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Beşiride Üçüncü Petrol'A::.,~~·~k!,._ ~eden Terbiyes~ Mükellefiyeti 
Kuyusu Yakında Açılıyor~~~~~ ~,~~-i· 31 Ağ~st~şt,a __ Jatbik Edilçcçk-.. 
Raman dağı petrol mın,akasında 
300 den fazla kuyu açılabilecek 

JAPONYA DA Mon-1 Amerikaya Sondaj ma
ARRIZ BiR SiYASET k" I . . · d"ld" 
TAKiBiNE BASLADI ıne erı sıparış e ı ı 

" 
lnııilterenin Aorap•

"• bir hoy•t oe m•m•t ı 
nıücadelHine ııiriıtigini 
11ören Japonya, fır••t

Jan iatifaa• etmelı i•
tiyor; f•1'.at, Amerilı• 

ile Sooyet Ra•y• lnııil
terenin Jopony•yo lıar• 
ıı tabii müttefilıleridir. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
a aponyada, ingiltereye karn şı açıktan açığa mütear -

JJ rı~ bir siyaset takibine 

Petrol arama mütehassısının be_vapatı 

• 

Beşiride açılmasına basnılan üçüncü petrol kuyusu 
• Siirt vilayetinin Beşiri kazası düzlü devam olunmaktadır. 
dahilinde Raman dağı mevkiinde Burada 3 üncü petrol kuyusu 
bulunan zengin petrol hazinelerin da yakında açılmış olacaktır. 
den sür'atle istifade edilmesi için Sabanın kapasitesi ölçülerek 
başlanılan faaliyete geceli gün- (Arkası 4 üncü saııfada) 

metleri h•/clundolti 1'.anun. 
do da t•dil6t y•pılııı 

Ankara, 31 (İKDMI Muhabi
rinden) - ASker!l;< kanununda 
yapılan bir tadilatla terhis olu
nanların ıınazereti obnako121n 
üç ay iQinde W.("erelcrini şu
beye kaydettirmivenkrden beş 
lira ceza alınması yapılan ilan ü
zerine de yoklamalarını yaptır
mıvanlar<lan beş lira ceza alın
ması kabul edi1mi;'lir. 

Ecnobilerin Tüvkiycde i'karnet
leri kanunda yapılan bir tadıi.I ile 
ikamet misaferet vevahut her
hangi bir maksatla yanlarına bir 
~cnebi kıı'bul edenler \irmi dört 
saat hr.de idare makamlarına 
haber verme mecburiyeti kabul 
olunıınuştur • 

Amerikanın 

aldığı mühim 
kararlar 
---aııı---

Cardell Hull'un 
beyanatı 

Havana, 31 (A.A.) -- Cordcll 
Hull, Havanayı terkelmcdcn ev. 
ve! gazetcilr r şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Amerikan hük(ımetleri, karşı
larına çıkan yeni ye-ni nıcscJe -
]er önünde kararsızlık gösterme
mişler, birlik zihniyetini terket
memi~ler bililkis biitün dünya -
ya Ameril<anın vahdet ve tesa. 

r Arkası 3 üncü s.ıyfada) 

L- .adı. Sebebi, gayet basittir. 
Iııı:ı ltere, A vrupada, bir hayat 
ve memat harbine tutuşmuştur. 
Jaııonya, bu fırsattan istifade et
mek istiyor. Vaktilc adalarına 
sıı:.ınak için, nüfusun çoğalmama. 
sına itina eden ve kendi &lemin
de yaşı)·an Japonya, garp mede
niyeti tarafından zorla kapıları 
açtırılarak harekete getirildik • 
ten sonra, kolayca ve sür'atle 
bu ıııedenivete intibak etti ve o 
'akitten beri de, adalarında nü
fusunu \'e muhitinde nüfuzunu 
arıtırmıya başladı. Amerika, şim
di cmperyaliııt bir devlettir ve u
•ak şarkta, Asyada, büyük Okya. 
nusta cihangir bir imparatorluk 
lıurnııya çalışmakladır. 

Amerika amirali Perry 1853 -
54 de bir filo ile Sedo önüne ge
lerek top ateşile Japon limanları
nı açtırdıktan sonra Japonya 
18Gl e kadar ecnebi devletlerin 
<ebrile bir takım muahedeler 
akdetmiş; fakat 1869 dan itibaren 
teceddüt ve ıslahata başlamış, 
1875 de Sahalin adasını Rusa ve
rerek mukabilinde şimaldeki 
Kuril adalarını alınış, 1879 da ce
nuptaki Riyu Kiyu adalarını il
hak etmiş, 1874.77 de {'inin For
moz adasını ele geçirmiş, 1894-95 
de Çini mağlup etmiş, fakat Rus
ya, Fransa ve Almanyarun mü
daloalesile harpte kazandıkları -
nın çoğunu siyaset sahnesinde 
kaybetmiştir. 1904-05 harbinde, 
lngilterenin müzahcretile Rusya .. 
l • mağlup ederek Sahalin adası. 
nın cenup )·arısını, LiaUtQng ya
ı-ınıadasını cenubi 1\lançuri de
nıiryolunu' almış, Korayı işgal 
etıniş 'l<e 1909 da Korayı büsbütün 
ilhak etmiştir. 

ltalyanlar Şarki/Merkez Bankası / 
Afrikada mühim 1 nizam nam es in
tahşidat yapıyor de tadilat yapıldı -

•• 1914 de Almanyaya harp 
ılan ederek Almanları Uzak Şark
ta~ uzaklaştırmıştır. Rusyada ib
hlal çıktıktan sonra, Omsk'a ka
d•r Siberyayı, Sahalinin öteki ya.. 
rı>ıııı, Vladivostok'u işgal etmiş, 
fakat 1922-25 de bunları tabliye 
etmek mecburôyetinde kalmış -
hr. 1931 de l\laııçuriyi, 1932 de 
~anghan, 1933 de Jehl'u istilii 
•!mi tir. Ayni sene Milletler Ce
miyetinden çekilen JaponJ a 1934 
de •Asya Asyalılarındır. diyerek 
Asya l\Ionroe kaidesini ilan et -
Dıİştir. 

-Şarki Afrikadaki İngiliz Hasırcı çiftliğinde bir 
kıtaatı da takviye edilivor tay depoıu açılıyor · 

:Afrikadakı ıtaıvan ıwvvetıeri 
başkumandanı Mareşal 

BOJJOGL!O 
{Yazısı 3 iincü saııfadQ) 

Ankara, 31 (likdam Muhabirin
den) - Vekiller heyetince kabul 
edilen bir kararname ile Merkez 
Bankası esas nizamnamesinde 
tadilat yapılarak Banka husuoi 
kanunla Mali yeye verilen me
zuniyet dahilinde bu kanunda 
yazılı miktarda altın terhin et -
mek suretile hazineye fevkala
de muvakkat mahiyette avans 
verebiLmesi Avrupa harbinin hi
taırnını tak>beden bir sene niha
yetine kadar beynelmilel tedi
ve mahiyetini ıınuhafaza eden 
dövizleri ahp satabilmesi bunlar 
mukabilinde eınisYQn yapa'bil
mesi kararlasmıştır. Masrafları 
milli müdafaa bütçesinden veril
mek üzere Hasırcı ciftli~nde bir 
tav deposu kurulımasına ait mec
Use, kanun layihası verilmiştir. 

Maarif Vekaletinin tebliği 
Japonya üç sencdcnberi tedri- Ankara, 31 (A.A.) _ Maarif ı miyenler için 1 eyliıl 1940 dan 

<en Çini istila etmekte, a"ui za. 1 ıtibaren hic bir suretle döviz ' Vekaletinden tebliğ o unmus-uıanda Çinden beyazları ko\'arak verilmemesi mafü·c vekiıletın -
1 tur: 

on arııı yerine kaim olmııa ça- Fransa ve Belcikada hükumet- ce kambivo müdürlüklerine teb-
lışıııaktadır. Çiııde, Almaııp ve • ·· l lı' x. olunmuştur. İt 1 le resıni ve hususı muc.:.sese er 11. . • Yanın, diğer dnletler gibi im- k d h k h 
tıyazları ve büyük menfaatleri tarafından okutulan ve er, ı e- Kendi hesaplarına o uvan er 
olınadığı için Japonya şimdi mih- saplarına okuyan bütün talebe- talebeye verilecek 200 lirah'k dö-
ver devletlerile işbiı liği yr.pınak- nin vurda alınmaları takarrı.ir et- vizi Fransadaki talebe iı;in Vi-
tıdır. Bn de'l<letlerle Sovyet - mistir. chy'de bulunan büvi.ik ekimize. 

Amerika Hariciııe Nazın 
CORDELL HULL 

• ...... 
a___.:.::::::::=:::=::::::::..:...;.;.::;:--=::::-::..=-_ı• 

Büyük tarihi tefrika 

ALI RESOL 
lslAm _tar 1 h i n in en 
m U h 1 m safhalarını 

ihtiva ediyor 

••• 

Bütün Gençlik Klüpleri Sivil 
Ordu Teşkilatı Gibi Çalışacak 
İstanbul Bölgesi Asbaşkanı I; lefiyeti Kanunu mucibince, il tan müdafasma ait olan ntm-

Feridun Dirimtekin dün genç- Türkiye dahilinde Gençlik lık, dağ<ıhk, binicilikle mesgul 
Jik teşkilatı hakkında şu izaha- • klüple.~i kurulmuş . o.lacaktır. olacaktır. 
tı vermiştir: _Bu klupler futbol gıbı sporla- Vilayetlerde ,·aliler, kaza • 
1- Beden Terbiyesi Mükel- 'rı il<inci p!iina bırakarak vn- (Arkası 3 üncü sa;ıfada) ) 
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Romanya Hari-/ 
ciye Nazırının 
mühim beyanatı 

Hitler Ofl Muaolini s.ı. 
1'.anl•ra• aalhün muh•· 
f•z•unr İ•tiyor 

Macar ve Bulgar 
talepleri ne olacak? 
BUkrc~. 31 (A.A.) - Radar A

jansı bildiriyor: 
Romanya Hariciye nazırı Ma

noilescu, Matbuata aşagıda.l<i be
yanatta bulunmustur 
•Başvekil ve ben, qerek A!

manyada qere.k Jtalııaıla. ııalmz 
zahiri çok iııi ve samimi bir hiis
nükabııl qörmekle kalmadık, fa-

( Arkası 3 üncü saııfada) 

Zelzele 
devam 
ediyor 
BİRÇOK BİNALARIN 
DUVARLAR! ÇATLADI 

Zile, 31 (A.A.) - Zilcdc 36 sa
attenberi fasılalarfa yer~arsıntısı • 
hissedilmektedir. Bugün de sat 1 
13,40 da 10 saniye süren şiddetli. 
ce bir sarsıntı olmuştur. Hasar 
te-;bit etılememi tir. Şehrimizde 
zelzelenin yeniden böyle sık sık 
devamı balkın huzurunu bozmak-

( Arkası 3 üncü rnııfada) 

Dahiliye Vekili dün 
Şehrimize geldi 

Faik Ôztrak'ın Beyanatı 
Dahiliye Vekili dün Vilayette Vali ile 
görüştü. Bu sabah toplanti yapılacak 

Dahiliye Vekilimiz Fail< Öz
trak dün sabahki el.spresle An. 
karadan şehrimize gelmıştir. 
Ha~ darpaşa istasyonunda karşı
landıktan sonra vapurla İstan -
bula geçen Dahiliye Vekili doğ -
ruca vilayete gelmiş ve emniyet 
müdürimün de iştirnkile yapılan 
bir toplantıya iştirak etmiştir. 
Öğled~n sonra da belediyeye ge
lerek r.ıııhteJi[ şehir işleri hak -
kındo rnli , .• belediye reisi LutCi 
Kırdnrdan izahat almıştır. 

Dahiliye Vekili burada kendi. 
sile ..,.örü~en bir muharririmize ,., ' ı· beyanatta bulunarak evve a ye. 
ni dahiliye teşkilatı hakkında iza
hat vermiş ve: 

- •Asli maaşı 7000 ile 8000 ku
ruş arasında olan kaymakamlar 
ve idare heyeti azaları vali ve
killiğine tayin olunacaklardır. 

Macar Rumen 
müzakerelerinin 
başlaması yakın 

15 Gün İc:inde Rumenler • 
t•rafındon mü::ıak•r• teif.· 
lifi yapılmaaı be1'.letıiyor 

Rumen kabinesi uzun 
bir toplantı yap t ı 

Macar Harıciııe Nazırı Kont Cakt 

Bükreş, 31 (A.A.) - Reuter 
Aj arısından: 

Rumen Tel.ııraf Ajansının ya
rı resmi bir tebliğinde sövle de
nilımEiktedir; 

Nazırlar meclisi, Başvekil Gi
(Arkası 3 ilncü sayfada) 

Memur ve Mual
limler hakkında bir 
kanun layihası 

Bu vali vekillerinin de terfi i
çin kıdem zammı müddeti 3 yıl
dır. 3 yıl sonunda liyakati görülen 
ler asaleten valiliğe tayin oluna. 
caklardır. Valiler arsında yeni 

(Arkası 3 üncü sayfada) Dahiliye Vekili Faik Ôztrak 1 

Ankara, 31 (İKDAM Muhabi
rinden) - Bolu mebusu Liıtfi 
Görerin teklif ettiih kanun la 
yfuası Meclis ruznam sınc al.n
mı.ştır. Llvfüaya ı:?Öre. lekalıd 
sandılh teşkilatı olmıvan mül
hak bütçeli dairelerle hususi ida 
relerden mülı:?a şehrnmanetleri. 
İstanbul mahalli idaresi Ankara 
Belediyesinden maaş alan me
mur ve muallimlerden umumi 
muvazeneve dahil hi:ımetlere 
nakli memuriyet edece.klerin 
evvelce l!eçcn hizmctlcr:n '.'l he
saba katılması istenınekte<iır. 

omanya'ya Satılacak Tiftikler 
-------=~-===~- -r-- - - - "":-":""" 

Tacirler arasında ihtilaf çıktı 

Ticaret Vekaletinin Vaziyete 
ALİ RESÜL lere kar~ı Antikomitern p~ktını Bu suretle memlekete döne- Beldkadaki talebe icin de Ber-

inuaiaıtır.\ olan Janonyanın eıne- cek olan hususi talebenin ta- Un büyük elcilil!imıze _gönder- 'j Romanya ya satılan ve bundan 1 arasında bazı ihtilaflar başgös - I~stcsi üzerinde dün bazı de~i~ik 
ll, ilk önce Sovyet Rusyayı, U- hakkuk edecek vol paralarını ve 1 1 d Bu nıııaızoın tefrika\.·ı pek """ sonra satılacak olan tiftikle.rin tes 1 !ermiştir. Jıkler yapmış "e bazı tüttarların ~ Şarlctan uzaklaştırmaktı; fa- zaruri masraflarını kar.şılamak mek üzere. tal<>bc ve i erının er- kında ı·KDAllt'da oku"acak _ !im ve tüccarlar arasındakı tak- İthalat birliği, evvelki &ün ve- Romanyalılara satacağı malların 

müdahale etmesi bekleniyor 

-ı, lngiitere ve Fransanın, Av- üzere talebe velilerine 200 liTa hal Cumhuriyet Merlke~ !~an - ' \ simi üzerinde Ziraat Bankası, ih. ületten gelerek tüccarlara te~- cinsini degiştirmiştir. Birliğin ha-
( Arkası 4 üncü saııfada) !ık döviz izni verilecektir. Bu kasına müracaat etme erı azun- W sınız. ---.- • racat birliii ve iluacDt tüccarları 1 lil edilen 1000 ton tiftiğin aksım (Arkası 3 üncü sayfada) 

ABİDİNDAVER::__..:_~2e:i_.:cak~r~ılın'.'.'.:a_:eın:r~in::_e~i=ca=be~t~et~-~-=dı~r~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



1 < iil:rıil:rı mev.z'-..1.lar• ! 

