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in eni iraa i ts a 
e ir er a 1 

Memlekette büyük tohum 
üretme çiftlikleri kurulacak 

Birkaç milyon lira sarfile vücuda getirilecek yeni çiftliklerde 
yüksek evsaf• haiz büyük tohum stoklari meydana getirilecek 

ı Yeni tohum üretme çiftliklerinde 
Kral Karol Rumen kıtaatını tefti~ ederken .................................................... , Macaristan 

ve Romanyada 
askeri tedbirler 
fazlalaşttrthyor 

Diın sabah Ankaradn .l Ş"'hrimize ı 
gele:ı Zirant Vekili Muhlı:; Erkmen 
dün bazı hususi işlerile meşgul ol

_-.~ 

yulaf yetiştirilecek, bu nevi mnhsu-
bilhassa pamuk, buğday, arpa ve ~

lô.tın ziraati için yüksek evsaft haiz a· 1 n eye 
büyük tohum stokları meydana ge-

Elen hududunu 
muştur. 

Vekil şehrimizde bir hafta kadar 
kalaıak Zirnat Vekfıletine ba~lı dai
relerde tetkiklerde bulunacak, mü~ 
teakıben Cenubi Anndolu vilayetle
timizde bir tetkik seyahatine çıka-
~kt~ • 

Zirant Vekili Çukurova bölge
ainde ziraat işlerini tetkik edecek ve 
Ye-nı devlet çiftlikleri kurulması işi 
Üzerinde meşgul olacaktır. 

tiıilecektir. • • k 
Diğer taraftan Zirant Vekalı:ti 1 ver Ir en 

cenub Anadolu bölgesinde, pamuk • 
ekim sahaları bulunan yerlerde A- ._ __ _ 

nıerikan pamuk çeşidi tohumlarının Rumen Macar 
üıetilmesi hususunda tedbirler al- • . 

maktndır. müzakereleri n deki 
Egede zeytinyağı 

rekoltesi 25 bin ton inkitaın önüne 

geçmek İstiyen 
iki tayyare 
tahrib edildi 

Yunanistanda bazı 
ihtısas sınıfları silah 

albna çağınldı 

Başvekil muavini 
Rumen genel kurmay 

başkanı oldu 
İzmir 24 (A.A.f - Yapılan tet.kık_ 

lere na.zaratn ~e mınrbknsındn 1940-
1941 ~ ~ytinynğı rekoltcsi 25 bin 
ton tmdı:ı.r taılmıin edilmektedir. 

Öğrf'ndiğimize göre Ziraat Ve· 
kaleti muhtelif yerlerde birkaç mil
Yon lira sarfile yeniden )·ı.iksek va
l!ıflı her çeşid tohum üretme çiftlik
leri tesis edecektir. Vekalet bu çift
likler iı;in münasib arazileri satın al-
mak üzere hazırlıkiarn başlamıştır. Ziraat V ekı'li Muhlii ErknıeD 

·e·R·~y.;;;···gö;;·:r····-·""Inoııız-iiaiikiötıannın···-

geçildi 
Almanyanın 

tavassutta bulunduğu 
bildiriliyor 

Atina, 24 (A.A. ) - D N. B. 
Bazı ihtısas silah sınıfiarına aid 

ihtiyatlar, bir ay müddetle manev
ralarda bulunmak üzere bugün da
vet edilmişlerdir. 

İki tayyare tahrib edildi 
Londra, 24 (A.A.) - Royter: 

Tumuseverin 24 (A.A.) - St.efani: 
Saat 14.10 da Iki heyet, k.onfera.n

sın wpla.ndı~ı sarayı terketmiş ve 
müzakerelerin lnkıta.n u~rnmı.ş oldu
ğunu ibilda"mlştir. 

Macar ve Rumen noktui nazariart 
U'QSınd.a bir nnlnşına. esası bulmü 
imkarn ımı olamamıştır. 

