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Izmirde büvük .bir vang 

"ro1~1111rn 11mnmi güriiniisU-· 

Zelzele 
el&keti 

Yozgat vilayetinde bir nahiye ve 12 köy harap oldu. 
300 ölü. 60 ağır ve 300 hafif yaralı var 

Zelzelenın hissedildiği geniş sahada 
hasarat henüz malOm değil 

Bu sabah gelen 
Dahiliye Vekilinin 

gazetemize beyanatı 
Meclis Reisi ve Başvekil Kızılay deposunda tet
kikler yaptılar. Her taraftan felaket sahasına 

yardım kolları tahrik edildi 
Ankara, 31 (Hususi) - Evvelki 

gece .sa.baha kar§ı saat Uçlc yur· 
dun muhtelif noktnlannda yer ear. 
sıntılan hlssedilmiıJtlr· Zelzele şeh
rlmir.dc saat Uçte oldukca ı:iddeUi 
ve lstanbulda 3,13 tc hafif ola
rnk duyulmu~tur· 

~lzelenin merkezi Yozgat vil9: 
yetidir· Sarsmtmm azami şiddetle 
hissedildiği saha merkezi bu vila· 
yotimizin Akdağ madeni kazasına 
bağlı P eyik nahiyesi ve Karamağa
m köyU olmak Uzcrc, Sorgun ka· 
za81 civnrmdiki bazı köylerdir. 

Tahminen 300 ölü, ı;n ?ğır ve 
300 hafif yaralı vardır- 12 köy ha
rap ol,npıştur. Hayvan zayiatı ho • 
nUz tpsbit cdilmcmh=ıtir· 

• 

Ylzbla lir ı 
zarar ya t 

itfaiye müdürü ile bir kereste 
tüccarı yaralandılar 

lzınir, 31 (hususi muhabiri · şıya athy1p bir tiıtün deposu111 
m.ıden telefonla) - izmirdı.:ı tutuşturmuştur. 
büyük bir yangın olmuş, üı~ 
kereste fabrikası sanmıştır. Yang•n sabaha karşı söndürü· 
Zarar büyüktür ve belki de yiiı lcbilmiştir. 

\ bin liradan fazladır. Yangın esnasında. itfaiye mU .. 
Yangı!l saat yirmi üçte Yemiş dürü lbrahim ile kereste tüecan 

e~ısınd'l kereste: tüccarı .,\ . Osman yUksck l.:ıir yerden düşe· 
R .. r-r dem Işnıe.ııın kereste fabrikasın rek ynraknm.ışlardır. Hastaha.· 

dan çıkmı§tır. Çok şiddetli ola- neye kaldırılan yaralılardan O,;. 
rak esen po~Tnz ateşin süratlc manın ynrası ağırJır. 
genişlemesine sebep olmuş, bu Zabıta ve adliye tahkikata; 
yüzden itıniyenin gayreti çabuk başlamıştır. Yangının neden 
semere vcrememistir. çıktığı hc~üz bilinmiyor. Ateşin: Şarkl Afrikada 

lngiliz ordusu 
takviye 
ediliyor 

Cenubi Afrikadan 
sevkiyat baıladı 

ı•ret.orla, 31 (A.A.J - RoJ ter: 
Buı;ün tlğrcnlldlğlnc g8rc prkl 

.i\trlkaya gelen cenubi Afrika kıtaa· 
ından kuvvcUl bir mU!rczenln §B.rki 

Atrikaya mUrettcp dnhn. kuV\'cUl bir 
~enu!lt .Ai'rlk or uaunun pl.§tan ...ıa 
rak ı;-eldlği dUn re.smen blldlrilml§Ur. 
Bu ordu general Smut.sun davetin<? 
icabet eden g6nUUQlerden rnUtc.,ek· 
ktıdlt. İyi talim gllrmll§, disiplin sn· 
bibi olan bu ordu AfrlkRnın herhan· 
CI :bir kıısmmda hizmete hazırdır. Ha· 
reketlerlndcn evvel kıtaat 6nUnde 
ıtiylcdiğl nutukta Smuta ezctlmle ıı· 
ı:ı.ğtdakl beyanatta bulunmu§tur: 

"- DUımnnla ıılze tesadUt cttl['.;1 
yerde değil onu bulacağınız ycrd<' 
kendi özocnğmızda onunla karıılq 
nıak tızerc şlınl\le gidiyorsunuz. 

Oenubl Afrlkanm ananeıl budur. 
Geçen harpte de böyle olmuıtu. Cenu 
bl Afrika her geçen harpten dahı 

(Dc\'nmı 4 nücfüle) 

)."angın diğer i'd kereste fab başladığı Adem Işman fabrika.• 
rikasına s;rayet etmiş, onları dn. sının seki?. bin liraya sigortalı ol 
tamamiyle yaktıktan sonra kar duğu öğrenilmi§lir. 

= Romen - Macar 
Dobru~a. ! Transilvanya 

m~selesının ihtilafında 
halh sonraya( yeni safha 

bırakıldı Macarlar 
ıBulgar Başvekili diyor ki: ı müzakerelerin derhal 
1 "Hadiselerin daha başlamasını İstiyorlar. 

müsaıt ın l§a ını i lrnlıirinfn ö~rcndiğinc söre, Hiller, 

1 
• • k' f Hıilı:rr~, 30 (,\ .ıi.) - Rül ter nıu. 

~ bekliyelim,, 1 Jigurtu ve Manollesko ile yaptı~ı 
göı·üşmedc, dnosrofik hnril:ılnr; 
8Öslermiş ve Roıncnlr.rin Sofya ,.e 
!Jııdnpcşıc ilr doğnııla n doğruya 
mümkün olduğu kadar çabuk mü

Sof ya, 80 ( A· A·) - Röyter 
muhabirinin öğrendiğine göre Salz. 
burgdaki görüıımclerde cenubi Dob 
ruca mcsel~i drrhal tatbik me\'· 1.akcrclerc lııışlıımıısı bah~lndc ıs-

rar eylemiştir. <;öriişnıclerin zahiri 
kiine konacak müspet bir hnl su- neticesi hakkında sıistcrilcn ıncm-
retine raptedilmemiştir- Hissiyat, nııniyele r:ı~nıcn, noınıın:rnnın lın~ 
Bulgaristanın, bu meselenin harp· kikaıtc anrak mm·aklrnl hır znmnn 
ten sonra kat'i surette hallcdilecc: kazanmış olmasınd:ın lrnrkıılur. Zi. 

(De\·amı 4 iincUde) 

Ankara ve bazı 
demlryollarıada 
_ teazllit yapıldı 

r:ı, mihver de\'lelleriniıı, rekoltenin 
krudırılm:ısından evvel bir harple 
netice Yerecek, So''l eller Birliği -
nin endişelerini lllandırabileeek 
\'C Sovyetlcri harekele sc\ kcdebilc
cek herlınııgi bir harekele geçmeden 
-cn·d vakii knınnmnk i'llediklcri 
sanılnıaklurhr. Gerek Almnrıl:ırın 

gerek 1t:ılyanların lngillcrcyc 'kar
(De\'tlmı 4 UncUdC') 

Bir /ngiliz. gazetesinin 
mütaleaları: 

Haydarpaşadan Ankaraya gidiş birinci 27 lira .. 

Ayni s:ıatlcrde zelzele Erzin· 
can, Tcnne, Niğde, :Merzifon, 
Çarşamba, Tokat, Yozgat, Kays<;
ri. Çankırı. Amas:ra. Sinop, Fatsa, 
Ura, Çorum ''c Zilcdc muhtelif 
§İcliictlerde vukubulmuştur· 

Felaket mıntakasma vilayetin 
her tarafından ıııhhi yardım gıda 

(Devamı 4 nUclide) dan 16 ya, ikinci 19 liradan 11 buçuğa ve üçüncü YUGOSLAVYA 

loıı-®JDaklka 
Yarın k' ı ı yenı ro.mana başllyor : 

'llttatö~ID Aşllı 
c.QAşk, casusluk ve his romanı 

~ kıt; Ve k' 
ede k 8'~nç kadınların heyecanla ta ıp N kice lerı levkalô.de' bir mevzu 

cı eden : Fethi Kardeş 

Dörtle; Klübü 
Son Senelerin en meraklı 

:,, C:cr· zabıta .romanı 
1 otq ~,, lrıg·r 

1'gıoııı ; .. 1~1 zabıta nıulıarrirlerindcn Ağata Kristi'j'r. 0> emek gillc1/ifi ve meraklı taraflar\ hakkında 
cu iyı vesikadır 

12 liradan 7 liraya indiı·ildi 

Türk - Alman Buna mukabil halk ·ticaret biletlerine 
ticaret bir miktar zam yaoıldı 

anlaşması Ankaru. 31 - Devlet deıniryoı lcrinde biı·eı~ miktar tenzilat ya 
lıın idar~sinin 16 ağustostan j. pılmakta1ır. Bu arada Haydar
tibarcn tatbik cdHmck üzere yol P~·Ar.knra birınci mevki 2i02 
cu tarifrJeri üzermdc bazı ·dcği· kuru. ta:ı 1629. ikinci mevki rn 
şiklikler yapmış, bu arada hali-: lira 29 kuruştan 1155, üçüncü 
ticaret Nlctlcri iıcrctlcrini birer mevki 1205 kuruştan 728 ku:-ıı 

Meclisin 7 ağustos 
toplantısında tasdiki . . 

ıçın 

Bir kanun layihası 
hazırlanıyor 

Ank~ 81 - Hük(ımete, tıca· 
ret ve buna benzer muka\'elclerin 
Mecliein tasdikmdan ewcl mcriye
tc konula.bilmesi salihiyctini veren 
kanunun milddeti 1 Temmuzda bit· 
t.l,ğlndc.n yeni jmza edilen Tilrk · 
Alman ticaret anlqmasmm meri. 
yete konulına!lı kma bir müddet 
gecikecektir. 

Vekiller heyetinin ka.bulünA ik· 
tiran eder etmez anlqmanm tasdi
ki hakkında bir kanun layihası ha
zırla.nacak ve mliAtacelen müzakc· 
fo mennisi ile MeclJlıe verilecek· 
tir· Hazırlanacak olan bu layihanın 
Meclisin 7 Ağustos ı:at'l'!amba günii 
a.kledeceği içtiınaa ye~tirilmesinc 
c;a.lıfılacaktır. 

miktar artırmıştir. ,a indirilmt'ktedır. 
Devlet Dcrniryollan idaresin· Hc.ydıırpaşa . Erzurum . Kay. 

den alınan malumata göre, ye· seri, Izn·ir - Anknra . Adann, 
ni larife!erle 15 günlük birinci Ankara . Bahkcs;,..., Samsun hat· 
mevki !laik ticaret biletleri 36G7 lannda r1a bu nif.;betlcr dahilin· 
kuruı,;t'iu 4008, ikinci mevkiler de tcnzı!nt yapılmıştır. 
2566 kuruştan 3008, üçün<:iı 
mevkiler 1774 kuruştan 2003: 
bir aylık birinci mevki halk fr 
caret bilctleı-i 6281 kuruşt1r. 
6508. ikinci mevkiler 4102 kÜ· 
r:ıştan 45ü9, üçüncü mevltilcı 
30~7 kuru~tan 3308: iki avlı!< 
bilinci m~\ki halk ticaret bilet 
leri 7326 kuruşt:ın 8008, ikinci 
mevkiler 5125 kuruştan 5808, 
üçüncü 4ıevki biletler de 35U 
kuru5tan 4008 k.ıruşa çıkarıl· 
m&ktaclır. 

Buna nıukabil kısa mesafe gı 
eli§ ve gidl§ dönu~ bilet ücret-

Japonyada tevkif 
edilen fngilizler 

İngiltere Japonyayı 
protesto etti 
Casusluk iddiası . 

şiddetle reddediliyor 
Londra, 30 (a. a.) - Röytc::
Eazı lngilizlerin Japonyadc 

te\·kifi hah.kında lordlar kamı 
(Donmı ' UncUde) 

Mihver devletlerinin 
ümitleri tahakkuk 

ederse 

PAY 
EDiLECEKMiŞ ! 

· Yunan Trakyasının 
Bulgaristana 
vaadedilmesi 

muhtcmclmi§ ! 
Londra. 30 (a. a.) - Mançes 

ter Gardıerı gazetesi Salzburg 
~örUşmelcrinin neticeleri hak
kında malumat mevcut olma
ması dol:ıyısiyle pek knnşık gö 
rünmel:Lc olan Balkan işleri 
hakkında bir parça vüzuh hu· 
sule ;;etirmeyr <;nhşmakta ve ez 
cümle şunları :yazmaktadır: 

"Uzun müddet Fransa ve In
giltercnin dostu kalmış olan Ro 
manya hakkındaki Macar ve 
Bulgar mütalebatına Almanya· 
nın daha uzun müddet mukavc· 
met ede:bi!eccği pek muhtemel 
görülmcmfktcdir. Zira Almanya 
mazide bu iki mütalcbeyi tak
viye clnıifl bulunmakta idı. 

(J>c,1unı .j_ uncüdtı) 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~~:::;;:::::=-=~ <HA VAT 1) 8:=;===~:::;:;<!i 

i LK 
59 

VES -1 KA 
'"'""-eye cevlrt"n: 

MulhDddDını Türlk 
İddia ederler ki Hz. Muhammed 

Osmarun ricasını isaf etmeden ön· Şafii mezhebini tesis etmiş olan 
CC. hayli zaman, sük(ıt etti. İmam Şafilnin Kur'andan sonra en 

• • ., mevsuk eser tnnıdı#J lmam MıUıkln 
lbnı Sağd gıttucten sonra ctra·. <Mavtcğ)lnde aynen §Öyle yazılmak· 

fındakilcre: 

- Sustum ki içinizden biri kal· 
kıp boynunu vuru\'crsin! dedi. 

O zaman En ardan biri dedi ki: 
- Bana neden bir göz i~areti 

)apmadm? 
Uz. Muhammed şu cevabı \'er 

eli: 
- Bir peygamber işaretle siya· 

set ettirmez! (l) 
ı 
1 

(1) İ§te garp muemneridin ıiddet· 
l hUc:um ve itUra.la.nnn. menıe teıkil 
den noktalardan biri de budur. Pey· 
unber :Mekko !ethJnl mUll!aklp umu 
i n! flı\n ettiği hnldc, bazı dil§Jnan· 

.ırma karı;ıı netslni yencmlycrck on· 
rr idam cttirmJ§tf. Hatt:a. bunların 
rasmd:ı bir de ltadın \"lJrt1ır. Bu 

har~kct bir peygamberin ıanına Jtı· 

yık gürUlmUyor. 

Filhakika Hz. :Muhammed muzaffer 
ordularlle Mekkeye girince Arap re· 
islerinden en ileri gelen on klJI firar 
etmişlerdi. Esasen ordu .Mekkeyc gi· 
rerkcn Kureyıı cengtıverlcrlnden bir 
1'1.!ml mUslQmıuılara hücum cbnl§, 
litl!din ıı.skerleriı:ıeı ok ntıruıııar, Jkl 
mllslllman r;ebit olmuııtu. 

HA.lid de bunlara hücum etmeye 
ınccbur kalmış ve mUtccuirler 13 
olU \'ererek kaçmağa mecbur olmuı· 
J:ırdır. 

Fııkat Hz. :1r1uhammed lulıçlarln 

çekildiğini görUnoc derhal mlld&hale 
etmiş, HAlldl muallazc ctmi:, ancak 
mO§rfklerln taarruz etmıa olduğunu 

oğrcnlncc: 

- Bu hQ.dlse Allah tarafuıdan blr 
farz fmfı! dem!§ti. 

Bu hareketin ba§mda m~hur Ebu 
Cehlin oğlu Ukreme vardı ki Yeme· 
ne firar ctmııUr. 

Sa!nuı fbnl Ummiyc ise Ciddeye 
kaçmıotı. 

1 
Arap rciıılerıııılen ·~e Hz. lluham· 

mcdc kar~ı hUcumlarllc meıhur p.ir

lerdcn .Abdullah lbnl Zub3ğrl (Nec· 
rnn)a kaçmIJtı. 

Fakat llz. Muhammed bunlarm hep 
sini affetmişti: Yemene t'ırar eden 
Sa!vanı Hı:. Muhammed at!ederek o
na emniyet a!Amcti olmak üzere biz. 
zat kendi sarığmı gönder.mi§, 0-
meyr fbnl Vehb Clddeyc bizzat gide
rek Sa!vanı geUrrni§, bir mUddct son· 
ra Sa!vun da mUs!Umanlığı kabul 
etml§tlr. 

Şair ibni Zubağrl de sonradan av· 
det etmlıı ve mUslilman olmuıtur. 

Ebu Cehlln oğlu Ukremcnln kansı 
ümmU HUkcyme Hı:. Muhammede 
mllmcaat ederek aftmı niyaz: etmlf ve 
n!tolunmu::ıtur. Ultrcme mUslUman ol· 
du \·e ls!Am tarihinde birçok hizmet• 
Jelinden dol:ıyı Hr:. Ukreme diye yad 
edilir. 

tadır: 

"Hı\ris ibnl Hı§am {me::ıhur l{urey11 
reisli· kızı \'e Ebu CchHn oğlu Ukrc· 
menin kıırısı Ommll HUkcyme .l\Ick· 
itenin fethuıde Uı!Amlyetı kabul et· 
miş. fııltat kocası Yemene firar ctmlg· 
ti. Umınll Hillteyme Yemene giderek 
kocasını milalUmanlığa d:l\'ct cttf. 
Hz. Muhammed Ukrcmeyl gordUğU 

zaman ona doğru sllrntle yiırUmU§, 

:fakat Ukremı mUslümanlığt kabul 
etmi!Jtl.,, 
DUjUıtmelldlr ki Ultreme, Hz. Mu· 

hammedln bütün hayatında en bilyUk 
d{l:manı .olan Ebu Cehlln oğlu olduk· 
tan ba§ka. b:ıbasınm öiUmUnden son· 
ra ondan daha çok düşmanlık etmlj 
bir adamdı. Halbuki Ukrcme de bu i· 
<b.m listesinde sayılanlar arasındadır. 

