini, o elle· 

lirası olarak tahmin edilen hnrp mas· '.6 ~ 

1 
t:ılebinl havi bir notanın So'"yet_ rafları Ue beraber btltUn btltçe mas· ğunu biliyorum; belki SÖ}'ledikleri· rin ııene -güle uıanacağ:rnı ıbilme-
ler tarafınrl:ın Romnnyııya tevdi ratıarmuı mecmuu, uç mflyar ~7 mi dinlemek bile istemiyecek, ~in- nin insanı: nasıl inl.ettjğini bilir 
t':dilıiiffine rl:ıir y:ıh:ıncı memlc. milyoıı bglliz llrasma çıkacaltt.ır. daoımdan çıkma,ğa hakkmı olıtıa- misiniz? 
kc'l,.rrle rlt>H"rnn eden c::ıyl:ıl:ır 1 Ma.!ratıarm btıtce va1'iı:ıatma ıtıı.za· <lığını ihtar eden haşyetli bir ;ha· B.u .zehidi sözleri, zehrini .,be· 

~ hıırod:ı teyit edilmemck~edir. nu. ran .fazlası takriben iki milyar 200 Jnşla benden kaçacaksınız. O ıgül nim i_çimden alrp gene ibenim ip· 
: nıınla beraber, mihver devletleri. milyon İngiliz llra11 olacaktır. Du gibi size de ancak uzaktan bakabi· me döken bu sözleri din1cmeyin, 
i in tarzı hareketinin Rom:ın:ı,·:ı .fazlalık muaz7.amdlr. F.a.kat ilk görU· füim: o gül gföi siz de bana ancak Ayşe. Kayrtsızltğımzdan sonra '.blr 
ı ·ıe Sovvetlı-r arıı"i!llda hlr mukn. n~te tahm1n edildiği kadar tcl.A§ı ve bir an gözükür, sonra yüzünüzil de benden nefrete ihtiyacınız yok 

',. v ,. Slr K\ngley Voo(J, buııd:ı.n tıonro en e.,sır,gersınız... ayır, yşe, .... ,:u ~m, sıze Şllr "U)n• 

1 
~enet de ..... icini istihfüır edcce'"i. endi.Şeyi mucw d<;ğ!ldlr. bend . . . H A ki' 'IDlt..:ı. . .. ler ok ~ 
Romen sh·nst T?'tıhfillerinde kabul b ··zı · dehi b;r sı"tem cr,Xrmc· ınm ıt1.•..ı~··"--- bir .... m~ oı....-ı. yeni \'ergtıere ya.pıl:ın zamlardan 'lıah u SO cnm Ç .... .,.v...... J ..... <ıY.1.PULWwııa u E.~' _uıı.uı· 
~tlilm0ktedir. G::ıfen'ko'nun tayinl setmiş Tc hangi nevi maddelere ne yin; ne sitem edeceğim? Bana setmekle ba~ladmı; size .. gül" re· 
lıu iı;tiJ.·amcıin ilk s:ıfhn~ı l)lacnk· kadar vergi na.ve edildiğini bUdirmJ§· bir \'adiniz. bir tebessümünüz mü <lifli bir gazel-: f •ır. Çünkil Gafenko Sovyetler hü. Ur' oldu? 0 gül gibi siı de önümden "Rcngini"i şcfakla dönüp afi· 

{ kumeHnln hü~nü n:u:nnoa maı_ ı . - :vekarla, :sakin sakin geçtiniz ve tfıbe gül - ~ çemende benze 
ı,1,~;~:r;,,.,,.,,,., .. _,,,,11 , 1111 "" f.~ ~-~J 9' 1 bana öyle bir an göz;ükmenin, ha- di cam-i seraDe gül_ Bülbül mi· 

~ &ıı~ tırasm.ı h~sretin üzün~uıc:-i a~~ sru lale olur dağdağ-ı 1'.işk -saldık 
-s da, Y.~ıs_l_erı arasıı~da.hıle omrumun ça aks·i rQyunu mirat'l abe gül_ 

~n bu~·ük. 'Saadetı dıye .karşıladı· Huykcrde oldu şerm ile şebnem 
gıı;: ~ır ~.utuf oldu. . değil seher - Zfui-i andclib ilr ır.amnda vapurlara hücum etmiş. 

krdir. Tayvarclcrimizin hepsi~
lim~n üslerine dönmüştiir 

Bl!;tin öğl .. den ı;:ınrn. fskocva. 
nın simal ş<ırki !:ahili civarında t 
~1üşman bombardÜnan tayy.arcsi 
avcr tavvarelcrimiz taufından 
düslirülmüştür. 

Londra. 23 \A.A.) - Bahriye 
n~zar~tinden tcb1iğ edilmiştir: 

Dün sabah erken Skua tipin • 
den bombardıman taV'-arelenmir 
Bt-rgen'e taarruz et:ni .. lerdir. 

• ~den Avam Kamarasında beya· 
ıruıtta bulunarak "mevzu .gönUllU mU· 
ıdafa.a krtam • .nın " Metropol muba!ız 
kıtaaı,. ismini alac:efmr bll:dlrmı,ttr. 

ıEden. bu kıt.nın tlı:ndl 1.300.000 ıcnev 
cudu olduğunu ve .kaydedllenk!:rlıı 

techLzatıaıı tamamlanmak Uzere ka · 
yıt 1şlnln muvnkkaten taUI edll~I 
beyan eyleml:ıtlr. 

• Maliye n.ezııretl ile "Anglo • tra· 
nlan OU.. kumpanya.sı arasındaki 

lbt!IAftan bahseden tnuı gazeteleri, 
uzayıp giden bu iş üzerinde asabiyet 
göstermekte ve hUkQmctten nihai ve 
enerjik tedbirler alınmumı istemek· 
tedirler. lNGJJA'ERF_.Im ASKJ':RI 

JJEDEFJ~ER ÇOK İYİ 
fUJI. ~A~A OJ,,lJNU~'oOR 

• .AmcrJ!:an mebusu IHenningıı, 1n· 
Giliz ı:ocuklarmm Amcrlkayo. Ameri· 
kan va.pur.ıa.rı tara.1'uıc1an nakline im 

J.ond.nı, ~3 (A. A.) - R.öytcr:. ı..&.ıı -ver~l< bir takrir \'trnüşUr. 1Bu 
n~yli f~legrıtf gazetesnun bır talu·ir bltarl\flı!c kanununun tadilin! 

mııharrirl. hr!anlar tarafmdt\n 1 tazammun etmaktedlr. Heıınl~s "tQk· 
'ınvn b:ı..c;kmlariylc mU'lim hasara- liflnıln .bUlıUmtıUn tmıviblııc ıı~ar 
ta sebcb o1unduğu iddia flflllcn olncıığını Umlt edlyw:um .. -Mml,JUr. 
bölzflerde bir teftiş 1l<'Ynho.ti ynp· • lngtltcre bahriye ncznretı u tem· 
mı,tır· muzda ıubayct butan bana. ..adında 

'Muharrir .di~ or ki: batan tıca:ct gemllerltıe alt listeyi 
T.o;:ı.1ar~·.:ı bs:ı:n.ba a1Ilıxu:ı olm"'"I- Vt!rmektedır~ s;rıa3 .toIJlıık .dörl Jtll:l· 

w ıaddi m t ülı" ırz: vapuru .• 33._. to::ıuk .m!llteflk ·a· 
wı ~~cu,. n . ;.aı-.a nı . mı pur, ;..0781 on,uk bttarat vapur. Bu 
-:legıldır '-'!; ı"tı Mldo vtı hnr.\att.a ck1lre znT'!ındn 'tatmı tonaj ınlkta.rı 
kayda ?egcr bir ~kıta . olmamı harbin blı:tayetin<lcMcri kaydedilen 
tır· .Halkın 'ID3Df.l\';IY3tl 1ni.ikenını!!l· hattalı1< nz:anıt .&) ıbıtı Ucte birinden 
tlfr· ÖlE"n 'J" ·aralana.'1.laruı Jfl~i ııztlır. 

Kı hu~n ~ndc garıb ~~u -aşk düşmüş hi<:abe gül - Guya l\ı 
bende garıb .... ~ ~vdı~ttn bu desti ~ln nihai üzre benzedi -
mısraı kendlın ıwı. soyl~ynrum. Evrd.k-1 aı i!e yazılur bir ki1abe gül 
Ayşe. Bunda, . ben:I? ~rmeğc - Billl>üllerin eder mi hazin 
ıeosaret. edemı~·ecegım hır gurU: meyledip ,. 'azim - Çın-i oobir 
var; ~ıır· k~ a~u~~ uzak ya ile dahi nfrz-Q itahe gül." • 
şıyan sevgılide g1J1.ellıgın yalnız .. . ~ . -
kalacağını söyliyebilir; dilbere, ~i- Gönl~~ı acıhgı belin wıu. 
ld'lyet kisvesine bürünen bir ken· tunur _dıye bir parça daha okuya. 
dini -beğenme bile: •'Seni kimse cağ~. . . 
benim kadar scvmiyecektir; ma· . Gelmez mı gurbet ilde bar. 
demki beni istemedin, ~yhude b:r ~am-~ .. do.st. - . Olmaz mı 
güzelliğinle a~ktan uzak yaşıya- zıyin .gfi§'l 'Ümidim bll' .. ~:2:?-ı 
caksm!" .demesi .kabildir .• Benim dost ;--E~ ibSd'J Uf>? sur. yuzunü 
size bunları söylemem mümkün hak-~ pAyme - Ettikçe -alve ik~· 
mü? kendimi hiç bilmemek olmaz met-1 tuba-'luyann dost - !Bır 
mı? Bende a_şk garib olabilir; fa- ~ yftd edin~ ey mahre
kat biç ~ü,phesiz ki .sizde hüsn ma~-ı r8z - Gelsun meşfun-ı sih· 
garib olmıyacaktır: Rubunw.la ru· hatıme bQ-;1 narın dost - Mec
hu arasında ~aşın, türlü -Oağ}arm nun•ı ~~~r-ı nev~an fira
ateş gibi nehıi akmıyan bir k~ ~un.1"Ctı~tinn - D~fa-yı ~ 
gel<?cck. iz'.:ı güzelliğiniz onun u dı.limdır ?1ekann dost - Bır 
sevgLi, -0nun sevgisi -sizin güze)· p!dı~-ı hlisne kul old1J!ll :Nazım 
liğinizle tamamlanacaktır... vcş -;--- Kaydoldu le~, ~ 

Niçin gülü seyretmenin wiclle nfımim ~fun-ı .dost - ~d'l 
!·almayıp ıml(ansızhldarı da ha· {~end-ı _ h~etin~ besteyun '!ıc" 
tırlıyarak !'cndimi .zehirlediği.mi nüz - Duştum rıraş·ı 1ırkatine 
s.orabilirsiniz. Ba~a türlü irok~n hasteyim henüz:• 

cüz'( bir .şcydiı-· i$kerf ıbeôf1fJcre 

hUcum e&r. dliıpn~n taY'yarolon 
va1ntı -a-vctlann drgil, dafi 'lopları. 
mn da mu\rnbel("Sine maruz 'kal • 
m:ık ıı vP. bıı §emil pak tanrı oJıı· 
rak A lmnn t.,'larruz planlannı ~ -
bcmmiy.etli 11ur-0t.te bozmaktadır· 

mı \"ar, Ay§C? Hangi <eaadet ta· Doğnısu gazel de hoşuma :Sit
mamiyete de erroeği tahayyül et- ırnedi ,d~; fakat bir terkibin .:mu 

Orman 'Ve tiemirytılu lutantr ve • · 1 lbe...ı..L. • • A,.ı.. hnr;tabakı<:J eucutsmıa~ <lıı. <bhil at· mez \'e bu tamamiyete ermerun f:ı an uuuc, ıçınıe ~unan Ne 

Fnhrikalarm .;>un'i ~ur,'1tt~ örtll· 
lcrck ve bo ·wra.k bava.dan gö· 
zUkmi~c~k -tekilde gizlt>mnesi i~i 
o kadar mükemı:neJ yapılın.ıştır ki, 
bunun t~sirini ıtecrUbe için uçan İn 
giliı tayyareleri dııhi _.!abrilfoJarın 
m"vkü.oi ;i}:ice b'ild.iklc.rj balde ara. 
tlıkla.rr hede!! bU:vilk bir ıorlukı. 
hu l,a.bilD'I e kteQ.i rler. 