D "u i;iğl .. d,.rı onr i\ni olnrak BALvKAAzN,·vlEATRDA deg-ı·şıı·rı·ıme mnd . tı• bi11~~!:ar:25 (A.A.)- Dükreşten 
Daily T elegraph gazetesini ıl Bal.

kanlar muhabiri, gazetesine aşağı
a::.ki telg~.afı cönderm~tir: 

İtalya ile Yunanistan arasında 
son hudiseler serisi neticesi olarak, 

Bü.kreş 24 (A.A.) - D. N. B .: 
Bu.tün Rumen iht,1ya.t sUbay' rıoııı 

silah altına ça~cı.ıtı h::ı.kkında .Nı. 
soci::ı.tton Press tara!ından ver!leıı 

(Devamı 3 üncü sayfada~ 

inkitaa uğrıyan Rumen - Macar mü-

d k b 
• tt • zakerelerine yakında tekrar başla -

u Türkiye, hadiseleri on a şam ı ı :;:~~:E.~r.;=~~'.~'R::,::~:;; 
<Devamı 4 üncu sayfada) 

··················································································-···················--• 
müteyakkız bir ihtiyat u••························-·····································································\ mu<ahhaoalan dün akoam müşte .. k f . , l d .. . . ..h · bir tebliğ neşretmişlerdir. Bu telı-

i/e takib ediyor, ~ Tebdil muamelesının arkası ~1 dea ın~ma ıgı ıçın mu • ~ liğde müz.akerelerin tekrar bao;la -
_ : let ak1ama kadar uzatıldı, tehırde tahmınden daha fazla ~ nacağı bildirilmektedir. 

Londra 24 (AA.) - rumterin diP. a Ingiliz parası bulunduğu anla,ıldı : . Diğ:r taraftan inkitaın önüne ~e-
l . . ... '-. J çılmesınde Alman tavassutunun a -
onıa-+ k muharrırl ynzıyo. · • ................................................................................................ ·ı Id ı k d' • · • )l!ll •• • w • • me te ır 

Rumen _ Bulgar meselesının oir ingUlz hükümetinin knran üzerine da'hllinde elinde eonebt parası bu - mı R 
0 

ugu doy enk • db·. 1 _ 
suratine rnptedUmesi. Karadenlı sa- butün memleketlerde olduğu gibi lundunnanın de~il. bunlnn alıp sat. omany'!. a as en te: ırhe~ a. 
hill ı.izeriındeki gerginli~l muhakkak memlekctimizde de ellerinde sterlin ma.nın cezayı mucib oldu~unu blldir. lınkın'ı~ odl~1ugu .hnkkı~dak. b a erın 
SUrette nzaltacaktır. bulunanların bunlan :ieğ~tirmelerl mişlerdir. te zıb e ı mesıne ra~'Tllevn nzı as -

Ingilizler bizden 
60 milyon sterlinlik 
mal satın alıyorlar 

· 1 · keri hazırltklar ya(Jıldıgı anlaşıl -
Italya _ Yun:.miStnn mese esıne için vc:ııllen mühlet dün saat ll de Gerek bu izahalt; ve gerekse müd • k d 

Celince, Yuna.nlılar, İtalyan propa • bitmiştir. d etin bitmek'te olınasl sebeblle dün ma ta ır~.------ Ticaret V ekili İzmirden ayrılmadan evvel İngi 
liz ticaret korporasyonu direktörü ile görüştü Ca ndasım n şiddeti karşısında büyük İlk hamlede elrnde İnglliz bank _ saat 10 dan SOI1l"n Merkeı B:ı.nknsına 

bir süklın göstermektedir. notıarı bulunan birçok kimseler bun- müııacaıatJ.aır a:ııtımJş, Cumartesi ol -
Tam bu esnada bır F:J.en ekonomi ııı.rı değiştumck için mürncaatlan ma'k dolıeyısUc gi.Şelerln kapannın sa. 