Koza Hı:. Hamuyı vah~lcea!ne Öl· 
dUrtmUı olan me~hur köle Vahşi de i· 
dam 11.stesinde sayılanlardandır. Hal· 
buki Vahşi sonradan musıuman oımuı 
ve ya,amııtır. Esasen .Mckkenln fet· 
hlııde kaç lti§lnln idam olundugu ve 
bunların kimler oldub'U katı surette 
malQm değildir. 

Hafız MugultııJyc göre bunlar dört 
.ld§!ydl. Ebu Davud ve Dar Kutnlye 
göre (6) kişidir. 

Buharfye göre ise' yalnız lbnl Ha· 
taldan ibaret olaralc blr ki§idlr. 1bnt 
Hlpm ise (birkaç kişi) demektedir. 
Fakat Slyret muharrirleri umumJyet· 
le 10 kiıiyi kaydederler. 

Bunlardan 7 al lsl!mlyetl kabul e· 
derek attolunmu§lıır, Uı;U de idam o· 
lunmu~lardır. {SU!eyman Ncdvl) 1· 
dam edilenler ise kanlı caııllcr ve ka· 
Ullerdlr. Bunlardan lbnl Hata! da 
mnsıuman olup at!olunduğu halde 
tekrar bir muamman hizınetçly1 öldll· 
rerek mUşrikllğe avdet etmJ§U. Keza 
idam edilen llulds fbnl Saba d& katil 
olduğu içtn idama. mahkQnı olmuştu. 

lılukla, zalılren mUalUınanlılt kabul 
etmıo ve enaArllerden blrinl halncesi· 
ııe öldUrmUıtU. !dam edilenler ara· 
amdakl kadın ise ibnl Hatalın carlye-
81 olan \'e :Mekkede rakkaselik eden, 
müslllma.n aleyhindeki aUrlerl §arkı· 

lar olarak okumakla meşhur Kurey
bo iamlndeki rakkaıseydl. 

Belki de lbnl Hatalın ldl bir hayat 
aUrmekte olan bu carfym e!endislntn 
cinayetinde de methaldar bulunuyor
du. Yani, hiç oUpbe olunamaz ki, Hz. 
Muhammed gibi en bUyUk ve can dil§ 
manıannr hiçbir insanda görUlmiyen 
bir vlcClan ulvlyeWe daüna attet.ınll 
bir .insıuı, Mekke zaferi gibi bilttln 
hayatr.ıda ütihdat ettiği en bUyUk 
zaferinde de bUtUn dU~manlannı at· 
fetmı,. İdam olun:uılar asla. ıahll kin• 
den değil, O.dl cinayetlerinden dolayı 
idam edllmiı,ılerdlr. 

( Deyamı ftl') 
.. . ' ..... . . . ., .... . 

Gazetelerdeki 
ntczelerle iktifa 

edilsin 
G L\ZIITELER: "llezeaiz lı:ki 

'ermek y:ısakJ, ''tı:ld Uc 
meze 'e rilcct'k" diye yaı:ıp ıloru· 
yorJar. · 

Gazinolar bunun aksini yapmak
fa. muslr· En cömert gazinocu, be.· 
kdiyc emrini yerine getirmek i!:{n 
birayln. bir dilim hıyar Yeriyor· 

'"\nlaşdan ıu: l"aıılanla .kalıyor· 
Jsmarladıklan lı;kl ile meze bula. 
mıyanlara ta,·slye: Ellerindeki ga
ze~lcrdc gördükleri "meze'' keli
mesine iltifat ct5inler· füı ~ıkar 
yol buılur. 

Mevzu kıtlığı 
A YT:LF \ ~:ız.etelcrinin, gaze-

telerimizin meğer pek m\i· 
hlm bir semtaycııi oldat"11nu yf!JİJ 
lıittn bir t~!rika;\·la bir daha t.M. 
elik ettim· Bir sabah gaze1e.51nde 
;.:Unlerdlr yer nlan ".A rnllliUı" m 
fcda.kirhğmı Haber'in claimi oku
yucul&rı pek fılA ha.tJl'larlar. :Ka~
la5hrmadnn ama, belki de satır sa
tır oradan almmış. Bir dlyooeifmiz 
yok· Çünkü muharriri kendi gauı· 
tcslndC'J bir daha. nnncğf mu,ııfık 
;örmü~· Mm-atık mı görmü, ! 
.:oba ecnebi gaa:eıe.tzılkt.en me,·. 
zu Jutlıfma mı ' uğrtum,r... fşte 
ınünakqa eclUecek nokta .. ·· 

Münaaebet nerede?. 
F ti.AN zat bir nutuk söyler· 

GörilrsUniiz ld ~etelerılo 
o ~atın nutuk söylerken resmi çık· 
m11· l'\Ie,'Zub:ıh!> nutku söylerken 
mi! llnyrr. Dalıa en·eJki nutukla
l'llldan birini ııiiylerken çckilmlt 
bir l'f'.Smidir· l<"akat yaıı müdürü o
na öyle li.stikJI bir ~im a1h ya· 
ıar ld, ı:örcnler 'e okuyanlar en 
küçük bir tereddüt duymadan ga.. 
r..etcnln istihbar kucl:otlne, fotoğ
tafçı ... ının çaln~kanlığtna pıırmak ısı
rırlar· 

Bir ı;ar.ctc de llltlcrle konuşan 
nulgar Ba.,,·ekiUnin rC111minl koy. 
muş. Ne !IUrat demeylnt:ı. Hltlerte 
konn~n csld Bulgar BaınklUdlr
Dunu resmi koyan gazete de itin.( 
cıliior· ~lüna.scbet? açık· Birinin 
Hltlcr, Bulgar Baş\·cklllf!rinln iki• 
•inin dr. Bul;nr olu5unda· 

Asıl garibi 
[ ŞTE bir röportaj· fnnlltcre. 

den 5i günde grfon yolca· 
A' rııııa aJl\'ali meyda.nıla· lngilfo· 
renin nerede olduğunu ömründe bir 
defacık harita yüzil ı;örc~lcr de 
bilJr. 

Bijyle bir 1.aınanda bir :rolcunun 
&i gllnde İngntere<len ı:;elebilmJ~ 
olmMı ılcğil; yalnızra. gclr.lıilml' 
olm!lsı garip. 
Düsününüı: ki, lnı;ili.ere~·c bir he

yet halinde giden ;.ta:r.ei«llerlmi7.in 
,erçt kendileri geldi ama, bcmıJla
n hlll gelemedi· Onlar <'JUISlZ mı 
diycoekslnlz! Doğnuıu mli!ıktt bir 
re, .. p. R· 

Demiryollarile 
ihracat 

Bazı memleketler 
döviz istemeğe 

başladılar 

Dün Almanyaya 150 bin llralı\c af· 
yon gönderilml§tir. Diğer memleket· 
lcrle beraber dilnkU ihracatımız 300 
bin llrnyı bulmuştur. Yalnız son gün· 
!erde lhracatımm mUblm bir nakliye 
mU3kUlatilc kargııa.,ma~a baglarnı~tır. 
Balkan ve Orta Avrupa memlekcUe· 
rindekl dcmlryollan idıµ-elerl budutlıı.· 
n içindeki nıt1611yat için sCrbe!t döviz 
lstcmege baılamıılıırdır. 

Bul;'Un ise dövizle bunun ödenmeat· 
ne lmkAn yoktur. Bu vaziyet aynı za· 
manda, navlun vaziyeUerl belli olma.· 
dığından tUccarlarmuzı ve diğer merıı 
lekctler tUeearlarmın blrlblrlerlne ti· 
yat vermelerini de irnkılnaızlA§tırmıı· 
tır. Altıkadarlarm bu mUşkUl!tıo or
tadan kaldınlmaaı için ıe,,ebbUılere 
ge.::ne.cıı beklenmektedir, 

Nafıa' Vekili 
Dün Trakyada yolları 

tetkik etti 
Nıı!I& vekili Ali Fuat Cebe.soy dlln 

beraberinde \'ektlet yollar mUdUrU 
Muttaılp ve latanbul na!la mUdUr11 
Bedri olduğu halde otomobille Çat&J· 
caya giderek yapılan yollan tetkik 
etm~§tir. Trakya umumi müfetu,t 
reneral KAzım Dlrlk te Çatalcada na· 
f!a vekilimize iltihak etmi§tlr. 

Vekil akıam §ehrlmlze d6nmU,, bir 
mllddet nafta mUdUrl~\ündc meşgul 
olmuıtur. Buglln tekrar 'l'rakyaya 
Jlderek telkikııtına devam edecekUr. 
Vekilin tetkikleri z-. gün devam ede· 
cektır. 

Iskenderuna §İlep 
~=-~::·!eri 

İstanbul İakendorun ıilcp ~eferle· 
rinln ı~ıeme:e ba111amaııı için Deniz· 
yollan idaresi bUtUn haı:ırıldarı bitir 
mişUr. Vatan ve Sümer ıllepleri bu 
hatta i11Ietilmck Uz:ere denlzyolları ta· 
ratmdan kira ile tutulmuıtur. Gemi· 
nln tekne algortaııı ile harp algort&· 
aı armatör tarafından ödenecek y&1mS 
vapurlar da bu~a gôre Oe~Jarma 
!azla klrıı. ile verilecektir. Donizyol· 
1&n idaresi de bu oileplere aıacatı 
yüklerden bu nlabctte tazl& navlun 
Ucretl alacaktır. Dlfer hatlardaki Ji&V 
Jun Ucretleri arttmlmıyacaktır. G«· 
milerln kira mulcaveleslnin 1mzaııt 1· 
çin vekAietten emir beklenmektedir. 
Derhal aeterlere baflanacaktır. 

Almanya için mal 
alacak mümeıil geldi 
Alman anlaıması Uzerlne Alman· 

yanm resmi lthallt bürosu olan Ran
tele milmeuill ıehrlmlze gelmlf ve 
Parkotele inmlttir. Mümessil plya.q,· 
da tetklkler yapacak ve mühim mik· 
tarda mal mubayaa edecektir. 
lılacarı.tanm resmt !&br1kalarm.m 

bir mUmeAlll de ,ehrimize &'elenk 
deri piyuası Uzcrlnde tetkikler yap· 
mağa bqlamııt.ır. 

Afyon inhisarında bazı 
yolsuzluk iddiaları 

tahkik ediliyor 
Afyon inhisannda bazı yolsuz ha· 

reketler vukua. geldiği nokta.smdaıı 
adliyece tahkikat yapılıyordu. Bir ta· 
clre 1'inlerce liranın yolauz olarak ta• 
de edildiği de iddia edilmekteydi. Bu 
tahkikatta ewelce mQdUrlUk eden ve 
tdarc meclisi azalıklarında bulunan 
bazı ze\'atm malQmatuia. mUracu.t o· 
Junmuştur. MUddelumumlllkçc verilen 
dosya üzerinde dördUncU aorgu hA.· 
k!mllfl tahkikatı derinle§Urmektedlr, 

Kazanç vergisinden 
istisna edilenlerin 
listesi hazırlandı 

: ..... _ ................. .._... 

1

1 
Yenilecek, içilecek ve yakılacak maddeleri biz. 

1 

zat veya el arabası ile satanlarla bedeni kuvveti. 
le çalışan 18 yaşını bitirmemi§ seyyarlar 

İ vergiden muaf tutuldu 
• ........ 1 ............. ._.. ._... .......... .....,__.......ı 

• 
Evlerinde her türlü dokuma işi 
yapanlarla bır kısım köylüler 
hakkında muafiyet konuldu 

Vaaıtuız ,·ergilerl bir araya topla· 
yan :ııeni kanun llylhasına ek olarak 
veraset, intikal, kazanç, hayvanlar ve 
arazi ver&'{lerinin lııtiıınalan bir llate 
halinde hazırlanmaktadır. Ticari ve aı· 
nal kazanç vergilerinden istısna..edi· 
Jenler ıunlardır: 
Aıafıda yazılı teıebbUs ve kazanç· 

larıa ıahıa ve ılrketler verı;lden mUı· 
temadırlar: . 
ı - laUJılAk koopcraU! ılrkeUeri· 

nln ıızasına yalnız iıl!h!Aklerl nlıbc· 
Unde dağıttığı temettUlcr ve azaama 
ıncsken temin etmek Uzerc kurulan 
yapı kooperaU!leri; 

2 - Yalnız aznsına lkrnzatta bulu· 
nan tasarrut .1&11dıkları; 

3 - Bizzat i§lcttiklerl madenler· 
den istlhsalltta bulunan hakiki ve 
hUltmt phıalar ve bunlann istllısal. 
•abası içindeki aatışları veya bu aa· 
ha dışmda depo tesis etmeksizin ya· 

1 
%1hanclerlnde yapmtf oldukları aatıır 
ıar ve mUnhasırnn ecnebi memlt;ket· 
lere ihracatta bulunmak tlzere iıkele 
n iıtaayonlarda tesl! ettikleri depo-
lar; 

4 - Mahalli hUkQmctln muaaadesi· 
le mUit 'lre beynelmilel mahiyette açı
lan meıberler, panayırlar. sergiler ve 
bunlardan teınln oıunıın knı:ancta.r 
'YC bu gibi mahallerde muvakkat veya 
dıılmt tealsat yaparak kall\'chane, ga· 
sin.o, lUnap&rk, 111rk, slnıuııa. Uyatro 
- ..Ur iııtlrahat Ye eğlence yerleri tı· 
!etenler ve pavlyonlarda yapılım sa· 
tışlar ·(bu gibi mahallerde yapılan 

•tıılar hnkkmdakl iııt!Mıaiyet serp· 
n.ln devammca muteberdir.) Ecnebi 
tebaanın bu haktan ıııtıfadesl mensup 
oldukları devletle 'l'Urkiye ıı.raamda 

:mütekabiliyet caa.mıın cari olmuma 
bağlıdır. 

~ - ltı<;I kullanmaksızın kendine 
veya baıka.larma ait DJalıeme,,yl evin· 
de, bizzat veya b!rllkte oturan aUest 
etradile, gerek elde ve gerekse el ve 
ayakla veya bedcnt kuvvetle işler ma· 
kine ve tezglhlarda l§llyecek: 

a) Halı, kilim, çul, keçe, bez veaair 
ınen.ııurot dolmmacılığ'ı; 

b) Çorap, fanll! vu:ılr örgtl iılerl 
n Jplik eğirmesi; 

c) Kamıı. saz, ağaç dalları ve ta· 
J&Jlardan hasır. :embll, masa ve em· 
aall tm:ıll: 

ıııerile iıtıgal edenler (imalAt.mJ 
dllkkAn açarak veya ııeyyar hal«H 
:ıııU.teb.Uke &atanlar bu aatı,ıarı dola· 
119lle nrılyo tabidirler;) 

6 - Çiftçilerin, keneli mahaullerinl 
Te Jıayva.nlannı ve bunlard&n çrk&r
dtkları :ınaddelerl dUkktn açmaksızın 
.. tmalan ,., bunlarm faUhsal ve na• 
kil vasıtaları ambar ve depolan {av
cılar, balıkçılar bu bUkUmdedlr); 

7 - Ziraat f§lerlnde kullandığı a· 
raba veya bayvanl&r,- nakllyecllltl i· 
tıyat etmekaizin aruıra Ucretle eıya 
nakleden köy!Uier; 

8 - Bermayeılz veya sermayesin· 
den ziyade lx:dent kuvvetlle ı;:ntı~ 
seyyarlardan ıs yaşını b!tlrmlyenler 
veya 65 ya::ımı bitirenler, meflQç ve· 
ya lkl gözünden \'cya el ve ayağınm 
birinden mahrum seyyar !~çiler ve 
seyyar ıatıcılar; 

9 - Yenilecek, lçilecelt veya yakı· 
lacak maddeler! blzıatı veya elle çeki· 

nin yalnız muamelelerini çevirmek 
n ma.ğaza açmaksızın utıı yapmak 
veya numune göstermek Uzcrc açtık· 
Jarı yazıhaneler (bu kanunda yuılı 
mUkelleClyeUeri i!a etmeleri ve mua· 
tlyet ruhaatnamelerlni ibraz eyleme· 
!eri ııarUle), (bu muafiyet mUeuı. 

ve intifa hisselerine alt temettuıere 
ve ıır:tct mecllııl idare ve :nemur'.nin 
hlsae acnedl mukabili olmtyan temet 
tU hwelerlne ıamil değıld r). 

Radyo abone 
ücretleri 

Bu akıama kadar 
ödemiyenlerc 

ihbarname ile 15 günlük 
son bir mühlet verilecek 

Bug{ln akşama. kadar bUtiln ra.dyo 
abonelerinin, senelik abone bedelleri· 
ni mensup oldukları posta §Ubesine 
~emeleri ltı%Itnı;-clnıektodir. 

llıfaltlm olduğu Uzere ı hazirandan 
lUb&ren bUtun radyo ııahlplerl kayıt· 
ııırmı \eccllt ctUrJp abone bedellerln1 
80 Jlazlrana kadar ,·ermeye mecbur
durlar. Bu mUddat z.artmda alıono 
bctıellerlnl 6dch11ye.nler borçlarmt tem 
muz nlhayeUno kadar yüzde yirmi 
fa.zlulle yanl 10 lira yerine 12 lira 
olar&k ödlyeceklerdir. Bu mUddet do 
bu akşam bitecektir. 

Yarmdan ftlbaren posta. idaresi a· 
bonelerine birer ibbanıame göndere
rek borçlannı bu tebliğ tarlhlnden iU· 
baren ır; gUn zarfıntlıı. gene yüzde 
yirmi fazlMlle ödemelerini bi!diro-
cek ve bu aon mUddet zarımda da 
abone bedellerini ödcmlyenlerin ruh· 
11atnameleri iptal edilerek kendileri 
mahkemeye verilecektir. 