Mahallede Teşkilat 
Eski mahalle teşkilatının ye
rinde, devre uygun bir yeni
sini kurmak lazımdır. C.H.P. 
Ocak neşriyatı bu işi yapabilir 

cUmomi bilgi ve fikir terbiye. 
si. seviyemizi yükseltmek yo -
lunda çok ileri gittiğimizi söy • 
!emek güçtür. O kadar ki, parti
n1izin llalkcvlcri vasıtasile şe ... 
killcnme teşebbüsleri, Trakya u
nıumi müfettişliğinin halk neş
riyatı ve bazı sağhk afişleri.nıll 

halletlebiliyordu. Bugün bu iş 
Kızılayın veya alakadar veka -
!etin yahut belediyenin uğraşa -
caği bir mesele olmuştur ve me. 
selelerin halli - inkar kabul et
mez ki - pek çok güçleşmiştir. 

Halbuki mahalle ve memleke
tin halkı alakadar eden ihtiyaç-

olmasa bu saha. 
da hareket.iz 
bulundu
ğumuz iddiasını 
ciddi bir kritik 
halinde ileri sür 

lan zamanımız
---- Ya.ıı:an: ----da kadar çok ge 

nişlemişlir ki, 
Hazım Ergökmen mahalle icindcki 

teşkilat düne na 
zaran bugün da 

Ş. 

mck bile mümkündür. 
Bız burada bu meselenin hal 

yollarını mütaleaya kalk.ışınıya
cağ.ız; bunun gibi, cumumi bilgi 
\.'C fikir se\'iycsiııi. yükseltnıek 
sözün ün herke:,c göre değişebi -
len mahiyeti ile de uğraşınıya
ca~ız. Görünüşe göre, bu mev • 
zular sıra bekli) en i>ler arasın
dadır ve hiç ~üpbe yok, ele alına
bilmek için köylere kadar umu
rnılcşmis pek çok urnz millı rad
yo makina ının meınl~kct için
de yayılmarnıı beklemektedir. 

Fakat milli bütünlük ruhunu 
beslemek ve fikir seviyemızı 
yiikscltmck için hizumlu olan bir 
•ilk . artı• talıakkıJı. ettirmek za-1 
ınanı acaba henüz gelmemiş mi. , 
dir? 

Eski devirlerin mahalle çcrçe
vesı içinde kalan toplantılanna 
aradı/:ım ız sahada uzun boylu 
bir kıymet verilebilecegi iddia -
•mda d'ı:iliın. Fakat mahalle iş
lerııı;n konuşulduğu toplantıların 
yaraltı/:ı tanış a .-e birlik, ve 
nıescklcr hal etmek vaziyclleri 
üzerinde durulmak kabil olduğu 
kanaatinde hulun uy orunı. Has -
talara ve yoksula J ardıın, ma -
halle emniyet ve in:zibntı, itfaiye 
hatta maarif işlerini halkın ka -
rarma göre tanzim eden n1ünta. 
bap muhtardan ve mahalle heye
tinin faydasından veya aksamış 
taraflarından balıse luzum yok
tur. Fakat muhtarın daveti üze
rine toplanmak ve bir meseleyi 
hal için konusmak imkanının 
yerini ne ile doldurmuş olduğu
muzu araştırmak ve sormak çok 
doğrudur. 

llledeni insan için toplanmak, 
konuşmak ve okumak kat'ı olan 
bir ihtiyaçlır. Dün toplanılıyor, 
konuşuluyor, herkes okuyama -
dığı için belki bir kisi okuyor, 
ötekiler dinliyordu. Bugün top
lanıldığını, bir takım n:eselele. 
rin konuşulduğunu ve herkesin 
oknnması isteneni okuduğunu 
söy lcmek imkamızdır. .Mahalle 
kah\·e ·inin darlığmdan, topla -
nanların yaşWığından, eski ter
bi) enin kötü tarafından bahset
mi) eyim; bu, çok kolaydır. 

Parti, devre uygun, ihtiyaçlan 
kar~ılıJaıı sayısız nizamlar koy -
muştur. Fakat ocakta yahut Hal
kevinde toplanmayı, eski mahal- • 
lenin an'aneleşıniş loplanlılarına 
benzetememiş olduğumuz da mu.. 
halı.kaktır. Jl.lahalleııin gencini ve 
yaslısını, yoklama mecburiyetli 
mekteplere devam eder gibi, haf
tanın muayyen gün ve saatinde 
toplanmıya, memleket veya ma
ha ile me•elelerini konoşnuya a
~tırmak zoru önündeyiz. 

Bir -.aziyet el" alalııtı! Dün, 
mahalle nizam ve an'anesi bir 
çok sıhhi ve içtimai yardım me
selelerini mükemmel bir şekilde 

ha büyiik bir zarurilik arzediyor. 
Halkın Kııılay, llava Kurumu, 
Çocuk Esirgeme Kurumu, fıka
.raya yardım, asker ailelerine yar
dım, pa~if korunına \.~azifclerini 

lıakkıle ifa cdebilnıesi ve nihayet, 
bilhassa kötü dünya şanları için
de daima bilgili, uyanık ve hazır
lıklı bulunmak mecburiyeti ma
hallede teşkilatlanmayı zorlıyan 
çok mühim bir sıra amillerdir. 
Bu teşkilat, güzel bir nezaret al
tında işlerken halkı mahallenin 
klübünde veya mektebinde mu. 
ayyen günlerin muayyen saatle
rinde, yahut istediği zaman lop
iı}abilecek ve böyleu halka mnh
taç bulunduklarını anlatr.ııya im
kan lıasıl olacaktır. 

Yapılacak bin bir işi bulunan 
bu memlekette her işi hükumet
ten beklemek yan~ J avaş iti
yat halini alımJ a ba lamı~tır. Bu 
itiyat, zararlı ve tehlikelidir. 

Şurası muhakkak ki, daha çok 
iyi yapınak ınüınkiindür ve Cul.IL 
huriye! Halk Parlisi ocakları va
sıtasile mahalleleri leşkilatlan -
dınnak ve modern hayat ve ihti
yaçların icaplurına göre, halkın 
menfaati için halkın irine daha 
fazla girmek vazifesi önündedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi hal
kın içine daha fazla girmek ı;u
retile h:ılkta zevkle yapılan bir 
vazife his.i ile toplanma ve ko
nuşma arzusu yaratabilir. Ve bun 
dan bu milletin yalnız bugününü 
değil, yarınlarını da teminat aL 
tına alan gür bir kudret kayna
ğı doğabilir, 

Eski mahalle teskilıit ve bir
liğinin yerinde, devre uygun bir 
yenisini çalıştırmıya başlamak, 

kanaatin1ce, ele alınacak mühim 
bir mevzudur. 

Şakir lliizim ERGÖKMEN 

Köprüde bir sandal 
parçalandı 

Dün sabah saat yedide kÖJ)
rilde bir kaza olrnu.ş, $ile lima
nına kayıtlı 41 tonluık Mehmet 
kaptanın idaresindt'k:i Arslan 
Bahri motörü köprü açııkıken ve 
Halice girme zamanında dışarı 

çıkmak istemiş sandalcı Almıe

din kayığına çarparak parçala
yıp batırmıştır. 

Sandalda bulunan Ahınetle 

tramvay koııdaktörü Mehmet 
hiiıclise yerine yetişen Liman k.onıl 
rol motörü tarafından kurtarıl
mıstır. Hadise hakJcında tahki
kata başlanmı.ştır. 

----------------------· emek Beni Seviyor!.. 
1 

Yazan: ~-ıı T~rAtfui: 
Gi dö Mopaaan ıı--\ SeUimı 1. Sedes 

No. 3o • 
Kristian yatağında oturmuştu; 

knca3ın1n birdenbire habccsiz ge-
11!-'İ onu bütün bütün ~aşırtnıı~tL 
Sa kakları zonkluyordu; vicda -
nmd:ı azap duyu~ ordu. 

KocaSJ etr&iına kolonya ko
kusu yaprak girdi. Yatağın ya
n :na oturdu: 

- ;\il'! hi~ ne ·aıemde? Yürü
miye ha,ladı mı? Suyun tahli
line göre iyileşmemesine imkin 
~·ot. 

Kristian bir kaç giindür bunu 1 
unulıuuştu. Kekeledi: 1 

- Şey .. Galiba .. Çok iyi .• Hoş, 
bu hafla görmedim ya ... Biraz .. , 
Rahatsızım .. 
Adanı dikkatle baktı: 

Sahi dedi, biraı sararmış -
sın ... Amma san.1 çok yaraşıyor. 
Çok güzelsin .. Fe"kalide giizel
sin •.• 

Yaklaştı, kolunu uzattı, be -
!ini sarmak istedi. 

Fakat kadın öylebir çekiliş 

çekildi ki, adam şaşaladı ... Kolu 
ve dudakları uzanmış Iuılıl.ı. 
Sonra sordu: 

- Ne var? Sana dokunulrnu. 
yor! lllerak etme bir yerini acıt
mam!. 

Ve gözleri arıu, ani bir istekle 
parlıyarak sokuldu. 
Kadın mırıldandı: 
- Bırak.. Bırak beni.. şey_ 

Galiba gebe>ını., 

:3]LJ ~ 
İkinci el manif atu- ı Harp sigortası' 

~-~~~~~~~~~~·il 

racılara kar ayrıldı primlerinde( 

yeni tenzilat iç Ticaret Umum Müdürü Komisyonunun 
koyduğu satıı fiatlarını muvafık gördü 
~ ehrimizde bulunan iç ticaret umum müdürü Cabit dün sa
~ bahtan akşama kadar mıntaka ticaret müdürlüğünde mani

faturacılarla görüşmüştür. Neticede fiat mürakabe komisyonunun 
manifatura eşyalarına lı;oyduğu satış fiatları yerinde görülmüştür. 

Yalnız komisyon tarafından !kendilerine kar bırakılması ka
bul edilmiyen ikinci el manifatura satıcılarına ithalatçılara verilen 
kirdan bir hisse ayrılması kararlaşmıştı:r. İthalatçılar ikinci ellere 
mal satarlarken bir iskonto yapacaklardır. Bu iskontonun nisbeti 
perakende manifaturacılara kabul edilecek kar ile beraber bugün
lerde tesbit olunacaktır, 

Bir maarif mü. 
zesi açılacak 

Beğenilen talebe eser· 

feri burada toplanacak 

$Eıtırhn.iıx!e büyük 'bir cıMaarü 
Müzesi• açı1rna.sı kararlaştırıl
m>Ştır. Bu müzede eski ve ye
ni mektep tabloları ve kız ve er
kek tedris vasıtaları, talebelerin 
en beğenilen eserleri teşhir olıır 
nacaktır. 

Talobe velilerine, oocukları -
nm nasıl çalı.ştıık.larmı .!!Ü.Ster -
mek üzere ilk okullarda açılan 
•san'at sergileri• nde en muvaf
fak olan eserleri mıntakaları Ma
arif mü!cltişlcri ve bas mual
limler tarafınıdan seçilip bu mü
zeye konulacaktır. Bu maksatla 
her mektepte kamisYQnlar t~
kil olunara::.: müzeye yollanacak 
eserleri scçmiye başlamıslardır. 

· Maarif müzesi teşrinievvelde me
rasimle açılacaktır. 

ÜNİVERSİTE 

Serbest lisan kursları 

çok rağbet gördü 
Her yıl olduğu _gibi bu yıl da 

Üniversite Edebiyat Fakültesin
de açılan serbest lisan kursları 

fazlasilc ra)ıbet bul.mw,-tur. Bu 
yıl kurslara devam eden talebe
ler.in ekseriyetmi kızlar teşkil 

etmektedir. Ve umum talebe 
sayısı 325 e baliit olmıı$ur. Bun
lardan 175 ı orta mektep, lise ta
lelbelerile serbest meslek eı<ba
bmdandır. 

Dersler s:ılıahleyin erken ya
pılmasının rağbette büyük tesi
•i _görülmüştür. 

BELEDİYi: 

Et kaçakçılığı yapı 1ıyor 
Şelırinıizin bazı yerlerinde 

et kaçakçılığı yapıldığı ve mez
bahada kc.silrniyen koyun. sı -
ğırların da _gizlice satıldığı _görül
düğünden bu husuısta sıkı kont
rollar yapılması dün kaymakam
lıklara teblıit olumnustur. 

DENİZ 

Demir ~ilebi bugün 
geliyor 

Akdenizde bulunan son vapu
rlJIIluz Demir şilebi Pireden l(e<;· 

miştir. Buınnt limanımıza _gel
mesi beklenmektedir. 

Bunu hiç düşiinmeden söyle -
yiverrnişti; dokunma vebalıyım 
veya koleralıyım. der gibi söy
lemişti. 