ınal< .uzer.c A.~-:u;:ıtra9·a akviye k t.antı kabil olmadığını anlayınca kendi ıtnisline bizim edebiyatımu.da az 
ı~utcrc-f: .ı;elmi;Ur. iGunlar eıyevm kendini yıkmaz? ... Hicranım 'kcn· tesadüf eciilir samimilikte bir hü· 
ıtogııtcrrde bulunmakta oıno A.\1JııtraJ eli kendine yaratmıran a.§k Dl1 o- zün var ki içimi kavrayıveıiyor. 
ynlı ltı~taUı llt.!hn~ eılccelilcnllr. !ur, Ay;c? ... Size 1ıiç bir zaman Şiirler güzel· fakat siz her ~-

• hcıır baş\'ekıll l<ont Telcki .J>Ar· "Ayşrm" .-diyemiyeceğimi düeiün · ıden güıelsiniz: AY'!i!· 
ıa.mcnto .J..:omltesindo aöytedlğl bir ımemek, hudutlamru gömıemek, 
ıcıutukla, Macarlstaodald oluıllly,cUe· bunları dü,ünüp -gördükten sonra 
rlıt hukukuna kar~cak olan ktmsclc d '-'!... ..:1. 
!J"e .karşı f\ddctle lbar~t edileceğini ıda _g:ne saa etı~ın::, sevme!\.. saa· 
beyan etmlıtır Tf'lekl btıkomet ttıaı odetı t'\e anınup inlememu elımde 
"rfatıle, Maca;ıann cı~hlıt Jflerl Uze· ı mi? Size do~·ru. benim gibi det1il, 
,.~ T.ve hllbaaısa ımUliyetlere muteoair ebesürnünüzü ümit ederek, tebes" 
il§ler Uurlnde hlf;blr eembt tazyıld ümünüzde bir hakkı oldui:'UilU 
ıınevcut -01Jı).adığmr -f:öy11 -ecek vaziyet ~ddia edereK ,gelecek olam, gece-
tc bulwld~u da ~yan etmwtır. m.in içinden görüyorum; yüzünde 

21 temmuz 1940 

Nurıilla'1 Ataç 

mealnclen: 
BeyJerbeylııde Köp!Uce ma.ball~· 

de mektep .olqltmda 16 !No. tı Uııede 
tak,n lken 6-4·H-0 tarftdmie vefat ~· 
den ve ~rekee!ne mahkememaoe va· 
ıetyet edUmlt buhman Tevfik kızı ~ 
tııreden alacak ve borç lddlasmda bu· 
ıunanıarm bir ay n veraset \ddiasıp· 
da bulunanların da ne; ay içinde ves.a· 
ik Ye ıenedatı kanun1yeler1 De blrllk· 
te mahkememize müracaattan vıı ak· 
il h&lde tereke.sJn!.n h.aziney~ devir v~ 
teslim edileceği 11An olun.ur. 

Sot Rina aranıyor 
Bir _yavruya bakfüna.k fü:ere ıbol 

stl.tl11 ın:bhatli atlUüne ~or
TaJjp pJ.aıılarm af&bd&ld .u.e 
mllraoeatlul. ( l.,.~ 

;on gll~l;rln 111eaklan btlttln _pıt.Jlara Sok .kalalıııhk ~.P'lıımDkt.Ddır. DJln de hava tok sıcak olcSatu ~ 1aalli ~ ~~fut. ,'J'~ NimlerOe 
dlD _ı:ıoqa ~ ....... ,....., ... .. • tı .... -.,.ee. ~.., g'i:irttyorıımım. 

vm~ n..,w Mücıttr~ 
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Sebze 
halinin 

ve meyva 
acıklı h§li 

l Havana 
konferansında 

(Hqtarafı l lıı<'lde) 

1.stanbulun muhtelif ııemUerinden 
motör ve kayıklarla. gelen sebze
ler hı\l idaresinin klifi hamal bu· ' . lundurmııma.sı ve bınada da yer 
olmaması ytlzUnden mavna ve ka. 
yıklardan vaktinde boşaltılmamnk
ta. ve bazan bir ikl gUn kalarak 
bozulmaktadır· Bu yüzden §ehri
miz ve civarında bulunan yüzden 
fnzla bahçe s:ıbibl büyük zararla· 
ra uğramaktadırlar· Yalnız son bir 
kaç gün içinde en küçük zürra bi
le yüzlerce lira zarara girmiştir· 
Bu vnziyetln devamı ile mahvoıa· 
caklarmı gören müstahsillerden 
birçoğu yaptıkları müracaatlara 
kulak asılmadığmdan bfıl idaresini 

Bekarhk vergisi 
(Ha§ tarafı 1 lnclde) 

metlerine iştirak hususunda be· 
karlarla evliler arasında bir mü
savat temininde amil olacağını 
düıünmü~ ve bu mülahaza ile pro 
jeyi ka:bulc şayan görmüştür. Ma 
liye vekaleti §imdi, bu esas dahi~ 
linde yeni bir proje hazırlamaya 
ba§lamıştır • 

Yeni projeye göre 20 ya§tndan 
45 yaşına kadar kadın ve erkek 
bütün ıbekarlar vergiye tabi ola
caktır. Çocuklu dul kadmlarla 
malliller ve stlıhatleri evlenmeye 
müaaid olmayanlar vergiden mu
af olacaklardır. 

Bu vergi mikdan beklrlardan 
vergi almakta olan memleketlerin 
mevzuatı tetkik olunduktan son.
ra tesbit edilecektir. 

Londradaki baltık 
elçileri 

(Ba' tarafı ı lnclde) 
Let.onya ve Litva.nyanm Londra 

elçllerl de, F.stonya. elÇisinln bu 
teeebbll!Une mtlşablh te§ebbfuıler 
de bulurunu§la.rdır· 

Her Uç elçi, İngiltere ha.rlciye 
nezaretine her Uç memleketin kar
nunu Çl!lşNsine istinat eden bir 
muhtirn vermişlerdir. Elçiler bu 
muhtfra.da, seçiinin yaba.net tazyi· 
ki altmda vu.lruagelmiş olduğunu 
,ıesblte ça.lışma.ktadirla.r· 

AMERİKA DA ELÇİLERİ 
l'A?\'Il\IAKTA DEVAM 

EDİYOR 

Vaşhıgf.()n, 24 .(A· A.) - Röy. 
ter: 

Havanada bulunan Amerika Bir
le§ik devletleri .harldye nazın :S. 
Kordel Hul'a muvakkaten vckAJet 
etmekte olan B· Summer Vels, ga; 
zetecilerle yaptığı görUşnıede, Ee
tonya, Letonya. ve Litvanyanm 
Sovyeilor Bi~liği ta.rar~dan belğe. 
dilmiş olduğunu söylemlş ve "Ame 
rlka Birleşik devletleri kuvvet is
timali veyahut kuvvet tehdidi ile 
yapılsm, ekili faaliyetlere muha; 
liftir,, demiştir· . 

B· Vels, resmi beyanatta §unlan 
6Öylemlştir: 
"-Uç Baltık devleti Sovyetler Bir 
liğine iltihak karan almışlarsa da, 
Amerika. Birleşik devletleri, bu 
devletlerin elçilerini halen kuvve· 
tin ta.hakkUmU altında bulunan hU. 
kUmra.n hlikfımeUcrin elçUeri ola
rak tannnakta devam cyliyecek
tir.,, 

Fransayı terketmiş 
Fransızlar 

(Bnş tarafı 1 incide) 
ketlerle posta mlina.sebctleri §er&
itini matbuata. bildirmiştir-

BUtUn dlinya. ic;in mektuplar ka· 
bul edilmektedir. A vrupaya gide
cek mektuplar Lyon'dıı, diğer kr 
talara gidecek mektuplar Bordo. 
da da sant.ralize edilecektir· 

Telgraflıı.r, Fra.nsanm Alman iş
galindeki kısmı, Alına.nya, Belçika, 
Holanda, İtalya, Danimarka ve 
Nor;cç "hariç, dUnyanın bUtün di
ğer m~mlekotleri lçln ka.bul edil· 
mektedlr. 

İngiltere, istisnalar arnsmda da
hil değildir· 

Taksim bahçesinde 
bulunan pırlanta saat 
DUn a:ıb:ıh Taksim bahçesinde ça· ' 

h~n amelelerden Mehmet isminde bi
ri 7·8 yüz lira kıymetinde pırlantalı 
bir kadm kol aaaU bulm~tur. Polis 
!~! haber almış ve aut ameleden mU· 
aadero olunmu~tur. Saatin bahçede 
gezen bir ermeni doktorun rc!ikuı 
t&ra!mdan d!lııUrüldUğü ıınla~ılmış, 
aahlb1De iade ednmiatır. 

dava etmeğe karar vermişlerdir. 
Netice itJbarile hilde bUytik hir 
int.Wı.mııızlık bUkU.m 5ünnektedir. 
Gelen mallann bir kısmı mavna. 
!arda, motörlerde, kayıklarda, di
ğer kııımı da nhtıın ilzerlerinde ö
teye berine atılmış vazivettedir· 
Bu suretle mlihlm bir kısmı çUril· 
yen ve bozulan bu malların tabia
tile t1ağlam kalanlarmm maliyetle· 

Amerika hariciye nazırı 
Hul 

Avrupa 

ri artmakta ve İstanbul halkı bu 
maddeleri en bol zamanı olduğu 
he.ide pahalıya yemektedir· Alaka
darların ve bilhassa belediyenin • 
bu i§leri yoluna koyma.sınt ve mus· 
tah!!ilin malmı bir an evvel piya
saya çıkarmak hususunda tedbir· 
ler alınmasını bP.kliyoruz. 

müstemlekeleri 
için himaye 
teklif ettı 

J,a lfaune, 23 ( \. A.) - Röy
ter: 

Amerika devletleri konferansın
da söz alan Kordel Hul, garb nmıf 
kilreslndeki Avrupa milııtemlekele· 
ri üzerinde Amerika cumhuriyet
lerinin mUeterek bir himaye tesis 
etmeleri tek1ifini Amerika hükO. • 
metinin tuvib f'tti~ini beyan et
micrtir. 

ingiltere 
Milli Çekoılovak 
hük\ımetini tanıdı 

Londra, 2S (A.A.) - Çörçll, Avam 
kamarasında Çekoslovak hUkfimetl
nin tanmmım hakkında aıağıdaki 
beyaı:ı~tta bulunmuıtur: 

" - Çekoıılovak mllll komitesinin 
muvakkat Çekoslovak hUkQmeU ola
rak tanmmuı hakkında Lord Hali· 
taka ile Bene, araamda aon günler 
zarfında mektı"'llar teati edllml§tlr. 

Beneı, Çekoslovak mllll· komltealnlıl 
eııld l.zaamA iltihak eden bir çok ye
ni Aza ile teıekkUI etinlş olan mu· 
vakkat Çekoslovak hUk(UrıeUnln !n· 
glllz hUkOmeU ta.ra1mdan t&nmma.aı
nı rica etmJıtlr. 

Bu tanıma, Lord Hallfaka'm 21 
Temmuzda B. Benqe rtsnderdlğt bir 
mektupl11. bahsedllmlıtır. 

Lord Hallfak.l!lm mektubunun met
ni fUdur: 

"Aramızda vuku& gelen fikir tea· 
ti."1 neticealnde, alze aunu bildirmekle 
keııbl ıeref ederim ki, Jnglllz hüktl
metı, teeulla ebnil olan Çekoııtovak 
hUktlmetlnl tanımak ve bu hUktlmet
le doetane mUnuebetıere girmekle 
bahtiyardır. İnl{illz hU~meti, bu ta· 
nmı&dan dotan ,.e halledllmeııl icabe· 
den bazı meseleleri muv11.'k'kAt hUkQ
meUn mfimeaıı!llerl ile mUzakere et· 
mekle bahtiyar olacaktır.,. 

Aıağı Karpatlarda 
kurulacak Voyvodalık 

Budapeıte, 24 (a. a.) - Maur 
mebusan meclisi içtimaırıda bu sa 
bah baıvekil Teleki aıafı Kar
patlartn muhtariyetini ve apğı 
Karpatlarda bir voyvodalık tesi. · 
sini iatihdaf eden bir ikanun pro· 
jesi teklif etmi§tir. Adliye nazırı 
da hissiyatı milliyenin daha ener
jik bir ıckilde himayesi hakkında 
bir kanun projesi teklif etmi§tir. 