Demir şilebi yarın 
geliyor 

Pire limanından hareket eden Demir 
fllebl yann ak§am \'eya cuma gUnU 
ak§a.mı limanımıza gelecektir. Şllep, 

Pireden hareketinden ııonra · hiçbir 
tela~ çekmemlşUr. _" __ _ 
Manifatura fiyatları 

hikayesi! 
Şehrimizde bulunan iı; ticaret 

umum mUdUrU Cahlt manifatura eı· 
yası için teiplt edi!ml§ olan !!yatlar 
üzerindeki tetkiklerine devam etmek· 
tcdlr. DUn birçok tUccarıarda.n bu hu· 
susta lıııhat almııı. mmtaka ticaret 
rcUdUrU .Avni Sakmandıın da flyd 
murakabe komisyonunun bu !iyaUan 
ne §ekilde kararl&§tırd!lı hakkında 

malfımat lstemtıtır. 

Bay Ali Vahid Uryani 
vefat etti 

• Mardin vali muavinliği llğv ve Er len arabalarla ~ıyarak satan bUQ· 
sincand:ı. ihdaa edllml~ ve Erzincan mum seyyar 11atrcııa.rıa bu maddeler! 
Tali muavlnlltlne Mardin muavini ta- aynı suretle veya hayvanla veyahut 
l!m F-0rlt tayin olunmuıtur. hayvanla çekilen arabalarla köyünden 

• tepanya milli bayramı mUnuebe· getirerek şehir, kasaba veya ba§ka 

Diyanet inleri mU§&vcre heye· 
ti azasınC:;ııı Bay Ali Vahid U'r
yaninin g~çcn hafta Ankarada 
vefat cttığı teesSUrle haber a.
lınmıetır. 

Ali Yııh:d Uryanf, kırk yıldı? 
halk yolunda bilfiil hizmet eden 
llimlerimizdendi. Yazı TUrkçee 

tile Reialcumhurumuz lsmct lnönil ile köylerde dilkkln açmakıızm satan 
lapanya devlet reisi general Franko k8ylnler: 
arasında karşılıklı tebrik ··e teşek· ıo - Hususi aşı ve frengi hasta· sinin tP.biile§mesine çalışanlar.. 
kUr telgrana.rı teatl edllmlıtır. neleri ve verem ısanatoryomları; 1 dan biri idi. (Köy hocuı) adh 

11 - Te:vlld sanayi kanunile ka· mecmuadan istifade edenler pek 
.-~~-..-~ ..... ----..,...-•1,. zanç ,·erı;ial muatiyetı bah,olunan 
tdt.:719.L.f.\:n:=JL~f mUesseaclerle bı.i ınUeııscaenin ınuatl· çoktur. 
li!Ci, l!Jl.!J~falilJ , yet a:ıhası haricinde olup mUı:aseae· Kendisine rahmet dileriz. 

B<J ~ESİM Col( KiVMET. 
1.t'/)/Jl, .• K~Rı,._. 'ÖLMEDE 
~oCuGUMl./t oı.4.N Eft/ 
·SON VA O( G.q ~ llHJ? ... .... "ı-------

Doğru 4~ 

Değil mi] 
Ekmek çeınisi ~ 
istikrar bulmalıcbt 

Bütün gazeteler yazdı: ·')(~ 
lekettmizdo bu sene ma.bıul -
rilbMml' derecede bereket~ 
tarafta mahımlün kald td' 
faallnti hararetle ,.e devle& i' 
kilit~m himaye ve yardJJDllO 
vam ediyor···,, ~ 

Bu haberi her Türk gibi tll 
bol hcmserilcrinln de bU,uJ' ııa 
memnuniyetle okuyup fcrıı) Jlll' 
duyduklarına. 1Uphe yokt~ 
ha.iM, bütün AYropa ,.e . ıı1' 
de Balkanlarda n haiti. dil~ 
nm' buğday anhan olarak ol 11tfo 
bulmu, Arjantindc (buğilAY l~tfl 
<'l mcnedllmls olduğuna ı:~ 
mahsulün çok az oıu,u melli ııo'· 
tirnlze tabtattn beh~tti~ bd aıCo" 
Jnğu kat kat lnymetfendinPe 
dl~ . 

Bu ~üzel haberi okuduğun:;;; 
zetenfn Udnrl aayf umı ~ 
O()yle bir ~rlevba ile Jca~1 

yorsun uz: fıSf: 

''İ tanhulda dün un da.rhi' ~fi 
bdı ... Ofis ~inin ihtiy&"ıntl ı.,. 
buğday Yereml)·or· Behıdiyttl ,.r· 
lindeld 1500 tonluk stok d• 
{edildi·-., ~,. 

Ve arada ınra.da tıöylc h 
kr: ~~ 

"l'iiıdc 75 sert buğılayla ~ti'" 
lan ekmek le<'rülM-.61 iyi ~
nnuedl; pl}mooi, su çek aııı 
Yan yarıya sert YC l,ımuş:ı~ ıll
dayla. bir t~rübo <la.ha )·•:,.. 
ca,k ... J tanbola sert boid•Y_

1
,,.,. 

U palıRlrya. mal oluyor ,.e # 
Bu nıiyct ka.111ısmds ~ 

:ınak mUmkün mü~ "-
Ma.hsolümüz bolılur, h~· 

km senelerde ~örülmeml' ~ 
de boldur; btubulun Jf 
!)efnlıı.lnl neden değfttinrıe~ 
zum görüyonu: f EmlnK ld ~ 
lstanbnl hemı;erisi kendi 1c ., 
bu ıualJ som1u' ,.e cevabllll 

QWD1'tır· ~ 
Diğ~r taraftan yeni ~ 

oe111isl tttriloolert arumd• ~ 
cıla.r fına.tt ka(mnann,ıar, e ., 
kallteflinl ellerinden s;~Jdt~ .. 
dar bozmu~Jardır· O halde~ 
gün btanbuhm ayni cad~ 
iki fmnmdan a.lacağmrı ';#' 
lcri hiriblrlne benzetmenlsl ., 
kin kalmamı~tır; renk, plt~ 
vo Jezut iUbartle bu kaclal' 
ekmek c;:ılqpa.ktadır· ~ 

Bunlarm aı batlıca. ~ ~ 
f.eşkiliiıo;ızhğnnızdB ~ ,
zongeliyor· Bir şehrin bui~ 
Uya.et ,.e ekmtk lflerinl lij.,.ı,. 
organlı:e ooemedlğlmi7. a.ıı fiil ,., 
yor· Toprak mah.~nlleri~ o ~ 
diğer alakadarlar elblrH~le 0~ ııarak im ~arritabü \'&dyetl e (f 
dan kaldmnah, buğday ,-errıı ı.-r 
ekm~k c:r>r;nlst artık btfk.,..r 
mahrlrr, dh'0"!_%• • •v•ı f(l;f 

Dotrru aeR' 
- ~ 

1Ji~ 
- wı " .. .,.. 

Emniyet müdürlii~.J 
bomba &\irültülerv~ 

suıturmabdıt• ut.l 
Okuyuculanmı::dan ~~ 

mütekaidi Sabri Sant8 

yazıyor: Ş$ ,r1; 
Samatya ile DavudP3 t>tt' - • 

sında sab-.ı.h §af akla ber& ~ 
hafaza mevkilerinin yaJllııılJV.ta 
da balık avlamak için bO~ 
atıbyor. Bu korkunç ~..ıatl ~ 
her sabah yataklariıllJplP'" p~ 
gibi fırlıyoruz.Sabahın bU rıef. 
saatinde bütün bir senı2 
cana düıiıren ve uylc ;ıtf ~ 
eden sayğısızlarla ınab 0ısıJ~ 
bıta nedPn alakadar ~ 
yor? ,pı~ 

Bu s~ali biz de &: ~ 
IOnıyorüz. ~ 

Havuzlan;.~ tef'•U ~ 
Kaaımpa§a ve 1.sUnye ııa~ıt ~ 

tevali için yapılacak inpat i ı-ll'"J 
ltılmııtır. Yalnız hazrrlıkı-rıct ~ 
!anacaktır. bUnyo koyund• 111 
ve blnalann isUmlAklne de''11 

bıektedir. 
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don!~~~ının r"" ::ı~!=--ı Amerikada 
in~rtterey.e yardım 

cereyanı 

--Ter 11011asa 
takviyesi i Bu seneki ı 

Bahriye komise~i müliim i m a hs µ i i 
liir nutulc söy1eeli azlığı 1 

1110 l<o\1', s~ (.il· A·> - Tns a- : 

60 torpidonun 
İngiltcreye verilmesi 

isteniyor 

ja~·~a~ri~·~;t>~nü" mfuıaSP.bctlle ~ Arjantin buğday i 
MoskovMa ~-aı»tan blr tbplaırtı es- = · • 

1'\c\'york, 30 (A· A·) - Röyter: 
"Müttefiklere )'ardım suretile 

Amerıka Birleşik devletlerinin mü
dafaası komitesi,, bugün büyük A
merikan gazetelerinde altr sütun 
üzerinde bir beyanname noşretı

miştir-

~~::ıso~~~ııc:::ı a:t1::~ ; ıhracını menettı i 
ed tı bir nuWk sôylem:lşili :- ~ i 
''- Bu son sene za.rfmd:ı, (le".' nueno - Ayre..,, 30 (A· A·) -

Arjantin hükumeti komııu mt'mle. 
n~ V'<f'nelıir 'huduUarnnız, S>imalde, ketler< müstesna olmak iızcrc, buğ'
BaltıkUı. ve lfatad~nhdc, binlerce 

Bu bey~nnamenin başlığı şudur: 
day ve un ihracalmı menetmiştir. 

mil tulünde uzlU'ı1lŞ\ır. A1ı1Cerl nok• Bu takdirde dahi müsaade Mih..~a
ttma.zarcl n bu yetil huclT.ı<lıın !ev. 
kalM bir eh~trlmiycti vardır. li lazımgclmcktcdir. Esasen bu 

"Hitlerl,. bizım aramızdıı., İngiliz 
donanması vardır·,, 

Bcyıınnanıede, komite, Amerika 
Birleşik devletler.inin kadrodan çr 
karılmış ı 62 torpito muhribinden 
asgari 60 tanesinin lngiltcrcye sa· 
tılmasını istemekte ve seçicilerden, 
"Amerika Birleşik devl<'tlcrinin·c. 
bcdiyyen ı;eç olmadan lngiltereye 
mali yardnnda. bulunmasını arzu 
ettikleri" hakkında mebuslara 
mektuplar yazmalannı talep eyle
mektedir· 

Harp; donatmia:mıı sUratlc, kal'a ve son jhracat da Arjantinin kendi ih
hııva kuwctıetimtzin scviytYJln~ tiyncatma• bağlı bulunacaktlr· $8.ir 
çrlı: Andır~ Dorra.nnıamıı, sos~·allst memlckcU<:rlc clyevm mevcut o1an 
\1!.Uı.nnınzm müdafaast ictıb etliı:'di- mukavclc'nameler, mcz'kfır şerait 
ği takdirde, fiili ameliyata.. glriŞA dairc~indc tatbik diileblleceltlerdir. 

Alman hu kararın A'rjantinde 
m~k üacre hazır' bulunmalıdır.,, 

Sovyct donıınınasımn t930 sene- 'buğday fazlası stoklarının azalma-
sinc nazaran 1g10 sMıeslnücld art· smdan ileri geldiği bildirilmekte· 
ması hp.lt.kında izahat '-erdikten d!r· 
sonra, atnll"lıl Koııznctsov, bU;ı.ik J\ARAR nor~Al1~1LE 
slirat ve itina ile dcnu '!Ctım:ındiuı- lNGlLTl~Rfü"liN YAZIYJ:ITİ 

21· Amerika 
Gumhuriyet•nin 

müşterıek karıaclar1 

!arı yetlştltilinesi lilaunnma işaret JJondra, 30 (A A·) - Röytbr 
etmiştir. ajansının haber"' aldtğm.-ı göre, 

Amiral sözlerine ışöyle nihayet komqu memleketler müstesna ol. 
vermistlr : mak Uzcrc, Arjantin hilkiımetinin 
"-S alin, SOvyet ilkfrrıı~ · şe. buğday lliracatını menooccegi, c

fl Molotof', a!keti bahriye ali kon- pey zamandanbcti !ngiliz buğtlıı.y 
seyi azastıtdan Ydanov Ve! marc;;al tacirlerince malüm bulunmakt.ayaı. 
Vo~ilof, fıahsan; harb donanması Binatnaley:h §imdıye kadar ln8lliz 
hakkında hususi bir yarclım ve dik- hükfımetince Arjantinden alınmış 
kat sarfetmclttedirl~. Hiikümet olan bu'ğdaıy'lann bir an evvel 8'!V

t.al"llfmdan kıru donanma ·a vCTile- kedilm~ı iÇin latrtn~Jen tMbfrler 
b!le.cok olan vnzifenin hüsnl.i ifa ittip.a.z. edilmişti. 

Amerika kıta"lınclaki 
müstemlekelerin 
" .h . ı· mı ver,,ın e ıne 

edileceğine en büyük delil de bu· Bucnos • Ayre.s'de henüz teslim geçmesine mani 
olunacak· 

Ya.,ıngtmt, 30 (l\:· A·) -- Röy 
ler: 

dur . ., edilmemi~ olan b'tlğday miktarı 
---------~---...... -:f rı<fk cüz'idira 

Avam Kamarasr 
Gıizfi 

cetsede 
Hariei~ iş~e'1i · 

müzakere etti' 
Lbhdn, 30 (A.A.) - l{öyter: 
.A'VllM Kaıııarut bugtin har:lciye 

me!elelerlnl mUzakcrc etmek tızcrt 
hafi bir celse nkde'2lliştir. Meclis bu 
hUstıllta bir karar almadan §ltldclll 
btr mtı.ııak'ıl~ıı. oımu~ttır. Nihayet, Cel
senin aktcdlldlğl salonda. Mlkbı bu· 
lundU''U hakkmda naıatı d!k'kat eti· 
bcdllcrek 100 muhaU! reye kar§t 200 
reyle halkln çekilmcıl emrinin vcril
nieııl karor altma atmmıştır. Bu ka
nı.r hafi ccıseııın kabulUnU ifade et· 
mekte !dl. 

Çorçll daha evvelce m"Cclisin hafi 
ıcelsc akdctmeııinl teklif etmiş: fakat 
~unları ua.vc ctmlşUr : 

·•- Hbktmet halt veya 'Blcnt celse ak· 
dl m~ıcıtiıde mccllse tt.sfo yapmak is 
tomlyccel<tir. Nazırlar bu meselenin 
ltnlinakaşaııına l§tirAk ctmlyecekler 
'Ve mecliste scrbcatoe !ikrjnl beyan e-
debneccktir . ., · 

Ç<irçlJ, hariciye mııst*rr BUtıcrm 
harld nre.elclı:r hakktnda beyanatta 
bnlUnacııpııı f!A'!;e etmiştrr~ 

İ§ a'rıyorum 
He.t i§l >yapacak' bir kıllı(tıyett.eylm. 

Kanaatktrım. tlyaeı olanıarm ad" 
rulme mUra t ctmclorlnl rlca ede· 
rlm. Rü3 iılq1armakluapı )·eni eo

kilh: N"o. 8 SiilAhaCldln 

--~--·--~~-------------~ 

Gaı;etecHer toJ)1antrsınd11; harici· 
ye müsteşarı Sumner V<'ls, artık 
Martlıtikte mllokill!tin önüne geç. 

• Parl - Suar ~zctosiııe göre Al· mele< için memnuniyet vene! bir 
man .spor ~en T3Chammer von O.:ıten, tarzaa anlaşıl~bUeceğ.lril ümJt etti
Fransız sporunun bugünle\\ vazlyl!tltıt ğinl söyl~m~tlr. 
ve irnıtA.fılarmı tctklk etmek ve iallk· Vels, Havana ililiı.Iına nazaran 
balde Fiıuwz • .Atniıın mfuıabalcatarı• hürriyet ve istlklilini ka'Yl*den ve 
mn tcmellcıiııl atmak üzere yalamia tazyik altiıH'ia hareket eden bir 
Parlse gidecektir. liükfımefin lıakimiyeüni değiştlr .. 