Kocası derin bir sevince düşe
rek sarardı. 

- Ne çabuk! 
Şimdi, mes'nt bir baba şefkati 

ile karısına sarılmak, uzun uzun 
öpmek istiyordu. 

Birden bire şüpheye düştü: 
- Acaba? .. Na>ıl olur? .. Emin 

misinT. 
Kadın: 

- Eminim! Dedi. 
Bunun üzerine adam kalktı, 

odada lıoplanuya başladı: 
- Aman yarabbi! .. Ne saadet!. 

Ne saadet! .. 
Kapı vuruldu. Andermat açtı. 

Oda hizmetçisi: 
- Doktor Laton sizi istiyor! 

Dedi. 
- Salona alınız, geliyorum. 
Doktor ciddi idi. Soğuklu. U -

zaWan ele hafif~e dokundu, son. 
ra konnstu: 

- Çok canım sılaldı dedi. Ka
mı.w bana muayene ettirerek 

Fi orya plajı ka
panmıyacak 

Vali bu hu$ustıki şayia

ları tekzib etti 
Florva plajlarının kapatılaca

itı hak:kında halik o.rasında bazı 

ş8.yialar dol.aştığı _görülmüştür. 

Vali ve Belediye reisi Lütfi 
Kınlar kcndisile J!Öriişen bir 
muharririrni:ze böyle bir tasav
vurun mevcut olmadığını ve şa

yianın tamımı.ile asılsız bulundu
ğ"unu söylemiş ve; 

&- Biz Floryaııı kapatmak, bir 
gezinti maha!Zi halinden çı

karmak deli•!, bilakis sür'atle 
qii.zelleştirip imar ederek şehrin 
mamur bir mahallesi halinde 
bulundurmak isti11oruz. Ve za
manla. ileride burası Balkanla
rın en giizel bir p!ôi merkezi o
labilecektir.• 

TiCARET 

Türk- Alman ticaret ıın· 
!aşmasının tasdiki 

Türk - Alman ticaret anlaş
masın.n tatbiık saha.sına konul
ması bıraz _gecikecuktir. Buna 
sebep bu şekildeki anl=aların 
tatıbiki için hükiıınete salıihivet 
veren kanunun müddeU bitmi.ş 
olmasıdır. Yen ihazırlanmak -
ta olan kanunun gelecek çar -
şaınbaya kadar haz>rlanıp mec
listen çıkacai(ı. üınlrl edilmekte
dir. 

Almenya'ya afyon 
gönderildi 

Almanyaya son iki gün ıçın
de müıhiın miktarda afyon sev
kedilmi.ştir. Evvelki gümru 150 
bin liralık partiden sonra dün 
_gönderilen 260 bin lirabktır. Dün 
diğer memlak.etlere yapılan muh
telli ihracat 25 bin lıralıktır. 

MÜTEFERRİK 

Ankara treninde bir 
yank•sicilik 

Osman ad.ında bir yankesici 
Ankara istasvonun<la İstanbul 
treni kalkıınaz.dan biraz evvel İs
mail Hakkı adında bir zatın 90 
lirasını cebinden caJ.mış ve tren
le şehrimize _gderek burada ya
kalamnışlır. Osman dün Birin
ci Sul.!ı ceza mahkemesinde soc
guya çekilerek tevkil edilmiş ve 
malıfnzan Ankaraya ııönderil
mesi takarrür etımiştir. 

şeref bahşettiğiniz zaman derhal 
koşup geldim. Halbuki benden 
biraz evvel, Markinin itiınadını 
kazanmış olan müfettiş doktor 
kendisini muayene etmiş .. , Ben 
sonradan geldiğim için, knrnaz 
davranıp doktor Bonfiyin bir has
tasını ayartınış olmak mcvkiine 
dü•tiim ... Ben böyle şey istemenı. 
Bundan böyle karınızı tedavi e
deniiyeceğimi söylcmiy~ geldim. 
Andcrm:ıt: 
- )1üşkil vaziyelc girdiğinizi 

anlıyorum dedi. Fakat kabahct 
ne bende, ne de karımda; kayın
pederim.ıe. Bize haber vermeden 
doktor Bonfiyi çağırtmış. Mes -
Iekta"nı bulup söylesem, anlat. 
S31ll ki. .. 

Doktor Laton sözii kesti: 
- Hacet yok; ortada bir mes

lek hay.iyeli var. Çok müteessi
fiııı an1nıa ... 

Bu sefer Andermat sözü kesti. 
Zenı;in adam, bir reçclcyi on pa
ralık kibrit alır gibi, on, yirmi, 
kırk franga satın alan bir aılam 
tavrı ile: 

lArkası var) 

Hamule ve tekneler 
ucuza mal edilecek 

Milli Reassürans ile şehri -
mizdeki sigorta kumpanyala -
rı mümessilleri tarafından ku
rulan komisyon Akdenize ve 
Karadenize sefer edecek va -
purlarınuzın, ihracat ve itha
lit eşyalarımızuı çok ucuza si
gorta ediln1esini temin etmiş 
ayrıca evvelce İstanbul İzmir 
ve İstanbul İskenderun arasııı- ' 
da tesbit edilen hamule ve ge
mi harp sigortası pjrimlerin -
de tenzilat yapmıştır. Hamu-
le üzerinde İstanbulla İzmit 
arasındaki harp sigortası pi -
rin1i vüzdc bir den yüzde ya
rıma, İslanbulla İskenderun a-

l rasındaki J üzde 3 den yüzde 
iki buçuğa, gemi teknesi üze
rinde hlanbulla İzmir arasın· 
da yüzd,, J ,2S den yil•de sıf,.· 
yelmiş be~c. İslanbulla İsken· 
derun arasında yüzde dörtten 
üçe indirilmiştir. 

İthalat ve ihracat eııyaları -
mız için İzınirle Köstcnce ara
sındaki nakliyatta yüzde 2, İs
tanbulin Köstcnce arasında yüz 
de ı,;;, gcıni tekneleri üzerin
de İstanbul ve İzmirle Köstcn
ce arasında yüzde iki harp si
gortası kabul edilmi~tir. 

Amerika ile Basrıı, Süveyş 

ve Cebelüttarık yollarile yapı· ı·' 
lacak nakliyat için Milli Re -
assürans her gün be)·nelmilel ' 
merkezlerle tcınaslar yaparak , 
vaziyete göre pirimler tesbit • 
edecektir. 
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Seyrüsefer işleri 
Şoförler daha sıkı kont· 

rol edilecek 
Belediye Rei.s muavin Lütfi 

Aksoıyun reisliinde kaza kay
makamları, Beledive makine şu
besi müdürü ve seyrüsef€r mü -
dürü toplanarak muhtelif sey
rüsefer işleri üzerinde ııörüşrn.W;
lerdir. 

Bu toplantıda ~rlcrin daha 
sılkı bir surotte 'kontrol ed;lme
leri \•e bilhassa pazarlı'kla müş
teri alınmasının kat'i surette 
meoolunması ıkararlaı,1'ıxıhnı.ş -
tır. 

Küçük haberler 

* Şehrimizde bu!unan Müna
kalat Vekili Ali Çetinka1ıa dün 
sabah Mıntaka Liman Reisliği.
ne qelmiş ve öqle11e kadar meş
qul olmuştur. * Pendıkte kurulan Üniversite 
1 inci devre askerlik kampında 
bugünden itibaren imtihanlar 
başlamıştır. 2 nci devre kampına 
da a11ın 5 inci salı qünü başlanı
lacaktır. * Şehrimizin her semtindeki 
mekteplerin yeni ders ihti11aç
Zan hakkında Maarif mii.düru 
Tevfik Kut tarafından mahallen 
tetkik ve teftişlere başlanılmış

tır. * Türk armatörler birliıji umu· 
mi he11eti diin toplanmış ve 11e
ni idare he11etini seçmiştir. Ne
ticede Rıza Sadık. ajlu, İsmail 
Kalkavan, Li"Ltfi Yelkenci, Hasan 
Tavil. Ali. Muzaffer ve Adnan 
Barzila11 idare heııetine seçilmiş
lerdir. Mürakipliqe de Abdi Veh 
bi intihap olunmuştur. * Şehrimiz ilk tedrisat müfet;.. 
tiş!erinden bir çoiju 11eni açılan 
köıı enstitüleri mii.dürlilklerine 
taııin • olunmuşlardır. Şehrimiz 
Maarif teftiş heııeti kadrosu ııe
niden ııapılnıış ve tasdik olun -
muştur. * Şe,hrimiz Belediııesi hudutla
rı dnlı ilinde 29 ilk okul binası
nın tamiri kararlaştırılarak dün
den itıbaren müteahhitlere ve -
rilmistir. 
* Atatiirk köpriisüle Galata köp 
rü.sii.nün rarrı.ir, tenıizlenme t'e 
isleme islerit>de bulunmak üze
re 16 daimi muhafız alınması ka
rarla,>tırıl mıstır. * Başlıca ihracat maddelerimiz
den olan S1tsam mahstılil bu 11ıl 
Trakııada çok boldur. Gelen ha
berlere qöre, qeçen ıııidan bir 
buçuk misli fazlalık vardır. Yaı. 
nız mahsulün tamam olması için 
biraz yamur bcklenmektedır. 

1 • Beynelmilel terimler 2 -Velilerin fikri 
-1-

Antaloji, sosyoloji, psikoloji 
gibi her beynelmilel kelime kul
lanılışta köhne medrese şablaru-
yor 

- Müntehebat, içtimaiyat, ru
hiyat vart.en bu yalıncı kelime
lerin neden kullanıldığına alal 
erdiremedik! 

Bütün bu itira:clann boş ve ku
ru gürültüden ibaret olduğuna 
dil kervanının yürümekte olması 
en büyük delildir: Dil kervanı 
yürüyor. 

1 
1 

An<ak beynelmilel kelimelerin 1 
dilimize Fransız, İngiliz veya 
Alman telaffuzuna uygun olarak 
girmemesine dikkat etmeliyiz. 
Her terimi her millet kendi şi _ 
vesine göre millileştirmistir. An
toloji, sosyoloji, psikoloji Frım
sızcadır. Bunların Türkresi: An· 
talocya, sosyolocya, psikolocya 
olmalıdır. 

-2-

cSon Posta. arkadışımız orta 

okullarla liselerde imtihan neti
celeri niçin fena? Sualini sor -
duktan sonra, bu husuta talebe 
velilerinin fikirlerini yazıyor. 

Bu anket bizce lüzıımsuz ve 
faydasızdır. Filvaki veliler ara
sında: ~ocuklar cahil kalsınlar, 
ellerine hemen diploma verilsin 
demiyoruz; fakat onların bir se. 
nelik emekleri de kolay kolay 
heder edilmemelidir .• gibi ma • 
kul mütalealar da \·a.r amı.ıa, a· 
na baltanın, çocuklarının tahsili 
hususunda bitaraf olanııyacak -
lan muhak.kaktı:r. 
Eğer öğretmenler arasıntla bir 

anket yapılacak olursa, yüzde 
allmış velinin sağa sola baş vu
rarak çocuklarının sınıfta kal -
maması için iltlınas aradıkları 
meydana çıkar ve pek tabü ola
rak ta, iltimas arayanlar sade 
tcnbel talebe velileridir. 

Maarif davasında talebeye dü. 
şen vazife çalışmak, veliye dü -
şen vazife de susmaktır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

A D L n v E VE ~o L a s 1 

Nazilli basmasını 37 yerine 70 ku
ruşa satan manifatutracı yakalandı 

Sultanhamamında manifaturacı Hayim'in yczli mallardan met.. 
resini 37,5 kuruşa aldığı Nazilli basmasını 70 kurus etiket koyarak 
pazarlıkla 60 kuruş" sattığı haber alınmış ve dün Ticaret Vekale
ti kontrol dairesi müfettişleri tarafından bir cürmümeşhut yapılarak 
Hayım müddeiumnmiliğe teslim edilmiştir. 

Yenikapıda 

bir hadise 
Gazinoda 4 kişi çalgı• 

cı a a hücüm etti 
Evvelki gece Yeni.kapıda San

dıkburnundaki gazinoda bir hadi
se olmuş, masalar devrilmiş, halk 
kaçışmış, herkes birbirine gir -
nıiştir. Hadise şudur: 

Sirkecide Demirluıpıda Orba
niye cadde•inde otnran Salih, Ha
san, Osman \'e Mersin oteli sa
hibi Mehmet evvelki akşam Ye. 
nikapıda Mehmet Raifin gazino
suna giderek bir hayli içmişler 
ve geç vakte kadar eğlenmişler
dir. I:ir aralık gazinodaki çalgı 
heyetinin çaldığı bir •ariaya si
nirlenen bu dört kişi bunun ça
lınmasına mani olınak istemişler, 
ve bn yüzden büyüyen münazaa 
çalgrcılarııı üzerine hücumla ne
ticelenmiştir. Dört arkadaş çal
gıcıların olduğu yere fırlıyarak 
boi;'lışmıya başlamışlar, elinden 
çalgıeını atan kaçmış, yalnız çal. 
gıcılardan Mehmet ele geçmiş ve 
bir hayli da}·ak yiyerek yaralan
mıştu:. 

Gürültüler ve feryatlar arasın
da yetişen zabıta memurları mü
tecavizleri yakalıyarak dün cür
mümeshut mahkemesine sevket
nıişlerdir. 

Snltanahmet iiçüncü sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilen 
maznunlar ancak ıs santilitrelik 
bir şişe rİıkı içtiklerini ve ç:ılgı.. 
cılara hücum etmediklerini söyle
mişlerdir. Bn es.nada çağırılan şa
hitlerin koridorda beklerken bi
rer birer snvuştukları anlaşılmış 
ve ihzaren celpleri için muhake
me bugüne bırakılmışlu:. 

TEREDDÜT 

NEDİRT 

Herkes bu g'iinlerdeki si
yasi havanın tereddütle dolu 
oluşu üzerinde duruyor. 

Nanemolla bu bahsi şöylece 
tefsir etti: 

- Tereddüt, ümit ve inki -
sarı aynı zamanda nefsinde 
mez(edeıı amildir. Binaena
leyh tezahürünü beklemeyi de 
icabeltiren bir keyfiycltir. O 
takdirde clereddüı. e kapıl • 
maktansa •nıhurat .. a munta
zır olmak daima daha iyi ola. 
nıdır. 