heye+inln Berline gitmeltte oım.nsı şa- 'haliMe Türk p!l.1'3Sl1Un kcymetinl ıati ola.n ll de bu muamelenin arkası 
Yanı knyıddır. İtalynn propn"andası, toruınn ııamununa aykın hareket et. alına.mamiştır. 
belki yalmz slnlr ror':>ile nHi.kadar mi.Ş oınca.kları d~üncesUe tereddüd Bunwı üzerine müddet temdid e_ 
bulunmaktadır. F"Bka:t biltım Balkan- etmişler, fakat o.lakD.dar makamlnr dilmı.ş ve olkşaın saa..t 17 ye kadar ban 
larda vahim aklsler doğurabitecek ih- bu gibileri tenvir ederek memleket (Devamı 4 üncü sayfada) 

t!lntıar yaratması da mümkündür. 
Türkiyeye gelince, Tiirkıye, hfıdl • 

seleri derın bir o.lli.ka ile \'C ınüteynk-
1-:ız bir ihliyatl:ı. talltib etrnektedir. 

ingilizleri n hava 
z1rhhlar1 

~e LO!ldra 24 CA.A.) - Londradan b{;
re nıııı '"1 ne görı.> modeli g zli tutulan 
d.:ı. nİn bomb=ırdıınan tayyarelerl yalan. 
til gUz hava. kuvvet.ıerl emrine ve
nı~ektır. Çok büyük olmalarına ra~-

Ur bu Yenı tnyyareler, son derece 

ta 
.:ı. 1 ve ken<lllerinden çok hafif 

Ysare.ı liYett ı-r hdar kolay mnnevra knbi 
kaııa':edırıer. Bu ııha,•a zırhlıları• 

Ya s parLll ed•lmi&tlr. 

Runıen - Bulga~ 
anlaşması 

Kızılcahamamda 
bulunan madenler 

Cnıiova 24 
ltında Ruıtn CA A) - Dnbruca Mk-
cerey :ı ed enle!"le Bulgarlar arasında Arattırma sahası I~ık dnğı ve r112denlerin bulunduğu kısım 
Qkşam llıh~n muzJ.kere'!'r netıcesi bU , 

1 
hamam. 24 (Husu,i) -ıden bu topraklar Hızırlar, Kasım-

tır Anla bır anla.pn:ıya varılmlŞ- Kızı en tk'k · ~e alama e .'!titiisü la,., Çenlı, Eybeler, Yağcıhasan 
1nı.z.ı l'dt ~"lllnın bu h~fta sonunda M.,den te l ı tarafından Çerke!l -ı k.;yleri civarında bulunmaktadır. 

- E' muhtemc!dir. rrıutt'hassısKn~tl hamam hududları 1\1. T. A. hey('ti bu köyle:- civarında 
h r k "' tz ca ' b' k · d h ' 1 .1.1 }, • • 'ı n n ı. ı - tetkikler netir.csir.- ır · rıç gun a a meşgul o up esaslı 

1 
a lllıye V e h il i arrısı.ncıo yapıtan .

1
. kt malum ot et de ettikten sonra ev-.·elki 

Zl • d Işık dağının Salın ya} ... '!ı. ete e- gün Ankaraya dönmüştür. 
'lllrde e ·n altın madeııbrıne ras- Yukarıdaki resim zengin cevher-

A k rinde :ıengı.. Alt da baş- 1 · b 1 d ~ 1 k d - ·· 
}'e v''ı_~ra, 24 (H ') D h'l' landığını yazmıştım. • ın n d' enn u un ugu şı agıııı goster-

eıı:ıli Fa·k Ö usu!lı - a ı ı-~ .. .. nikel, anumuvan ve "" mektediı. (X) ioaretli y~rl•r arat-
ı :ıtrak bu akpm Iz- ka gumuıı,tli 

111
adcolari ele ihtiva e- tırmaların yapıldıiı mahaUeıdir. 

t:QIIliati'ir ğer kıyıne 

Bir bahkçt gemisi 
iki Alman tayyaresi 

düşürdü 

)zmir, 24 (Hususi) - Fuımn a- umumi direktörü Lord Clenconner"i 
çdınası münaaebetile şehrimize S"'" ihracat birlikleri binasında kabul et
len Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğ- mi§tir. Bu kabul yarım saat sür
lu bugün Tnhan vapurile İstanbula müş, kabul esnasında muhtelif mev-
hareket etmiştir. zularu temas edilmiştir. 