• lngtıtz Couragcous Uı.yyare gem1· miş telakki edileceğini tayin et
sinin lT eytnr 19Sll da totp'IRt!n?rt~f miştir. 
esnasnıtı& yak'l.larmuş olıl.n Korvtt 
kaptanı V<IOdhouse'ull bln'lÜJ olduğu Ha,...., 38 (ı\:· ~·) -- Paname-
haber verilmektedir. rikcn konferansı, beşinci kolun 

• Kanada matbuatı mUmeııslllcrlna faaliyetini kotitrol hakkında.ki ted· 
ya})tığı blr m't11Akat esnll.!mda: .Af1l· birleri tastlp etmiştir· Bu tedbirler 
dllk Ottô de Hibiıburg:t "lnglltcreııtn mucibince, yabancı memleketler el. 
lsUIA..!ımm talik edi!cUıt hcrgQn bitJ çilik V'C konsolbSluk memurlarının 
nlhal za.tere :yaklaştırmaktadır. Belki haklan ve imtiyazları tahdit E!dile
y.alnız bir sene, belki iki veya Uç se· cektir. 
ne !Azım gerecektir. Fakat zafer mu· J.oncJ.l't\, 30 (A· A·) - Paname-
hakk'aktır.,, demiştir. rikcn konferansının nezdindeki 

• Röytet' ajansının. haber uJdığma Röyter ajan.sının muhabiri, müza-
göre Norveç deniz mUdılfaaııı ba.,· kcrat hakkında şu telgtaf ı vcr-
kumandanlığı, Norveç ticaret. filosu· rtıektedir: 
nun sll&hlandırılmasma b~landığını 
blldirmlştfr. Bn gemiler toplar v'e tay· "PanamoHken konfenı.nsınaa ve· 
yare dafi toplarfle teehlz edilmekte· rilrıi.iş bulunan ve bugUn alent ceL 
dir. Bu toplar rnUretlebat ve atıretr sedc la."Jdik edilecek olnn kararlar 
mahstıuda talim görmU~ Norveçli garp yarım ktlr,C>.Slnin umurnt v~ 
bahı1ye111cr tarafından kullanılacak· bariz olan şU azmini göstcrmt-lcte
tır. dir ki, ~mcırika kılası, Alman ye 

• Haleıt lngiltercde ikamet ctnıekte tlalyan askeri, siyasi veya iktısa
olan Polonya cumhurrtl.sl Reczldevicz eli tahakkümünden korunmak lııte
dUşman ~gali altmda ~ıunan Polon· rnektcdir4 
yattaki Pdldnyalılarlti. ecnebt mcmlc- Son sekiz gün zarfında, yalnız 
kı!tldrdolcl Polonyalılara hitap c~en konferanBfil celseleri esnasında vu· 
bir beyanname neFederck onların me· 
truıet ve sel:iatlarma ve vatanpervel"" kubulan mUzakerclerdcn değil, 21 
ilklerine mUracaat ctınlŞUr • cumhuriyetin harici politika lider 

• Fransız maliye nuırrnın taleb1 lerinin gayri ~mi olarak yapmış 
Uzerlnc "'Barik dts Frans,, ts~eçlllcr oldukları dalın mühim görilşme. 
ve~ 1ımıtll te,şekkUUer namına ka· lerden de anlaşıldığtn:ı g8r<', mcz
yıtl'ı blltllii hesapların bloke c<!lldlğlhl lCür karar, büUin bu devletler ara
bildlrml~Ur, 1 sında :müşterek olan belki yegane 

B U ınt>H•İmiıt rh<'mmiyetli bir 
aktüalıfosf... llt1Uııbalık bir 

,\"l'rc'le hKanır )X'k nOtilkrr. ~r: 
;ll~clii. Aılalanı ~dt'rlit'ti, npu. 
rnn ı:;tt·f'rt.('ı;1n<İe ya1lrit otta k:it 
sahınunıla yer bulama~ ı(I dıı a1ıfiğı 
alona inm<'ğe mttbur olu~tlnız· 

Yaln11; erkeklerin' ter kokusu tlc
ğil, kadınlarınki de - kAlabahkta -
nyni t~lri yapar· 11«-le bny:uılar 

~""" üriimmi<ı Qlurlar5a tt0ans 
knkUlan tfo.l' IMkMHe birleşhı<'e pek 
ç irlri n ohil'· 

Febt ter kok'öcıu ayn ·•yrr fot" 
kile f'lffl~e ı _ d<.'~r· Bir ller~. 
hl'r~n k<'nili terinin koliu. 11 

kcncttstnc ho~ geltr· 8ıınn buk\'!!mi 
kPnınne alt h~r ŞC)'İ bfığcnmcıdıte 
afft>fnıl'ylniz: Jf PrkP.Sln kendi teri· 
nin kokusu kcnılistne kunet 'enr· 
inanmazsanız, uzun bir yol yiirıi. 
yüıı de )·orulduğunu:r. 'akit par· 
majmm • ktmM"y~ ~Ö!ıtermedfln 

kolunuwn aJtwa sokmak iı:in bir 
ı:artt bnltlnllz \'e S<ınra ~ağmr'zt 
burnunum ı(cittirerek clerlnM lı*Olt· 

!ayınız· ' nc-rha.I bir ferahlık ıluyar 
w yolunı11.a daha keyifle de\'am e· 
der-.ini1.. ı·erahlık 'e keyif ter ko· 
ku.,.unun \'f'r8iit lfü\"\'f'tt-<'119 ~elir· 

Ba~ılannil bfııŞ'ltillamıtn t~r ko. 
ktı"tı da kun·ct1 verir. R~<' kti:la
nn i«"I' kolnı,untt an~·an Hitiyal'lar 
nrdır· Sadl'c<' aşk tı~runcla d~gil, 
o koWıı~'ti alıtrıik ondan ini\'\'~ 
bulnııtt< i('\tf. Tf"r . kokmıunun btt 
tiirlü tesiri t.arih kitaplarına blh~ 

girmlstir: Dll\"Ut Peygamnf!rin 
pek lltttyar ya,nt.,ıcetı g~tıt-lerl na 
~~ne:. kı7.ın orf.n!mida uyoyaralt öm
riinü u1.atmı,. olduğünn lt1ltiiilş.iij· 
nlıRh" Bu da, ~ilı)hfiıiıtı, kendi~iil 
yol"f'llak i(in iff!ğil, gt!~ lnzlbın 
t~rU!rinden ~ıkıiti lfolhrilan ku' ''et! 
bırlmıtk ii;'iiidll" 

Tt'!r J<fJkti<ı\inun ı:ençıeme a!ik 
chıy~"unn o)'andımığı !)rip~:.ı:illr· 
Hem d~ ~ce Jlay,'9111 a§1c döyr 
ı;ntıunw dejıt, buy1lk ~r~lltM 
atk d~·gını'lnlu· Bunun da tartht.e 

hakiki unsuru teşkil etmektedir. 
Bu devletler taral'mdan ta.Sailc e

cJilmi§ olan tedbirler, garp ~'Brtm 
lCürcsindeki Avrupa müstemleke -
lerlnin. harp basladığı esnada 
1'ontrolu altında. bulunduran dev
letler lehine olarak garanti edil. 
11\elerini ihtiva etmektedir· 

21 cumhuriyet, bu arazi8en füç
blrisinin Almaniann eline dUşme
meei için, münferiden veya mUgte
reken hareket etmeğc iltifakla ka· 
rar vermiştir. :Mezk(ır 21 cumhu· 
riyet, Holanda, Danimnrka \'C 

Fra.nsanm maruz kaldıkları askeri 
fUtuhat dolayısile böyle Alman 
hakimiyeti altında kalmııı olan hü. 
kumetlcrc, eski müstemlekclcrini 
idar.c etml:'k hakkının verilip ve -
rilmiyeccğini kararlo~tırn'lak hak-. 
ktnı mubafar.n etmektedirler· 

Bu karar tabiatile, Martinik, 
Groenland ve lm~illere mağllıb ol
duğu takdirde, daha şümullü mrn· 
takalar istihdaf etmektedir- Zira 
bu halin vukuuna Panama kanalı 
için büyük stratejik ehemmiyeti o· 
lan Jamayik, Trinitı>, Bahama a. 
dalan ve sair İngiliz mihtcmleke
leri de ortaya atılmış bulunacak~ 
ur. 

İngiltere \'C Fransantn tc~ldl el
miş olduk1arr mahre<;lcrclcn, bu • 
ı;:-Un istifade etmek mümlcün olsa:,~ 
dr, Amerikan cumlıuıiyC'llcrinin is. 
tihsal far.lalarını Alman iktıcrat na
zınnm idare etliği dünya.. pirasa -
mani olmak Uzere, bu mallnnn 
sistematik bir ımrctte salılmnlan
nı temin için ikttsndı t"dbir ıılın· 
ması zarureti nl't.stl olmazdı., , 

Heybeli Denb; Harp okıılıınn bu ııene bltittn 36 ~ Mlbaynnıza mera· 
slli'ıte Mplomaları Hıiln1"1öe old'ufunu illa yamnlftik'. 

cttndetl Unlfnrmalarma llyrk olmap ttı 1ı3ua.klanna .söz ''crmlı:t.ir. 

DUn öğh!&!n aonra :mekMpte yapıtıuı motıMihn ıpula1r olıbUJ, m~ 
lnimll.Maıu 81ti$y zeki tAratmd&n genrWi'fn dlplomalıin \'O ntes!erl tem 
cdllinlıttlr. 

Okulu blrlnclllkle bltı.reo .Jt•etbl Güttlo blr altm M.'lf, lklricltlfl kazanan 
MUnlr ökmeno de bir dolma kalem ,·erilmqUr. Miıfeaklben yeııl deniz ıru· 

baylamnrz llep blr ağttdan andlı:ml~lcrdir. 
Bundan M•ra lnnnlllbn Zeki genı;Iere bir hitahede bulwuant. lllldf9me" 

nin 'l'ilı'k Tofa ~~ aebstlCArhpd• aldığı ~ilkııek m•nayı tdleribı ettirerek 
muValtalllytıtler cınmıt;tıtr. Kod'DUldantn nutkUııa yeni nıeıuntıu oannna 
Kenaa A_lcpt M\'ap '~k dentzcı ıatalarınm lzl~ri ür,ertiidı'n ytlril.mP.lt bf1• 
1119f1DdÖI .aı.Jmleriıil teb3.ttli: ettmıı1j, ~rcf '-e m~ ı;ok iyl idrak 

Bu llObO Deni~ Harp okUJuna btttrerek )lahramıuı Türk donannMMDI& il• 

tlhak eden 35 aubayDIU%ın ialmlerl ııuolardırı 
Güverte aateğmeolerl: CelAledclin Aktan, Bülcnd ·Ka)-., Zi~alMldin '.l'wı· 

~y, Barhancddlıı Talaflllalt. M4inlti ~ı IWnıl AJdlirep ,Arll I'engln, .Er
tafrld Hementere, ıı:;,et Erdem, Halid K.ayal, Hilmi Fırat, Selçak.. Erer, ı-·e• 
hl, \'edat AmM, Fikret Aksoy, 

l\lıilüfte aatetiikllil&I: Nw Kaımbcıflıı, Şeamed4lo .\rttınç, ~l'Clllc«!dı 
öncel, K~ Aktar, Şln&AI Oı.,-eren, Nureddin Ba,rsan, Necmet\dln Berin. 
F..rol, KMlm Akın!M!I, Ricıı>p Yal~mkAya1 Orha11 r.rer, Şük•n n.a,raktlw, Tlil" 

gud ~""'"• Mustafa Kortmt., lhrıtllim T~•ln, oma. Arıkof. 
Ytik&tdakl rMlmlerde tıttlda denlullcrimlı.fn n41ı:me~ui \O uğdll 

melrt~p ku.m:andıuunm dlptımıa ~"r.Unl görüsoraunuı. 

nıeşhur misali \'arclır: Bir halodi., 
e\·ll tıir ıırcnseı;;in çıktırclığ"ı terli 
günıl('~O yanlrşlıkla l üzünii f.:ilr· . 
rek lmkudım ı;iimleğin sahibine ii. 
~ık olan, fakat kadın kocalı olduğu 
~in filünce:.vc kadar kederli kalnn 
J.'ranı;;ız k~}ı ... 

Aneak ter kokusunun pek fena 
olıluiıı da nrdır. Hekim dilinde 
ftronıldroz denilen bu hal hemen 
daima ~ok ~rliyenlerde olıır· nc
ı'C'lcet 'ersin ki l>iitUn 'ücuf tan ~ı
kan ter dl'ğil, 'iicudun bazı yer:e
rın<lcn çıkan fer fena koklll': Kr 
zıt ı;;açh rn t;İlli bayanların kolla• 
rııiin altından 'e - ln:ı: olsun, f'r _ 1 
kcli olsun - ı;en~lMıkn bazılarmm 
aynl\larından rıkah ter·- .A\-uı;tan 
c;ıJ.:ım terin fena koktuğu ı.e.K na.· 
dlrıllr· "" 

Bunun u .. ıı sebebi 'iicudun bir 
i fılladulır· Fal.-al o i Bdat mide 
bo:.ı:ııklugumlan, ktıns1ılı1rtan, ye 
m&ltrc dlkkat etmemekten \'l' çay 
ile kah\ cm fada diiskünhikt<'n 
meydana ·ı:ılfaf. Bu fena ier koku. 
ıhı horulllanı!ılttan bet~rdlr· ln an 
Ü)'kuda horuJCllidı~nı bilin<'<', hlc 
dlrtıazs-a, a''n oolida Ynlıir· Fakal 
teii f~nıı kokan ldm~ her'UC6i rn
Jia't!TI:.ı: cd~r. Onun için keniJllenn· 
de hu hafin bulundıiğunu hllenlenn 
ilk düşünooekl<'ri 5CY ınldclı•rine, 
~·emelridrfnc dikkat ctmckffr. 

Ufiitilt, \'Uetltı temi7.liğin d!ıha. 7-tl 
yaılc <lihkat i-.ter- 1\17.11 saçlı \ '(\ ~il· 
il bayanda bu hal \'ars& dcl<olte 
,..ezriiekfon \-azgcçer. Ökldler de 
giinde birkaç defa ~omıı dei::-il4tir
ınrğe mecbur olur-

Cilt mütflhas<ıısl hf'kinıler hu fe. 
na f.('r kokusunun ilacını blllrlM'· 
Ollitln üzerine sürUlccek bu ilaç
larla ter kokusu homf'n lmlbolur· 
\iiicudun başla. yerlerinden çıka.n 
kokusuz ter bile aı.a.hr- ~u halde, 
ter kokuo;unun fı>nalığındaJI dolayı 
ür.üli'Myc, kcderlenmeğe de lilzum 
kalmaz. 

FR:ANSADA. 

Haı:p mesullerinin 
mu~akemesi 

"Adalet divanı,,yakında 
işe başlıyor 

Bern, 30 (A· A·) - Stefani a
jallSindan : 

Vişi'dcn gelen haberlerde 1939 
harbinin ilanmdan ve askeri ha
rt-katm sevk V'e idaresfJ'lden moo
ul olanları muhakeme etmek lizE>rc 
dün akijam nazırlar tarafından vU· 
cud& getiıilm'iş olan adalet divıı.· 
nı pek ynkında faaliyete başlıya • 
calttır. 

Başhcıı mllttehimler, eski başve
kil Daladi<'r, general Ganlclin, eski 
başvekil Rcynaud, B!Um, eski na
ztrlardan Mandel ve <!Ski :ıuı.va na-
7.trı Guy La Chambre'dir. 

iki İsveç tayyaresi 
çarpıttı 

St-0kholm, 81 (A· ı\·) - Ro:r
tor: 

Ttılim esnasında iki lsveç n8ke
n tayyatnsi bu sa'bah biribirlerile 
hıı.vit(la çarpışmışlardır. Tayyare • 
lerden lb'irinde bulunan n.lti kişi. 
ölrnüşttir· MilSadcmeyi mülcııkip 
yere inmeye mu\ııffak olan diğeri" 
nin mürettebatına bir Re>y olma. _ 
mlştır. 

l!fık llıiesf mUdürft .E,ref BCm:&Un 
kw.ı Aldv wlııt etmıııttr. Oe~I ölC
aı, vütl ,\da.daR mowrlfl Slrkcd, e 
gtl~ '-e omılan J:Glmflkapı~ aUö 
kabristanına dcJncdlloccktlr. 

BngUn matinelerden itibaren 

Fttnni 
F/okka6az 
l'.rof91!1Ör J10ROSE ,o m1a O· 

KULTA'nm ~'P.nl n en la~ 
numan.ıan 

Sinema: 

intikam peşinde 
''6 

KRAt.iÇE 'MERi 
1 K'~T<tAIUN HEl'SURN • 
iJ FREDERl1' l\lAJU.ı"H ...................... 

• 



4 H AB E R - Ak)&m Pot~ . 31 T E M M U Z - 1940 

Duvra yapılan 
hücum 

\ ParaşUtçUlerimi.z 1 

T avasta ~a.nadanın harb~ elzele felaketi 
(Baf tarafı 1 incide) 

r "Bu eabah erkenden iblr dllşman 
t.ayyaresl, lngllterenin ea.rk. mmta
kumda bir eehlr üzerine bombalar 
atmıştır. lnsanca bazı zayiat olm113-
;tur.,, 

DUVRA l'APILAN BVCUM 
Londra, 31 (A· A·) - Rö) lt"r: 

Bugün de De~izlid~ ıştırak gayretlerı 
atlama tecrubelerı Kanada harp gemileri 

yapılıyor 113 ü buldu 
Denldl, 10 (A.A.) - Bugün b&va 

klırumu n1osuna menıup bir tayyare· 
ciİDJ& aaat 7,30 da ve bu.ııu tak.1ben 
parqUtçilleri h&mll olan ikinci tay
yare d• aaat 10.30 d& T&vasta balkm 
coıkun tezahUr&lı 1çlnde yere inml.f · 
lerdir. S&h&da vali, tut komutanı ve 
Denizliden ıelen blr heyet kaza kay
makamı hazır bulunmaktaydılar. , 

ott.a\-a, 30 CA· A ·) - Hava. if· 
leri nazırı Pover, Kımad& ş.vam 
kamarasmd& bPyanıltta bulunarak 
Kanadanm hava' işleri i<:in ihtiyar 
etmekte olduğu masarifin 1940 • 
41 senesi için tahmin edilmi§ olan 
6~ milyon doları teca\'ilı: ede<:eğlni 
söylemiştir-

en...• tarafı 1 lndde) DAHtl,İYE \'F . .JOl,t:NIN 
.._ B"'I" .. :iL!' ATI maddeleri :ve işçi ekipleri Pinde .. "' aı.., 

rUm.iştir. • l)ahili~ Vekili Fa.lk Ô.ztrak bu 
DtGER SARALARDA M.bahld ebpreııle AnkAradıtn ~h-

Zelzelenin hi.Mıedildiği diğer ha.- rlmize gelmit, Haydarpa.ga. bıt:asyt1 · 
zı, şehir ve kasabalarda ha.Ik heye· nunda Vali ve Beledı:;e Ret.el Dr· 
canla yataklarından frrlamIJ, gf'<'e· Lfltfi Kırdar, Vl\li muavini, poli'I 
vi açıkta geçirmiştir. Buralarda mUdilrll ta.rAfmdan karşrla.nmı:ııtrr. 
hasarat olup olmadığı ve detteeel Vekil va.purl1Lköprüye geçPrck doğ" 
henilz teıııbit edllmem.iştir. Kıı.yse• 'nı vilayete gl.tmi§, Vıı.11 Uıtfl Krr
ride bazı binaların çatladığt hildt .. • dar ve pol~ müdiirü Muzıı.ffer A. 

izmir turist 
yolları ~ 

Şirket mal~~1!'~ 
çekiyor, vıla1 t 
tedbirler ahY0 

~ 
b;mlr, :u (HmınsO -~ 

rilmektedir· ka.lmll\ bir ıııa.at kadar görllşmtıır 

Duvr limanı üzerine dün ya.pr 
lan nıava hücumu hakkında elde e· 
(lilen sarih malilınata nazaran ha. 
:va hUcumlarma k~ı mUdafaa tt!1-
kilAtI parlak bir muvaffa.k.ryet kay
öetmi§tir· Dilşm&n yalnız limanda. 
aemirll kUçük bir gemiye tam Isa· 
bet yapa.bllıniftir. Gemi batmıştır· 
Gemide bulunan bir kişi hafifçe ze· 
aelenıni§tir· Saralın.ten bildirildip.. 
ne göre bu gemiden bqka huar 
azdır. Alınan tayyarelerinden bir 
avcı tayyaresi memleket dahilinde 
blrlçs.ç kilometre ic;erlerde bulunan 
bir tarlaya inmiştir· Sağlam ola -
ı'ak tayyareden c;ıkan pilot elleri
,,.ı yukArı kaldırarak tayyare ko· 
:ııarken ana.vatan efradma teslim 
olmuştur· 

Bu münuebeUı tayyare rnUtetUıi 
Emin .AU Y&Jm parqütçUIUk ve Türk 
hava Jrurum11nun §imdiye kadar yap· 
tı:ı ve bundan 1JOnra yapacatı lıler 
hakkmda. heyecanlı bir hitabede bu· 
ıunmuı ve inütealdben mlaatirlere 
ve d&veUUere Tavaam batlararaaı 
mevldlnde bir öğle yemeli vei1ım1ı· 
tir. 