NE YAPMALI 
-------~ 

DERSİNİZ 

İslanbulda yeni bir cemiyet 
teşekkül ettiği malum. Bunun 
adı cİstanbulu sevenler cemi
yeti. dir. Bir refikimiz cemi -
yetin reisi ile görüşmüş ve mü4 

laka ta: 
- İstanbuh1 sevenler cemi

yeli ııe yapacak? 
Diye bir serle\ ha koyın~. 

Nanemolla ile konuşuyorduk 
ta; 

1 
Balıkçılık ens
titüsü amirleri 

Vazifede ihmal suçile 

adliyeye verildiler 
Balta limaı..ındaki miilga ba

lıkçılık enstitü;:,ünün nıiidurü .Se• 
cip, idare 8.miri Şeref. anıb:ır ınc
muru Şenıseddiıı ve hesap uıc -
muru Arifin vazifelerinde ihnıal
leri görüldüğü iddiasile hakların
da idari tahkikat yapılmış ve do:;.. 
yaları devlet ~ôrasına verilıniş
tir. Devlet şurası bu zevat hak
kında ihmal suçundan lüzumu 
muhakeme karan vermi~ "\'e dos
ya dün İstanbul müddeiumumi
liğine gönderilmiştir. l\lüddeiu -
rnumilik dosyayı tetkik ederek 
hazırlık tahkikatı a~mışhr. 

Nişanlısı askere gidince 
eşyayı kaçırıyordu 

Kumkapıda Fatma adında bir 
kız Abdullah isminde bir genç
le ni anlantnış ve genrin evinde 
oturup kalkınıya başlamıştır. Bir 
müddet sonra Abdullah askere 
gitmiş ve bunun üzerine Fatma 
evde nişanlısına ait bulunan bü. 
tün eşyayı toplıyarak çıkıp git
miştir. Abdullahın annesi Hasibe
nin şikiyeti iizerine zabıta Fat· 
mayı rıhtımda İzmire gitmek ü
zere vapura bineceği sırada eşya4 

!arla beraber yakalamıştır. 
Dün birinci snlh ceza mahkc • 

mesine verilen Fatma, nedamet 
ettiğini, eşyaları iade ederek eve 
dönmive hazır bulunduğunu söy_ 
lemiş, müstakbel kaynana Hasibe 
de kendisini affettiğini söyleJ· in
ce bakim Fatmaya nasihallerde 
bulunarak serbest bırakmıştır. 

- Yanlış .. 
Diverek ilave etti: 
- İstanbulu sevenler cemi

yeti ne yapmalı idi ve ne yap_ 
malı? .. Demeli idilcz. 

Hakikaten gazino ve plaj ta
rifelerinden sn ve çöp ınesele
sine kadar İs.tan buldu l iıllltl -

ınası lazım gelen o kadar çok 
şey var ki ... 

SOLDAN 

GERİ 

Nadir Nadi Cumhuriyette 
bir başmakale yazdı. Ethem 
İzzet Benice ve Hüseyin Cabit 
bn makale üzerinde dikkat ve 
hassasiyetle durdular. 

Ertesi gün Nadir Nadi bir 
gün evvel yazdığının leviliııi 

ilmi bir çerçeve içinde yaplı ve 
carheyledi. 

Nanemollaya: 
- Bu ne tezat iistat?. 
Diye sordum da gülerek şu 

cevabı verdi: 
- Buna tezat değil, soldan 

geri derler!." 
A. SEKİP 
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Ziraat Vekili Konyanın 1 Martinik'd.eki ~ra~
.• sız oemılerının 

Hasad mıntakasına gıttı silahlan allnatak 
Muhlis Erkmen. çiftçilerle 
samimi bir konuşma yaptı 

AmeriAıa CarribeaAr ıul•l•n
na bir fılo 11öndermiy• amad• 

Nevyorl<, (A.A) - Nevyonk 
Daily Newıs gazetesine )!Öre, B:İı'

le.şjk Amerika hüıkıimeti Fran 
sız rnü.steımleıkeloerine •Vesayet.. 
alt.na almak üzere Car:ribesk a
dalaıına bir den.iz kuvveti ııön • 
dermive amade 'bulunmakta -
dır. Bu suretle Martiniı?ue'deki 
Fransız ham gemileri siliılıtan 
tecrid edilecektir. Fran•ava ~t
mek Ü2'!<'e Bea.rn tayyare l!'l!IT!i
sine yiiıkleımıiş bulı.man 100 tay
varenin Amerika tarafınd.an sa
tın alınark İngiltereye satacağı 
zannedilmektedir. 

V K.onya, 31 (AA.) - Ziraat ı 
. akılı Muhlis Eııkımen refa:ka

t:nde Vali. Parti, Ha1'kevi erka
m, Ziraat mütehassısları, Z'ira
a\ ve Ticaret OdaJa.rı rcis ve 
~ ile matbuat erkanı oldu-

hahie diin varma hasat mın
ta'kasuıa ~tıniş, köylüler tara -
fından OOSkun tezahüratla ka.r
sılannuştı.r. 

Ziraat Vekili civardan ııelen
lerlı! &ayısı binleri bulan halkın 
~lanmış olıduj(u meydanda 
köylülere, sizi gömüye, dinle
nıiye, io;tekleriniııden y:uııl~
larını vaııınıya ııeldi.ın, d~n
celerinizi, dilclUcrini:z.i açılı: söY
leyin, demi şve halıkla yol, uaaıt 
rnı:ıkinel.,ri l&ltını isJ.Mu selek-· 
\ör malci~eleri, kombinaların 
randrmanı meseleleri iliz.erinde 
uzun ve sanumi bir komışmada 
bulllnrnu.ştur. 

l'.iuıhlis Erk:ınen ha\kın çalış
IIlalarından ve istihsalin artznaısı 

RESMİ HARP 
TEBLİGLERİ 

icin ııösterdiği l(a'Vretteın meın -
nunl,"etini ifade eylemiş, inki
şafa çok müsait olan varma.~ 
çileri için pullUk, rruboor, diSk.
ten müteseldril bir ziraat takı
mı verilmesini aliııl<adarla.ra tell:>
liıi: evlemi<rt.ir. Damrzhk mesele
si ürerinde de duran Ziraat Ve
kili. bu meselenin de hallecüle
cej'(ini vadetmiş ve miitea;1tlben 
d~er biçer nnaık.inelerinin ha.r
manlardaki faaliyetini. neticele
rini gözden geçirmiştir. Yarma 
mıntakası.ndaki bu te1fki,katından 
sonra Çuıınraya Jri1ııniş ve orada 
Konva ovası sulama idaresini tef
tiş ve kanalları, tesisatı .. sulama 
vaziyetini ıı;özden geçıııınıştır. 
Çumra ka:zaısı parti ve hal:ke'Vin
de ha>kla temas oo.e~ muıh~lif 1 İngiliz tayyarelerinin 
zirai mcselelerı u:zermde goruş- b k • • t' d" 
meler yapmvı olan Ziraat Veki- as iDi ıyı ne ICe ver l 

li. akşam geç vaıkit refakatin- Ruhr' atı petrol fiepoları 
deki zevat ile füınyaya dönım~ bombtırılıman edileli 
tür. 

Dahiliye Vekili dün 
şehrimi~e geldi 

Loncira, 31 (A.A.) - Hava ne
zaretincren tebliğ cdilıınistir: 

Pazartem _günü bombardııman 
tar'Yarelcrüniz A1manya ve Ho
landada geniş bir böl,ge üzerine 
~ündüz baskınları yapmı;;lard•r. 
Flessin,ııne yak.ininıde biıvıik bir 
iaşe vapuru ha:sara uiiratılmlş 
Em.den ve Haımburg'da ve ter -
saclıdling açıklarında mavnalar 
ve diil'er nakliye vapurktrına i
sabetler kaydedilmiştir. 

(B~tarafı 1 inci sal/fada) 
bazı tay in ve terfi, nakiller yapıl
nu~tır. 

Eniııcanda yeni Jnımlacak olan 
şehir hakkında hazırlanan ka -
nun layih~ı Biiyük Mille t Mec
lisine \'Crilmiştir. Liıyihaya göre 
icap eden ara<i halktan bedeli 
nıuknbilinde istimlak olunacaktır. 
Bu istimlak bedellerinin de ta -
mamı hemen tediye olnııacaktu. 

Dahiliye vekili; polis ile jandar
manın te\.'hit olunacağı. hakkında 
ki şayialar hakkında da: 

- .Şimdilik böyle bir şey mev. 
2uubahlı; değildir .. demiı;tir. 

Faik Öztrak dün şehrimizden 
Anka.raya iki defa telefon ederek 
:telze!e hakkında iuhat alııuştır. 

Vekil bu hususta şunları söyle
ıni~tir: 

(~~~~~~s:fa~) 1 
nüdü zihniyetini muhafazaya ve / 
b~ zihniyeti takviyeye azm~t - 1 
mış olduklarını isbat eylemışler
dir. 

Amerikan hükiiınetleri, bunu 
Yaparken icraata ıı:eçilmek za • 
nıaıu hu!ıil ettiği dakikad<ı takip 
edilecek olan yolu açnuşlardır. 

Amerikan milletlerinin statü
k?yu muhafazaya matuf olan te4.
bırlcriııden bahseden Bull, şu söz 
leri ilave etmiştir: 

Amerikan milletlerinden hiçbi
rinin Anupadaki variyetten is.. 
ti~ade ederek A uupalılara ait 
mustemlekeleri z.aptetmeyi hatır
larına bile getirmemis oldukla -
rını söyliyebilirim. 

---<>------

MACAR 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ııurtu ikı Hariciye nazırı Ma
noilescu'nun Mussolini ve Hit • 
ler ile raımıl$ oldU!kları miiz&. 
&ereı.., hakkında vemıi.ş olduık
lan malüınaiı dinlemiştir. 

N azı.r lar meclisi, bunı.ian son
ra Rıoınarivanın veni milli siya
setinin istiıka:ıneti netiC<'Sinde a
lınması muvafık olan t<>dhir!.er
I.,ri müzakere etmistir. 

.Büıkreş, 31 (A.A.) - Roonan
Va<hki İngiliz kwnpanvalarile 
İngiliz tebaası aleyhinde alınan 
tedbirlere karsı Britanva hükıl
lni>ti. tarafın.dan yapılan protes
to In"'İli2 maslahatıruz&rı tar.ı
fından hanci ve ve tevili edi1ın.is
tir. 

. Budapeşte, 31 (A.A.) - Hü
~ınnetin na•iri olan Mnı?Yator
sag, Macar - Rumen müzakerele
rinin on beş ııfuı zarfında Ara<l 
hudut şehrinde başlarnnasına in
Uzar edildii?i.ni bildırmektedir. 

Aktedi.lecok anla•ma ım mü -
im miktarda nüfus mübadele

,. ·ıli derpis edeceğine simdi mu
hakkak bözü ile bakı.lmakta -
dır. 

B\l'l'ada ımıuıniyetloe zaııncdil
di.R;ine l!Ore. iki momleket ha-
ritiye nazrrlarının müliikıi ol

ma :ndan önce tC'knisyenler ara
Sin<la müzakereler "Vaıı:>>lacaktıx. 
Bununla beraber ilk admı14J Ro
rt\anva tarabndan aWması ica -
~ israrla bildirilmekte • 

_ c1'laalesef yer sarsıntısı 300 
\'ataııdaounızı arıuuızdan aymıuıı 
ve 60 ı ağır 300 ü hafif olmak ü
zere de 360 vatanda.şmnı da ya
ralamıstır. 

Zelıele saha'1na derhal yardım 
ekipleri gönderilmiştir. Aliıka -
dar \'ali ve kaymakamlmr da he
men felakete uğl'lyan yerlere ha
reket etmişlerdir. Civardaki va. 
Ji, kaymakam, nahiye müdürü 
ve emsali tekmil idare memur
larına icap eden seri yardımlar- . 
da bulunmalarını bugün telgraf-ı 
la bildirdim. 
Şimdi aldığım bir habere göre 

Sivasta da bir zelzele olmuştur. 
Vekil bu sabah da vilayette ya

pılacak olan bir toplantıya riya
set edecektir. 

Şarki ltalyaolar 
Afrikad8 mühim 
tahşidat yapıyor 
Londra, 31 (AA.) - Reuter: 

Londraıda salahiyettar bir men
badan öğreııildiiıffie ııöre, Ca
puzzıo harekiı.tı esnasında hal -
vanlarm zırhlı oromcAbil zayi
atı İn~zlerin zayiırt.ı.ı:un beş 
mislidir. İnsan ve l'-8 zayiat 
ise bundan da faz1adır. italvan
lar Capuzzoyu 30 haziranda zap
tetmislerclir. O zamandanberi 
daiııni surette orava mevcut gar
nizona takvi}"e kıtaatı su, yiye
cek. cephane iltolları ııönd<er
mek mecburiyetinde kalmıışlar
dır. İngiliz keşif kolları bu nak

·!iyatı mütemadiyen taciz .etıınek-
tedir. Şimdive kadar Inıııl12 l 
toplarından birinin zavi olduğu 
hakkında bir haber gelmeınış • 
tir. 

Pretoria, 31 (AA.) - Reı.wter: 
Bueün ötırenilıdiiiine ııöre sar-
ki Af;rikaya gelen cenubi Afıri.ka 
kıtaatından kuvvetli bir müfre
zenin şarki Afrikaya mi!'etl<llı 
daha kuvvetli bir cemil» Afr•
ka ordurunun pişdarı olarak gel
dii?i dün resmen bildiri..lıınistir. 
Bu ordu l!eneral Sınuın'un da
vetine icabet eden 11önülJüle'. -
den mütesekkildir. İyi talııın goc
mili;. disiplin sahLbi olan bu ordu 
Afrikanı.n herhanl!i bir klıSIIlın
da hiıırnete hazırdır. 