Adliye vekilinin 
tetkikleri 

Adliye veklll lı"ethi OkyBr dUn 
adliyeye gelerek mahkemeleri ve ka· 
temleri dol&fmıı, muhakeme dinle· 
mlı ve tetkiklerde bulunmuştur. 

Vekil bundan sonra hukuk mahke· 
melerlnln çalııtığı eııkl Tomruk 
blna.ııma gitmtı, meııalyi tetkik et· 
tikten sonra K&dık6yüne ıeçmiıtır. 
Kadık~y mahkemesinden sonra ü11· 
kUdard& yeni yapılan adliye ııarayını 
geznıl§Ur. Vekil bllAhare üakUdar h&
plahanestnt ziyaret ederek mllhkOm· 
lıLrl& konuımuıtur. 

Vekilin tetkikatı btlhua& mabkQm· 
larm ula.hı hal eylemel"r!, muhakeme· 
terin aUraUe g8rUlmvıl için alınacak 
tedbirlerin teııbltlnl lltlhdat etmekle· 
dir. 

Gönüllü yardımcı 
hemıire kursları 

Falih askerlik ,ubtıindtn: 
1 - 15 ey!Ol 9.ıo tarihinden iti

baren Gülhane, Gümıı~~ııyu Te Hay
darpa~a hastanelerinde açılacak 
gönüllü yardımcı hemşireler kur
su !cin şimdiden kayıda başlana. 

caktır. 
2 - 20.40 yaşları arasındaki o. 

kur yazar olan bayanlar tercih e. 
dileceklerdfr. , 

3 - Kurs mfiddeU 2 buçuk :ıy
dır. Devam saatleri öl!leden sonra 
saat 1' ten 17 ye kadardır. 

4 - hteklileri a 5 eyJül 9 tO ~ü
nüne k:ıdar (cuınartc~i RÜnleri h:ı_ 
rld her gün öğleden sonra asker. 
lik şubesi binasınıla kayıt ,., ka
bul muameleleri ~·apılacaAınclan iki 
kıla ve~lka foto~rarile nüfu~ cilı
ılanları heraberinde mliracaatları 
ilAn olunur. 

Suadiye civarında 
bulunan kadın ceıedi 
DUn saat 13,30 da Suadlye lakeleıl 

civarında denizde ihtiyar bir kadm 
cesedi bulunmuıtur. Yapılan tahkikat 
ta bunun ErenköytınC!e fırm aokağm· 
d.!ı. 8 numaralı evde oturan 80 yıı,.Ja· 
rmda Ayııe olduğu anlaaılmııtrr. üs· 
küdar mUddeiumumıııtt ve ]:'Olia 
tahkikata bqlamralardır. 

B. Hul l!lözl\ne göyle devam et· 
miştir: 

''Bu müııtemlekderi zapletmek 
veya. haklmiyetimlzl onlara t~mil 
etmek veya bu müstemlekeleri her 
hangi bir ~ckilde nüfuz dairemiz al
tına almak arzuımnda değiliz. Bu· 
nunla beraber Avrupa ihtilafları 
halledilirken veya bir harp mey
danında bu ihtilaflarda uzlaşma • 
lar yapmak için bu mmta.kalarm 
bir mübadele madde3l olmalarına 
müsaade etmlyebillriz. 

Bu \'atiyet garb nıııtf küresinin 
sulh ve emniyetine kareı ancak bir 
tehlike tclikki P.dilebilir· Çiinkil 
bu hal Amerika devletleri 11i11temi 
buicinde bir yahancı l!islemin yıı.
radrlabileceğin.ı delAlet eder· 

Bunun içindir ki bu mıntakalarm 
hıtli hazır Kt&tülerini değiştirmeği 
iBtihdat eder· Her gayret, i.!lter 
terk, ister devir ,.,,~·a şimdiye ka
dar tatbik edilen konlroliln 7.Afa 
duçar olmaıııt ııureUerile olımn, bfi· 
tün Amerika cumhuriyetleri için 
derin Ve acil bir f'ndişe mP.VZUU 

teekil edecektir. Binaenaleyh bu 
mllşterek meselP.nin elbirliğile tet
kik.ini dtişUnmekliğimlıl a11\]dır· Sii. 
ratle ve tereddtifJııüz h&rekete ge
çebi!PCek bir h&lde hulunmalıyır.. 

Hareketiııili.in büttin Amerika 
cumhuriyetleri nıunınA. üa erliler.ek 
mUeterP.k bir vetıa~·et ıc'klinde ot· 
ması telkin rdilrfi. 

Amerika hiikCımPti hu t~lkini 
kabul edn ''e fırMt düştüğil tak
dirde infazma iştirRk elmPğe de 
hazırdır. 

HPrhangi bir mmta.ka İİ7.ı>rinde 
mlişterek bir ne7.aret tl'ıııiııi A meri· 
ka cumhuriyeUerindt'n hiri için h11-
11usi bir menfaat fikrini hatıra ge. 
tirnıemelidir. :Müşterek bir hima -
yenl.n hedefi hUliln Amerika mil· 
!etlerinin ,.e himaye ıtltma ı\!man 
mmtakanrn menfaat ve cmnlyetle
rine hadim olm~.yı i'IUhdaf etmeli· 
dir· Bundan bqka, şerait mUsaade 
eder etmez bu mıntaka hif!ayettP.
ki hakimiyetini ikti~ap et meli VI". 

yıı hft.kim:iyetini bizZl\t m Usla k il"n 
idame edecek kabiliyete gelince 
istiklali ilan edilmelidir·,, 

AR.JA.NTtN TARAFTAR 
DEGtJ, 

Ne,york. 2ll (A; A·) - P.öyt,.r: 
B· Kprdel Hul'un nutku ha.kkm

dıı. mtifalea yürüten Nevyork Tay. 
mil'! ı;ıuetesinin Le. Ha\'ane muhıı.
birine göre, vaziyetin istikrarına 
intiuıren garb ıınıı:C kilresindr.ki 
Avrupa müstPmlekeleri üzerine B. 
Kordel Hul'un huıa.vvur ettiği ı,e
kilde mütterek hir htmr.yı:ı t~isi 
için kat'! hlr pl!nm çizilmesine Ar
jantinin riyaset ettiği bir kıemı A
merikl\ cumhuriyetleri tıtrafından 
miltecekkil bir hlok taraftar <le • 
ğildir. 

Muharririn bildirdiğine nuaraıı, 
Alman diplomatllm ve gayri rNı. 
mi milşahltleri garb nmtf küreain
dekl Avnıpahlara. ait mll!temle r 

kelerin İngilizlerin eline dilşme111i
ne mlni olacak her planı Alınan· 
yanm mUsait bir tarzda ka.rşlhyıı
cağt e-ayiasmı yaymaktadırlar· 

ALM.l.N\'A A.AIERİKA\"A AYAK 
JHSAMIYAOAK 

Ne,·york, 23 (A· A·) -Ne\'york 
Herald Trlbune gazetet1!, Havana.. 
da B· Kordel Hul'un vermiş oldu
ğu nutuk hııkkmda mtlt&lea derme· 
yan ederek şöyle yllZmaktadrr: 

Garp yan Jcüre1Jindeki ecnebt 
mUstemlekeler!nln Alına.nyaya inti 
kali ihtiı'nalleri tama.men bertaraf 
edilın~tfr. B· Hul, böyle bir inti
kale mlnl olmak için icabmda 
kuvvete mUracut edilet"eğinl söy
lemiştir. Bu beyanat, Alrnanyanm 
Atlantik denizinin bu taratma a -
yak atmuma m!nl olmak hakkın. 
daki Amerikan azmini daha. vaz.ıh 
kılmakta.dır. Pl!n H.avanada itti -
fakla kabul Pdildi~ tak<Hrdıo, Al • 
manyay:\ bizim yarı kUremiz hari
r.inde kalma.sı !Uzumu tebliğ edi" 
lecektir· 

Parti GruPu ne dün, ne de 
bugün toplanmış değildir 

Biri dün akşam, diğeri 1:9u sabah çıkan iki gazete, 
Maarif vekiline bu muhıııryyel içtimada rakamla

ra müıtenit i.zahatJbile verdirdiler! 
B\lyUI< .Millet Mecllııt Parti Gırııpunun 
dUn tortal\muıı mukarrerdl. Ru top·• 
ıa.ntı yapılamamı§, ve dUnkU nUaha·•ı 
nnzda kııydettlğimlz ı;lhl, lçUma bu·• 
(Unl" kalmıı giblydl. 

Ankaradan aldığımu: mıılümata gö· 
re, Parti Grupu dUn olma.dıgı gibi ı l 
buı:Un da toplanamamııtır. EaaııenıJ 
bugün BllyUk Mllll'!t Mecllııl topla.na~ 
ca~ clh"tı~ Parti Cnıpu tcıplantııun 
tur.um goruımemtıtlr. 

Blnl\enateyh dUn akaamkl bir gar.e-

tenin tam yedi aUtunhık Aerhıvha ile 
Parti Grnpıı içtlmamın yapıldığı 
ve Ma;\ri! vekilinin o ııaatte imtihan· 
lardaki muv11ffaklyetsl7Jlk nlııbellne 
dair ımal takrlrine C"vap va izahat 
vermekte oldu~ı hakkınd:ı.kl haber 
tamamen asılı117:dır. B·ı 11ııbahkl bir 
gazele df' lrl harflerle Parti gnıpunun 
toplandığmı yaz.mış, hattA bu muhay
}'l'I tophmtıda :Maarif vekiline aynı 
nıE'\'Z•J Uz•rlnde rııkıı.mlııra müstenit 
izahat bile nrdlrmi~tir! 

Köy ensHtüleri içın 
açılan mtüsabaka 
10 vilayet için devam ediyor 

I 

Ankar•, 23 ( A.A.) - Maariq 
Vekilliğinden bildirilmektedir: 

Memleketin muht~fü yerlcritı4 
de ac;ılan köy enstitüleri/ için yap_ 
tınlacak yeni binaların ıava.n pco. 
jeleriyle vaziyet planla'? ü~ ay 
evvel memleket mimarl:ı:rr arasın. 
da müsabakaya koııulmıtŞhı. Bun. 
lardan Antalyaya 17 kilbmetre u. 
zakta Aksu köy enıtitill!üne ait 
müsabaka 15 temmuz 1\940 tari. 
hin.de ıona trmiı. 18 1 ~e":'muz 
1940 tarihinde toplanan \JUn bu 
müsabakaya iıtirak eden mimar. 
ların cserlerini tetkik e*rek bi. 
r~nci, ikinci ve üçür.cliyürcsmiı:. 
tır. 

Juri, ilk öğretim umum miidiL . 
rü Hakk1Tong11ç, macırinvekilliği; 
başmüfettişi Dr. Celal Otman., 
nafia vekilliği mümessili Sinan , 
Mimaroğlu. vüksek mimaır\ar bir.• 
Ji~i miimessili Hiiımü Tüm~r. ta•l 
lim ve terbiye u:asmdan. "Env,.r,c 
Ziya Kt\ral, maarif vclc\l!i~i mü4 
fetti~lrrinden ffayrull;ıh örs'ten 
tc§kil edilmiştir. 

' Müı.ıabakay;ı iştirak erlcn mi.,1 

marlardan teklifini 11157 nımu.ı: 
ile veren yüksek mimar Asım 
Mutlunun n~rteri ~artnamcyef 
uy~11nluk, mahalli mab:emc ve 
stili gözönünde tutuş, binaların 
cephelerini meltem ve manavı-at\l 
rii~garl~rın1 ala~ak şeki~e te~!ip~ 
edı~. mues!e11enın e-ıwcsıne l!'Orıc 

Japon kuvvetleri 
geri çekildi 

"ıtnıhay, 23 (A.A.) - Bahriye 

binaların heyeti umumivcsiı,i en 
iyi yerlere getiriı, yolları araı:ı. 

nin tabii durumuna uyduruş ba
kımından kusursuz bulunmlış .;e 
birinci olarak secilmiştir. 

Mimar Fazıl Aysu ve yardımcı 
Şinasi Girayın eseri ikincili. l'Ii
mar Ntcmi Ateşiıı eseri de üçün. ' 
cü sayılmışhr. 