Nll%lr, harbin bıı.şlangtcmdanberi 
Kanada dPniz kuvvetinin arttmı·· 
muı meeelesine temM ederek mu
harebenin bidayetind4' 15 ten iba
ret olan Kanada cüıütamlarmın 
halihazırda faal serviııtA olmak U
u>re 113 eli.zil tama ha.liğ bulundu· 
ğunu ve bu kuvvetlere pek ya • 
kmda 64 tahtelbahir avcı gı>mitıl. 
nin iltihak edeceğini l'lôylemi,ııtir. 

KJZILAYIN YARDIMLARI tür· 
Kızılay umumt merkezi !elikM Faik Ü2:tr8.k kendiaile ~örüşen 

saha.sına ilk yardun olma.k il.zere bir muhıuTirlmiıe flt beyanatta bu. 
350 çadır, 100 ııan~ hurma gön• lunmuştur: . . 
dermişlir· 150 denk elbise ve ça- "- tstanbuMa bırkaç giln kAla.
maşrr te\'zii için de hımrhklar ya. rü: AnkanııylL dönPceğim. Dlln 111<" 
ptlmaktadır. ~ Ankaradan hareket etmeden 
MECLt!öt RE1St , . ., BAŞ\'F:KtLtN evvel yP.ni bir :r.el:r.ı>le felaketi ha-

KIZll,A \'DEPOSUNDA berini a.J.dtm· Bu_ilk haberde nıaale-

ruıti.k yollarmm f~tnJ d(t~ 
den Franl'rr. .,irk eti işb'l9 Jllıı)f 
demiyccei:Hni bildirerek ~ 
!'inin fl"shini i<ıtr.miş, bU 
dedHmiati· thtillf deva._rı1 t11I' 
dir. Şirlcı>t bu ren ı.-atJ~ _. 
mC'n yollardıtki malzcrı:.1.~t çekmeğc başlanııştrr· ' 1 

• 
na. karşı tedbirler Aln'Of'· , 

YoguslavY~ ı 
pa yedi lecakııt1ş1 

25 TAYYARE DVŞURtlLDC 
Londra, 30 "(A.A.) - Dün 

l>ouvres üzerinde vukubulan -biL 
yük bava muharebesi eınuıt\d& 
imha edilen dil~ tayyarffi 

•adedi, gayri resmt mahafilce 25 
kadar tahmin edilmektedir. 

Dobruca meselesi 
(Bq t&rafı 1 incide) 

11 h&kkmda vaat almıl bulundufu 
merkezindedir. • 

BULGAR BAŞVEKlT~tNtN 
BEYANATI 

Sof ya, 30 ( A.A.) - Buliar Ba,. 
:vekili Filor, kral Boris ile temas 
ıettlklen sonra Salılmrg seyahati 
bakkında beyanatla bulunmuı ve 
kzc:ümle demiştir ki: 
••- Obersalzburg görüJmeleri,haki 

ld bir samimiyet, açıklık Te anla,_ 
ma h&Tası içinde cereyan etmiştir. 
~urasını tebarüz ettirmeliyim ki 
P'üblerde ve Fon Rihenropta, 
iBulgar m1lleUne karşı rn hararetli 
!hlsslyal ve vaziyetimiz hakkın_ 
ila tam bir anlaşma zihniyetini gör
kl!ik. 

Bulgar milleti, sfilct\net içinde, 
lıidiselerin inkişafını itimatla bek
llyeblliıı. ı 

Jngiliz ajansına göre 

Japon matbuatı 
Alman 

kontrolünde 1 
i Tokyo, 81 (A· A·) - Domei a· 
jan.sınm haber verdjğine göre ge. 
çen hafta kabine içtimamda. karar 
altına almmxg olan millt siy88etin 
ana hatları önUmUzdeld pereembe 
gilnU millete bildirilecektir· 

ALMAN PROPAGA1'"'DASI 
VE NÜFUZU 

• Loodra, 31 (A· A·) - Röyte
:rin diploma.tik muhabirine na..zaran 
Japonya.dakl Atman faalh·eti hak • 
kmda. Londrada ifııa edilen bazı 
malümat Japonya.nm ııon zaman -
larda aldığı tavrr ve hareketi ol
ankça aydmlatmaktadır· 

Antikomintern pakt aktedildiği 
mralarda gestapoya mensup bir 
:A.tm.an, Japon dahiliye nezaretinde 
bir vazifeye tayin edilmi3tir· Ja· 
pon • dahill işleri Uzerinde bu ada • 
mm nUfuzu çok mU.him otmuıı ve 
Ja.pon matbuatı üzerinde lruvvetll 
blr tazyik yapmıştır. 

Bu adam ayni zamanda dlfer 
memleketlerin killtUr filmlerini 
menederek filmlerle yapılan Al -
man propagandumı da teşei et· 
nıi§t.ir· Bu hal Japon halk:mı ve ai
nemactlık 11anayilnl haytete dilfilr
m ll§tUr. 

Ja:ponyada oturan Almanların 
faaliyetini kontrol eden bir nul 
teşkllAt:I vardır- Japon maka.matı 
ibu vaziyete milsabıaha etmekte • 
Qir. Japonyada buiunmalarma hiç. 
~ .huıımt ııebeb olmıya.n Alınan 
11eyy8.h :ve iı adamlarmm adedi 80n 

,zamanlarda a.rlmlflır· 

t , ·[iman memurlarıİıın 
gece mesai ücretleri · 

Sut 18 de parqUt tecrü~lerl ya
parak bu ıeceyi Tavaııta J'eçlrecek o
lan tayyarelerlmlzln yarm Denizliye 
ıelmeleri beltlenmektedlr. 

Romen - Macar 
ihtilafı 

.. (Bat tarafı 1 nclde) 
'' taarruzun pek yakın oldµğu hak. 
kında Romen he) eline teminııt nr. 
ıni, oldukları da muhtemel görül
mektedir. 
KtlZAKERELER NE ZAMı\N! 
Budapeıte, 30 ( A.A.) - Macar a

jansı bildiriyor: 
Macaristanın Romanyadan Ma_ 

car - Romen hududu me~eıe~inin 
halli hakkında derhal müzakereler 
açılmasını bekledliti Macar ıaze. 
teleri tarafından müttefikan teba
rüs ettirilmektedir. Gaıeteler, yeni 
budulların, istikbalde devamlı · bir 
sulhun teminatını teşkil edebilme
si için makul olma'>ı lazım ııeldiiti
ni de bilhassa kaydeylemektedir. 
Mihver devletleri gibi Macaristan 
da, yeni huilutları, sulhcu anlnşma. 
!arlı tesis etmek hlemekledir.. , 

B'VDEŞTE NEŞREDİLEN 
T.EBLtG 

Bükreı, 30 ( A.A.) - Rador ajan. 
ııı, a,alıdıki tebliJi neşretmiştir: 

Ba,vekil B. Jigurtu n hariciye 
nazırı B. Manoilesko, Alman hüku· 
metinin davetlisi olarak Obersah:
bers'e •• İtalyan h01ı.6metlnln da
ntllsi olaark ta Romayı yapt~ları 
seyahatten, 29 temmuz saat 10,lS 
te dönmüşlerdir. 

13u se)·ahat, Roman~·anın mihver 
ıiyasetlne intibak hususundaki ka_ 
tt be)·analından sonra, Romen hil. 
kt\meıinln • .\iman Führeri, İtalyan 
Duçe!'li n lkl bUyük devlet hariciye 
nu:ırlırile ilk ,ahst temuını teşkil 
e)·Jemiştlr. Romanya~·ı "l"e cenubu 
şarki Avnıpuını ıliladar • eden 
bütün ıl)·ast ve ekonomik meseleler 
üzerindeki görüşmeler samimt bir 
doıılluk hnuı içinde cereyan er
lemi$lir. Bu görii,me!lerin heyeti 
umumiyeıılnden, ıerek Almanyanın 

gerek ltalyanın Roman)·a hakkında 
v'e kıfanın bu knmınrla ıııılhun ida
mesi hakkında a!Akaı;ı ,.e anlama 
zihniyeti tehırüz etmiştir. 
Romanyanın i!'ltikbaldeki endi~e

leri hakkındı gerek Obersıılzherg'de 
ıerek Romada yalnız umumi llren. 
ıipler müzakere edilmiştir. B11 ıı. 
muml prensipler mucibince alı\ka
dar memleketler hükllmetlerl Tuna 
havzasında kail bir anlaşmaya Ta. 
rılması lc;ln lüzumlu şartların te~l
'11 bahsinde bundan böyle serbestçe 
çalışac.Wlard ır. . 

ROMANYA Htll\•METlNlN. 
GAZETES~DE VERtl.EN 

MALtJHAT 
Bökref, SO (A· A·) - Stet'ani a.. 

janımdan: 
Hükitm.eö.n nlfiri efklrt olan 

Romanya ruete!li, Romanya mu • 
rahhularmm FUhrer ve Duçe ile 
yapmq oldukları göril~meleri ,u 
llUl'etle hulba etmektedir: 

1 - Bu görüfmeler, Romıı"l:ra 
ciyaaetinin iki btlyUk mihvf'r d~v
letinin aiyuetine doiru iatlkaınet 
&lmumm tabif bir neticesidir· 

2 - GörtifJneler ıarkt c~nubl 
Avrupa devletlerinin siyaııl ve iktr 
ıaıdl meeelelerine geniş mıımuıta 
bir nazar attı mahiyetinde olmuş· 

tur. ' 
3 - Yapılan ziyaretler çok ııa. 

TETKtKT,ERl sef 300 vatandaştmmn öldUğUnU 
B· M· MeclL"i ve Milıt Yardnn öğrendir.ı· Zelzele 11ahasma dPrhal 

Komitesi Rei11i Abdülhalik Ren.da yllrdtm hf'yetleri gönderildi· Al& • 
ile BRı,vekil Dr· Refik ~aydam kadar vall ve kaymakamlar da f~ 
dün <Sğleden önce l!laat 9.30 da Eti· 18.ketl'! uğnyan yerlere ha.reket et
mesuta giderek 12 ye kadar Kın- tiler· Heniiz başka mal<imat; 111 • 
lay depolannda.ki malzemeyi tet· madrrn·,, • 
kik etmişlerdir· Refakatlerinde c. KAND1LLI RARATRANEStNlN 

(Bq f&J'll.{1 ı ~. 
Yugoslavya 2 .. ul 

~GILTERF.YE 1'FJ\İDEN 
ASKER GÖ'N"DERtUD\'F.:CEK 
Ot1an, SO (A· A·) - Millt mil

dafaa nazırı alba.y Ralston avam 
kamarasında söz: a.larıtk milli kay
naklarm seferberliği hakkmda. o
lup ı t('f1rinievvelde m~rh'0t~ l'{ire· 
cek olan kanun mucibince ayda 30 
bin k~i silah altına almarak gay
ri .daimi faal mil'e hb:metine vt"ri. 
leceğini 15Öylemiştir· 

H· Parti.tıi genel aekretf'ri ve MilJi TEBIJGt 
Yardım Komitelli fuo.A.lıt Dr· Fikri Kandilli naMthanMlnden: 

3 
U 

Muhtemeldir ki cuıııJ'~ 
nil Romen nazırta.rı ,,di!'d' 
Jtalyanın Almanya. ne 1 
lerinde teşebbüsaU.a. b~jll 
nı temincn. memleketl i1Jl 
yeti ere kar~ı bir kale~ Tüzer, Kn:ılay umumi mf'rked re· Bu gece ıııaat - .Yaz MAU • 

~i ve Ağn mebuıııu Dr· Hlil'laml1t- 13 dakika 23 Mnıre geçe .merkez 
tin Kural , ,6 hl'yetin umumi hl • Uırt.il ,L,tanbuldan 620 kılometre 
sında'.n ~nım mebusu' Dr· M~ta· mesafede ıbu~un.ıın. •iddetli bir zel· 

ki edilmesi la:ır.ımgel 1~ 
soliniye hatırlatnıı" 0ııo 

Hükumet aimdilik diğer deniza
~m kıtalar göndermek niyetinde 
değildir. Deniz vilAyeUerinde, önde 
Terre - Neuve, lzlanda. ve Antll 
adalan olmak üzere a&kert bir do
ğu bölgesi ihda.11 edilecektir· 

fa ·da bulunmuştur· zele kaydedilınıştır· 
Diğer taraftan ).. 

harbe girmeye karar ~ , J 

Ralston, tUfek imali için Kana· 
dada bilyük bir modern fabrika ya· 
pılacağmı ilave etmiştir. Bu fabri_ 
ka teı!lisatmm yUzde sekeeni ha -
.zırdır· Bren tüf~ği imalatı testi 
edilmi§tir· 

Nazır, iki denir.a\ırı Kanada !ır
k.Mı teşkilaltnm tamamlanmuma 
ve fakat ~imdilik hqka kıtaat gön 
derilmemesine karar verilme.21inin 
İngilterenin şimdilik a.ııker eksikli· 
ği hIMe°tmekte olmamasından ileri 
geldiğinl imh eylemiştir. 

Faal hizmetteki Kanada kuv • 
vetlerinin mevcudu 133 bindir· Bu. 
nun 100 ini Kanadadadır· Seferber
lik kanunu mecl>urt ukerllk uııu
lünU yalnız ana vatanm mUdafa.ası 
için derpit etmekte, deniz qtrt biz· 
met hll~ gönUUU ueuıu :ile temin e· 
dilmektedir· 

Şarki Af rikadaki 
İngiliz ordusu 

lngilterenin 
Romanyayı 

protestosu 
Normal münasebatm 

iadesi mümkün 
görülmüyor 

Londra, 30 (a. a.) - Röyter: 
Londra salahiyettar mahfille· 

rinde öğrcnildiği!le göre, dün 
Bükreşe tevdi ooilen protesto. 
Tuna üzednde lngiliz gemileri
nin tevkifi, Romanyadaki Ingi· 
liz petrol şirketleri izalanndan 
Ingiliz milhendialerinin hudut 
harici edilmeleri, 1ngilterenhı 

bilyük menfaatleri bulunan Af!,. 
tra Rom:ınia petrol kumpanya
sma. hak!:ız mildahalelerin yapıl 
ması meselelerine aiddir. 

Notada dikkat nazarı celbo· 
dildiği üzere bUtün bu mesele
lerde Romanya, lngiliz menfaat 

(Baf tarafJ 1 ndde) lerine karşt amden hareket et-
ıruvvetıl çıkmı§tır. Bu harp iatlma micıı ve Ingı'liz hükO.metiyle buna 
teıldl etmlyecekllr. Yalnız kendi ~ 
memlekeUmJzl n utıkıaıımtzl mUda· ait münakaşaları muvafık bir" 
taa etmiyoruz. HllsnUntyet ve dUrUat tarzda yapmayı nrzu etmemi;r 
IUk aahlbl doııtumuz milletler camla· tir. Bu noktalar hakkında Ro
ımm yanıb&fmdayız. Onlar da bizim manya hükumeti tarafından bt 
yanıbaıımızda olacaklardır. Tarihte 
ıtmdiye kadar görtılmemıı bir ,ekil· min eö.ilmedikçe normal lngiliz-
de bugUn na.zller tarafından tehdit .- Romany:ı münasebatına. avdetin 
dilen ,.e en büyük anane olan beıer bahis mevzuu olamayacağı mey 
bürrlyeUni ve vicdan ıerbeıUatnı, !1· dandadır. 
kir hürrlyetlnl ve din 1erbeatlıılnl mü· 
dafa& ediyoruz. BugUn haçlı ıeterlne 
rtder gibi gidiyoruz. 

Cihanm hUrrlyetl davaı!I bldm de 
davamızdır. Beoerln hürriyeti için 
yapılan· bu harbi Allabm bıth§edeceği 
muzatrerlyete ulatmcaya kadar de· 
vam ettlreceg-tz . ., 

t.NGlLl7. TEBLlGLERl 
MaJrobl, 80 (A.A.) - Ro)'Wr: 
30 temmuz akıarnı İng!Uz tebliği: 
Bugün kara ku'V\·eUerimlz, Moya

le mmtaka.smd& ku\-vetıl dUıman kı· 
tulle tema.as. glrmlılerdir. Ma!Cımat 
beklenmektedir. 