Londra, 31 (A.A.J - Reuter: 
Reuter Ajansının aııkeri muha
bırinin yall<:lığına güre, Ha.beş 
Koova hududunda. Mavola mın
takasında Wvük. İtalyan ku~veıt-
1 rinin tonlandığı resmen bil -
diri.lıne!ktedir. Bununla bera 
her Mayolavı üs ittihaz edereık 
ita.'vanların Kenvavı istila et -

• niyetinde olmaları muhte
mel dci!ildir. italvanların, ce
~ubi Afrikadan gelen ve Mayo
la zaotedildii!i zamanki vazive
ti imdi.den de"istirrnL' bulunan 
mühim kuvvetlerin gelmesin -
den endi'e etmiş olımaları da
ha ntubtmnel.dir. 

in~iliz kuvvetleri bütün Ha
,beş - Samalie hududu bovıınca 
tevzi edilmişlerdir. Hatta Ma
irobide bile crnlihim bir ordu 
....aktu. $1ındi vaziytıt tamamile 

' .ıeaismiştir. 

Rır'1r'da bir petrol tasfiyeha
nesi bombardııman edihni:; \.'e 
Almanya ile Hol:mdada mütead• 
elit hava rıw;,vcJanlarma hücum 
ediLrni$tir. Bomıbardhl?lan tavva
relerimlııden biri döımK'tn iştir. 

Tayareler Ahnanvanın batı -
şimalinde Ruhr'da ve Holanda
daki hedelllıeri OOmbardmıan et
mislerdir. Bu hedefler arasın
da petrol tasfiyehaneleri, tica
ret vapurları, doklar, hava ınev 
danlaıı ve şooelerl.e demiryolla
rı vardır. Bu hareki>! esnasında 
hiç bir zayiat vermedik. 

İngiliz tebliği 
Londra, 31 {AA.) - Emniyet 

nezareti bildiriyor: 
Dü'>!llan tayyareleri dün ııe<:e 

İn~iltereııin doğu - oenuıbu ile 
batı - cenı.ı!bu ve cenulbi Gelle 
üzerine bir kaç I:ıorrıba atımş
lardır. Hasar cüz'idir. Öhi veva 
yaralı yo'ktur. 

Harbe devam eden 
Fransızların tebliği 
Londra, 31 (A.A) - General 

de Gaulle'uııı uımuııni karaıl(a -
hından verilen bir tebliRcie şöy
le deni.lıncık.todir: 

Tayayrelerimiz, pazartesi ge
ceısi İngili7. tayyareleri taı·afın
dan Alıınanyanın batı - şimali 
üzerine yapılan baskınlara iş
tirak etmişlerdir. Karadan ya
ı.ıılan şiddclli mi.irlaaaya rağmen, 
hedefler mu vaffakı vetle boımbar
tl>nıan ve mühlrn neticeler mü
şahede ediLmişti;r, Bütün tavva
relerimiz sa,ğ ve salim döıımüş
lerdir. 

İtalyan tebliği 
İtah"ada bir mahal 31 (A. 

A.) - İtalyan orduları umuani 
.k.ararafilınun 52 numaralı tdbli
i.Ti: Şarki Afrik.ada hava kuvvet -
!erimiz yeniden Aden limanını 
bombardıman ederek iki l!'BIIU
ve ve büvüık bir bennn ~u
na tam isaıbetler kaydcvlem.i.s -
tir. Bütün tayyarelerlıııiz sa
limen üslerine dönmüşlerdir. 
AESaP ü.ssü üreTine dü.;ıınanın 
yapmış oldul!u aion tesel)büsü 
esnasında Blenhcim tipinde bir 
düqman bombardımen tavvaresi 
ha\'a miidafaa taplan \arafın
dan düsii.rülmüstür. 

Japon siyasetinin 
ana hatları 

T~. 31 (A.A.) - Domci A
j.ansının haber vercliihne ııöre, 
ııe<;en hafta kabine ictimaında 
karar altına alınmış olan milli 
st\'asetin anahatları onum~
:leki persembe günü millete bi.l

dirılecekıir. 

Uydurma bir h~b~r 
Ankara, 31 (A.A.) - Tür}<iye

nin ~ark vilayetlerine askerı se~
k.i) alta bulunduğu b!'kk.ında ba 
ecnebi mulıabirin lstanbuldm 
verdiği ve bazı ajans ve radyola
rın neşrettiği haberlerin asıl ve 
esastan külliyen iri olduğuııu be. 
vana Anadolu Ajansı mezundur .. 

DENiZ HARBi 
1.162,000 
V8 /tafytırl 

tonluAı Alman 
c::puru ---- btıttı 

Auekland adasına 
mayo döküldü 

Vellingt.oo, 31 (A.A.) - Yeni 
Zelaııda bal:ıı:.iye dairesi Auck
lanıci ada.sının şimal kıvılarıa 
mavn dCfıtiildüğünü ilan etınis
tir. 

Londra, 31 (A.A.) - Bahriye 
neo!aretinden tebliğ edilımi.ştir: 

Şimdi gelen malumata l!öre, 
Guilleınoı adındaki devriye l!e
crniımize dün Alıınan tayyareleri 
tarafın.dan yapılan pjlke hücum 
esnasında me:ılkfır ueıni b.ir Al· 
man boınbardmıan tayyaresi dü
şüııın ilidü.r. GeııUde !Uç bir ha
sar okınadııh Jtibi insan<lll da hiç 
bir zayiat YQk.tur. 
Lonıdra 31 (A.A.) - Bahriye 

nezareti 21 temmuzda nihayet 
bulan hafta zarfında!ki ticaret 
vaouıru zayiatı ha'ldkmda aşa.ğı
dalci. rakamları vermektedir: . 

Cem'an 37 .577 tonluk 11 :rn.ti
liz vapuru, 2.088 tonluk bir müıt
tefik vapuru, 10.192 tonluk 6 
bitaraf vapur ki h""5İ 49.857 ton
luık 18 vapur. Bu rakam hamin 
48 haftasına ait haftalık vasa
tiden pek az 'yüksek ve bir haf
talık ıizamini;, dörtte birinden 
biraz kü\Üktür. 

28 tomımuza kadar olan Alınan 
zayiatı taıkriben 900 bin tona. 1-
talvan zayiatı da 254 bin tona ba
liii olmaktadır ki yekiın düşman 
zayiatı 1.162.00()tıondur. 

Burulan baŞka, evvelce bitaraf 
olan fakat sorula düsman kontro
lüne geçen 20 bin tonluk vaput 
batırıl.mı.ştı,.. 

Letonyanın Amerika 
sefiri azledildi 

Riga, 31 (A.A.) - Reuter.: Ye
ni Lctonya Sovyet hükıimetı, A
ımerikadaki elçisi Bilı11a:nis'i a:z
le1ııniştır. Gerok Bilmanis'in, ge
rekse Letonyanm Lond:radb.kıi. 
eski elcisi Zarins'lıı Letxm mil
!iyetind<>n iSkat edilerek hain ad
dedildikleri ve mallarının mü -
sadere edildiği iliwe edilımekt
dir. 
Fransanın yeni Ame

rika sefiri 
Vaş~ 31 (A.A.) - Süan

na- Vels, Amerika hüklımecti
nin Versailles Belediye reisi Hen
ri Haye'in V aşinl!'b<>n Fransız W.-

ük elcisi olarak tayinine mu -y . •. u. 
va.fakat ettiiıini bi]dirm.i;;.ır . .oa-
:ve Fransoz hükfı:ıneti taraund>an 
g,,;.i alınan Kont Rene de .Saint 
qııentin'i iGtihLil etmektedir. 

Litvanya heyeti 
Moıkovada 

Kaunas. 31 (AA.) - Reute.-: 
Sovvetlerden Litvanvanın Sovvet 
ler ittihadına ilühaı'kı mi:it;aadA!-

. . 15. ti·-"" olan Litvanva 
S1.lU Y""~ .. te 
delcıtasyonu M<ıslınvava mu -
vecclhen dün Kaunasdan haıU<et 

s~~t mekteplerinin 
kadroları 

a. 31 (İKDAM Muhahi-
. ~~ Maarif Vekilet.inde h'.I" 

rind bö··1ııe san'at mekteı>lerı, 
-zırıanan itü"I · 'at mekteı:ı ve cnst erı, 
ıkız sa;ı - ..ıı.teı:ıleri yeni kadrola-
ncare• n,.,,.. . 

• gazetede cıJmnıştır. 
~~ . 
Beden terbiyesi 

( B~rafı l inci saıı~ad<ı) 
Jard kaynıakanılar, nahıyeler-
0 :biye müdürleri, köylerde 
n:'~u.rlar maiyetinde ~urula-

k olan idare heyetlerı :n A
ğ:Stosa kadar teşkilatlarını 
yapmış olacaklardır. lik 

Kurulacak olan gen~ , 
klüpleri sivil bir ordu te~:ı
tı gibi tabur, manga, bolük 
kısrnıJarına ayrılacak ve baş. 
Jarında ihtiyat zabitleri.~u~u -
naeoktır. Bunlar paraşutçule
re karşı da bnırlandırılmış o • 
Jacaktır. 

İstanbulda Ağustosun yirmi
sinden itibaren bütün spor 
klüplerinin va:&iyeti tesbit e
dilerek bunlann hangileri genç
lik ve hangileri iht._...s klüp. 
!eri olacağı tayin edilecektir. 

Mektepler, kışlalar, fabrika
lar "e hapishaneler mensup 
bulundukları dairelere \.'e ve
kaletlere bağlı olacaklardır. 
Bıınlann \'ekaletleri beden 
terbiyesi direktörlüğünden al
dıkları talimata göre hareket 
edeceklerdir, Beden Terbiyesi 
Direktörlüğü bunludan hariç
te olan serbest if adamları ile 
alakadar olacaktır. 

Belediye hndutlnn dahilin
de 18, 19, 20; belediye hududu 
haricinde 15, 16, 17, 18, 19, 20 
ya~larmda olanlar haftada dört 
saat Be<len terbiyesi miik.elle -
fiycıtine tabidirler. 

Buğday Siyasetimiz 
1929 yılına kadar buğday 
ithalatı yapan memleketimiz 

1 zengin v~!: .. ~~!?!!, !m~~dudur 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 

orta Anadolu :ıiraat dunıınuau, 
çalıştırılmakta olan ziraat ma
kinelerini tetkik etmektedir. 

Ziraat, 939 harbinden ev\'elki 
senelerde düııya iktısadiyat ve 
istihs~t maddeleri de kiliring 
usnllerile yapılan ticaretin, itha
latın ehemmiyetli ve büyiik kar. 
ş.ılığını teşkil ediyordu. Zirai is
tilısaliit harp içinde daha ehem
miyetli bir is. iaşe ve gelir kay
nağı haline geldi. Bu harbin hi
tamından sonra da ayni işin ve 
maddenin ehemmiyeti fe,·kala
dc bir hale gelecektir. Türkiye 
ziraatinin ve zirai istihsalfihnın 
başta gelen kısmını buğday teş
kil ediyor. Buğday, Türk mille. 
tinin eluneği, en büyük gıdası
dır. Başta gelen bu gıdanın nok
saıılığı, yahut fazlalığı, o senenin 
refahını, yahut sıkınıtısını te~kil 
eyler. 

1929 yılına kadar buğday itha
latı yapmıstık. Bu yüzden 934 
yılında harice 18,000,000 lira ver
miştik. 929 yılıııda bu miktar 13 
milyon liraya düşmüştü. Cumhu
riyet hükümetiıııizin buğday si
yasetindeki faaliyeti, müstah.ilin 
mütemadi gayreti neticesi, 1930 
yılından itibaren buğday ihracı. 
na başladık. Diinya iktısadiyat 
ve istilısalıitındaki buhran sene
lerinde bu muvaffakıyet chom
nıiy·elle karşılanıruya değer. O su
retle ki, 1937 senesinde ihraç et
tiğimiz 100,000 ton buğdaya mu
kabil memleketimize 8,000,000 
lira girmişti. 

Son senelere • kadar Türkiye 
cumhuriyet hudutları dahilinde
ki arazide buğday yetiştirilen ara-

ri sahası 3,800,000 hektardı. Şim
di bu saha 3,500,UOO hektara çı
karılmıştır. 

Bu rakamlar gösterir ki, Türk 
çiftçisine ziraat aletleri, hayvi
nat, tohum temin edilmiş, ekim 
sahasını gen~lct1ncsi dahi temin 
olımm~ştur. Bu ııoktada l\Ulli Şef 
İs.met Inöııii'İıün şimendifer si
yasetini, bu yoldaki muvaffaltı -
yetleriınizi kaydetmek lıizımge
lir. Türkiye Cumhuriyeti nafıa. 
sı, ayni :ı.anıanda su, sulaına, ba
taklıkları kurutma gibi büyiik iş
ler başarmak suretile buğday is
tihsal3.tının çoğalm:ısma yardıın 
etmiştir' 

Türkiye Cumhuriyeti hükı'.i • 
meti 2056 numaralı buğday kan
nununu tatbik eyledi. Köylünün 
buğdayını demiryol istasyonlan 
limanlar vasıtasilc, ziraat ban
kası t.eskilatile satın aldı. Fiat f. ız 
la d~ürülmedi. Buğday ziraati 
teminat altına alındı. Bunlardan 
başka güınrün kanunlarile buğ -
daylarınuz korundu. 

9:19 harbinin hitamından sonra 
dünyada ikhsadi buhranın, yi
yece.k ,.e istihsal azlığının daha 
çok hissedileceği yapılan tahmin
ler arasındadır. Hatta harp gele
cek seneye devredilirse, bilhassa 
Avrupada açlık başlıyacağı da 
söyleııi~·or. Bu vaziyette Türkiye 
istihsalatının ve bilhaso;a buğıılay 
mahsulünün memnun olacağınıız 
tarzda iyi halde bulnnması mem
leketimiz için mevcut ferahlık -
lann basında gelir. Bu iyi neti
celeri, geçen yıllardaki istihsal 
ve buğday siyasetinin, mesaisi .. 
nin tesirlerinde, feyizlerinde a
ramak icap eder. 

IZM\T GAZİNOLARINDA DA 
İHT.IKAR DEVAM E-DIVOR 

İzmite Posta binası lazım 
İzmit, 31 (İKDAM Muhabirin

den) - Şehrimiz Posta ve Te
lefon ~ürlüiıü kadrosunun 
dar lııl:ına ve son zaınanlarda ba
zı maınurlanıun vatani vazi:fele 
rini ifaya davet edilmjş olıınala
rına arğmeJı, bütün şuıbcleırin
de muamelat ran.dımanlı ve mun
tazam hir şakilıde görülmekte -
dir. 