Londra 25 (A.A.) - Bnhriye 
nezareti tebliği: 

Aretic Trapper ismindeki balıkçı 
gemisi düııman tayyarelerinin hücu
muna uğramış ve iki düşman bom -
bardırnan tayyaresini denize düşüı
mÜ§tÜr. Diğer iki diişman tayyare -
sinin de hasarn uğradığı ı.annedil -
mektedir. -------
İngilteredeki Fransız 

kuvvetleri arlıyor 
Londra 25 (A.A.) - Londra 

aaliıhiyettnr mahfellerinde bugün 
beyan edildiğine göre Cem·ral de 
Caullc kumandasındaki kuvvetler 
devamlı ve her tnraftnn yardım gör
mektedirler. 

Dünyanın her tarafındnn bilhassa 
Anıerikndan gelen Fransızlar bu ar
tan kuvvetiere iltihak etmektedir -
ler. 

Sovyetler Berit1g boğazında 
Amerik1lllar Alaskada hava 

üsleri vlicuda getirdiler 
CopeıWtague 25 (A.A.) - Ste

fa.ıi bildiriyor: 
Onaltidende gazetesinin haber 

\"erdiğine göre Sovyetler, şimnli A
merikanın beş kilometre mesaf~in
de Bering boğnzındn, Büyük Disme
de adasında bir havn üssü tesis et· 
miııılerd ir. Diğer taraftan Amerika -
lılnr da Alaskadaki hava ilalerini 
takviye etmek için 30 milyon dolar 
sıırfetmektedarler. 

Vekil hareketinden evvel lzmir Ingiltere bu sene Türkiyeden 60 
borsa idare heyetini kabul etmi'- milyon sterlinlik mal alacak ve mu-
incir, üzüm piyasalarının oçılı~ı hak- kabilinde mnl satacaktır. 
kında direktifler vermiııtir. Türkiyeden alınacak ve Ingilte-

Bu konuşmalarda incir \'e üzü- reden bize gönderilecek olan mal
ınün borııa haricinde satı~ına müsa· lar Basra yolile ihraç ve ithal edile
ade edilmemesi knrarla!}tıtılmıştır. cektir. 

J3ilahare Nazmi Topçuoğlu Lon· Lord Clenconner gelecek hafta 
drr.dan gelen Ingiliz ticaret korpo- Ankaınya gidecektir. Bugün {uan 
rasyonunun cenubu şarki Avrupası gezmiş ve tetkiklerde bulunmuştur. 

o un fiatları niçin ynksek 
tesbit edildi ? 

Belediye geçen sene ile bu sene arasındaki 
fiat farkının sebeblerini izah ediyor 

Bir odun deposv 
(Y Ulll 2 aci aayfuua 3 iiocii ve 4 üncii titunle~) 



,. ,.. ,. 
ııı. tJay aa 

Hergün 
Resimli Bakala = e Hasta vücudda kuvvetli zekii 

-····-
Avrupanın 
Darlık senesi Aklin kuvvetini muhafaza 

Y uan: Muhittin Birgen edebilmek için vücudaıı Jruv .. 
A ralanndaki münasebetleıi, vetini muhafazaya çalıtmak 

ıııl&ı Machiavel - Makyavel - in lazımdır. 
tasvir ve tavaiye ettiği prensipler- Kuvvetli bir elektrik pro -
den bir türlü kurtaramayan AvTupa jektörü aakat bir temel üze • 
memleketleri, fena bjr kıJ geçirme-
ğe doğru gidiyorlar. Avıupada kıt- rinde durmaz, zamanla yıkıl-
lık olacağından bahsetmek elbet mıya malıkUmdur. 
rnübaliiğalıdır; çünkü, ~ıtlık denilen 
tey, ancak perişanlık zamanlarına 
rnahsustur. Elinde bir miktar eto'ku, 
toprağında bir miktar istihsal kud
reti bulunan bir memleket, eğer is-
tilılak jşini munta:ıam bir teşkilat 
ile tanzim edecek olursa, kıtlık de
nilen fncianın önüne kolaylıkla ge
çebilir. Kıtlık, dünyanın eski devir
lerinde olabilirdi. Fakat, bugHnkü 