, ... 
Kahire, 10 (A.A.) - Röyi.t'r: 

Silah altına alınan 
memurların maaşları 

verilecek 
Dahlllye vekAleU, alllh altına alı· 

nan m'murlann maaııarma dıı.lr vUA.· 
yellere bir tamim göndemılftlr. Bu 
tamimde: "Bazı devalrde aillh altına 
alman memurların maaılarmm keal· 
!erek yerlerine b&Jkalarmın tayin e· 
dlldlklerl vaki müracaatlardan anla· 
şdmı§lır. Seterberllk mevcut olmadı· 
gma &'Öre, ıilAh altına almanlar ıırt 
ıtaj için davet edllmlflerdlr. Blnaena· 
leyh ma&§larmın aynen tcdlycal JA· 
zımgelir,. denilmektedir. • 30 akı&mı İngill7. tebliği: , 

Cephelerin hiçbirinde Jı'ıı.ra değer 

bir kara hareketi olmamıotır. Habef ihtikara te•ebbüs eden 
hududu mmtakalarının hemen hepsin :s-
de devamlı yağmurlar yağmııtır. bir nalbur yakalandı 

KAPUZ7,0 KALESİ Osmanbeyde Hallaklrpzl cadde· 
MUHAREBELERl l!lnde 194 numarada nalburluk yapan 

l..ondna. il (A.A.) - Rö) ~r ı Mlk&elln yUkaek fiyatla nectyağt ıat· 

i_ngiltere Japonyayı 
protesto ettı 

den endi~c ederek, p.oetl' 
pek fazla. sıkmak isteıtl 
tabiidir. . ·w 
• Almanya Transı u)tıJ 
temasla11n:ın tah8:1'1'"::..J 
halihazırı en musaıt ıf,'Y,~ 

<Bat tarafı 1 nclde) rak telakki eden ı.ta 
rasmda beyanatta. bulunan harl· azmini de na.?..an itibstJ 
ciye nazın lord HalifakR röy- derpiş etmektedir. ---ıı<f 
terin Tokyo muhabiri Coksun ö A> d yugu:: ~ 
lUmilnden ve Coksun intihar et· Şimu;ye ka ar f.eJılJ 

af d 
Yunanistan Hltler ta ıı->~ıal 

tiğine dair Japonlar tar ın an Jiişmele""e davet edil~eJPf 
serdedlen iddiadan bahsetmiş- ....:;,,.,ftJ. _;,1ı1 
tir. Mihver devletJ.e,;.u> ~<W: 

leri tahakkuk ettigı ~1' 
''llerleyen tahkikata nazaran goslavyayı bekliyen • 

merhum mahkılmiyetten kurtu- 1 1 "~ edilmektir; ta ya f'": · 
lamayacafmı anlamı§tır.'' mea· sahillerine göz koyııı1:~ ]indeki Japon beyanatını batır- manya, Hlrvat ve S 
latan lord Halifaks, Ingiliz hU- !etlerinin Avusturyar ~ 
kumetinin bu temamiyle haksız ıstemekt~ir. Maca~st 
töhmet unnını kat'iyyen kabul 1 e.Jcmeyectgı""ni ilive etmi§tir. mıntakasına, Bu rfJJl 

Makedo!lyaya gözle 
Nazır demi§tir ki: bulunuyor!ar. . _ .. tıl 
"Tokyodnki sefirimiz eimdi- Hitlerin Bulgari~".'"~ 

den Japon. hariciye nezareti nez- kü sabnnı, Yuıtan ~ 
dinde enerjik protestoda bulun· vaadetmekle Sa.tın slı.O 
muştur. mesi de ihtimal' a JP 

Bizzat ben de Japon sefirini Fakat, Bulgaristan ~~..ı' 
bu Sa.hah ziyaretime gelmeye da- , tan, acaba avlarını ~;1,ı JY. 

vet ettim ve Ingiliz hUkflmeti- bırakmağo. razı oıacıw 
nin nasıl ciddl tarzda bu tev· .Almanya için en nıuııııı:s t 
killeri mü?ihaza ettiği hakkında Ruaya ııe olan mün&M~~ 
ekseli.nn hiç bir tereddüt ede- mektedir. Bu memlekete ~,.ttJ 
cek nok~a bırakmadım. Bu me· uysal davranmaktadır· 

. f l b' Avusturya eyaleti olaD 1 
sele hakkında şımdilik az a ır isUIA.amd& proteat.o bUe el~ 
§CY da}la söylem"!meyi tercih c· Almanya vaziyeti 1ısyıe_.~,. .1 
derim.'' tedlr: 1ngilterenln JJlU"' '!' rJ' r, 
Mümta~ şahsiyetlerden 11 In- maada Alm:ınyanm dun>; ~· 

gilizin tevkifi §eraitini tasvir et oımuma mani olablleC' ~tr 
mekle söze bacıılamıa olan lori varsa 0 da Ruaya ile bir t'~ 

v ~ manya dalma, en bUylll< cft ~~· 
Halifaks bilahara. iki lngilizin aynı zamıı.nda Jkl cephe ,ttP'.-
daha tevkif edildiğinin · öğre- etmekte olduğunu kııb\l1 oı-',,; 
nildiğini 6Öyliyerek resmi Japon manyanın Rusyaya ks.rtl ~ ~ ı 
beyanatında tevkif edilen kim· vemet doatıutunun c_.ı etJJI'' r~ 

Et~n meaele t~kll Iİ. ı·ı 
se!erin "hUtün memleketi istila ıey, lngllterenin ıauı~' ıı "ll'-, 
~en lngiliz casus şebekesine muvatiaklyetıe kar§ılıı§tı""eıl'1 

mensup olduklarının'' bildirildi· Almanyanın 1nglllz :ınu~,u~' 
ğıni zikrt:tm.iş ve Japon hüku- suretle kırmafı dü~Uııd • ~I 
met.inin bu iddiasının esudan •111cJı ~ iri. olduğunu söyıe)tleye lilzunı Tüccarlar şı ,.,,,. 
olmadığı-:ı ilave etmiştir. tiftikleri saki" ,J 

1Kt TEVKtF DAHA başladılat ıJ!i'. 
Şanghay. 30 (a. a.) - Ingilit tct'pı:;ı 

tebaasındanKobeli Price ile Na· nomanyaya aB.tıl11n l~~ /' 
gasakili Straffardun te\'kif e- tc\·ıı:i liııteat dUn, tucc3~ıtl~ ı • 
dilmiş okluğu öğrenilmiştir. miftir. Mallar derhl\1 b /) 

Vali muavinliği 
hakkındaki haber 

Buıtın çık&n bir ilA'I" rv.eteııl, lıı· 
tanb1ıl vall muavinltğinl ifil etmek· 
le olan deA'erll idarecimiz Hai<ık NI· 
h&t P~peyinln terflaa Siirt valiUğlnı 
tayin olundut mu yıu:mıılır. Öğrendi· 
ğtmlze göre bu huıJUııta henüz alAka· 
d&r m&kaınlara teblljat yapıtmıo de· 
tfldir. 

ae\·kolunacaktır. 18, f. ~ (J 
Dlt'er taraftan t0cca~Jettı'.:J' .1 

ya satılacak yapağlltır :ıı;ıı"'.: ( ./, 
bir yıızlyet alm!Jlardıt· uııııı-' ~ 
hlm miktarda yııpll.tt b ~~ 
lar bunları Mklamaktl' ~~ 
yoktur., demektedlrJer• lı" , JJ'?J 
Romanyaya ıatııacal< -OV:-~ fi 
tlyattarmı daha ziyade.~ Yt' 
Romanya)!& ıatıl&ul< S ıc:&d' ' 
tmm 1000 tona yakıD /J, 
edilmif Ur. tu' ~ 

J.mıdrada 11alA.hly11ttar bir memba· tıgı haber almmıo, yapılan cürmU 
dan öfrenlldlğine göre, KaP.UUO hl\ me1'hutıa 60 80 kur111 aruında oım-· 
rekAtı unaaında İtalyanların zırhlı ısı lı\zımgelen neftyııfmı 120 kurup 
otomobil ı.aylatı lnglllrlerln zayiatı· ısattığı tuplt edllmtıtir. Mlkael dUn 
nm bet mJıılldir. İnsan ve topça 7.4)1· ak§am emniyet müdUrlUğUnc geUrll· 
at Jııe bundsn da fazladır. 1talyanlar mlş ve xnUdUrlUk fiyat murakabe ko· 
K&puzzoyu 30 haziranda Mptetmııler mlsyonund&n neftyat;mm tly&tmı ıor 
dlr. O zamandacberl dalml amrette o· muıtur. Cevap gellnce Mtkael adliye· 
raya mevcut gamt.zon& takviye kıta· ye verilecekUr. 
alı, ıru, yiyecek, cephane :kollan glln· -------------

Bu aebebt.en bUttın ıııcS" ~ 
lerindekl stoklar he.1<1< .rıt" 'b 
meler latcnecf'k ve ııo ~-' ";!'. 

~' L1man memurlarmm gece meal 

miml bir dostluk havam içinde ce
reyan etm.ı. ve Roma.nyanm mena
flJ ha'kkmda iyi bir anlaY" gö@te· 
rilmlıtir. 

dermek mecburiyetinde kalmı,ıardır. 
lnglllz keııt kollan bu nakliyatı mllte· 
m&dlyen taciz etmektedir. Şimdiye 
kadar lnglllz toplanndan birinin zayi 
oldıığu hakkmda bir habf'r gelm,mlf· 
tir. 

KAYIP ERKEK 
çocucu 

Münakale vekilinin 
tetkikleri 

yapıla.caktır. G~ne n'I~ ... 1ı1· 
lar olurıı& o zaman d&1..-

Ucret1 te.sp1t ed1lm11Ur. Şube ıenerll• 
l1man relalerine ve vekillerine her nft· 
betçi kaldıkları rece için 100, tn..zl· 
batı temin ve kontrole memur olan
lara, Wl liman relalerine M, memur 
ve mak1n1ııtıere 40, tıty!a ve odacılara 
soµroru, 'ftrllecektır. 

(i ugoıla v heyetile 
müzakereler 

~, 11 - Tica.ret Veklle. 
ti mtımelllllerlle felırt:m.1.zde bulu
na.ıl: ;!:'.1lg0Bl.&Y Uca.ret be)·etl ar&· 
8İı:ı~'1iıjlzüerelere dft.n tıe1ı•nm11 
ye ak§ama &:adar devam etmiftir· 

• 

4 - Romanya, Alman "e ttal· 
yan ~erl ile umumi ııreruıipleri 
telbtt ettlkUn 11onra allkada.r bil. 
JrQmetlerle muta.brk kalarak Tun"' 
bana~da kat'l blr anlaıpnayıL ırö
tllrecek olan eeralti vilcudıı. getir-
me~~ c:al111&caktır. 

Bomova belediyesi 
iıkambili yasak etti 
hmlr, le (A.A.) - 'Bomova bele· 

di)'ffl 11hht mah:ıurlan dolayı.ile 
bUttl!l kahvelerde her tıırıu klltt o· 
yu.nl&nm menıtmııtir. 

Menemen ve Bergama 
ıu işleri tetkik ediliyor 

11134. "4!t1etıl11de Rômanyanm Tutra· 
~an kazasmm Yentceka,vünden Tür
klyeye ıöçmen olarak gelen Muatafa 
Kenarm oflu 12 yqmde.ki Nesim'i 
Sirkeci l.ııtaayonunda kaybolmuıtu. O 
zamandan b1Jıtln• kadar &ra§trrmalar 
yapılmıpa da bir türlU blçblr lz elde 
edllemem11t.1r. Eğer rısren veyahut 

tmılr, 31 (Hmuııl) - Menem~n yerini bilen vara& Çorluda BOleyman· 
Ye Bergama mmtakatarmda vilcu- ,lt çıttı1flııde çalışan babam Mustafa 
da getirilen ııulam& teslaa.tnu tet· K'"nara blldlrmelerinl lruıanlyet nıı.mı· 
kik etmek Uure Nafiş. Vek!leti na rica ,.deriz. Bildiren ayrıca para· 
su illeri umum mildilrU Sallhaddin ca da memnun edllec,.,ktir. 
Billce bugün lzmlre geldi ve Salih" .Bam.t 
liye geçti.. Mmtata Jleur 

ş .. hrlmlzde bulunan MU'Makallt 
nklll Alt ~tıııkaya dUn öğleden ev· 
vel limanlar tıletmut umum müdür
ll1ftlne relınlf T9 bir l'l&&tteıı fazla 
mllfıul olmuıtur. 

Vapurlarda fuar 
tenzilatı 

lzmlr fuarı mUnıı.~bftlll! Denl.eyol• 
lıtn vııpurlarirıd& yapılma_~ kararla· 
p.n ytlzde M tenzllAt. tuarm açıltım· 
dan 10 ctın evvel yani 10 atuıtoıtan 
itibaren tatbike baııanacaktır. 

J@r ıı.hıu•r.ıı.ktır. 

dJ ~ 
Bursa par~td" t 

çocuk boi'l JJ ~~ 
r'- '' "nnıa, JO (A.A..) -ı- ~~ 

burada HaTUZlu parJc 1 io"'~ ıi de H yaılarmda. ııc ırıul· 
bUm@dllderinden tıofU~tıı. ~.,tr; 
de ooğulm&k tızere 1 re~ J'1 ' 
tır. Kadın f'rkek yUzl~tı:I ıJ' 
h•~<'lln& dUoüren b\l ~" 
ı:abı .. ı Jccıymıı,t.ur· 
nm edilmektedir. 



'''l 

~'~il da dıı. bir ınüd. ... ~td.i~-
bııı.__~-·uıiz kadar pire 

~e ~· Vapurlar her 
allıt J:ıu :"P 8algmı getirdikJS u~ar hayV&n}udan 
.:, trdu-. 

' 'lııt ~hntnl§ olan Uans St.i· 
let.k~ ve _ı:0cuk kadar aaf 

0~ }l· edıyordu. Tunç ren 
~ aı;:tto llllistcsna, bcp-
~tı~- t:ı. Beyaz ırktan o· 
~dan eh 
le b ç re hatlannm 
~ ~klllartndaki CeVTa

~. liir ıgı Dıuhafaıa edebil. 
ı..... - lllır e"'"'l b. N 
,~~ k " ır or -

:ıı..ı,.oıan ll~Planmm, adaya ilk 
.:<ı&l beş 1 erkekten beıine 
~ cııu,~~~ kadınla ırk ka-
~ iki Yuyordu· 
~.. Baat nı·· d ?nıadan u detl,e bir ka-
' 1taııa .nıUnakqayla meo· 

e ... Stinıa r· 
"illa~ n ıkrini söyle-
~ e iıtedi: 
'd i!tlılti h~ 

ı... ~llıiy0 Y\-anlarınıza ne • 
"it llt\i ttllnuı, "Yanaşılma
~ et ... 'l'tak deposu halinde 
L_ "•Cn" 

'"'lta . ~ abes olur· Tns· 
~ htııe?tı~tiyacınııdan faı.la. 
~ itin klfi dcrece-

~ali 
·~~ ~ıivün de bir Jl\ek bakımından· 

(i,,, ~·ı defa. "Y 
e~.:'..~in •lla§ılmaz., a Otad . 
~ bakJn a Yerleşıp yer-

ft ttl' ak maksadı te 11\a( il". .. 

ili 121 bir t k .. 
~afllt c liru. Her kes 

1ltıtai1, göl'du ve Stinıanm 
tıı'Ç." lcr(~~uı edildi. "Ya-

t "'da dılecek, yalnız a· 
~~ Otaya • 

ıtyareUer ya.pr-8, 
~ ~j'l k içinden: 

~1'( lttı~dılr, diye dütUJı· 
}b l'~~. bir b&lıiaıe kapat-

~~t t 'l'l'ia ekrar heaapla. 
.. --. .-.. ... ~ lij ~ lhaliaine bir 

'Çay daha vere
buntan da cıa· 

mek i1i kalıyordu· 
Han.ıs, genç kızların yolunu ke -

Hr gibi önlerine çıktl· Bunun ü· 
zerine kızlar mahcubane, birlbirle
rlnln arkuma geçtiler· Bahriyeli 

sordu: 
- Gezmeğe mi gidiyoraunuz? 
Elini ce-bine attı, bir avuç §eker 

çıkararak uzattı. Kıılar tekeri gö· 
rUnce dayanamadılar, e\•vell Lui
ıa bir parça aldı \'C: 

- Teeekkür ederim, dedi· 
Hanı ikramını tekrarladı: 

- Haydi aiz de alın· 
Diğer kızlar mahcul.ıanc ellerini 

uzattılar, fakat ilerlemlyorlardr· 
Hans ııckcri vermek için onlara 
doğru yürümeğe mecbur kaldı· 

Kızlar şekcrl alır almaz kaçıyorlar. 
dı· Hans Lulzayı bileğinden yaka

ladı: 

- Benden korkuyor musunuz? 

diye sordu· 
- Hayır efendim. r 
- Öyleyse niçin benden kaçt' 

yoraunuz? 