Her ~n Ankara ve İtsaı:iıul 
istikametlerinden ~len trenle
rin ve mücavir kazaların posta 
isleri sür'a\le ıı;öriilanekte ve mek 
tuıplar sahiplerini en kısa bir 
zaınnada bulmaıktaıdır. Havale 
ve \e)~f servisleri de halkın 
işlerini kolavl.aştuımaJrtaıiı:rlar. 

İzmitliler Kocaeli Posta ve Tel
ıtraf başmüdilı'Iüğüıriin bu ciddi 
va:ııife hareketinden cidden mem
nundurlar, Son zamanlarda ve
ni ve acemi m<nıurlar ili'ıvesile 
lbir müddeıt allffia.r l!ibi. l!ÖI'üncn 
telefon kıamı da şimdi düzelmiş 
ve mükaleme koalv bir mahiyet 
atmıştır. 
Buııün bınrit posta merkezi 

icin bulunan y~iıne ndksruı bina 
vaziyetiitir. Bu,günlrii ı:ıosta hi
na5ı koca bir vilayetin ihtiyaıı;ı
larına ee\~ verecek. viis'atte de-

I zmirdeki 
büyük yangın 
Bir tacir yaralandı 
İiımir, 31 (A..A.) - Dün l!ece 

saat viıımi üçe dof(ru yemis çar"

şısında Etem Müfıi.d \in kereste 
majiazaııından <;'Okan bir van.ııın 
şi:drletli lhlr ~ altında et
rafa yayUarak bir kac kereste ve 
tütün mai'!azasının yamnasma ve 
büyük zararlara sebep olıınus -
tur. Yangın saba:lıa karsı saat 
ikide söndiırülEJbilmistir. Yen
ııın "-'!lası.nda ilfaiw miidürü ile 
tüooardan biri yük,;eıkçe hir yC!'
den düşerek y:ıralamnıstır. Za-

. rar henüz tesbit ed,iJmeın.istir. 

Tayyarelerimiz Bor-
dur'• beyanname attı 

Bocdur, 31 (A.A.) - Hava ku
rwnwıa ait iki tavvare bu sa'ha!ı. 
bidbi:rini müieakiııı şehrimiz Ü· 
zerine ııelerek bevana:ıneieı- at
mısl& \'e seh.ir halkının al§Jka 
ve takdirle ta.ltiı:ı eyleıdli.k:le.ı>i u
cuslar yııptrk:tan sonnı dönmiifr 
!erdir, 

i!iJ<lir. Bunun teınİni ere karar
hr$m1$ ve burada büyük bir PO&
tahane yaptırıhnası işi fiil saba
sına çıkmıştır. 

Harp sonurwia burada veni ve 
güzel bir posta binası yapılacak
tır. 

İZMİTTEKİ GAZİNOLAR 
Burad.&ki ııa>inolardan hir ta

kım si]ciyetler vardır. Bilhassa 
Belediye gazinosu bu arada ı?e
nİ.'l bir yer .işı;(al elıınaktedir. 

Mesela bu gazinoda satılan 
maddelerin fahiş derecede pa
halı old~u görulmdktedir. 

Bir iki :misal: Oarsııda tanesi 
ni!havet 40 para olan salatalık 
burada 15 kuruştur. Dört beş ta
ne uatlıcan kızartması 20, sis Jre.. 
babı 30. bil' domates 15 kurustur. 
24 adedi 55 kurusa satılan yerli 
ga.ııoıı: 7,5 kw·u.ştur. BahQenin 
biT kısmında dondwıma 10, di- , 
ğer tarafında 16,5 kuruştu.-. Kah-· 
ve, çay, meşruıbat bir tarafta 5, 
diller tarafta 16 kuruştur. 

EThasıl ihtilkar mevcuttur. İz
mit Belediyesinden hu ıribi mti
kar yapan esnafın şiddetle tec- , 
ziyesi ve fiat kontrolü çok iste
nilmektedir' 

CEVDET YAKUP 

j Nafıa Vekili Edirnede 
Ellirne, 31 (AA.) - Trakvada 

Nafıaya ait işleri yerlerinde ı!Öl'
ıınek üzere bu sabah istarJbul
daıı llıareket eden Nafıa Vekili 
110enl)3; AJi Fwıd CebesJv ya

mnıda ,ııeneral Kazım Diril<. ııo
Beler reisi Ali Talip 'ile ikalemi 
mahsus müdürü oklu~ ha1dıe 
İstaılbu! - Edlrne arasındaki vol 
faaltyetini \eftiı; ve bu ak.sam E
dir.ıııeye ııelını.iştir. 

Suriye ikhsadi buh. 
ran arifesinde 

Ncvyork, 31 (A.A.) - Tas A
jansı bildiriyor: 

Nevyorktan bildirildiğine göte 
Suriye iktısat mühim bir bnh· 
ran arifesindedir. Meveut yi~ e • 
cek ve diğer emtia mevcudu an
cak dört aya yetecek kederıL.r. 

Suriye ile Filistin arsında ti<a
ri an!asma henüz aktedilınemiş
tir. 

Her ne kadt Fransa, Ah11aıı..\.'1t 
ve İtalya ile muvasal tesis edU
mişs" de bu munleketlerle biç 
\>ir ticari mübadele yuılıııaktn
d.n 

Romanyaya sa
tılacak tiftik 

(Ba~tamfı l inci sa!lfada,) 
zı büyük tüccarların ancak kl'll• 

di istedikleri malları te,lim ede_ 
bilmeleri için bu ı,ekıl<lc harc.,cl 
ettiği ileri sürülerek birçok şi .. 
.LrAJctler :yapılını~tır. 
Ayrıca taksim ~ine girmi}c ni

zan1nan1eye göre hakları olnı 'an 
bazı kiıuselcre Ronıan;ı-aya u;-al 
satmak hakkı \'erildi;:i de iddia o
dilınckiedir. 

Bunlardan başka Ziraat Bank~
sı da 15 gün C\.''\'el tüccarlaruaıı 
alarak Romanyaya güuderdiği 
mallann bedellerini ~ tüccar. 
!ara vermeı~tir. Halbnlti ban
kanın malı paralarını duhal pe
şin olarak ödemesi liızımd.ı.r. Ban. 
ka ihracat birliğiıaden 11.omanya 
ya oütüıı. malların teslim edile
cei{ine ılair garanti istemekte, bu 
lik azaları da evvelce ayn ayrı 
garantiler verdiklerini ileri süre 
rek başka garantiye lüzum ol • 
madığım söylemektedirler, Tüc
carlar, banka bir ıııilyona yakın 
olan parayı vermezse Roınanya
ya gönderilecek diğer partileri• 
buırlanamıyacağını \'e teslim 
edjlcmiyeceğini ortaya atnn:ı • 
!ardır, 

ROMANYA 
( Ba$tarafı 1 inci sayfacl1L) 

kat aııni zam.an.da memleke•ı • 
miz için, memlekeıımitin bu -
gıinkü vaziyeti için ve bu quç zı. 
ma>ılarda milletimizin h<ileti ru.. 
hiyesi için tam biT anlaşma zi}ı... 
niyeti ile karşıl~tık. 

.Mihver siyaseıınin iki en yük
sek zimamdarı nezdinde, Ro111aı. 
yanın aldıi)ı ııe-ı i istikamet balı.
sinde memnumyeılerıni miişa " 
hede eyledik. Fii.lıre-r ve Du(e, 
mılli hayatımızın bii.tiln sa'ha
ları ile bariz bir sempati göste
rerek alakadar olmuşlardır. Bi· 
zim için bu a!uka çok kıyme:li
dir. Çünkü alıika, burada Aı>ru
pamn ôarkında t>ücude gettril
mekte olan siııcuet çerçevesi i· 
çinde, Romanyaııa sulıı içiıı.de 11• 

refahlı bir lıa11at tem.mne ma
tuf. bütün mıls:akbel lıareketlc 
Tin menbaım teşkıl eıılemek.te • 
dir. 

Avrupada ve ezcii.mle bizim <l• 
:Macar ve Bulgar dostlarımı: a
rasında ba...-ı 1ıabancı matbuat," 
son zamanlarda musirrane bir 
surette mahiyetini ve vıi3'atın. 
tepdil ederek meşqul olduqu., 
unıu1ni qerqinliqM izalesi nıc.s.ı.

!esi lıaklcında Rcnnamıa lıii.ku -
meti milıver devletlerine de bi5 
dinniş olduiiu q•bi, kendi te -
şebbii.sii. ile şu fikirdedır ki, Re> 
manyanın komşuları ile suUı • 
perver ve dostane bir tarzda bi,... 
lil<te ııaşaması için iyi niııetler> 
ni bir kere daha qöstennek zar 
manı gelmişttr. Bu yolda atına.. 
cak tedbirlerin başıııda ekalli
•ıet!erin mii.badelesi gelmekt"' 
dir. Bunu yapııca<iız.. Hariçte 
ki Rumenler hudutlarımız içrıı..
girecektir. 

Diijer taraftan hükumetirniziı. 
şu kanaatini de kat'i surette tas
rih etmeliı.ıim ki aıırok ka(, 
tedbirlerle bizdeki yahudi U11·· 

suru meselesi halledilmedikçe 
memleketimiz tam bir Rumeıı. 
tecanii.siinü alamaz ve Rumen .. 
!er kendilerini ar;:-u ettikleri qi. 
bi memleketin efımdi!eri ola
rak lıissetmi1ıe muvaffak ola -
tr>az. Bu yolda, c1ddi ~'e iııi tet
kik edilm.4 tedbirler almıııa az
me~ bulunuııoruz. 

ZELZELE 
(Bcıştarafı 1 inci sayfada.) 

ta ve birrok kinıseler \takitl~:-i..o.1 
açık yerlerde ge(irmektedirler. 

Ama•ya, 31 (A.A.) - Bn saban 
1/13 de Ama•ya ile Akdağmad.,.. 
ni nahiyesinde orta şiddette ü~ 
saniye siire11 bir yer sarsmtısı ol
muştur. Yer sımımtısından A : 
masya kalesinin \epesinde büyük 
bir kaya parçası oynamış ve teb.. 
Jikeyi önlemek için belediye ta· 
rafıııdan icabeden tedbir almllllf. 
tır. 

Erbaa, 31 (A.A.) - Biri dün 
gece yansı ve diğeri bugün saat 
10,37 de olmak üzere burada ~iıı.. 
detli iltl yer sarsıntısı olmuştur. 
Halk geceyi dı!;Brda geçirmi~tir. 
Birçok binalarda yenj çatlaklıklu 
,·ukua gelmiştir. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Anadolu Ajansı afisaj 
davasını kazandı 
İstanbul af'~ai iı:ılıisarmd:ın · 

dolavı Anadolu Aiaosı tarafm 
dan İst:ınbul Belediycısi aleybl'
ne hakem huzurunda ikaıne edi
len dava bl>A'Ün netil'elenm~tir 
Hakanı heyet.. altı .er,ed_, b i 
imbidat eden l.:>u ihtilaflı mesele
de Anadolu A ı nsıru tanıaıınile 

bsiklı çrkann~ \'e bilcİliIIl.le 
iyatı reddedcrc!k İstanbul Be

lediyesini Anadolu A ianı;ına za
rar ve ziyan itasına mahıküım ~ 
miştir, 



Yazan:· ZJYA ŞAKIR,___ 

ALLA HIN 
ARSLANt' 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Gümrüklerdeki Sahipsiz Eşya Satılıyor~ 

Kutôme, kindar bir gülüşle avuç
larındaki kanı yalıyordu ... 

Henkes, ayalklaııım.adan ev"Yel, 
Cemal kaçınız. 

Diye, telaş ile bir adım .ııeri 
eekild:i. 

o zaman, henüz mmı.ı.vıı baş
}cy;ın o alaca U<aranlık i(ıinde, 
lbevaz ~e~nin ~ü üzerin
de, ~ ~ bir leke ilişti. 
"il'<! tepesinden hrnal!ıııa kadar 
ötriyenk: 

- Kan ... 
Dedi. 
Evet .. Bu, lımikunıçü bir kan 

Jekmi idi. 
İhni Mülcem, ~ bir kah

kaha attı. Menfur rı:aferinden 
ımab'ur bir eda ile: 

- ~a sevwiliın, benMı 
karımı cleP:il.. (Ali) nin kanı. .. 
Onunla boi?tıştuituımuz zaman, 
üıeriıne bulaştı. ......... 
!D~ lıanurda:ndı. 
Halbulki (Ali). onunla bo.ihış

mamı.ştı. O (Allahın Arslanı) 
bası.ıdıın al.dıirı aiiır yaraya ralt
men, bu şerir katili kaVTaıınış 
yere calınıştı. 

Kutame, zalim ve kindar bir 
.n;.l(işle ellerini, l((iJisündeki ıs
kk ikan lekesine bastırdı. Ve 
sonra, avuçlarını açarak: 

- (Ali) nin kanı.. (Ali) nin 
!tanı .. Öyle mi? .. Şu halde, kal
bimd<iki intikam ateşlerinin son 
kıvılcıınlarıru da bununla sön
düreyim. 

Diye bai(ırdı. İnsan vahsıe
tinin en iitren<: tesirine kapıla -
ra.k, avuç! armdaki iranları va
lamıva başladı. 

* 
Burada, in5anlı!k 'lıiısle1Cini ce

rihadar eden bu konuşmalar de
vam ederken, Küfenin büyük 
mescidinde de büvüik bir teliış 
hUkiim sürih'Ol'du. 

ma karışrlr n<Mıalarla feryat edi
yorlardı ... Hiidisenin ciddiyet ve 
eheımmiveti karşlSl1ld:a suu:rla -
rını muhafaza ed0b.ilenler it;e, 
halkı sü.künete davet edere'k: 

- Şimdi, bövle seylerin sıra· 
sı deitil. Katilleri vakalıvalım. 

Diye ba~ıyorlard.ı. 
Katiller, kimlerdi. .. Ve. kaçıp 

nereye gitmişlerdi? ... 
Hüseyin, bir kaç lkelıme ile 

vaziyeti iZ<ilı etti: 
- Bunların kim oldulklar.nı 

biliniyorum. Fakat. zannede · 
rim ki, birisini öldürdüm. Su
ray a bııkınız. 

ıDiye, lka!l'SlSınıdıaki duvarın 
uzakQa bir !köşesini .ııösten:li. 