S ehir Ilaberieri J , 
~C:t!~lı Avrupada buna pek imkan Ticaret Vekili bU 

Fakat, bunun böyle olması, Av- • d 
rupanın bu sene. büyük bir darlık gün IZml"r en 
geçinnesine mani değildir. Hemen . 

her memlekette, yiyecek maddeleri şehrı"mı"ze gelecek 
nokanndır : hemen iher memlekette 
bu maddelerin istihluk şartları, az Fuarın açılıııında bulunmak üze
veya çok dar, az veya çok geni§ bir :re İzmire gitmiş olan Ticaret Vekili 
ınırette, bir takım ni:ıamlaıa ve tah- N azmi Topçuoğlu bugün Tırhan va
did usullerine tabi tutulacaktır. Hat- purile İzmirden şehrimize gelecek
li. birinci derecede köy memleket- · 

Odun fiatları ·niçin ynksek 
tesbit edildi ? 

Belediye geçen sene ile bu sene arasındaki 
fiat farkının sebeblerini izah ediyor 

b 
tır. 

ıeri olan yerlerde bile. Daha ugün- Vekil lz.mirde bulunduğu müd- Odun aatı~lanna konulan azami kuru:ı kadar bir ilave yapmak icab 
den mevcud olan tahdid usulleri. det zarfında Ege bölgesinin iktısadi fintın geçen senelere nisbetle yük- eder. 
yavaş yavaş, mevsim ilerledikçe. vaziyetinde mühim inkiııaflar kayde- sek oluııu hakkında ileri süıülen id- Bunun hesabı da o ep oda istif 1 O, 
her memlekette ziyadeleşecek, her decek mühim tedbirler almış, bü- diahr üzerine Belediye odun mese- kesme parası 20, mÜ§terinin evine 
memleketin halkı kemerini biraz yük ithalat ve ihracat firmalarile !esini yeniden tetkik etmiştir. Bu kildar nakil 20....35, evde istif 10, 
daha sıkncak ve ihtiyaçlarının teda- temab ederek alınması lAzım gelen mesele hakkında Belediye erkfının- fi!e masrafı ve kara mukabil olaralı: 
Tikinde hergiln biraz daha ı:ıü~küHi.t tedbirler etrafında da malGnıat e- dan salii.hiyettar bir zat dlin kendi- 25 ki cem'an 100 kuruotur. Buna 
çekecek. dinmittir. sile görüııen bir muhanirimiz.e a.-- göre geçen yıl Ağustosta ,:>erakende 

Avrupa, hiç §Üphesiz oç kalacak Vel.::ilin .şehrimizde de bir müd- ğıdaki izahatı vermİ§Ur: odun fiatı 350 kuruştu. Bu Ağus-
değildir; fakat, Avrupalı insanların dct kalarak ticari işler etrafında tostaki fı'at ı'se 425-450 kuru• ara-

l k k• kil 1 b ki '' - Odun fiatianna konulan 435 " 
ge ece sene ı 0 an, u sene bazı tetkiklerde bulunacagvı yeni ih- sındadır. Bu fiat farkına sebeb odu-
J_·ı ) d Ib d h l k kuru• en iyi odunlar içı'n azami bir 
ıa;ı 0 arın an e et 8 a az 0 acn ·, raç imkanları kar•ıınnda ihracat bir- " nun ikı maliyet unsurunda g-en · A · 1 V el ek k 1 "' had olarak kabul edilmi•tir. Odun- -y 
yanı vrupa ınsan ıgı g ec :re ·o~ likleıinin vaziyetlerindeki intıbukı " vıla ıınzarnn 120 kuru1 kadar bir 
.te mevsimini daha eksik bir be~ert gözden geçirerek ithalat birlikleri- cunlann birbirlerine rekabe! sure- ~ükı;elme husule gelmi§ olmasıdır. 
mklet)e idrnk eyliyecek. Hatta, yn- nin de daha faal bir hale getirilme- tile bunun altında satış yapmalan Geçen sene bir çeki odunun orman
kın bir zamanda sulh olsa bile! leri mevzuunu ele alacağı anla§ıl- miimkündür. dan kesilme ve sahile indirme mas-