- ÇUnkÜ··· Çünkil şey ... 
Luizanm izah edemediği no._ta, 

Triatanda genç kızla.r çok mahcup 
tabiatli olmaları idi· Dellkanhla.r 
onlardan 3.§ağı kalmazlardı· Kızlar. 
sa eweldcn uzun uudıya all§yrıl
mazlarsa bir suale bile cevab ve· 
remezlerdi· Hana bwlU anladı ve 

mrar etmedi· 

Triıtanlılarm Hımsa kartıı vıızi. 
yetleıi muhtelif ,.e umumiyetle lfi.
kaydanc idi· "Yanaştlmaz .. adasm· 
daki hayvanlann ortadan kaybol
duklarını te!lbit etmiş olan ~ kl· 
ti ve bilhaaaa Peter Kommon 
Hamı çok tutuyorlardr· Fakat ilk 
lıayal inklaarma ufnyan ve Han· 
• H111pati duymamaia bqlıyan 

da Peter Kommon oldu· 

Genç Tristanlı, Hansın Luiuy& 
allka ı&tlftdfltni"Y• oauıa nr 
tılatmak için fırsatlar yarattıtmı 

farketmlft!· Luiza n1fanlıaı lc!l· 
Delikanlı mUatakbel evinin mobil. 
y.UU yapar yamaz evleneceklerdi· 

Y&bancr, Tıietanda nipnlı bir 
pnç kıza kur yapıiamıyacaimı 

herhalde bilmiyordu· Peter birkaç 
c!tla Hanaa bu noktayı !sah etmek 
tltedl, fakat mahcubiyeti dolayılS
le buna ceearet edemedi· Ha}buld 
fınat dilfmUyor da defileli, yab&n• 

cıya rehberlik eden ve ona adayı 

gesdiren Pcterdi· 

Tepeye çıkacaldardı· Dört bin 
kadem irtlfamda, "Yaruk onnan,. 
da dunnuş biru dinleniyorlardı· 

Hava açık ve berraktı· Pcter, ce
mı,pta. "Ya.nqılmaz,, adumı göe -

terdi· 
Hana kayaya uıandı ve elleri 

çenesinde, uzun müddet adaya bak 
tr. Biraz sonra 80rdu: 

- "Yan~ılmaz,. ı adanın bqka 
bir noktasından görmek mümkün 

değil galiba? 
- Açrk havalarda "Fok batılı 

körfezi,, nde bir yerden de gör 

mek mümkündür· 
Döndilkleri zaman Hanı StiJnan 

"Fok balığı körfezi,, ne yapıla.cak 
seyahate i.f lirak etmek için bUyilk 

bir arzu ve llr&r ıöeterdi·' 
Peter: 
- Ben de tahta toplamak üzere 

oraya gid&::eğim, dedi· 
- Tahtayı ne yapacalusm? 
- Mobilye yapacağım. 
F&Zla konupıağa alıoık olma • 

dığı ve lügatçeıl de mahdut oldu
fu için Peter izahat vermekte e· 
pey müekillat çekti: Trtstanlılar 
"Yıuıqılmaz,, a sefer 'yapmaktan 
vazıeçm.iflerdi· Zaten oraya ı:eml 
enkazı dilftüğU pek olmuyordu· 
Binaenaleyh Peter "Fok · hahğr 

klirfesi,, ne gideeektl· Orada cenu
li Amerika sahilleıindan cereya
nın eilrükleylp getirdiği epey gemi 
enkazından kereste \'ardı· Anca.k 
l>1111lar kalın kcredclcrdi, kesip 
tahta haline getirmek zor iıJlİ· 

Peter Luiu ile nie9nlr eldutunu 
Hansıı !l~j'ltmcğe öir <1efa t'laba 
niyetlendi, gcııc \'azgcçti· 

· • (Jlcoanu "ar[, 

H 1\' D E R - Alqam P.01t11\ 

Bir !.por hareketinden sotıra en tatlı şey hiç şijphesiz ki tam 
bir istirahat halinde vücudünU dinlemektır. Yukariki resimdt 
vücud güze!liği ve sıhat üzerinde çok büyü!.. tesirleri ıörünen de· 
niz sportariyle meşgul olduktan sonra tatlı bir rehavet içinde 
dinlenen sporcu genç kızları görüyroıunuz. 

Türkiye yüzme şampiyonasında 

istanbullularin zaferi 
Ankarada yapılan Türkiye pwı.nlan var. Gelecek s-eneid 

yüzme eampiyonnsı Istanbul mtlsabakalarda bu iki mıntakn
fikımınm ~ampiyonluğu ile ni· nın çok ç:ekişecekleri mun'ak· 
bayet buldu. kak ... 

Büyük bir intizam içinde ya- Istanbulhılann açık farkla 
pılan milsllbakalardan dolayı or pmpiyon olmalarında, dört ta. 
pnizasyonu yapanları tebrik e- rafı su ile çevrili bir şehirde bu
deriz. lunuşları ve her fırsatta an-

Bu arada asıl maksadımız Js· j trenman yapmış olmalarının 
tanbul ytizUcUlerinin r,e kadar eüphesiz çok faidesi vardır. 
muntazam ve aemereli bir ıekil- Iı"ak:ıt. bu kadar kıymetli yü
de çalışmış olduklarını tebarUz zücüleri sinesinde toplayan bir 
ettirmektir. eeJiircle, yUzUcUlerin her mev-

Bunun için de uzun uzun, simde çalışabilmesi için bir pi· 
dolambaçlı yollardan geçmeye sinin mevcut olmayışı ne kadar 
lttzum yok ... Netice meydanda... yazık ... 

lstanbul 151 puanla başa ge- Fsi ve acı dero! .. Bu i§le a-
çiyor. Arkasında kalan ikincinin 18.kadar her sporcunun içi tit
ancak 5-1: puanı var. Aşağı yu· redi. B~rada kese.};m ... 
bn tıçto bir nisbeti! .. lstan- Sacit Tuğrul öı~t 
bullu yüzücUleri bu kahir ga)c· 
beterinden dolayı ıusporlan :ı· 
janı ile bf:raber candan tebrik e
deriz. Muntazam çalışma ken
c!llerine çek güzel bir şampiyon
luk kazandırmı§ oluyor. 

Bu seneki mUsabakalann şa.
yani dikkat neticelerden biri de 
Ankarahbr ile Kocaeli takımı
lllll da atbaşı yanyana gitmekte 
olmalanıiır. Her ikisinin de 54: 

Atletizm katagori 
/ seçmeleri 
lstanbııl Atletizm Ajanlığı,,. 

dan: 
Istanbııl birinciliği münasebe· 

tiyle birinci katagori 10000 ve 
u400 metre yan§lo.n perşembe 
g\1nü saat 18 de ve 100, 200, 
400 metre birinci katagori seç
meleri styni katagorinin 4x100 
metre bayrak yarışı cumarte!i 
gUnü saat 17 de Fcnerbahçe 
stadında tcra edilecektir. 

'45 inde tekrar boksa 
baılayan 

OEMPSEY 
Zafer üzerine zafer 

kazanıyor 
Şart ot. (~imali Karelin) 30. 

(a. a.) -· ~abık nğır sikltt dUn· 
ya şampıyonu Jak Dempsey, 
Ellis Basho!"ayı meğlub etmi~· 
tir. Ringe avdct!h!lcr.beri bu, 
Dempse ı::. iıçünc!l boks müsn

, bakasıdır .. 

Galatasrayh 
muhacim 

Boduri 
istanbula geliyor 
Gal&luaray · Fenerbahçe muhtell· 

t1rWı Kmr aeyahatlnde Ywıaıılıt&nda 
kalan Galataaı.r•Y aoliçl BudurlniD 
Jehr1mizc dönecefiJll öfrendJk. Bu· 
durt bu mevsim gene Galataaaraydald 
yeriDl alacaktır. 

Çarşamba 31-7-940 
12.3~: KU:r.lk:. Fa.ıııl heyeti, 12.W: 
Ajam, 13.0~ MU:r.lk; Faaıl beyeU pro
gramının devamı, 13.20/H.OO: MUzlk: 
Radyo Salon Orkeatraar, 18.00: Pro
gram, 18.05: MUzlk, 18.40: Çalanlar: 
Okuyan: )ıluzafter tık Ar, Okuyan: 
Melek Tokgöz. 19.1:5: Konuııma (Dlf 
politika hldlaeleri). 19.30: MtızlJı: 
Saz eserleri, 19.4:5: Memleket saat a• 
yarı, ve Ajans baberlerl, 20.00ı )(U
ailt: Eski Jıt.anbul p.rkıl&n, 20.15; 
Konuama. 20.30: Müzik: 20.50 MUzik, 
21?.15: MUZlk. 21.30: Konu11ma( Rad· 
yo gazetesi), :?1.50: MUztk: Riyaseti· 
cumhur BMdoau, 22.SO: Memleket 
nat ayarı. Ajans haberleri, 22.45: 
MUzlk: Cazband (Pl.) 23.2~/23.30: 

Yarınki pro~am n kapantı. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
31 Temmuz Çllrşambıl gUnU ak~amı 

UskUdar Beğlıtrbılşt Hale Rabçealnde 
"Üvey Babam., 
Vodvil (1) Perde 

ll~E. 
raıo_ş rıoş 

Nakleden : Baki BAŞAK 
Nakleden: Bıırlıan Burçah çıkmadan ölen bir arkadatile 
A:ıtınd~ yürümekten çok sey- nikahsız yaşardı. Sonra galibe. 

:edılmesı h~a giden }lık b:r §işman bir arkada§ı vardı; yok, 
ı~ahar yagmuru y:!gıyordu. yok onunla değil.. Evet ondan 
Bır zamandır kahveye gitmek· hoşlanmamıştı; hatta bir gUn 
ten vazgeçen Bay Ferit şimdi Taksimde onu tokatlamıştı. 
kabareye tlayanmıştı. 

_Bu akşam gene kab:ı.rcyc ~;ıt
?l)ış ''e kendine. gençlik zama
nında alıştığı limonlu bir ver· 
mut ısmarlamıştı. Vermutu i
ç.erken gençlik günlerini hatırl:ı.
yordu. Zaman kendisin\! hiç Jc 
iftiha,ı edemiyeceği bir mevki 
kazandırmı§tı. 

Kabare müthiş kalabalıktı. 
Sağında almanca, solunda, ru.s· 
ça, karşısında ingilizce konuşu
yorlardı. Arkadan da tatlı tatlı 
sealer duyuluyordu. Bu yaşa 
gelmemiş bulunsaydı tatlı ses· 
lmn geldiği tarafa muhakkak 
dönüp bakardı. 
Buğulu camlardan dışarısını 

seyretmek istedi. Sokaklar in
san doluydu. Şayed şu anda 
çal.ıştığt vekalet memurlarından 
biri içeriye ginede on~ öyle iç.ki 
içerken görse kimbilir ne derdi t 
Adam sen de, bu da kabahat 
mıydı sanki Şimdi bekir sayı
lırdı. Karısı sayfiyeye gitmişti. 

Bay Ferit gençlik itiyatlar.n· 
dan hiçbirini terkc.tn.iş değil<1i. 
OtOmobili olduğu halde kalaba.
hk sokaklarda, dirseklenmek, 
ıtilip kakılmak pahasına da. ol
sa., gezmekten hoşlanırdı. .. "' 
Şu knb~reye yrll;miır uğrama· 

21J.l§tı. En son rahmetli arkadaşı 
Kalemi mahsu~ müdürüyle gel
m.Jeti. Onun ölümündenberi ilk 
defa bu akeam geliyordu. Ha
fızası ne kadar da kuvvetliydi; 
o akşam Nafi "lile birine selanı 
vennlştl. Bu lellm verdiği ada· 
mm adı bugün hapishanede bu
lu.nan Sadi idi. 

Sonra FeriUe ~am üç sene 
oturmuşlardı. Hıç de fena. bi1 
kadın değildi. En sıkmtılt ve 
yoksul zamanlaı-tla bile neş'esini 
kaybetmezdi. Bir def a.smda dört 
beş kişi, yirmi dört saatlik bir 
seyahat yapmışlardı. Giderken 
trene binmişler; fakat dönil§te 
p.ara ynnlannda kalsın diye ya
ya gelmişlerdi .. Yolda Keti şöy· 
le söylemişti: 
"- Ailen ''c karın olmasaydı, 

bahse girerim ki .. 
-Ne ..... 
- Benimle evlenirdin!" 

Ferit te tabii tabii diye cevap 
vermişti. "Hatta şimdi bile .. '' 
Kadın birden düşürunüş ,aonra: 
"Hadi canım dcmigti. Bu i§l ya
pacağımı umar mısm? Senin 
ietikbalini baltalayacak kadar 
fena kalbli değilim ben! En bü
yük emelim, senin ivi Ye yU-Dek 
bir ad:ını olmandırf' 

O, kendi hesabına zavallı Ke· 
ti için ne temenni etmişti ki .. 
TB.lihinin açık olmasını istemiş.. 
ti. Ama zavallı Keti, talihi nere
den açık olacaktı . Yeiıi bir aşık 
mı peydahlayacaktı; "yoksa bir 
mağazaya te~ahtar mı girecek· 
ti?. ,Yahut ta kendi seviyesinde 
bir ameleyle mi evlenetekti'' 

Feridin hatıraları, çorap sö-
kijğü gibi ard arda geliyordu. 
öYıe romantik filan olmadığı 
için gözünü kaldırıp kadın& bir 
daha baktı. Bu se!er, gözü gaz.e. 
telerin üstüne kurulan köpeğe 
değdi. Ve Keti'nin köpekle:re b&· 
yıldığını hatırladı. Hatta seviş
tikleri ~eler !Keti bir kö~ 
alın.ıştı; adı neydi? Neydi ya
~'9bH Floş .. Evet Floş! "Ü§Ü" . aa"fu 
Cliln mü Floş? Dur, ~imdi eve 

l§tc böyle düşlint::--l~cn gözü, 
kl\ldırımda gar\b bir me.nıaraya. 
.ilifti. Gazete eatan · pejmürde 
kılıklı· bir kadma. • · .gidiyoruz. Seni ısıtırım!'' derdi. 

Ketinin tatlı bir sesi, vardı. ArkuniönUk olduğundan yü
zünU göremiyordu. Elinde ~ır 
k1m1ş bir şemsiye vardı. Ga.ze:e
lerini eeki bir socuk arabaam· 
dan bozma bir arabaya yerleş
tir.mi§, gazetelerini satmak için 
ba.ğınna.ğa başlamıştı. Arab:ı
mn üstündeki küçük köpef .ni 
yere ya.ydığı bir ga:r.etc üstüne 
otuttu. Köpeğin sırtında. triko · 
dan küçük ibr pelerinle boynun
da bir de kayış vardı. 

ihtiyar kadın küçilk köpeği
nin Ur.erine eğilerek müşfik ba: 
kJıtlarla bir şeyler söyledi. lştc 
1am bu sırada yüzünü Bay Fe
ridin oturduğu tarafa çevirmiş 
bulu00u. 

lnce burunlu. parla.le ve zayıf 
'yüzlüydü. Di'8iz ağızlt çeneeini 
boynundaki ffki vo yıpranmı§ 
kUrk parçası kapatmıştı. 

Bay Ferit ansızın sarsıldı. 
Sıkıldığı zamanlardaki gibi ku
lakları yanmağa. çmlamağa 
başladı. Ka.,ıarı da çatıldı. Ya· 
na.kları müthiş kızarmıştı. Da
yanamıyarak mendilini çıkarıp 
ytizUnü yelpazelemeğe başladı. 
Kadın, bir aralık başını dön-

dUrilr gibi oldu. Bu fırsattan, 
iıltif ade eden Bay Ferit sandal
yf.Sini değiştirip kadını rahatça 
seyretmeğe başladı. Bir hayll 
eeyirden sonra: 

- Kat'iyen, dedi. Katiyen bu 
o kadın aldanmıyorum. 

Maziye ait h&tır&lan uyandı. 
Bu kadının adı IKatinaydı. F:ı· 
kat onu s:ıdece Keti diye çağı· 
nrlardı. 1905 veya 1904 sen~ 
lerinde Venedik sokağında bir 
otel... Odanm numarası da 12 
Odanın içini bile hatırlıyordu, 
Şömine ü:r.erinde bronz bir şam
dan. Bir bUylik duvarsaati .. He· 
le odanın pisliğine diyecek yok
tu. Kokusu da caıba. .. Kırık bir 
koltukla kanape .. Yerde halı bo
zuntusu bir keçe.. Ya bUtün 
gece de\·am eden fare tıkntısı .. 
Kadınlar bu gürültüden ne ka· 
dar korkar. siıiirlenirlerdi. 

!Keti de bu Odaya gelirdi r.m• 
ma, o zaman terzilik yapıyord"\i. 
Odaama geli§i de sırf onu sev
diğindendi • 
Açık kumral saçlı, etine dol· 

gun bir ıteydi. Hatırı sayılır 
.derecede güzeldi. l§tiha.sı yerin
deydi. Bir yemeğe başladı.mı, 
üç. dort ljandüvi~i kıvırır. üs
tilne de bir krema yuva.rla.9ı mı 
Jceyfi yerine gelirdi. Huki.iktan 

Kibar halile o vakit iftiharla 
kola alınacak bir sevgili idi. 
Bay Feridin yerinde ibaşkası ol
saydı, ibu hatıranın tesirilc sar · 
mlırdı. Fakat Ferit, irade sahi
hi bir adamdı; mukadderata 
karşı gelinmlyeoeğini, insan her 
şeye UzUlür, kendine derd ed!
nirse, hayatta iş yapmak kud
retini !kaybedeceğini bilirdi. 

Keti'ni.n kaderi, Bay Feridin 
talmi gi.bi normal seyrini güt-

. mU§tü. Zaten insanın haldeki 
vaziyet.ile mazideki vaziyeti 8." 
ral3mda. bir benzerlik olur muy
du' ki? Maziden bu kadına. ne 
kalmıştı? İnce burnu, ve gözle
ı1nin parlaklığı .. 

Bay Ferit sadece şunu düşün
C!U: Eğeır bu kadm her zaman 
!buraya gelip gazete satıyoraa 
6ir daha buraya gelemiyeceğim. 
Ne de olsa bir rahatsızlık duya
rım. 

Borcum: öderken garsondan 
bir zarf istedi. Zarf m içine üç 
ta.he on liralık koyduktan sonra 
kapadı. Çıktı; ve tnm onun ya
nından geçerken belli etnıemeğe 
çalı§arak zarfı elara.ba.smm üs
tüne attı. 1htyar kadın bunun 
farkına varmamıştı. Bay Ferit 
yaptığı bu hareketten memnun 
olmakla beraber azıcık üzülü
yordu. "Otuz yerine elli koysay
dmı, ne olurdu" Evet. ııe olur
du. Elli lira onu sarsmudı yL. 
Fakat ne yapsın ki, üstilrıde 
bundan f.a.zla para yoktu. 

Evine zamarunda. ôöndil. Oda 
hizme~isi onu karşılayarak: 

- Beyfendi hannnefendime 
-telefon edeceklerdi, dedi. 
• O, günlük hayatının çerçeve· 
sine dalmL,tı bile. Sırtına pija
mumı geçirdi; ve uzun uzadıya 
yüzünü muayene e.tti.- Sonra 
birdenbire aklına. bir eey gelmiı 
gibi odasına girerek yazıhane· 
shıdeki gizli bir çekmeceyi açtı. 
ıintizamı sever bir adam olduju 
için bu gözde maziye aid vesi· 
kala.rı saklardı. Bir deste klğrt 
~erek üstündeki tarihi okudu. 
Bu· 1905 yılma aiddi. Keti ile 
ÇOK muhabeıro etmemişdi. Çün· 
kü· aynlış!a.rı ağır ve mantıki 
olmuştu. Mektup yerine birkaç 
-sararmış fotoğrat verdı. 