Köy enstitüleri binaları için ıı. 
çılan müsabaka devam etmekte. 
dir. Diğer cnstiti.ilerin miis;ıblka 
müddetleri şu tarihlerde bitecek. 
tir: 

Malatya (Akçadağ) 10 ağus
tos 1940, Trabzon (Beşikdü1ü) 
15 ağustoı; 1940, Balıkesir (Sa
va!tepc) 21 a~ustoı 1940. Koca. 
eli (Arifiye) 16 eylül 1940. tıı_ 
parta (Gönen) 14 ilktcşrin 1940, 
Kayseri (Pazarören) 4 sonteşrin 
l 940. Kastamonu ( Göltöy) t 4 
snntcşrin 1940. S1-vhan (Dii:-.içi -
Haruniye) 16 ilkkanun 1940, 
Kırklareli (Bedirli) 30 ilkkiinun 
ı 940, Eskieehir (Çift~ler: Mah. 
mudivc \'c Hamidiyc) 2 sonka. 
nun 1941. 

Bu mÜ!;a\.ı:\kı.larcfa hirintive 2 
bin. ikinciye hin lira mükafat. ii. 
çiincü ve rlörriiincüye 1 50 şer li. 
ra zaruri maııraf kar~ılıl:r verıL 
mcktcdir. Müsabaka sart'1a:ne1:-. 
ri vilavet maarif miidi.irlii~derin. 
den. ~nstitü miidürlüklerinclen, 
vek:llik ilk öğretim ıımum mii. 
rlürliiı?ürrl,.n alın;ıbitir. 

Almanya da 
balolara ikr gece 
n1üsaade edıldı 
R.-.rlin, 21 (.\. A·l - 1). N. ~. 

F'ührerin l"nırill:'. r,.'\rşıınıha ve r.ıı· 
marteıri akı;amlıııı, ı:a ıı. t 1[l rl ıı n 

l'!Onra umumi h:dolara ycnidC'n mii. 
saadc P.<lilmiştir. 

Amerikada 
mecburi " '· ıtöq 

askerliğe doO~ -~~ 
Antrenman yapıl' '-~t ı 

üzere e Çtt~ 

42 milyon erk ""uo 

çağrılacak ~ 
\ '11si11ufnn, 2~1 ( A.A,,) ,.....~c 

mrclisinin askerlik işleri tııe 
ni, Amerika 'Rirleşik rlc"lt 
mecburi askeri aıılrerıın9 " 111 
ihdaı; eden hir kıı.nun prc;Pe5 
\· iıı cylenıhtir. 18 

nıı kanun projesine giıre• ııı 
~ınılırn 61 yıı~ına knıl:ır ' 2 dt 
erkek, aııtrennı:ın itin k~) ~ 1 
cek -re sıılren:nıırı:ı çsı>ıırıl8~ 

f.11 kanıın proje~inin ön" 
ki harta i'ıvan 111cclisinde ~ 
nıe~ine inıiınr olıınnı:ıklodır~, 

flarhiye ne1.areli ııanıınıı s )ılı 
lcmcye saliıhiyctıar hir 101• ıl~ 
ıııın flroil'~in in si~lr.ıııc ,ııörf• ,_,c 
ııe 1arfınıla 21 yoşın.Jıın 30 ~P 
'~ '"r hir hııçuk milynn rr~t 
l.;r.rl anlrenmJna ı:ılıi ıutııl~ 
hllılirrni~tlr. 

İngiliz müdafaas~ 
yardım içın ; 

A~erika ve Kanr.<1~~ 
Onlıinler ce taP· 

· yapılıyor 
Jlir.\ \ ork, 2~ (.\,ı\,) - l"~ 

n .. r~ld T.nbune ı:aZ"ll'sinC ~ 
tu!rlcre gorr, lo"ord fabrıka"ı ll' 
fabrikalarında lnı;lllcre lt111 t 
mntörU imalinden lmUnl' 1 ııı 
makla beraber Kıtnada hUcl~~ 
cinde Onlarlo'dald Vin<fs01 ~ 
nnn diğer (ıı brik ası 1 ngııtef(~ 
rlnl temin için gece ~lindılı C {!o 

ladır. F' o r d ~ n J{ııll;~. ~ 
teş1'ı1Mmın mlldUrü Ca111pbC rJfJ 
rll\ kumr'\nyasının hatrn r.O 
törlU 11 re.ha imaliyle nırş;u~, 
nu, bunun l o.noo nlnln Kıın11 ıt 
nıetlntı v~ 40.000 nin tle ıng'o 
diğer Jn~llız imparRtnrıugıı ~ıtı1' 
lerin.,. alt btılıın<hı~ııntı ııtl> 111ıııı imal pltınının mlihinı bir w~ 
~ilk tan1<1ar teşkil elın .. ktcd~·.,, 
A Crikaı;ı, 'Yf:rıl Zelanrla, JJIO ~ı 
MalN>.yA ~11belrrl de ınıp." 
harp m:ıl:::emcsi imatllc ııır 
lcr. 

Emniyet ~ 
teşkilatında ter 

ve nakiller 
1
, 

Liste dün İ&tnnbıl 
bildirildi . 11 

1 

fjmniycl tı>~killtlınlia yl'r111~1ı 1 
lnfi ve nakillere ıut liııte d l'ıırı 
hul cmniy"t mli<lilrliig-ıınn 11',. 10ı 
tir. Hırinci ~ubf'l nılıdılr mU-' f t 
l!in tcrflıı n Nı~dc bırınd ı;ı~r. r 
yrt llnıırlfğınr. tayin r-dıl1!1 dı&l' 
murlar arR-mda da 80 (}() i<S 
ve ı avın vardır. 

nr.zareti namına ııöı.: ıöylem,.ğe ıal.l. · 
hiyettar bir .Japonyalı ,ahslyel, Çin 
1111kı-rl tesisatını lmhıı. etmek Uzere 
:Mengrn mıntıı.kumdıı. Chlnhalye Ilı 
rl\Ç edıtmiı olan Japon bahriye mllret· 
tebatmm va.zt!elerlnl ikmal ettlkt,.n 
sonra geri tf!klldlklerlnl bildirmekte· 
dir. 

Mezk(lr fllhslyf't, 10 Çil\ bat.uya· 
ııının imha edlldlğ"ınl ııöyleml§llr. JA· 
ponyanm hiçbir zaman Chinhal'yl iş· 
ı:al etrnek nlyeUnde olmadığını, bu 
thraç ameliyesinin ııtrl Çin uhıllcrln· 
den Japon Abtu'kıunna mani c>lunmam 
nm önUn11 geçrnf'k nıak.!!adlle yapılmıı 
oıduğunıı l!Ave etmı;;tır. 

Htl'J.J<:f\ orırnA t>.\ 
Rayrf'uth, 2i <A· ,\,) - n. N. Iİ 

R. - Bayrcuth nP. Vagn"r rf'!lti- H~I binnsmdn he 

Eden yabancı 
lejyonların hazır 
olduğunu bildirdi 

i 

JA>ndrl\ ::ı (A.A.) - J.~ll'n 
Avam Ramanuıında y"hııncı lej· 

yon teıklll hllkkındıı. l>eyıo.nıı.tta bıılu· 
narıı.k d .. mJ~tır Jel: ••a1.zım1., birlikte 
roUıterek dAv11. tçlı:ı mllcıı.rtelr. eden 
yabanct mrmleket l"'batı.larmıt. ait 
te§Pkküllerln tenslklnif.- mUblm .... 
rakl<l vardır. Fran117., Jıh, Çf'k, Jfo· 
ıanda ve "Belçika kıt.aları tamsmtn 
ttnıdk edilmek Uzeredlr. , 

vali, tm hıı,rb ıııenl"Sİ, a!kerlcr vr açıldı ~ 
i~il,.r için ''Şe\'kle Jrnvvr.t •• lr.,ki ı~ ·· 
?alt larafmdan or~ani.zc edilmifjtir. 

1 

llııl hinMmel;1. yapılan /r 
bu.giln Rçıtmıtıtır. 

Jt'iihr"r, rliin, ''Allahlıum ı:-rııpıı., -----·----
oreraıımrn temsilinde hıılıınmıı~- ~ 
tı.ır. Amerikanın f rt'tJ 

Havana konefran11nda 
gizli celse 

L1t Havans, 24 (a. il.) - A. 
merika devletleri konferansı hıı

gün 2'izli bir celse ak.detmi~tir. 
Amerika hariciye nazın Korrlel 
Hııl, "sulhun korunması komis
yonn" reisliğine M ekıika maliye 
nazın Sııarez. "iktisadt i~lcr ko
misyonu" şefli~inc, Arjantin mu 
rahhası Melo hitauflrk konıisyo
nu §Cfliğine intihap cdilmi~lrrdir. 

. . .. ~efiri fi''°~ 
\ l'••nı:ton, _i (.\, \,) - r,ıı 

ki Amt'riluın ~t'flri RuJJltt. ' 1 r 
1f' h,.rahı-r Jlpyılrarlrn ı:-ıtnı 1~ 

.•Al 

B. ··rlw· 
ır esrarcı cu ~ı 

halinde y;ıt.kals~,ı <' 
tıC. 7.abıta, meşhur r..ımı r 1111 • < 

çlclı!I Hannı dün Top!:!Qrırd r Jl 
meşhııt halındl'! yakalıımışl' ·, 8 

mı>mıırlıırı s::nrllncc r.f"!blrtdt~tfl' :1 ,t bir avııç Nı·arı 11ğ7.1DR ıı ,ııt.''I 
rnu~tıır, Memurlar rterııal ti";~ 
Reyo~Ju hast.anuinc kıtfdrrıtı~,ı-lt"ıll 
desinı yrkalarıık eıırarıarı dtl~ 
Jıı.rdır. Suçlıı buı:tin .ııu~ 

11.dliyf'ye YeriırcekUr. 

V AKIT matbaası 
. 'A.lmanyadarı b!' 

tAlebemiz geld~~ 
.Almıı.nyaria lkhsat tp.hl'ill ,t 

Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namma dizil İşleri alır. 

ltl nlan talebelcrimlı:den JJ 1ıc:,t~ 
baftoğlu tatilini geçırıne!C ,eİıl4 ~ 
.ııab&hkl knnvıı.nslyonell• ,rl ıl 
,;•lml§Ur. Hlkmet Yl1Z~ tıtl' ~ 
manyada bulunan Ttlrk 1" t <' 

rını çnk iyi vıı~lyet.l11 oldukta , L\ 
mıı.nlıı.rm TllrJd .. re ııon d-~rr • 
l' m-ıe -ttiklf!rint ııôylcrnlştlı f'" 

r.ıı 1111h11bkl ke>nvans•yc-nf! 1 l' 
z- 30 kişihk hir Leh ınuıte' 
daha ;-etırmi§tir. 
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...... ~ derhal emir nrdi: 
~ ~eY\1s, hemen §im· 

't ICuaeıı tevkif &
ğ, ~ dikkati celbet.. 
ntn..n-'.. l\en<lilini yazılı&· 
--~tız. Otomobtllmi 

'" ... le art 
Clııt dae &datlar:r, bulunan 
~Yalan, birahane ıa. 

doı 'Verilen ekmek u. 
' bt durdular. Top modeli· 

ı.,._ r itina göeterildl, ODU 

"''~bir · •epete yerlqtlr. 

t{;~ 
'~ ~anc sahibi ile kan

terıe hihıerde bulunduktan 
' gi... l'iııde bıraktı. Dedi ki: r ... , te'V\i 
~ daiıııa f ebnlyonıın. Belkl 

~ d~lın 8erbc!ıt brrakır Ye f5i. 
l ~f tlınenize ma.ni olmam 
~ 1" . ~ ttııı~ %3.brtanın hima:resl-

' ' lAuın ... ''-"&adaşlanmd:ı."l birini 
.&.ı~ bakın işte şu nıc. 

~1 b ca}ı nıUkemmcl bilir· 
"'<it u llkıam tekrar a~tı· 

ile IU 
~" retıo hareket et. " ettı,ı;.,_ 
'el'lr t>Ute dair o size ta-
~ ~ Ona itaat eders-0niz 
'14at~ Yrr1ı olur. Llkln k•d.L 

'C!l.lğa 
~i bo t'!ebbüı fldenıeniz 

~~ll. l'larsnnz. Anlqtldr .. 