HEl!lli!n, oraya .kaıtular. Fakat 
bi.itıün araştınnalara raıiımen. ne 
orada ve ne dıe o ciV'aI'<la ne bir 
ölü ve ne de bir varalı bulam~
dılar. Çünkü, (Hüo;eyin) in kılı
cı ile yaralanan Şebip, hakika
ten orada yere yuvarlanmıştı. 
Fakat, biraz oonra.. !kendisini 
lx:ıparlıya;rak, o \karışıhlıik ara
sında, bir yılan J(iıbi yerde sü
rüne sürüne kacmı.ştı. 

Derhal oradııki halk. mutıte
lii kı.smılara avrıldı. Bir kıs
mı, o civardaki evlerden ı.şıdı: -
lar tedari:k edercık, sa.kakta'lci 
kan izlerini takibe başladl. Tur 
kıısmı da, katillerin $0hirden 
çıkıp gitmeleri ihtiımaline bina
en. kale kapılarından ürlıyarak 
yollara daiiıldı. 
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İpekli pamuk mensucat 
Gayri mezk.Ur uçan yat 
Yünlü ipekli mensucat 
Sade küçük cam ~~ 
Pamuklu ipekli mensucat 
Talaş ve kAğıt ı;apka taslağı 

~ği havi P. mensucat 
Pamuklu yünlü mensucaı 

Kurşun tüp 

İpeği havi yün mensucat 
Sade deri Alet çantası. 

Demirden jant tımakları 
Kağıt etiket 

~ban 

K. Çeşme 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

sabo 3 
> 1 
• 1 
> 1 

Pllist.ik mevaddan ipdth pamuk- > 1 
Ju 18mba abajuru 
İspirtolu tentür > 1 

Alıcı radyo makinesi kullanıJmıf > 1 
Çerçeveli ve çerçevesiz fotoğ_ > 1 
rali resimler 
Selloit arkalıklı duvar takvimi 
Tuvalete mahsus müstahzar 

Kataloğ 

Bisiklete mahsus deri Alet 
tan tası 

Şişeler içinde şarap 
İspirtolu tıbbi müstahzar 
İpekli yün mensucat 
Pamuk ve sele!onlu Jtorde1ii 
Demirle mürettep deriden jim
na.c;tik fileti 

> 1 
> 5 

> 1 
> 5 

> 1 
> 1 
> 3 
> 1 
> l 

l ... ba ağaç; mamu16.t.ından va- H. paşa 
pur :.>aparu is:kele ve altlığı 
Tuvalet pudrası 

İpeği havi P mensucat 
Resimli matbu karlpo&tal 

aatış 5 

> 3 
> 3 

Matbu resimli yazılı kiğıt ve z.arl > 3 
Tahta knfes ve sandık > 5 
Sakarin > 3 
D4 macwıu 
Gayri mezJcUr uçan yağ 
Şekerli frenl< üzümü üsaresi 
Eski alıcı radyo makinesi 
Boynlı kalay §İŞC kapsülu 
Kokulu basit cisim 
Tıbbi müstahzar 

• 3 

> 3 
> 3 
> 3 
> 3 
> 3 
> 3 

Be~ mukavva kutu > 3 
f;>nfi ipek kadın örme elbisesi > 3 
Sclloit kaplı demir pudra kutusu > 3 
Serom antitetanik > 5 
İpekli pamuklu perdelik tül > 5 

(Ali) ve hücuan viiıki olur ol
maz, önünde .ııidcn namaz mü
nadisi birdenoore büyük bir kor
kuya kapılarak kacmı.ş ... Doitru-

· ca mescide ııelerM: 
- Ev müslümanlar! .. Ne du

nzvorsunuz?.. (E.'Tlirülımiiminin) 

i katlettiler. 

('öl yoluna koşanlar. henüz 
orada bir pusu kurarak bekle -
mive baslaımıslardı ki; ibir an
da şelırın kapısından Hecine bin
nıin bir adam fırladı. Kapının 
sai( tarafındaki h urnnaliklara 
do~'TU, devesini sürmıiye başla
clı. 

(Arkası var) 
Yulianda evsafı yazılı eşya 5, 8, 8/8/940 günlerinde snat 15 de Sirkeci de Reşadiye caddesindeki halı antre

posu dahilinde gümrük satış müdürlüğünde 1649 sayılı kanun hükmüne tevfikan ve 2490 sayılı kanunda yazılı 
iQrllar dahilinde açık arttırma usulile sntııacaktır. İsteltlilerin belli günlerde ~aat 12 ye kadar 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikaları ibraz cyliyerek yüzde 7,5 pey kçelerinı vezneye yatırmış olmaları ı azımdır. İhale ıünündcn ev
vel 3 gün zarfında sabahları saat 9 dan 12 ye kadar eşyaları alıcılar ambarlarında usulü dairesinde görebilirler bu 
~alardan maada her gün müteferrik (-:;ya sat.ışı yapılmakta olup listeler salon tahtasında asılıdır. Telefon: 33219 

Diye ba,lrırmıva başlan·~·ı. 
Halk, henüz kimıilen top.an -

mamı:ştı. Maamafih. mescitte ıre
ne epeyce bir kalabalık vardı. 

Bu kalabalık, münadinin fer
yadını duyar duY'lllaz, m:ıscitten 
boşandı. Münadinin etrafını aldı. 
Herkes, ıkamıakarı.şık sualler 
oomn.ıva başladı. 

Münadi M ... Iilk. hevec•nlı bir 
i:ade ilo gurdüklerini anlattı. 
Dınlyienler, ne yapacaklarını şa
şırarak, donlJJ) kalmı.şlardı. .. Be
reket versin ki içlerin.den biri: 

- Ne duruyoruz. Vakit ge
riraneden, loo.sIJP katilleri tuta
lım. 

Diye bai!ııımwa başladı ... Bu· 
nun üzerine har!< birdeııhire a
yaklandı. Hcl1kes, vak'a yerine 
ilıxışmıva basladı. 

Oraya ilk yctisenler, bÜY'Ük bir 
!ccaatla karsılastılar. Bir duva -
rm dibinde. artıik kendlnden rı:ec· 
mis olan (Elmirülinüminin. A ii ) 
nin etrafında toplandılar. Bu fe
ci manzara karşısında, ne söv
liyeceklerini ve ne yapacaklarını 
şaşırdılar. 

Bazıları, (Ali) nin avad<larır.a 
kapanarak hıQlma hıçkıra at!lı· 
yorlarclı. Bazıları da teessürlc
rind.en cıkbrma derecesine ırcle
relk saı;larını baslarını volu var
lar. ııömleklerini yırtıyorlar. kar· 

DALGA UZUNLU~U 
T.A.P. 31.11 m. 1445 Km. ıo Kw 
TA.Q. 19,47 m. 15195 Km.20 Kw 
1648 m. W1 Km. UO Kw. 

1 Ağustos Per~embe 
7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 
8.30 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 
14.-

18.-
18.05 
18.30 
19.10 
19.45 
20.-
20.30 
20.45 
21.15 
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.25 
23.30 

Program 
Seçilmi$ operet parçaları 
Ajans haberleri 
Ev kadının - yemek listesi 
Binq Grosby 'nin vlakları 
Kapanı:; 

* Proqranı 
Türk müziqi 
Ajans haberleri 
Türk müziqi 
Karışık program 
Kapanı:; 

* Proqram 
Oda musikisi (pl') 
Radyo caz orkestrau 
Fasıl heyeti 
Ajans haberleri 
Türk müziği 
Konuşma 
Dinle)lici dilekleri 
Sıh1ıat saati 
Rad'/O gazetesi 
Büyiik bestekarlar serisi 
Ajans haberleri 
Ca=bant (pl.) 
Yarınki program 
Kapanı:; 

: BOYOK TARiHİ ROMAN~ J1~: 

' . 

ŞEKERPARE SULTAN 
• 

Y•zan ı M SA.MI KA.RAYEL· 

Hatta. eskiva bununla da iktıi
ra etmediler .• Ahmet ai?Gnın ZCV· 

cesini kızmıs bir bakır teos; ü
zerine oturttular.. Gizli ne ka· 
dar paraları varsa hepsim sövlet
tiler. Kızının memelerine kızeın 
at nalı bastırdılar. Memelerini 
daP!adılar .. Ne kadr altın, inci ve 
cevahir varsa, onları da söylet
tiler. 
Eşkiya bu suretle yiıımi bin li

ralık mal aMılar. Ahmet ağayı 
dört parça ettiler .. Karısını öldür. 
diller .. Kızıru sağ bırakı.;ı savu.ş
tular. 

El:ıJııiya, halkı k:ıııgm tıeı:mler 
üzerinde ve heın de İstanlbuJ ci-

varında cayır, cayır yakar, kız -
ların memeleri kızııın at n2lla
rile dağlanırken Sultan İbrahim 
de Ha.se-kilerine para yetistir:rr.ek 
icin. kend.~ıni memnun etmiv~n 
Belgrad serdarını, elleri bafili 
Da ı·ut paşa bahçesine l!'l"tirte • 
ruk en a1hr zulümlerle parca. 
parça ederek öldürtür .. Ve ölü
sünü aoerni oğlanların odaları 

önüne attırırdı. 
Osmanlı İmparato.rlııoi!u. sar

llıocs Turahimin zamanında ~
razesinden cıkm ıştı. 

Bir l!'iin ve:ııiriazam kapıcı 
başı Mehmet paşa. alııili>asile o
tumınş tütıün sohbeti yap>yordu. 

Belediye Merkez Hal Müdürlüğünden 
Belediyenin Merl<ez HAlinde 46 No. lı yazıhane müsteciri Bahri Doğa

nın teminatı müddetin hitamına mebnı II51 müdürlüğünce Bankadan alın

mış olduğundan mumaileyhten matlubu olan müstahsillerin tarihi ilftndan 
ttibaren bir ay zarfında vesaikile beraber I-141 mi.Jd.ürlüğüne müracaat etme-
leri ilan olunur. (8782) 

Mühendislik kursl~rı duhul imtihanına 
girecek fen memurlarına 

TEKNİK OKULU MtlDtlRLtlGÖNDEN: 
5 ve 6 ağustos tarihlerinde okulumuzda ;yapı1lması mukarrer mOheu

dialik kunları duhul imlihruuna istanbuldn gireceklerin yüksek vekfiletin 
kendilerine vf&ki tebliğ yazısı ve isbatı hüviyetlerine medar olacak \'esaik ve 
ikişer adet ~iktorya eb'adında fotoğrallnrı ile bitlikte nilıayet iki ağustos 940 
alq:am.ına kadar okula müracaatla imtihana kabul karneleri almal&rı Hlzım 

geldiği ve karneleri olmıyanların imtihana kabul edilmi;yecekleri ehemmiyeUe 
ilAn olunur. (11498) 

İstanbul Asliye 4 üncü .Hu- 1 
kuk Mahkemesinden: 

Ko.stanyin papayani vekıli a
vukat Miltiyadi maidi tarafın -
dan ölü Yani kızı Afi.mive An· 
ıdıonyadi mirasçılarından Elmil

yanos ALgustidi, Yanko İliteı:ıan 
ve İstanbulda Balıkpazarında ( ) 
No.da S<üerci Hiristo Elmilya
ni.dis al!'v'hlerine acılan alacclı: 
davasının yapılan mı.tlıa•keıme

si sırasında: Müdıdeialcvhlerden 
Hiristo Elmilyanid'is hakkında 
c•karılan davcti,·e bila tebliğ i
ade edilmesi üzerine mahıkeme-

Sultan l:brahlm de saravdaki 
gözdelerine hediyeler vadetmişti. 
pasaya derhal bir hattı hümayun 
yolladı. 

Hattı hüpıavun şöyle başlı
yordu: 

·Bre mütevelli val))]ı kodıoş, 
bre karpuz kıvfetli herif. 

Artık, hattı hümavunun bun
dan sonra ııelen cümlelerini oku
vucularLm takdir ederler. Bu. bıir 
battı hüonayun dc;;il, bir reza
Ictname idi. Hattı hümayun Meh 
m<."l pa<;;amn ırzına, naantlBuna 
müteall>k en abr kelimelerle do
lu idi. 

Haliiei ruvizcmin, hattı hü -
mayuna şu cümlelerle devam e
diyordu: 

•· .. Ecdadım Medineye bunca 
ceYahir ve emval göndermişler. 
Adam ııönderip anda olan eıııval 
ve cevahiri dimle get.ürdesin. Ve 
illa senin derini soyup saman dol
durmam mukarrerdir. Şöyle bi
lesin ...• 

Padişah, muhakkak Qlldumış
tı. Ermeni, Rum, Rus, dönme 
ikarılarırun tesirile K:i.bei Muaz
zamadaki mücevheratı. altı.n a.. 

oe mu:maileyıh Hiristo hakkında 
ilanen tebliğat icra ettirilmesi
ne ve kendisine bir av mühlet 
verilinesine ve muhaıkemenin 
11/9/940 saat 14,30 a talik edil
mesine karar verilıdiğiııden yu -
karıda adresi yazılı Hiristo E
milyanidıs yazılı viin ve saatte 
mahıkemeye gelımedilti veya bir 
vekil .ı<ön<k>rmediği takdirde 
hakıkında ~ıyabcn muhakemeye 
deı·am olunacağı ve i.Şbu ilanın 
bir suretinin mahkeme divan -
hanesine talik edildiği ilan olu-
nur. (28382) 

vaniyi a<etirtip gözdelerine hediye 
ey Iiyecekti. 

Ermeni ve Rum karıları iki .ı<iin 
içinde müslüman olup sahibi 
memleket kesilen bu yosmalarm 
milleti soydukları yetişmiyormuş 
.ııibi padişahı teşvik ederek Haz
reti Muhammedin kabrindeki al
tın ve mücevheratı İstanbula ge
tirtıniye tevessül eylemişlerdi. 

Mecnun padişah da, veziri:i.
zamına lı.attı hümayun çıkarıyor
du. Halbuki, Yavuz Sultan Se -
limdenberi halifelik makamı do
layısile Kiibei Muazzamaya had
den cfzun hediyeler ııönderilmiş
ti. 

Alemi İsla.muı k.ıhlegfıhı olan 
bu yere Türklerin gösterdikleri 
ihtiram ve hür.met her şeyin fev
kinde d. 