Bu :resimlerden birisi Keti'nin 
bir ıköpekle beraber çıkardığt 
fo~aftı. Altında şu yazılı idi: 
!Keti ve Yotoş ~vgili Feridi 
· ·(Lütfen aa,,&.Jı çeririniz) -
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Bir milyon kilo odurı kapalı r.arna eksiltmeye konmu~tur. lhalelll 16·8 1140 
perıembe güntl aaa.l 1l d-e Erztncanda ukert u.tmahna kornUıyonuııda ya· 
pılacakur. Tahmin be1ell 20.000 lira ilk temlnatı J~OO llradır. Şartname.sı 
ı.ıo~lıyoııd& görUIUr. lııtekl!lerl.ıı belll gün w: saatten bir saat evve1 kanunı 
Hı!l:Cal~nlt ttklt! mektuplannı komLlyona vermeleri. ı49ÔJ (6721/ .. . . 

A§&ğ'ıde yazılı taze sebzeler a.çık ekaUtme Ue 2·8·940 ı;ııııu ııaAt 15 te 
:z:mıtl'? tUmen Y.una\ına koml~~·onunda sstm alınacaktır. lateklilerin komla· 

= yona gelmeleri. 1'3~) ı61l4J 
Teminatı 

T. iş Bankası 
• 

1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Pli.nı 

1 adet 2000 lira. • 2000.-llra 
1 • 1000 • - 8000.- • 
e • ııoo • - aooo.- • 

12 • ı:ıo .. • aooo.- • 
•o .. 100 • • 4000.- • 
115 • l50 • - 8780.- • 

210 • 2:1 • - 52~.- • 

Keıideler: 1 Şubat. t Ma. 
11•, 1 Aiustoa, 1 lkfocitefrin 
tarih.leriade yapılır. 

CiM1 

Fuulye 
Bamya 
Patlıcan 

Domates 
Eiber 

}.{ikt.aM 

kıl o 
64.000 
115.000 
MOOO 
]0.000 

5.000 

'nJtan 
lira !ıra 

5400 405 

1800 l85 

64SU 485 
1440 ıos 

350 27 

il l5.3i0 1161 
~ .,, . 

, 5800 ton bu~d&y öğ1ltülm~ain-. talip çıl<madığmdan tekrar pazrrııkla ek· 
1 alltmeai 1·8·9CO ı-ünU aaat 15 te Ankara ı.v. amirliği aatmalma komtıı.ıyonun· 

da yapıluaktrr. '.Tahmin bedeli 87.000 ura ilk temlnatJ 5500 ııradrr. Şart:rıa· 
meal •85 \rurutıa kornJsyondan a.lmır. ı 4~1 ı (6i22 ı 

• •• 
BlrliklerlD bulunduğU yerlere tuıım ~artııe 42 ton eığtr ett pazarlıkla 

1 2·8·~0 cuma ıtınU aaat 16 d& Vlude ukerı •tmalına komlııyonunda ııatm 
alınacaktır. bteklllerin belli aaatle koınuyona gelmeleri. 1493) (6724) 

~ . . 
BU adet bina kapalı ıa.rı uıuıu Ue eıurt\tmey• korıulmuotur. K'1\r ve 

rennt bıauır1 prtlarile tediye ,artıan Ankam, Iat. Konya Lv. amlrJlklerS ııa· 
tınalma Ko. ıarmdadır. lateklıler okuyabllırrer. Keıit bedeli 25457 Ura 90 ku 

1 ruı ilk teınlııatı 1909 Ura 85 kuruştur. Kapalı z&rt ekalltmeai ı·&·940 pe~m· 
be &1lnll aaat ıı de Konyada ntmaıına Ko. da yapılacaktır. lBteklller aaat 
on& kadar teklif mektuplarmı Ko. bafkanlığuı& vereceklerdir. Isteklllerln en 
u: aek!:ıı; &1ln evvel bu I§ için b1r detaya mahsu.a olmak uzere maballl vUA.yet· 
ten bir ebllyet nılkaaı Ue Sa. Al. l-.o. na müracaatları. (360) (6207) 

• • • 
Yenlde.n yapılacak parke yol 'H yangma k&rft au teaıaatı erat bl.ıwa. 

ıaka.ra fn§a&U kapalı :u.rt u.auJU ile ekelltmeye konulmustur. Ke~tt ve h\18Ult 
ıartlart Ankara, 1ıt. Konya Lv. lmlrllldert aatmalma Ko. ıarmdadrr. Iatek· 
tiler okurabillrler. K91i.f bedeli 2012~ Ura '7' kuruf ilk teminatı 1509 Ura 29 
kbruştur. Kapalı zart ekslltme.s1 1 ağu.stos 940 perıembe gtıııU eaat 13 te 
Konyada yapılacaktır. ı.tekUler saat H e kadar teklif mektuplarını Ko. baş 
kanlı~& verecekierdlr. lateklllerin, e_n az ıeklz g1ln evvel bu ıı lçln bir de· 
taya m&Uul olmak ti.zere 'm&ballt Ylılyette mUteıekkU Ko. dan bir ehliyet 
nalkaaı ne teklif mektuplarmı mezkQr aatın&Jma L:o. baıkanlıfma verile· 
cektlr. (861) (6208) 

• • • • 
40.000 çi!t kunduranın kapalı zarfla 1·8·940 perıembe J'llnÜ aaat 16 da 

- .i nşaatcılara: 
SAGLAM - DOZGON - UCUZ ~I 

Eski§ehirin Kur t markalı .kiremiaini 
Vehbi Koç ve ortaklarında bulursunuz. 

lhale.rl yapılacaktır. Toplu tutan 26.000 lira ve Uk teminatı 1'U!O liradır. 
Kunduralar& ait ıartnameler Er:ıuıum Lv.A.Sa.Al. Ko. dadır. lıltıracutı" 
her nklt &"örülebilir • .lateklllerin ihale &iln ve .eaaUı:ıden bir saat evveUne 
kadar :ı:arflanru Sa. At Ko. na teslim etmeleri. (362) (6209) 

e • • 

•OO a.det eter t.&kımt puarlıkla yaptırılacaktr. 1halest 2·8·940 cuma ıu· 
ntı aaat 17 de Ba.lıkeair Kor aatmalma kombyonunda ya.pılacaktır. lluham· 
men bedeli 32.000 lira ılk teminatı 2400 Ura.dır. NUmune ve ıartname.ııl ko· 
m'ısyonda ıörülUr. 1•tcklllerln belll •aatte koml•yona C•lmeterl. ('6<&) (6670) 

• •• 
Galata Fermenecller No. »O, t.elefon '4781 • «82 •••' 

l ıstanbul. Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 
Komutanlık kıtalan için atık eksiltme Ue 12·8·940 gUnU aat 16 da 76 

ton kuru sovan ııatm lmacaktır. :Muhammen bedeli 4560 lira olup llk temi· 
nalı 842 liradır. Şartnamesi hergUn koml!'yonda görilleblllr. lateklllerln belli 
ıün ve ea.ııttc Fmdılkıda komutanlık tatmıılma komisyonuna gelmclert. 

( (6481). . . .. 
Komutanlık ambarı için 1·8•940 gUnU saat 16 da pazarlıkla 2000 a.raba 

ve fiOOO mekJ{tı,rt urganı aatm alınacaktır. Muhammen bedeU :5:500 liradır. 

Şar~e ve nUmuncel hergUn komisyonda görUleblllr. lateklUerln belli gUı:ı 
ve saatte yüzde on be§ temliıatl&rlle birlikte Fmdıklıda komutanlık aatmaJ· 
ma komtsyonuna gelmeleri. (6658) . ~. 

Konıutanltk ambarı ıı:in qağtda cinı, :rnlktar ve tahmini fiyatıan yıı.zılı 
3 kalem mutablye 2·8·940 gUnU saat 16 da pazarlıkla aabn almace.ktrr. Ev· ~ 

Uflan hergUn komisyonda g!SrWeblllr. Bunlıı.rm her biri ayn ayrı taılplen 
de !hale edllebWr. lstcklllerin be111 gün ve saatte yUzde on be§ temlnı1Uarlle 
birlikte Fındıklıda komutanlık aatınalma.komtayonuna gelmeleri. (6639) 

Cln81 Mlktan Muhammen fiyatı 

Sapı lle bcraoor ip yular 'b3§Jığı 
Zincir yular bqlığı 
§aplI yular ba~lığı 

e e. 

adet lira Kr. 
10000 5500 00 

2000 1:500 00 
750 232:i 00 • 

Komutanlık ambarı fçln 6 8 MO gllnU saat 11 de :pazarlıkla 1500 Uuıe 
tevhit semeri ıatm n.Jmacaktır. Muhammen bedeli 48000 liradır. Şartnamesi 
hergtln komisyonda görülebilir. lateklllerln belli gUn \'e saatte yUıde on 'be" 
temlnatıarlle birlikte Fmdıklıda komutanlık utmaıına komlayonuna ıelmc· 
lert. ( 66:59) 

Devlet Demiryollarr ve l imanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

llllb&mmcn bedeli 2950 lira oln.n bir adet motör yağlarını temizleme te· 
aisatı 20·8 940 satı gUnU saat (1:51 un bll§te Haydarpa§ada. gar bt.nuı ~ahllın 
deki komisyon tarn!mdan kopalı zar! ııııullle salrn alınacaktır .. 

Bu ~e girmek lstlycnıerln 221 lira ~ kuruıluk muvakkat temlna.~ ka 

ııunun tayin ettiği vesikalarla tek!l!ler!nl muhtevi zarflarını aynı gUn &M\ 

(14) on ôörde kadu komtsyorı relellğine vermeleri IAzımdır. 
Bu fıe alt şartnameler komı..yondan para.sız olaral• dagıtıımakt.adır. 

(1!28~) 

100.000 kilo pirinç paz3rlıkla ıatm alınacaktır. lhaleai 2·8·940 cuma gü· 
nU ııİ.at 16 da 1zınir Lv. bıirllfl aatmalma kornlıyonun'da yapılacaktır. Tah· 
mlıı bedeli 30.1100 lira ilk temlna.tı 2288 Uradrr. lıtekWertn kanuni vesika!&· 
rl!e belll natte kornJıyona reımelert. (-l70) (6676) . 

• • • 
1.000.000 kilo un pazariılJa 11.tm a.lmacaktır. Muhammen bedeli 135.000 

lira kaU. teminatı 20.250 lira.dır. Şartnamcal komlıyonda görülllr. İhale.si 
2 8·9i0 cuma rUnU saat 16 da K&yserlde askcrt aatmalma kornlsyonunda ya· 
pılacaktır. bteklllerln belli ı-Un ve aa.ıı.tte btt teminat ve kanunt vestkala 
lartle komisyona gelmeleri. (4:72) (6678) 

• • • 
lS0.000 kilo aabun aatm a.lmacaktır. Pazarlıkla ekliJtme.al 2·8·9i0 cuma 

gUnU ıaat lCS.30 da lımılr Lv. A.mlrlifl eabnalma kottıı.yonund& yapılacak· 
ın. Tahmin bedelU50.21SO lira llk teminatı 3769 liradır. Şartnamesi komlayon· 
da. gdrUIUr. bteklllerin kanunl veslkaJarlle belll aaatte komlayo_na gelmelerL 

('73) (6679) 

• • • • 
StO.•OO kilo kuru ot 14·8·940 çar~amba ~u ıaat 11 de kapalı zarna 

ckailtmeye konmu~tur. Tahmin bedeli 21.010 lira ilk teminatı 1573 Ura 7CS 
kuruştur. Şnrtnameai komiayond& görı11Ur. ht.eklllertn teklı.t mektuplarını 
Uıa.le saatinden bir saat evvel Olyarbakırda Kor aatmaıma komisyonuna ver
meleri. (U7) (6580) 

e • • 
Kapalı zarfla 150.000 kilo Jııfır eti aımacaktrr. Ihaleaf 19·8·940 paz;artesi 

gUnU saat 11 de Edlrnede eakl mUıiriyet dalrtalnde aatmalm& komlayonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 52.~00 Jlra IU~ teminatı 8938 liradır. Evsaf ve 
ıa.rtnameıt he~ komisyonda görülür. tatekUlerin il:iıJe saatinden bir ııa.at 
ene! ltklit mektupl~rmı komlayona vermeleri. (U8) (8581) . ,,. . 

30 torı a&deyagı kapl.lı u.rna ek.eıltmeye konmuotur. 'fahmln bedeli 
37,500 Ura ilk teminatı 1ıs12 lira fıO 1<uru~tur. thaıuı 15·8·940 çar,an1ba günU 
aaat 15"te Sın.su aakeı1 ıatmalma komisyonunda yapılacaktır. şartnameSi 
komisyonda rllrillUr. lstc"klllerln belİİ ıun ve 1aatten bir aaat evveline kadar 
temJnat ve teldlt mtktuplartnı komi.iyon& vermeleri. (451) (758•) 

• • • 
Afağ'lda yutlı mend lıizalarında yazıll ıUn .ve saatlerde kapalı zartla 

eksiltmeleri ljııccedı askeri ntınaıına koml!ycınunda yapılacaktır: latekllle· 
rtıı kanun! vulkalar11e teklif mektuptarmı ihale aa.a.tıennden bir ıaat evvel 
l{or.ı1ııyona verrrıtleri. şart.namesi komisyonda görülür. lf16J (64~9) 
Cil:&i mlkt.arı tutan teminatı ihale ıüJlil aaaU 

Kuru Ol 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 

Sıtrr eti 

Sıfır eti 
Sığır eti 
s.ıır etı . 

kilo Ura lira 
325.000 
481.000 
325.000 

ı.~1.000 

318.000 
3H.000 

461.000 
•61.000 

l!.523 1300 
27.417 '20:'17 
1 !.6S~ ı<tO~ 
88697 6503 

107.440 66'2 
100.760 
.H6.it0 
146 740 

8/ 8/940 11 
8/8/94-0 11.30 
8/8/9CO 15 
8/8/HO 15.30 

10/S;HO 10 
10/8/940 10.30 
10/819•0 11 
10/8/0~0 12.30 
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Galatada Unyon Hanında 

JERANSK T üRK LiMiTED ŞiRKf 
' ~ 

Husuet teıkllltı ııaycsinde her clna gaynmenkul için aııcı ef 
satıcı temin edebll!r. Aynca çok uygun §&rtlarla cmlıı.k ldar 

1 
----, 

. Türkiye Cumhuriyeti J 

Ziraat Banktı~ 
Kuruluş Tarihi: 1888 . t 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira§ , 
Şube ve Ajans adedi: 265 tele~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muarrıe 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O ~ırı 
ikramiye VeriyO!~ 

ııı.rıt' ..d~ 
Ziraat Bankaamda kumbaralı ve lhbar&z tasarruf bes4P l'f'J'-

60 lirası bulunanlara senede 4 defa ı:ckilecek kur'a ııc 
plAna J;Öre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ad<'t. 1.000 Llraltk 4.000 
' .. 500 2.00o 
4 " 2:;1 .. 1.000 

40 ,, ı oo ,, ı.ooo 
100 " 60 " ô.OOo 
120 .. .ıo ,, ı.soo 
160 .. ::o ,. s.zoo (Ş~ 

DiKKAT: Hcenplarmdaki paralnr blr sene ıçtndc :)0 
11 

,.e ti 
dU~mlyenlere ikramiye çıktığı taltdlrdc ~ 20 tıızııısl.Y1° ,-e 1 

Ku,·aıu Kn•d• t d«ao ı Eyl•I. 1 Bl~ndk;\nun, ı ·~~ 
tatihlerlndc çekllcccktlr. ~~ 

ili ihale saatinden en az bır aaat evvel Ko. na vermıı buluflB (~~ı 
• • ıl< • ı ID4'.ıı 

, r~ ~ 
133 bin kilo makarna kapalı zarna ekalltmesl 5·8·9•0 ta eti ııl .f' 

da Lalapıt§ada Al!.. satmn.lma Ko. da yapılacaktır. Muhantıll1eril' ~ 
Ura teminatı 27H liradır. Şartnanıı?ııi ({o. ~a görü!Ur. ısteıcll ·"' f 

• 81>" 
kanunı veslkalarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir ( 
pa~ada Ko. na vermeleri. (358) (62031 f 

• • • sı ds:; 
454.000 ktıo yulat kapalı zarfla satın dlınacaktır. lbllıc -rG ~5"' 

16 dadır. Uubammcn bedeli 24!170 Ura ille teminatı 18i2 ıırıı. 
1

p6ttY" 
leklllerin tekli! mcktupln.rmı ihale saatinden bir saat e,...-eı 
ıatınalma Ko. -ns ,·crtnelcri. (352) (6168) • ,,f 

• • • 6ooC /; 
Beher adedine tahmin edilen flatı 10,5 Ura oıan 1940 ~ 

ba)"'·an vclenscsl pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 3·81 sıd ~ 
g1lnU saat 11 dedir. Katı tcmlnatı SSOO Urııdır. Ş&rtnaınc!1 ıılt6tf91 
misyondan alınır. lsteklllcrtn kanu.nı veSıkalariyle belli s') (6 .1 
~ı. M. V. satm alma komisyonuna ge1meİcrl. (43

1 
"' 

··~ ,. 1'9'~ 
20.cıoo adet ttıuhtcllf boy kazma 110 0.000 adet adl kcıre er "I' 

tm almacnlttır. Knzmıılarm beher klloııuna ''e kUrekJerlll ~r.ıO ı!I 
kuruş tlyat tahmin cdllmiştlr. razarlıaı 5·Ş·040 pazartesi t1 ıet'jll 
Ankarnda M.M,V. aatrnnlma komisyonunda. yapılacaktır. ~6 il' ı:ıt 
lıradır. Şartnamesi 25.) kuru,a kom~ypndan alınır. tsteldlleJ' 
ı.oml:ıyona gelmelcrt. l439J l75Hl 

• ~ • ıerı•ı: 
Beher çiftine tahmin edilen Clyntı 200 kuruıı olan 10.soo çi~ııt 11

' 
zar:rıa ml!n.'\kasnyn konmu§tur. lbaleat 2·8·!!40 cuma goııU • f{C ~ 
temin11.tı 162(1 liradır. EYsaf \"C şarlnamp,!11 M.M.V. satırııılıtlşt!l.I~ 
bili::-. İslcklllcrln kanunu:ı emrettiği belgeleri!! e:ı a:ı.: ıııalc 5:4ııı 
evveline kadar kııpttlı zarflarını Ko. n3 \'ermeleri. t335) (G 