'~b~ *** 
k._., ıuna dönd·· ."4:\ """eli . u*' u uman 
O!-ıd ' iıi ın~ınu.nm neza. 
~I 11. btıldu. M~murlara: 
~· 'tınla yalnız bttakı.. 
tl ~ı ,Ylğ 
~ ~elt a kalknıı.ştı. Saklna· 
'etinin ceplerinde Rö. 

' '· a reı;u. 
~eli" 

~lıı~ ~~fi içtri girdiği za
t huı 

b.--.ıı U U?ıan ''e şaplra..<rile 
.~ tıitarmıık lçfa mMa.. 

u. I! bı 
ı., ""'111, , t'P.lttığı dosya kut.o· 
-111ıe ~tı. ~elin göıleri. 
~ raJc. 
.._~tol' · 
-~ilde ~:ı~el, dedi, artık in· 

\ ~ ş~di "\'iynna bl. 
~~ geliyorum. Gizli o

ı.tarfı l>osyalannı21 aldım. 
~·tır'ii toJ>un modelini bu.. 

'
~ nı. "D.n.P." fabrlka-

eıı ,_" . te " ..... an ve ~e ve.. 
~ "k!f edtıaı. 

\ ltı~' l'teuz de tevkif edil
:"'!ta ı.. ••• "e t uwundular. HUd& 

'\ •eı.. ti&a Volt mevkufM. 
'-.. · dt hııı iUl"l.fta bulundu.. 
t ~ \Uıaealdar ... 

' U do~r Kuacıe baktı, 
~•~•tarak de'-am etti: 
~lla~:erı biti ... Ya ~IJdikle
"-~iı 
'' ~ Ve Den t!e efd 

' t altmda serbest 
~lrtnı arqtırmm. 

'&..... ~11-t • ben de sizi ıı... 
~ ~. • tahkikata de • 

~e 1 'iel'b llualuk, Amerika 
~e be hıcte caniyaııc ma· 

~ Ilı~ lkJ de kn.Wle ltlıam 
~t~1:-ıeye verilecenl • 

~ bnı "Ilı ne demek oldu. 

" dt l'ılıtiz. 
!l\ı' ~ ~~;.._~vab verin. 

~,llt;t-.. fakat dimdik 
. 1 k\t~e duran dok
"ııı~ _ bir ifadeyle cevab 

'>o~ )',~ • Söyııyecek lıigbir 

,, lu katı kararınız mı? 

'~~Çattı: 
'·'~il· Size çok ıatı· 
\\~ d~ 't&Jıht anlama .. 
,, fil, lllanen! Dik" 

~ ~e· 
~'~Ut l'i .Alınan teplll· 
"- _d..... lrarııı•.I•. .. "111 ·1111e1r auı • 
~ .l'ttt'ft !atıyorsunuz? 
,.. lıl't... ll\bsiniz ., 

~'L ~ır ' "&ı. btr eöz" 

~ 
~ ... um yok. 

• "iZ • • ~~la, bılırsiniz. Ken. 

~ltı. 'b~tı .. 
~ tin.i. deği9Urip de-

t l\.&ııc1 • . 
Ilı! • SU bır kadr 

Xuael titredi· 
- Bu kadına olan qlan:rz bir 

lht..lraa dereceeindedir· Onun için 
bnruzdan bopnmağa, yeni bir iz. 
divaca, her :tedaklrlığa llazıramı:z. 

Kuaeliu alnmı ter damlatan 

bplam11tt• 
- O halde §u mektuplan oku· 

f\UIUZ• 

llaaanm üzerine doktorun önU· 
ne doğru yirmi kadar mektup 
Jroydn· Bunlar katlan açılmıw ve 
tarihlerine göre .srrt.lanmııtı· 

Rönar bunu yaptıktan sonra dL 
p.nya çıktı ve doktor Kasscll yat
n:a: bırakb· Fakat hakiknttc y:ıl

JUZ değildi; blti~ik bir odııdan iki 
"G· Men" gizli bir menCuden onu 
:özetliyor ve icabında miidabaleye 
118.Zlr bulunuyordu. 

* * * 
Rön:ı.r, kltibirJn oda.cruıda, Hllda 

ile Şnayderin getirllmelcrinl em
retti. Doktor .Knsselc düşlinme 

; 

mühleti olarak ,·erd'ğl on be~ da· 
kika zarfında vak.it geçirmek için 
de piposunu dold.unıp yaktı· 
Yanına C\'Vc!İı. Hild:ı, bir dakika 

aonra da ~nayder geliıildi. Rönar 

bir L~arctle onlara all.!malarmı cm· 
retti· On beş daklkalık mUhlet bi. 

tlnce ayağa kalktı: 
- Matmazel Keynlıaver, dedi, 

beni takip ediniz· Sh': M· ŞnRyder 

burada kalma:· 
BU1'08Una geçen kapı~ı l\Çaralr. 

yUrüdil, Hilda peoinden gitti· 
Birkaç "anfye sonra, geniş \'e 

derin bir koltuğa gömillm\1§ olan 
doktor I\u.selin arkMınrla, üç a
dnn geride yanyana idiler· Kassel 
onların geldiğini duymamıştı. Ba
fDIJ ancak P..önarm seeini U.,it.tiğl 
zaman kaldrrdı· Rönar ~ylo diyor· 

du: 
- :Matmazel Keyuba\'i:ır, eö:r • 

lemeğe karar verdiniz mi? 

Hilda h~yecıı.n4a.n. tJPi,)·ot,dU· 
Kaaaelin önünde ma.aa.nın üatUnde 
ve Kasselin elinde birtakım melr: 
tuplar gönnüştü, Hele Krı.saf'1i.n 
elinde olanı derhal tanunf§t.J. Bun. 
1ar daha pek ya'ltmlarda eevgilı.t 

Gotfrld Şlagerden almış olduğu 
mektuplardı· Kendi kendine: 

- Doktor her ,eyi biliyor. di) o 
dilfilndil. Onun tablatini blllrlm· 
Kmtançlık ve kin hislerile h«:.r ıe
yl eöyliyecelı:, Şlageri ve beni mah· 
vetmck için ne yapmak llzmıu yr. 
pacakt.Jr. 
Şu halde ıusmalda bir ıey k&· 

.u.nacak değilim· Billki.ıı bu Stte 
yepne kurban ben olurum· )(1.• 

dank1 öyle, ben de itiraf eder, 

tu.rtulmağa t.alt~nm· Gotfrldime 
kaw§ID&k isterim; fakat Alman.. 
yad& değil; çUnkil oraya ayak a
tar atmaz, itirafta bulunduğum l· 
ç!n beni yakalarlar· Onunla Ame· 
:dkada bul~urum· O buraya gelir 
ve hiçbir tehlikeye maruz kalmu. 
Onun ''Gestapo'' do.n da korkuau 
olamaz, çUnkil o mesele pat.lak 
\'ermezden evvel ''Bi3mark,. ile 
hareket etmişti, Berlince bir suçu 

g6rillemez. 
Hilda bunları ~imşek hızıyla 

zihninden ıeçirmig ve kararını 

vermi~ti. 

Rönara cevab verdi: 
- Her oe;i anlatacağnn. 
Sabit nazarlarla, hiddet kıvıl • 

cmıları saçan. Kaııselin gözlerinin 
içine baktı. Doktor oturduğu yer. 
den ayağa kalkmıştı, elinde tuttu• 

ğu mektubu masanın üzerine fır • 
lattı. Odada ağır bir 11ilküt oldu. 

Nihayet doktor Kuseı, hiddet 
ve kinden tltrlyen bir aeele hay

lardı: 

- Kaltak! Pi• kaltak! Demek 
luıa.plı hareketlerinde ben.iıh ar • 
sumu tahrik eder. aşkımı köriikler 
ve teıvik ederken i.şıkmm bir esi· 
rinden başka bir şey d~lmiısin· 

Beni casmıluyor, bana ihanet edi· 
yormu~sun. Halbuki ben acni ka
mn yapmak istiyor. fahi~e bir ca
ıusun önünde diz çöküyordum ! 

Hilda mukabele etti: 
- Ya !!Cn? Sqı de itı;li bir ca· 

sualan bsşka ne!!n ki': 
(Onama nr) 

H A B E R - Aqam Postan 

Şaka taralı 

Spor haberleri de 
Ajans haberleri gibi 

birbirlerine benziyorlar ... 
Ali hoca, hoca Ali olduğu .zaman mana değişmi
yor ama, gece kandilini Kandil gecesi yapar sah 

işin alt tarafını siz düşünün artık .... 
Geçen gün hir arkadaş, gazete· tafsilat o hafta ?kinci planda ka

lerin çoğal mı~ olmasından şika- lan bi rmaçın tafsilatıdır. 
yet ediyor, ap.ğı yukan diyordu Ertesi günü bu i..:le alakalı kim 
ki: :t 

- Ne oluyor sanki? İçlerinde 
deği,ik bir ~ey mi var? Hele şim
di Kel Hasanın el ilanları ka.dar 
daraldıktan sonra ... Hepsinde ay. 
ni ajans haberleri. Ayni sermaye. 
Fakat iş anlayı~ ve istifade kabi
liyetine kalmı~ ... Birinde manşet. 
ler iri iri harflerle .. Diğerinde u· 
facık ! .. Evvelden hiç olmazsa ro• 
manl2r, hikayeler, rö?ortajlar, mi 
zah, çocuk, sinema, kadın sahi· 
feleri vardı. Sonra her gazetenin' 
sporu bambaşka idi. Kimisi Fene. 
ri tutar, kimisi Ga~atasaraylı ol· 
duğunu barbar bağırır. K.imi res
men Beşikta§h olduğunu ıöyler
di. Halbuki §İmc!i spor da kalma. 
dı. Onlar da artık ajans haberi gi 
bi ... Her gazetede hemen ayni 
§eyler ... tarafdarlık yapacak yu·ı 
yı sığdıracak yer bulamayorlar .. 

Bira~ dütilndüm de arka.daıı· 
mın bu İJte çok yanıldığmt öğ
rendim. Çilnkii evvelden emin o. 
Jun sporda da değişen bir ~ey 
yoktu ... 

Vaziyeti kavramaya çalıphm: 
Her gazetenin 1 O tane spor 

mı.:harriri yok. Halbuki tehrin 
muhtelif semtlerinde muhtelif 
apor hareketleri yapılir. Ertesi 
~ü onları gazeteye koymak ti· 
zım. Yaratacak değilain ya .• Ni· 
bayet, o da fazla fazla yanında 
2 de yardımcr olduğunu farıc~ 

delim. Fakat, 1stanbulda bilha~&a 
kııın, 7 muhtelif yerde mühüiı 
apor hareketlerinin olduğunu çok 
iyi hatırlarım. 
Şu halde geri kalanlan nereden 

tedarik edeceksin? .. 
Sağ olsun çömezler! .. Yani bu 

ifin amatörleri. Sen en mUhim 
yerde vazifeni yaparken, o da 
meseli ıokak kotuıuna ittirak e
den bir atletciktir. Y&rlftan eon
ıa çantası elinde ıelir, maltımat 
verir cider. 

Arası a.z geçmeden telefon ça
lar: 

-Aman Jr.ardqim. Sende filin 
ca mllaabakanın tafsitttr var mr? 

-Yok! .. 
diyemenin .. Çünkil 10.15 da

kika sonra •en de O:ta muhtaç O• 
Jacakım: 

- Var ... vereyim ... yar ... 
Sen söylenin o da yazar. 
tyilik yaptığın için memnun-

sun da ... Çilnkü ondan da arkada-
11 isteyecek ... Belki arkadaım ar.' 
bdaşı da var ki ayni §eyi bek
liyor ... 

Dostunun dostu, dostun da 
aostu olduğu gibi ... 

Şimdi farzcdelim ki verdiğin 

sc mesela senin yazdığın gazete· 
yi abr... Okuyan da mesela Ve. 
!alıdır ... 

- Oooo !. bal gibi Fenerin ta· 
raidarJığını yapm:ş, baksana ne 
yazıyor: 

Ji'cnerbahçe Jüncü golünü Ve
fa be!clerinin bütün gayretlerine 
rağmen sıkı bir §Ütle kazan<lı ... 

nalbuki §iİt hiç de sıkı .değil· 
Sonu bizim iki bekimiz mani ol. 
mak için bir gayret de sarfcde
mediler . 

Ayni yazıyı, noktası vergülüne 
kadar aynen başka bir gazetede 
okuyacak Fenerli de: 

- Bu gazete de nedense Ve. 
fayı tutar. Baksana golü :atanın 
ismini reklam olur diye yazma
yor. 