Os.manlı Lnpartorluğu lıBmii 
~lam idi. Hal böyle iken sarhoş 
Ibrahim, nesli belirsiz, Türk ol
ıınıyan müstevli gözdelere; Kabei 
Muazzamaya evvelce padişahlar 
tarafından ııönı:lerilen hediyeleri 
İstanhu.la celbedip takdim için 
hattı hümayun isdar eylemiş bu
lunuymıdu. 

Meıh.ıııet paoa jtibi soy=, Adi 

ı Ka.dıkö!I lcra Memurluiiıın -
1 dan: 

1 
Dairemiııin 940/375 No.lı doo 

yasile ınaılıcuz olup satılmasına 
karar verilen b.ir adet Filips 
mazıka 6 liimbali 937 modeli rad-
yo ma.lcinesinin birinci acık aııt

tırması 9/8/940 cuıına .ııünü saat 
12-13 de icra edilecektir. Bu aııt
tırınada radıyo .mıılkinesi ıınu -
haıı:ıı:men değerinin vüııde yet.miıı 
beşini •buhnad.ığı iıılkrlirde ikinci 
açık arttırma.s.ı 16/8/940 cu:ına 
.ııünü ayni saat.te yapılacaktır. 

.Satı.ş Kaıdıköyfuıde Çarşı il;inde 
vanılacaltın<l<ın ta.l:iı:ı olanların 

muayyen .ııün ve saatte ma!hal
linde hazır bulunacak memuru
na müracaatları iJ.3n olunur. 

(28383) 

Askerlik işleri 

Askere davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
Şiınıı:Liye kada:r :lıiıç aSk.erlik 

etmc.miş 316 - (335) dahil do
ıtuıınl u cezalı ve cezasız topçu 
sınıfına meooup eraıtın askere 
sevkedilmek ii:zere hemen şu
beye müraoaatları illin olunur. 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer. 

SON TELGRAF Basımevi. 

ruhlu bir adam bile bu, hattı hü
mayun karşısında ne yapcağııı.ı 
şa•ırdı. Hatta, içerledi Sinirlen. 
di . 

Fakat, evvelce padişaha ders 
veren kendisi olduğu için ses çı
karamadı. Demek bunda da bir 
hikmet vardı?. 

Sultan İbrahime: 
- Siz yeryüzünün halifesi zi

lullah siz .. Sizden beyhude ve ha
ta sudur eylemez .. 

Diye nasihat eden Mehmet pa
şa değil miydi. İşte; şi.ındi padi
şah akla ve hay le gelmiyen bir 
hata işliyordu. 

Mehmet paşa, tahammül ede. 
medi. En yakın akrabalarından 
birine hattı hümayunu gösterdi. 
Ve sıonra şu sözleri ilave etti: 

- İşte; bir alay Rus ve Leh ve 
Macar ve frenk keferesinin bena.. 
tı olan cevarii nakısanın seWı::ile 
lböy le teke!lüfübed anife uğradıım. 
Benim halim neye ıınlincer ola -
caktır? .. Dedi 

Ve Sultan hırahlmden yana ya
iktla şikayet etti. Akrabasından 
olan zat merakla Mehmet~
ya sordu: 

( ...trl=ı tim') 

Japonya da Mütear- Beşiride üçüncü 
nz bir siyaset taki

bine başladı 
( Basmakaleden devam J 

rupada harbe tutuşmus olmaları, 
onu, Sovyetlere karşı açtığı mü
cadeleyi tecile sevketti. Fransa. 
nın çökmüş ve llindiçini müs -
temlekesini müdafaa edemiyecek 
bir vaziyete düşmüş olması, İngil
terenin de, kendi varlığını teh -
dit eden bir harple meşgul bu -
lunması üzerine, Japon siyaseti 
bu garp devletlerini Çin ve civa
rından tamamile atmayı istihdaf 
etmektedir. 

Japonya, bu maksatla bir müd. 
dettenberi İngiltere ile mütema
diyen ihtilıiflar çıkarıyordu. İn· 
gilterede, Avrupada meşgul oldu
ğu için, aşağıdan davranıyor ve 
işi daima tatlıya bağlıyordu. 
Bu cümleden olarak son 
zamanlarda, Japonya, İngiltere
yi Birmanya yoluyla milli Çin 
hükumeti diktatörü Mareşal 
Çan-Kay-Şek'ln ordusuna silah 
ve mühimmat yollamakla itti -
ham etmişti. 1nl'iliz, uzun müza. 
kerelerden sonra, üç ay müddetle 
Birmanya yoluyla Çine silah ve 
mühimmat ithalini yasak ettiler. 
Fakat İngilterenin yumuşak dav· 
rannıası, Japonyayı büsbiitün ke
mi azıya almıya sevketti. Niha
yet, son kabine değişikliP,inden -
beri, Japon dış siyasetini idare 
eden kara ve deniz ordusu za -
bitlerinin şiddet politikası galip 
gelmiş olacak ki, Japonyadaki ta. 
nınmış İngilizlerden bir çoğu, 
casusluk töbmetile tevkif edildi
ler. Bu arada, Röyter ajansının 1 

muhbiri, mevkuf bulunduğu jan· 
darına karakoJunun penceresin
den ya kendi ihtiyarile yahut da 
cebren atılarak intihar etti. Di
ğer taraftan Japonlar, Fransaoıo 
Hindiçini müstemlekesi budu -
duna dayandıkları gibi, İngiliz. 
lerin Çindeki deniz üssü Hong -
Kong limanının etrafını da sar
mış bulunuyorlar. 

Hadiselerin gidişine bakılırsa, 
Japonya, son hadiseyi, İngiltere 
ile bir çibanbaşı koparmak için, 
kasden yapmıştır. İngiltere, U -
zak Sarkta, Japonya ile harp e
decek halde olmadığı için, bu va· 
ka üzerine de, sadece protesto ile 
iktifa edecek ve bundan sonra, 
Japonlar, her gün yeni bir adım 
atarak İngilizleri Çinden ve Uzak 
Şarktan büsbütün çıkarmıya ça. 
lı.şacaklardır. 

Filviıki, Japonların artık Fran
sadan da İngiltereden de perva
larıyoktur; Sivyet Rusyanın da 
Avrupa ile meşgul olduğunu bi
liyorlar; onların ihtiraz ve endi
şesi yalnız Amerikadandır. Japon 
siyasetini idare edenlerin. Ame
rikanın müthiş askeri hazırlık _ 
ları kıvamını bulmadan ve A
merika Cumhur Reisi intihabı 
mücadelelerine dalmak üzere iken 
fırsattan istifade etmek istedik
leri anlaşılıyor. 

petrol koyusu 
(BD.$tarafı 1 inci sa11fadıı) 

burada 300 den fazla kuyu aç;ıJa. 
bileceği de tesbit olunmuştur. 

Gerek bu kuyuları açmak \'e 
gerek açılan kuyulardan petrol 
istihsal etmek için icap eden uı .. 
kioeler Amerikaya siparis olun· 
muştur. Yakında gelecektir. 

Diğe• taraftan, bu işlere neza
ret eden petrol arama mütehas
sısı Cevat Eyüp Taşman mem • 
leketimizin kazndığı bu yeni ve 
büyük milli servet hakkında şu 
izahatı vermiştir: 

cKapasite itibariyle Ramandai' 
yatağı, Arnavutluk petrol saha· 
siyle mukayese edilebilir. Arıı•· 
vutlukta 400 kuyu vardır ve bura
dan senede 300 bin ton petrol a· 
lırlar. Vasati hesapla mukayes• 
edecek olursak sahamız Amerik" 
ya da benzer. Orada da 142 bin 
kuyu vardır. istihsal ettikleri 
petrol nisbeti itibariyle bunlar • 
dan çok farklı değildir. Onların 
da büyük ekseriyeti tulumba ile 
çıkarılan petrol kuyularıdır. Çüıt 
kil dünyadaki petrol kuyuların· 
dan ancak yüzde beşindeki pet. 
rol fışkırır. Yüzde 95 nden biıiıl 
yapacağımız gibi, tulumba ile er 
karılız. Bizim senelik petrol ihti· 
yacımız şimdilik aşağı yukarı ıSI 
bin ton raddesindedir. Bir kuyll' 
dan bir günde elde edeceğimiJ 
petrolü de 10 ton olarak tabuıiıı 
eiyoruz. Bu takdirı!e bütün sahr 
da istediğimiz kadar kuyuyu aç: 
tıktan sonra vaziyetimiz çok iyı 
olacaktır. 

•Raman dağında bulduğumuj 
petrol, fışkıran cinsten değildir, 
buradaki petrolü hususi tulunı· 
balarla çıkarmak lazımdır. Biz bG 
kanaate 40 gün kadar süren araş. 
tırmalardan sonra vasıl olduk ve 
bunu anlar anlamaz t'a icabedcıı 
miktar ve vasıfta t.ılwnbanın si· 
ııar~i için teşebbüsata geçtik. Bil" 
gün, bu siparişler yapılınış bu • 
lunmaktadır. 

Haziranın birinci haftası içinde 
petrol bulduğumuz kuyudaki soıı• 
da aletlerini söktiik ve ikinci kU• 
Yudan itibaren 380 metre iler<fe 
bir yere götürmiye başladık. Bil 
nakil iyi oldu. Nakli, pek nadirtll 
yapılan bir usulle, kuleyi hiç b@" 
madan, iterek taşıdık. Bu, 38 nttl
re yükseklikte muazzam bir bi· 
nanııı 380 metre gibi oldukça ıı· 

zak bir mesafeye kaldırarak ta· 
şınması demek olduğundan 1ıcııı 

güç, hem teblilı:eli idi. Fakat mil' 
vaffakıyetle başarılmıştır. Böyle
ce ikinci kuyunun açılmasına bal' 
!arken yirmi yirmi beş gün kadot 
kazanmış oluyorduk. Temmuzun 
18 nci gününden itibaren ikinri 
kuyunun kazılmasına başlamıştık· 
Bugün gelen malümata göre 33 
ncü metreye kadar inilmiş bulun· 
maktadır. On g;in 20 pusluk bu· 
rular konmuştur. Bugünden ,oıı
ra 15 pusluk bornlarla inilecektir· 
Diğer taraftan Adanada bııltı· 

nan ikinci sondaj makinemizi de 
Kaman dağına gönderdik. Bu ın•' 
~ne şimdi üçüncü kuyuyu açmak 
ıçln kurulmuştur. Ümit ediyor•11 

ki, önümüzdeki cumhuziyet b••:· 
ranundan evvel bunu dı. işletını· 
ye koyabileceğiz. 

İlk kuyuda 1048 metre yani. 
petrolün bulunduğu se,·iyeye an• 
cak 7 ayda inebilmişti. istediği • 
miz vesait geldikten sonra bıt 
müddeti çok kısaltabileceğimiıi 
ve mesela onuncu kuyuyu ka • 
zarken alb yedi haftada petrol 
sathına varabileceğimizi tahıniP 
ediyoruz.> 

.Japon politikası, daima çok ih· 
tiyatlı ve firsatçu olmuştur; em
niyet tedbirlerini asla ihmal et
miyerek ve durmak istedikleri. 
nin zail zamanlarını kollıyarak 
fırsatlardan istifade etmeyi bil
miştir. Japonya, daima kendisine 
müttefikler bulmuştur; Rus har
binde İngiltereoin, Büyük Harp· 
te bütün itilıif devletlerinin, son 
senelerde de Almanya ve İtalya
nın müzaheret ve yardımını te
min etmiştir. Şimdi, İngiltere 
için, Uzak Şarkta, tabii mütte -
fikler, Amerika ile Sovyet Rus. 
yadır. Çünkü Japon tehlikesi, bu 
iki devleti de tehdit etmektedir. 
Bakalım, bunlar ne yapacaklar• 

ABiDİN DA VER. 
.----lllliıııiıuiiiiıiıiiıi, 

1 Sağlığm kıymetini takdir eden Ba

yanlara Adet zamanlarında seve, 

seve kullanamğı mikrop.-;uz, ufak, 

Türk petrolünün kapasiteslJ• 
gelince, Enstitii laboraturnrıııJ• 
yaptığımız tahlillerde bulduğu • 
muz koyu esmer renkteki bu h•"' 
petrolün yüzde 5 suyu ilıtirn et· 
tiğini anladık. Terkibinde yiizd< 
15,65 benzin, yüzde 15,31 petrol, 
yüzde 9,05 motorin vard!I'. üst tJ· 

rafı muhtelif mP.d.,ni yağlard.ıil 

yumuşak ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalet bezleridir. En ince 

elbiseler altında bile belli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede kadın bertıerlerinde 

ve tuvalet matazajannda bulunur. 

1.. NKAllA 
31 • 7 • 184D 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 İsviçre Fro. 
100 Ra~-mark 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peçeta 
100 Pengö 
100 Leıı 
100 Dinar 
100 Yen 
100 1ıveç ""-" 

5.24 
l37.-
31,j4 

0.9975 
1.68 

13.90 
ı'l.9475 
0.625 
3.3175 
2.28 

31.0050 

ibaretti<.• 

Aleni Teşekkür 
Haydarpaşa N ümune ha.staha' 

nesi nisaiye servi.:;.inde Nisan·e 
mütehassısı Dr. Zeıki Teirtaş 13' 
rafından va~nlan ameliyat roıı: 

' ~~ netıiceleııerek J>eııı 
elim w i.zt:ı:raı>tan kurtaııını.7' 
tır. Bundan dolayı kıvmetli dol'' 
tıorumııızun baz;ttat ve nezaketi• 
ne ve eısoayi ar?lt!livatta bJ' 
zır bulunan ddk.tor asi.stanl:ırıı' 
dildk.atH ya.rdmtlarına ve ll'Jlle
li.yattan sonra J?(iısterdilkleri it>' 
tianam v.. h!isnü muameledeO 
dıolavı baş hemşire havan Hat;· 
ceve v.. dii(er hemşireler ve ıı# 
ta'.hanenin temizlik ve intiz<l ' 
mından ve hastalara ııösterile~ 

· şefkatten dolayı bas daktor sa' 
:nn Bay Kazııma karşı derin ~ 
net ve iilkrankırıımın iblıiı1ıJl1 

mutelber .ııaretenizi tavsit ede ' 
r!ırı 3.1 /7 /':140 . 

Gazi A..tep Beledi1ıe ebel' 
FEVZİYE AYTAC 