Avrupa bu darlık \Senesinden, maktadır. Odun fiatlarında bu sene geçen rafı vasati 60 kuruş iken bu sene 
düne ve bugüne göre, elbet daha seneye nisbet le 1 05- t 1 O kuruş ka- 12 0 kuru~. keza navlun ücreti ge-
eksilmiş bir vezinle çıkacak. Fakat, B!r kadın hakaret suçundan dar bir yükseklik vardır. 938 sene- çen yıl 60 kuruJ iken bu •~ne ı 00-
öyle tahmin ve üm1d ediyorum ki, k d•ld' sinele Ağustos ayında toptan satıe 120 kuruşa yükselmiştir. Bu mali-
böyle bir dersi çoktan hak etmi o- hapse mah Om e 1 1 300, 939 senesi Ağu~toaundn ise yet unsurlımndaki fark tabiatile o-
lan Avrupanın ruhu bu darlık sene- Adalet ,·sm"ınde. -vlı' bı'r kadın, A d p k d d f 1 "k 1 · h b "' 250 kuruşa yapmyor u. era en e un iat arının yu se mt"nne se e 
sinden biraz daha kuvvet bulmuş yonında 9 yaşınd· b'ır de r.ocu"'" 1 00 ı 

t .,. " .. - satışlarda bu miktarın üzerine o muştur. >> 
olarak çıkacnktrr. nsanların .en bü- olduğu halde 'izamettin, Mustnfa ······································•••••••••••••••••••••-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-
yük mürebbilerinden biri fdi\lcettir, ve lamnil isimlerinde tanıdığı i:ç ı;o- . B:r aandal devrildi, iki ki§i Bir zimmet ve ihtilas 
yoksulluktur. Nerede refah lüzu- fötle birlikte evvelki gün otomobil- denize dü•tü davasına ha,Iandı 
mundan fazla ıutar, hayat k ola~ la- le Floryaya gitmiştir. Florynda ak- ~ :r 

d h b bakı 1 d Üsküda.rda İoa.dl'-·ede Arka sokakta zımmet ve ihtil1\sda:n Fuc;lu SUivrl 
tırsa ora n ru un, nz.ı m ar an §nma kadar hep birlikte denize gi- ~ 
blitelerini kaybettiği görülür. Bu- • vl . l k h d " 2 sayılı evde otur~. Sallıhnttinle ar . hükfl~t tnbsil«.ı.rla:nından Hüseyin, 
nu Avrupanın muhtelif memleketle- rıp e;ı: enmış er, a şa~ ş~ re o~er- kad~ı Süha, dün Usküdaı· iskelesin. İdr.!s , Nusret., Halid, Muharrem ve 

ierken. genç kadının ıddıasına gore. d b ' dlkl 1 b ' elk r knyıkla Remzinln dırruşmalar:ına 2 nei a~. 
rini alakadar eden misaileıle bir şoför dostlan kendisine tnsnllut et- en ın ıkl. er ~: yid rlen ık . 
hayli gördük. Bugün, bu meml,.,ket- . . 1 d' Ad 1 d "Harc.-m a.ç arınuu g e er en ruz - cezada dün ıtxı.şlnnılmışt.ır. 