Şeklinde bir düşünceye sahip 
olur. 

Ayni cümleyi üçüncü b:r gaze· 
tede okuyacak bir Galatasaraylı 
da ne hüküm verecektir, Allah 
bilir! .. 

Demek istediğim şu: Ekseriya 
•por yazıan da gazetelerde he
men hemen yni ... Fakat gazetele
rin kılıkları, tanınıılırı manalan... 
nı değiştiriyor. 

Ha Ali Hoca ... Ha Hoca Ali ..• 
Fakat, bu itin hazan kat yapa• 

yım derken göz: çıkaran tarafları 
da olmayor değil. .. Bazı spor mu. 
harrirlcri görmedikleri spor ha
reketlerini kafadan sü&lemcye 
kalkıyorlar. O.zaman iş değişiyor 

Çünkü ; Ali Hoca, Hoca Ali ol• 
duğu zaman mana değiımiyor a· 
ma, gece kandilini kandil geceal 
yaparsak itin alt tarafını siz dil. 
ti1nün artık. .. 

Sacid Tuiral öjet 

Yüzme şampiyonası 
bu sene 

An karada 
yapılacak 
Şehrimizin yilz:me teıvilı: mil· 

aabakalan geçen haf ta bitmitti. 
Bu sene Türkiye yilrme p.mpı. 
yontuğu Ankarada yapılacaktır, 

Müsabakalar önümüzdeki C\r" 

martesi ve pazar günleri yapıla.. 
caktır. 

Şampiyonada şehrimizi teşvik· 
lerde birincilik kazanan yüıücU.. 
ter temsil edeceklerdir. Bu yUrtı 
cüler yarın Ankaraya hareket e-
deceklerdir. 

~evlet Demiryo1.farı ve Limanlar. 
ışletme Umum~idaresi ilanlar1 

Banliyö katarlarına mahlul yolcu tarifeleri Uzerinden aaWan bileUer 
aboneman katarlan mılıteSDa 15·8·9f0 tarihinden itibaren yalnız banliyö 
katarlannda muteberdir. 

Banliyö lata.ııyonlarında tavakku!Lı otan ana hal trenlerine muk~r tarih 
ten itibaren binecek yolculara 101 No. ıı tari!e tlurinden bilet aaWacaktır. 
Bu katarlara blletalz veya banllyO blleUerlle binen yolcular hakkmda bUeta!z 
70lcu muameleal tatbik olunacaktır. Abolleman kat.artan munzam tıcnte 

t&bl aUrat katarlanndan gayri kataı1ard& yer mUsit olduğu tak~ ınuı.. 
ber tutulur. (3860) ·(6301) 

Toprak Mahsulleri Ofisi Jıtanbul Şubesinden: 
Beflktqt& afyon depomuzda mevcut 1200 Ul. ı:soo bo17 afyon aandıl't 

pazarlık auretJle satılacaktır. Talip ol&Dlar 29 temmuz: pazartesi gUnU aaat 
OD Oçte onıln Sirkecide Liman Hanında dllrdUncU kattaki ıubeslne müracaat 
etmeleri. ( 6304) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

ı - Stalpan.ser borularfle teferruatı kapalı mektupla teklif Lltemek au
retile ıatm alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 1000 liradır. 
3 - Tekll!lerln levazrmc!an paruız tedarik edilecek ıartnameslndeld ta· 

rtfata uygun Olıtrak •M1·940 çar~amba g{lnil aut 17 ye kadar Metro Hanının 
' Uncü katındaki ıevaıım ınUdilrlUğUne imza mukabilinde verllmlı olması 

llzm:ıdır,' (6309) 

Nakıeden : Baki BAŞAK 
Rulet masasının eırnfındn bir hn- J\ndın ııyıığn kalktı: 

yııl memat ınücnclelcsi ,·arılı. B1>y. - Mulabıkır. <leAil ml? Şimdi lnl 
le bir :ıam~nüa onu dışarda geniş fen otele kadar geliniz de size on 
bir koıııır.:. günıiılcrck gö:dcrinl tlc. bln frangı vereyim. dedi. 
nizin ın<'ı:hul ufuklara açılan engin· :K:ıdınh karşıloştığun dakikadan 
lerinc dil:rıiş görünce ha) ret ellim. beri bir tek kelime bile Jıöylememı,. 
Sıılonlnr hıııcahınc dolu. Fakat, hııh liıo. YnlnıT. onu dinliyor TC lrad~. 
c;ede ondan ''c henden başka hemen sine tllbl olnrnk istediğini yapıyor· 
hir kims:ı yoklu. llatırım:ı çok ku- <luın. 
cü!< y:ı~tan!Jcri kendisini kuınardnn Otele gil:ik. Odasına çı.ktık, Bir 
bir türlü tılnmııyan nrkatlaşımın bu çay cmre~li. Karşı karşıya oturdUk. 
gece ele l:iiıfın mevcudunu nklln- O vnkit bana: 
den en·cl kaybelmiş olması ihtimali - Gözlerime bakınız. dedi. B:ık
r.telrll. Yavaş ya,·nş yaklaştım. Ayak. tım. O nyııil.ı. kalkmış, ben oturuyor. 
l:ınmın allınılo ezilen kum çıtırdısı. duın, gözlPrimlz karşılaştılt zaman 
111 işitiııc-, hışmı rlöndilrılii ve beni ,·iicudumna hlr ge\•şcklik hissettim, 
gikiinre lıirdcnlıirc fırladı: uykum "1eld: Ye gözlerimi kapadım. 

- • ~c iyi eltin de geldin, can sı· Zannederim dalmışım. 
kıntısından patlıyordum. Bilmem kaç dakika sonra uyandı-

- Oynı•nııyor musun'! ğım ıaman kadın bana bir lllte o. 
- Hnvır. oynamıyorum ve oyna- z:ııtı, hnkhm. Uıerinde 1~ rakam 

ınnyncnğım. vardı: 
Uudakl:ırııncla ga}Tİ lhtiyıırt bir - Bunları bu gece eı.berleyerek, 

tebessüm belirdi. ve yann akşam parayı aıra ile bıı nu 
- Jn:ırıııuyor musun? dedi. mnrnlnrm üzerine koyacaksınız. Su 
Bir saniye tereddüt e:ıim. Kısıı on bin farnğ! da alınız. Şimdillk Al 

pııntelon ı,;ıydiğimiz bir 1.amanclen- laha ımıarlndık. Yann akşam saat 
beri tanıclıi{ım arkadaşımın ruhunu onda rulet salonunda huh:ışuruz. 
henden 1) i lııç kimse bilemezdi. Ha. Elini uzattı. Optilm ve dq81'Q'1l 
şımı "alloı.Jım: çıktım. Dikkat ediyor mumn, b.t"Jı 

- l>oğru~unu istersen, hayır,. loştıtımız dakikadan beri tek bir ke-
Ay bulııllımn ar:ı~ına girdi yarı llme bile sö)•lemerniştim, hep din. 

karanlıkta ı\kdenize karşı lıirer kol• !emekle iktifa etmiştim. Geceyi n 
tuğo 1 asl:ınctık. Ye birer cığarn yak. ertesi gUn nasıl geçirdtm, an. 
tık. Arkıırl.ı~un: latma7a lüzum yok, , 

- O h:ıl,lc sana büsbütün inana- Tahmin edebillrain. Asıl vakaya 
mayacoğııı bir şey daha söyliyeyim. geliyorum. Muayyen samanda o,un 
dc<.li: Ben ıaın bir sencdcnbed l\lon başladı. Her. kadından aldı#ım lis.. 
tekarloy:ı ilk defa olarak bugün sel. teyl ynntl:nnmak ic;In gömlellmln 
dlın. lstasyona çıktı~ım 7.aman sant koluna yazmıştım. Aldılım talimat 
F.ckiıdi şimdi on bir, iki s:ıııt sonra mucibince on bin frangın hepslnl 
~ise döneceAim. Uk numaraya )"atırdım, bUya dönme 

Kalbimin burkulduAunu hlsselllm ye başladı. Heyecandan sık sık ne. 
Arkadaşım hiç şfiphcsiz servetinin !es alıyordum, aeaba ne olacaktı7 
son kırıntılanııı geçen sene bitir. Intl:r:ar ancak bir dakika silrdü. Ya· 
ıntşti. On ıki a)'danbori, nkUyle se· varlanma)'ll bqlayan. bllya 'ICÇtltim 
nenin hemen yarısını geçirdili Mon. nomara01u Oııerlnde Clurdu, bzan. 
tekarloyn gelmemesinin sebebi de mıştım. 
bundan ib:ırel olacaktı. Oyun tekrar bqladı. ,Bu Mf4ll' ta-

- Yoks ı ... do<lim. limat muclbince PAnl7l Udnei nu. 
maraya koydum. Bilya bir !defa 'd11. 
ha dönüüktı:n ıı;onra yine benim nu· 
waranın tızerinde durdu. :Ve bu ha. 
reket salondakilerin hayreü &rMJn• 
da tamam on iki defa tekkerrilr at.. 
h. Blr aerTet kuanmıfWJı. Kadmlıı 
yan yana kı:dnodan çıktık. Otdlne 
gilUk. Para71 tablm. ettik. O ~it 
)>ana bir daha kumar oyn.....,.711 
yemJn eltlrdl. Ayrıldık. Ertml lla· 
bah ilk işim parayı banl.Qa }'ahr
mak, iklnc~ J.şlın de oteline •Merek 
beni kurtaran kadına taabbtld elmek 
c:ıldu. t"ııkat, onu bulamad.Bn. Otel
(len Pariı:e tıltUğlnl aöyledller. He
men bavulumu hazırladım Te ak· 
4am treniyle ben de Parfs Yolunu 
tuttum. 

Xe siiyliycceğimi hemen anladı. 
- ~lerak etme iflas etmedim. de· 

di. Buaünk•i servetim babamın ölü.. 
münde kumara dııldıltım gilokil ser 
velimin aynıdır. 

işittiğime inanamayarak dinleyor 
duı:ı. Ar:Ondaşım devam etti: 

- Kısat'ıı anlatayım: Geçen sene 
bugün yeşil masanın önfindc, aatı. 
Jan TC terhin edilen bütün cmllklm
dcn kalan ue kadar pııra varsa hep .. 
ıtnl kaybeuniştiın. Krupyenin öoüıu 
deki yı~ını o sihirli değneği He ö
nUne çektiAini gördükten sonnı &)'&. 

la kalktım. Kararım peşinden veril. 
mişll. 

Sou haila)'a ait alacaiıını ödeye· 
meyeceflim olele dönecek ve yata
lıma uzamırnk beynime bir kurşun 
sıkacaktım. 

O dakikada omur.uma bir el do
kundu. döndüm. Yanımda tanıma
dıiıım gene ,.e \Ok giUcl hirkadın 
vardı. Kumar ~!onlarında n6bct 
bekliyerek talihli oyuncuların ~. 
şinden koşanlardan biri olııcıık de· 
dim • .Fakat, ben talihli bir oyunca 
değildim. IJtt kadın da talihli blr o. 
)'Uncu olmadığımı şüpheals biliyor
du. Kul3Aım:ı cl;ilerek, ancak işillle.. 
bilecek bir sesle: 

- Sizinle konLL~mak Jstiyorum, 
dedi. Vaktiniz rnüsnid mi? 

- Emredersiniz? 
Bahçeye tıktık. Simdi seninle kar 

§t lı:arşıya oturduğum btı koltuklara 
yerleştik. O gece mclıtab varıdı. Yıl. 
d11lar vardı ve ay aydınlığı altın· 
da bu tanrnadığım kadın bana hıı
yalfn fistünde bir gUzellilc ildhesi gl. 
bl sörfinüyordu. Karşı karşıya ge
çer ıeçmez mukaddemeye lüzum 
görmeden maksadını anlattı: 

-Bu gece kaybetUAinizl gördıım. 
KaybetUlinixin servetinizin son 
parçası oldulunu da biliyorum. Faıı; 
la olarak bundan sonra ne yapmak 
niyetinde olabileceğinizi tahmin e .. 
diyorum. Fakat bedbinliğe kapıl· 
makta ·ha]mısınız. ÇQnkil kaybetU. 
tiniz paralan koparmak mümldln• 
dilr. 

Gözlerim hayretle açılını~, bir ke
Ume söylemeye mıılttedir olamadan 
dinliyordum. Kadın devam elti: 

- Ist:r misinlı sizinle yalotz 2' 
saat için bir şirket yapalım? 

Galiba gözlerimde bir mavatakat 
manası sezdi: 

- Sartl3runı dinleyiniz: Bu a~ 
fam size' on bin frank vereceğim. Bu 
para He yarın benim söyleyeceğim 

numaralar üzerine konulmak Jartly 

Maalesef onu hiç bfr yerde bula .. 
medım. 

Buglln o mesud tıllnlln :nl46nft
müdür. lfontekarloya onan !ela ıel· 
dfnı. .Bu nıasa'da oturdum, aaloada 
dolaştım, otelleri aradım, belki o t!a 
seJmJştlr, ~edlm. Fakat... 

:Arkadaşım bir sanb'e .sustu, mn· 
n; 

- O bent yeniden ZCDlln ~ttf. Fa 
it.af, blbtmde öyle bir yara açtı ki, 
~di dQşünUyoruuı. O ıece bir kur. 
şuıila beyntmi paUatsam daha iyi 
olmaz mıydı'! 
Ayağa kalktı. Yanındaki koltuk

tan şapk:u:ını aldı: 
- Treıı vakii seliyor. Gitmeye 

nıecburum •• ijedi. Ye iki ellerl cep· 
lerlnde yavaş yavaş uzaklqb. 

24. 7.940 Çar§&IDba 
'1.80: Program. '1.815: ~ LOO: 

:A.,Jam, 8.10: ET kadim. 8.20/8.IO: Jım. 
sik, 12.30: Program, 12..S:S: llDbQ. O· 
kuyan: Mustafa Çatlar, 12.!50: Ajans 
haberleri. 13.05: KUzfk, Okuyan: .bi
ze Tözem. 13.20/H.OO: Kllzfk: Rad,yo 
alon orkeatrur, 18.00: Program, 
18.0IS: KDzfk. 18.40: Knzlk: Fam1 h~ 
Jeti, 19.15: KamJ§lDa (Dq politika 
Wl9elerl), 1$30: MQzfk: OkuJan: 
Sem•bat özdenaea, lUll: lııfemJabt 
.. t a:yan ve ajau, 2000: JılUzlk: o
Ja11an: Kuzatter tıkar, 20.15: KOD111-
ma, 20.30: Mllzlk: Zahit Sezen tara· 
fmdan tıUt eoıoıan. 20.ııo: KUz:lk: Saz 
e.erlerl {radyo kOme - tarafmdım) 
21.15: MQzfk: 21.80: XODUflD'I, (R&d-
10 PEet.eal). 21.GO: Jımslk: lUJuet.1· 
cumhur baııdoım. 22.30 Kemle1rjet aa
at ayan. Ajau, 22.45: ımsoc: Caz· 
band (Pl.) 23..25/23.30: Yarmld pro
gram Ye lrapa!I. 

leı rulet oynayacaksınız. Bebemeılial 
kazanacağız 'Ye kin & taksim eaeo 
ceAiz. Bunu milleakip Montebrlo. 
dan ayrıloca'k ve bir daha kumar 01 
namamaya namusunuz üzerine ~aS, it 

Raıit Riza ·Tiyatroaa 
2t Temmuz Çarpmba gtıntı alqamı 

~slrtlc!&r, Dofanedar AyparJrta 

·~ 
:ıvereceksinlz. , ;voctrn j(S)J Peı'de 
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1000 ton l:&IW§ kapalı ztırfla. eki3iitnıııye .{onmı.ştur. Eksiltınesl ı0-8·910 

cumarte3i günü saat 10 da E~r,urumde. Lv. llmirliği satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Talımiu bcdcll 25.000 lira Hk teminatı 1875 Uradır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda gönilUı·. Isteklileti.n jJ:uıle gtinil \C saatinden lıir sa 
:ı.t evvel teminat ye kanunl \'e:;ihalarile teklif mektuplarını komi.:ıyona ver 
ıncleri. ({23) (6462) • ...... 

66.000 kilo sadeyag-mm ka~alı zarfla eksiltmesinde talip ç;kmadığı.nda:ıı 
ikinci ihaleııi !l·S·IH-0 cuma ı;ünU sa.at 11 de Edit'nede sanayi kı9lasında satın 
alma komiııyonunda yapılacaktır. Mu.lıamruen bedeli D:!.400 lira ilk teminatı 
69:;0 liradır. Evsat ve şartnamesi komi.Syoncta görülür. L;;tcklilerin ihale gUn 

ç-e sa.at.inden blr sa.at eYvel kanuni \'esa..lk ve teklif mektuplarını kvmisyona 
vermeleri. ( i29) ( 616S) . . .. 

830 metre geyik marka Amel'"lka.n bezi ile 40 metre kız marka elyah sa'.· 
teu U-l'-940 cuma gilııü saat 16 d:t pazaıhkla satm alınacaktır. Nümunele
t'i komisyonda -görülür. İ!.!tekl!lerin belli gün ve saa.ttc teminatıari!e birlikte 
Edinıede sanayi kışla:ımda satmıı.lma komisyonuna gelmeleri. (421) (64.60) 

.ır. • :.ı; 

12 parçada alınmak ve birliklerin bulundtıkları yerlere teslim ';'2.rtile 485 
taa kuru ot pa.Mrltkla. utm almacaktrr. !balesJ W·i'!HO cuma günti sa:"Jt 15 
tedir. Vermlye taJjp olan!arm mezkllr gün \'e saatte ViZeJe ast~cn satı:nal· 
ma. kom13yonuna gelmeleri. ({22) (6161) 

• • • 
.Apfıda. miktarla,rı ya.zı:lt bulgurlar 25·l'·9i0 perşembe günü biz;o.larnıda 

yıı.zılı au.tlerde pazıı.rlıkla. satm 1!1.ltlla.cı;ı.ktır. llıalc~i Konya Lv. aınir1iği sa.tm• 
alma komisyonunda. ya.ptlacaktxr. Şartı:ıameleri Ankara, I.:ıtanbul Lv. a.mtr-

• UkJe.rl ntmalma komisyo:ıılo.rı.nda. g·örUIUr. ( 424) ( 6463) 

lllktarı !bale 
Ton saati 
300 11 
300 11.30 
BOO H 
100 H.30 

••• 
500 ton un pl.J&l"lıkl& aa.tıu almacıı.ktir. İhatesı ı:Vi-940 per~embe gllı:ıQ 

aut 10 da Konya!!& Lv. Amirliği satmalnıa komisyonunda yapılacaktir. Ev
•U Te prtDa.mul AD.kara., tııtanbul Lv. a.mirlikleri satınalma komisyonlarn:ı
Q& f6ri11Ur. Takarrur edeçek tıyatı UıeriDden yüzde 15 temıoat alınacaktır. 

~ - ı, .J... ( 425) ( 6464), . .. .. 
~ton toz teker pazarlıkla. ısatıu almacaktir. ?ha.lesi 29·7·910 pazartesi 

ııünU '8At 10 da Erzurumda Lv. lmlrll!ti satmalma komisyonunda yapıla· 
c:aktıt, 'l'alım1Jl bedelt 21.000 Ura katt teminatı 3150 liradır, şartnamesi ko
m~d& ıermıır. lateklilertıı belli g1lıı ve aa.ıı.tte komisyona gelmeleri. 

\.. ( 4.26) (64.9~! 
~ ..... 

Beher çiftine tahmin edilm !l.yau 22 kuru§ olan 100.000 çift pamuk ço-
rap pa.arlJkl& eblltmeye konmu§tur. thalell ~·M·940 cumartesi günü aaat 
11 dedir. Katı temmatı 3300 liradır. Ev.saf.,. 1Utnamesi komisyonda görüA 
ıar. ht»klllerlıı. lı:anmıt v~ikalarile ihale ııaatuı.ııe An.karada M.M. v. ııa.tmal· 
ma kom!syontma ('ılmelerl. .U2'i1 ,(6i66}; 

. . •• Mo .. 
llO toıı tm: §tker p11zarlıkla sa.tm almaca.ktır. llıale.si 26·7-MO gtl.ııll saat 

ıs toı ADkarada Lv. 4ıııirllğl. satmalına. komlaymıunda. yapılaca.ktrr. Kuham· 
mm bddt e .&00 llk teminatı 3420 liradır. Şa.rtuame:U 223 kuru~ komls· 
yandan almlr. istekliler~ kantı.tıl ıresik&la?ile belli .ııaa.tte komisyona,. geJıxw 
ım. ,(391); .(~368). 

-·~ _ , 2.200,000 kilo odun kapalı zartı& eksiltmeye konm.113tuı-. the.ıesı 21-T· 
9'° ~ g1lnll n&t 11 de ErzbıcaJlda tnınen ntmalma komisyonunda 
~. TabmJn bedeU ,0.000 lira Uk teminatı 3000 Uradır. Şartna.meli 
kolıl!ç'cmı!a gara.mr. Teklif mektuptarmın elailtme ııaatmdeo bir saat eYTel 
k~ TerllmesL :<_272}. (0933) 
"' .... 

.· t ıp.ğıda )'UIIı: meva.4 hlnJannda yuıh gUn ve saatlerde kapalı za.rtııı 
tkailtme,. konmugtu.r. lhalelert Xı:rklarelli2de ukert satrnalma ko.m!syonun· 
~ yapıl&ca)1!r. bteklilerlıı belli gU:n ve aaatlerden bir saat evvel kanuni ve· 
ut'lı: ve teklif mektuplarmı komlByon& vennelerl. Şartnameleri Ankara, Is· 
taııbul L.,.. ~Tlil;!eri veıı Ktrklarelinde aııkert IJl!l.tmalma komisyonunda gö· 
rlll!ır. (Z'i'S). (3989), 
Cbın mik~ 

Yala!, 
Odun. 
'.Arp~. 

kilo 
8.600.000 

J.950,000 
6.4.00.000 
7.008.000 

tutarı 

Lr. Kr. 
8.90 

1.75 
7.71'1 
ı.so 

Ll'. 
17.270 
2.:i69.58 
:G.050 

7.557.20 
• v.. 

lbale günü ve aaatı 

26/7/9~ e111n& 16 
27/T/940cumarte~11.30 

21/1/940 cumarteııl 11 
26/7 /lMO cuma 17 

Beher ı;iftine ta.hmi.ıl edilen fiyatı 720 kuruş olan 100.000 çi!t kundura 
paurltkla. aat:ı:n s.lmacaktır. tııaıeaı 26·7·94() cuma gU.nU aae.t 11 dedir. Katt 
~atı 65.100 liradn'. Eveat ve ~artnaınesi 86 liraya komls;ı.·ondan almır. 
ı.t.eklilerin kounun emrettiği. ve:dkalarlle !hale aaatinde Ankarada M.M.V, 
ıattılalm& kombyQ?ıuı:ıa gelmeleri. ı(8S(), (6332) 

ı.. ••• 
:J.39.200 kilo Adeyağı kapalı zufla ekalltmeye konmuştur. lhal~1 30-7· 

t40 alı gO.nU aa.ıt.t 15 te Izmltte tumen aatı:nalm& kombyonunda yapılacak· 
tir. Şlırt:Damee.1 herg\lıı Ankara, 1lt&nbul Lv. Amlrllklerl ve t:ı:mltte tllmen 
aaım...ım. )ombyo.ı:ıJarmd& g&tllUr. Ta.b:min bedeıt 120 kuruştan 167.040 li· 
radn'. tık temhıatı Uti28 liradır. Iatekllleraı belli glln ve .saatten blr aaat 
e'!Tel teklif mektuptamu komisyona vermeleri. f26SJ (5891) 

••• . . 
' · '.Apğlda m.lkt&rı yamiı et kapalı zartla eksiltmeye konmuftur. thaJe.d 
30-7-M.O ult rtlJ1Q A&t 11 de Bursada a.skeı1 satmaıma komisyonunda y... 
p&cah."br. İlteklilertn tekllt mektuplarım thale ııaatinden blr saat evvel tek.o 
Ut mektuplanm kom!ayoD& TermelerJ. (258) < 5881) 

Kiktarı muhammen tıyatı ilk teminatı 
kilo kurut Ura 

200,000 35 5250 

••• 
Afaltda yazılt etler kapalı zarna eksiltmeye kon.muştur. ?halesi 3o-'l· 

9tO alı &11nllı hizalarında yazılı aaatlerde Buru.da e.ııkeı1 satmalma koırıtqo. 
mmda yapılaca}ıtır. Şıutna.meet kom1ııyoı:ıdıt görtılllr. lıteklllerin tek.Ut mek
tııpl&rmı ihale nat.lnden bir uat evvel komjsyona. vermeleri. (ZW) (15885t 

Jıllktan tıyatı Uk tenılnatı ihale saatJ 
kn& .lruruf Ura 

120.00-0 Mudanya. 30 2700 15.30 
100.000 İnegöl 30 2250 115.30 

••• 
.Ayn ayn a.!macak olıı.n aşağıda miktarı yuılı sadeyağlıı.rına talip çık .. 

m~dan yenlreı:ı kap~!I zarfla eksiltn:ıeye konm~tur. lhalem 26·7·9{0 cu• 
m& gttn.11 bl.zalamıda ya.zıJ.1 saatlerde lğnecede askert satma.ima komisyonun 
da yaptla.ca:Ctrr. :Şartllunul komlsyond& görtllUr. tsteklilerln kanuni vesika-< 
l&rlle tekli! mekluplarmı ihale ııaat!rıden bir eaat evvel komiııyona vermeleri. 

Wkt.ıın 

kilo 
T800 
T800 
7800 

tutarı 

llra. 
D:5H 
959, 
959ı 

te!llinatı 

lira 
720 
no 

••• 

( 263 ), .c 5!89 )J 
lh&le saati 

11 
ll.30 

15 

Ke,if bedeli U.233 lira 21 ~ olan bir adet garaj sundurması UanaU 
~tı ile bir- adet garaj lnpab k&pah za.rtia ekailtmeye konmuştur. ıt:kallt· 
mest 3l·T·HO Çl.Jtl&.mba gilnU saat 11 dedir. nk teminatı 2417 lira 87 ku· 
rıı~tul'. Şarb:la.meal ke~U ve projesi. 162 kunt~ Ko. dan alma. lııteklllerl.ll 

za.rnarmı ihale aaatiı:ıdm blr saat e;;•eline kadar Ankaı:ada M.M.V. ut.mal· 
mır. Ko. na vermeleri. (330) (&110) 

Beher a.deôine tabmln edilen t'iyatı 26 Ura. olan 1500 adet ::ııbtııye arkıt 

ı;o.ntası <!9·7 9-lO pı-...zartesl gUnü saat 15 le Ankarada M.M.V. sat.uıs.ıma ko 
nıiııyonunda pazarlıkla satın almacaktır. l:ıtekUJerin 5850 lira ka.tı temin.ı.t 
ıa.rlle pazarlık glln ve saatinde komlsyoııa gelmeler!. Şart.name ve nUnıuneıJI 
195 kuruşa komiı3yondan alınır ve görtllilr. (368) (6242) 

~ . ~ 
Beher adedine tahm.ln edilen fiyatı 150 kuruş olan 5-0.000 adet emaye er 

uıa.tanı.sı 80·7·9·10 !3ah günU saat 11,3-0 da A.nkarada M.M.V. ııatmalma ko 
ınısyonunda pazarlıkla satın aJmacaklır. lsteklilerin ıo.ooo lira kaU teminat 
•arıle birlikte pazarlık glln ve saır.tlnde komisyonda bulunmatarı. l3H) (6293) 

• • • 
3600 adet teterruatile birllkte mekka.re tevbid semeri pazarlrkJa satm 

aıınacaktrr. lhaleı<i 26}·940 cuma gUnti saat 1::1 teclir. Tahmin bedeli 108.000 
lira katı teminııtı 13.300 liradır. Şartnamesi. komisyonda görUlilr. lstekU!e 
rin kanuni vesll•alarile b~raber t:elli gUn \"e saatte lzınirde Lv. Amirliği sat.1l 
alma komlsyooufıa gelmeleri. lZ9ö) (63721 

••• 
Beher çütıne tahmin ed.llcn fiyatı 200 lira olan 100 çift tutekçi sandığı 

(koınpıe ı pazarlıkla ııatm alnıacaktır. İhalesi 30 7·940 salı günü saat 14 te 
Ankarada M.M.V. satı.ııalnıa ~omlsyonunı.la yapılacaktır. tsteklllerln belli sa 
atte komisyona ;;cımek:ri. Kati tenılnalI 3000 liradır. (406) (6~09J 

• $ 1f. 

surbelıan blrliklerinl.n 3.87l,S30 kilo tezeğine gllnllrıde talip çtkmadtğm
dan kapalı ~artla tekrar ekslltme11t 26-7-940 cuma g'J:-;U sa.at 15 te Agnda 
ukeı1 sııtmaınm Komuıyonunda yapılacaktır. Tl!l.bınin bel1el1 38,718 lira 30 
kuruş tik temlnatı 2304 llradır. Teklif mektupları saat H de kadar kabul e
dilir. Şartnaroesı kolordunun tekmil garnlzonlarında görO\tlr. (254) (5646) 

Bitlis P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - 15·7 940 gllnU uat Ui te l:apaıı zarf usulile yapxlan eksiltme neU· 

ceslnde zubur eden bir talibin teklif! haddi lılylk görillm1yen Bitlis D. Balın: 
posta SUrücUlüğü raz:o otomobille ı.,ı günde krşın hayvanla eıtı günde k.11.t, 
ya% ve kış Bayl~an, Garzan. Bcşiı'i. Sinan, Bismil, mcrke;r,tcrine uğrı.nlll1' 

ve yazın Uç kamyon o<.ışın 57 ı1ayvan bulundurmalı ve ha.ftzda Uı; ııeter yap 
me.k, beller ge!er kar~ılıklı yazuı l!iOO kı~ın 1200 kilo bamule ta~rm'lk şar":! 

le şartname ve mukavelename tıUl;Urolerl dairesinde 940/ 911 bir senem~ 
94.0/912 seneleri için ayrıca Uı; senellk olarak ooher aylığı 2100 lira, muham· 
men bedelli ve kapalı zart uaullle 16·7·940 tarihinden itibaren yeniden 15 gün 
müddetle t'l~siltıneye konuımuştuı-. 

2 - Bir senelik gazete UA.n bedeli de mUteab.blde aittlr. 
3 - Yapılacak tenztla.t haddi 11yık görUldtı;~'ll ta\tdlrde 31 ·7·940 tarih!n 

de saat 15 te ihale yapılaca.ğmda.n taliplerin evTakr müsblteJerile, tekllt 
mektuplarmm bir saat evvel Bitlis P.T.T. binasında mUt~ekkH komisyona 
verilmesi ve fazla ize.hat almak lstlyenlertn daha evvel komisyona müracaat· 
Ia.rr. { 6178) 
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Türkiye Cumhuriyet• 
1 

Ziraat Bankası 
Kuruluş l'arihi: 1888 

Sermayesi: 100,000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi; 265 

Zirılİ ve tka ri her nevi h·q"\ 1,.a mu--,,eleleri 

Para biriktırenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ı:. · ı tasarruf hesapla.. 
n.nda eo az 60 Urası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a Ue aşağıdaki plAna göre lk ra.mlye t1nğrulal•aktll'. 
• a.de& ı.ono L1ralıll •.ouo Ur• 
• • 500 

1 • tfıO 
to 

100 
ızo 

• 
• 
• 

100 
ııo 

'° 

.. ı.ooo .. 
• ı.ooo • 
• C.000 • 
• 3.000 • 
• U!OO .. 

1111' • ,. !O " !l200 ., 

DiKKAT: Hesaplarında.ki paralar bir sene içinde 60 
liradan aşağ1 dUşwlyenlere ikramiye çıktıt';ı takdirde % 20 
taılaslyle vernecektlr. Kuralar senede 4 defa : 1 EylQI, 
ı BlrlnC'lkAnun, 1 Mart ve~ Haziran tarihlPrin<!P ~ekllPl'Pkttr 

Saraçevi Müdürlüğünden: 
1'opha.ne askeri sa.raçertne bUQmutıı tek ve çift dikiş makinelerlle fU\I 

ma.klnelerinl çalı~tıra.cak ve tamiratını yapabilecek 800-400 kuru~ yevmiyP 
ile makine U3taııı alınacaktır. Talip olanların 25·7-910 gUnU l!laat 9 da. blr ho 
~t huzurunda imtihanları yapılma!t üzere Tophanede Sara.çevi Md. ne m:ı 
r-acaatlan. (336) (6147) 

Kuleli Askeri Lisesi Md. den: 
Kuleli askert lisesinde okur yazar ve tercihan terzlllk, kunduracıht~ . 

berberlik, motörcUlUk, dentz nıoUlrcillUğil, marangozluk, halla.çlık, sıvac:. 

drvarcrlıl<, garsonluk, ahçıltk, vesaire gibl a.z çok ııana.t l§lerinden anlar v~ 
yaşlan ( 40} dan fazlıı. olrnxyan hademeler alına.c&ktır. ücret llyakatlertnf 
göre 25 · 3~ liradrr. !etlyenlerln teınmuz 940 eonuna ka'lnr en soo bonservl9 
Jerlle ve birer Lstida Ue bizzat ÇengefüöyUnde Kuleli ukerl Uaea!.ne mUraca 
auan. {366) (6240) 

r
Wiild•ı:mmmı.mıırilBZBml_BBl ____ ......-l~ 

l çimi gayet.f(ıir 
11...,..,...,,a.r zetli, meıJ51

1 en giitıt 

Gazozlu rnu~· 
hil limonata 

olan 

P0RGOli1 

~KTZiiAYCEM/YE11 

UMUMi MERKEZiNDEN: 

Münakasa surehle 
30,200 METRE KOLAN 

5, 100 ,, KANAVEÇE .. 
100 000 AOE f KAP SU~ 

' 
Satın alıne~aKtıf'~·· 

t\iimııudcriıı ı ~ürıııt:k isi i:,•enlcrin bcr~üıı l\ınlay s9l1~ır 
r.JirC'ktörlü,?üıı~ rnür:ıc·nnlları. !balenin 'J.5 / 7 / 9!0 ı>Cl'~rn 
~·ı;ıt f ı l \ ı l r i rr:ı ı' ı l lnrpği lliaı olııııur. 

_W&iH""*"'*M'~i&W iaıM~!~ 

l~n~·~;;;-~~~~syonu ~~ 3~ 
13100 metre kablo almacrı•• ~ 91 

On !~alemde ceman 13100 metre çelll.t ızoleli ka.blo 30 temtıl11d~ tf 
bine kadar pazarlıkla alınacaktır. tstel;lileria bcrgUn Kasınıp~' ' 
komisyona m üı:-acaatıa rı. ( 6397) . 

.y. ... "' • . aoıı · ~ 
Ma.l'DJJl.ra. üsaiibabri K. Satinalnın Komisyonu Başltanlıfrlll ı.s'tı 
ı - Çene cıaı:;-ıuclan De:rlnce lakele.ııine isale edilecek su tefi 

palt zarf usu.ille eksiltmeye konulmuşlur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 64775 Urı~ 35 kuruştur. 1ıtl 
3 - t;ksiltn1csi 8 a~ustos 94.0 pcr~cmbo günU saat 16 da ııııı ~,ı 

ne kaptsındakl komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe alt ınuvs) 
nat 4488 lira. 77 kuruJtUr, t.ııf111~ 

* - hte.nbulda zuhur edecek jsteklller, bu iı:e &it !ennı §a.r ol 
rcsJm vcsair evrakı talam hall.nde Kaınmpa.şada dentz41cvazı.nı ,s.t~~r 
ınil!yonu ba.,ıuınlığından, Ankaradaki talipler de M.M.V. deııtz: ıc'' d' 
si mUdllrlllğündo ve ltomisyonumuzd&n 324 kuru;t bede.! mukabuJll ! 
lirler. ~U 

5 - İsteklilerin şimdiye kadar bu miktar ve bUlla benzer tıı !JP 
U)tlet ..ıı fa ettiklerine dalr icabeden vesika, ma.hal11 emniyet mUdtirl ırP~· 

caklan hUsnUhal k1ğıtlan ve yukarda yazılı ilk teml.na.tıarilO ~ ti' 
zim edecclderl teklif mektuplarını mwı.yyen gUn ve saatten ~) 

evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri na.n olUDur. (63 

~/ 
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T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

lkTamiye Planı 
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