rnek ıstemış er ır. n et. o sııa a fı.r teslril cbl deı.· il ·ş her Fa'knt suçlula.ııc!D:n bir kısmı malı.. 
lerde, insanlar geçmiş hadiseler ii- yoldan geçen bir otomobili durdu- ~k~nd d ı el sand" ,-; .,, drlmı ' 
zerinde daı n dikkatle düşünrneğe . d d • . b 1 e en ze UŞ'!ll,_er r. kemeye gelmemiş, gıya.bcn tevkifine 

rarak, ım a istemış ve u suret e Et f'ft tı ......... ı in dı ile de k il R . de henı''ız yft•~ ve gelecek için büsbütün baska M k ei d' . d k ra .,..n ye _. .. er yar m - amr ver en emzı ........... 
tarzda hesablar yapmaya başladı- hadise er ez en ı ]an arına ·a- nizden ç~ kazazedeler Ninnu - }a:nammnış oldu~an, duru.~a bat 

rakoluna intikal etmiştir. ne hastanesine kaldlrilm• .. ı ardır. kn güne b::ıro.kılmışt.ır. 
lar. Bu memleketler, bir de önümüz- Fakat davact Adalet karakolda ~ _ 
deki darlık senesinde mahrurei),~t- tahkikot yapıldığı sıradn, lcnra'kol /• ••••••••···-· ... ······-······-····· .. ·····-· .. ••••••••••••••••••••••••• ... ••••••-·-.. ••••••' 
lerln envaın1 görecek ' 'e bunların kumandanını tahkir etti;;.inden, bu , : ISTER INAN ISTER INANMA f ' 
derin sebeblerini daha esaslı bir ~u- suçtan dolayı ayrıca adliyere sevke- • ~ ' 
-rette arnmaya teşebbüs edecek olur- dı'lmı' tı'r. "·tun· dedı'r. Gazeteler: ğın kıymeti 100 liranm ..., 

Karadenizde şileb 
seferlerine 

müsaade iste ni Idi 
Akdenizde bulunan gemilerimi

zin nvdeti üzerine kara sularımızda 
yapılan dahili nakliyat tamamile 
:karııılanmış ve hattA bazı gemiler 
muattal durarak yekdiğerini bekle
mek mecburiyetinde kalmışlnrdır. 

Ahiren Rumen hük.umeti tara
fından Samsun - Köstence ve Kös
tence - Mannara limanlan arasında 
tesis edllen yeni seferler dolayıaile 
Türk annatörleri de faaliyete geçe· 
rek timdiki halde hiçbir muhatara 
arzetmiyen Karadenizde tileb se
ferlerine müsaade edilmesini Müna
kaliıt Velc.lletinden taleb etmiııler
dir. 

Arınatörler dıp.nda iıı buldukla
rından aeferlore müsaade edilmele 
auretile memlekete döviz ternin e
dilebilecc,ği kanaatindedirler. Mın
taka Liman Reisliği annatörlerin bu 
dileğini Münakalak Vekiletine bil .. 
dirmi~ir. Müsaade verildiği takdir
de Türk gemilerinin Karadenizdt-ki 
bilumuın ecnebi limaniarına sefer
ler yapacağı anla~lmaktadır. 

Bir çocuk av tüfeğile oy
narken arkadaşını yaralad1 

Üalcüdarda T ophane!ioğlunda 28 
sayılı evde oturan Orhan ve İlhan 
adlarında on üç yaşlarında iki ço
cuk, dün evlerinin bahçesinde av 
tiifeğile oynarlariten Orhanın elinde 
bulunan tüfek birdenbire patlan.ış 
ve çıkan saçmalar flhana isabet e
derek yaralanma!!ına sebeb olmu§
tur. Yaralı çocuk ifade veremiyecek 
bir halde Nümune hastanesine kal
dınlmı~. kaza etrafında tahkikata 
başlanmıştır. 

Bu sene kendir 1 O misli 
fazla islihsal ed!ldi lars:ı, bundan Avrupa ahlakının is- Adalet dün Asliye 8 nci ce%ada _ Belediyenin i:mor fanliyctlni lL'libuki, İs:tanbulun çeyrek ıısır ev

tifade edeceği muhakkaktır. Avru- yapılan duruşmosını mütconkıb, t ay, ı...ftı.. eden bır b"'oşur- bazırlnmnk• ft lk' nı~-"· ,.......... t k 1mL 
b b . · h ·· 1" · 1 ı ~.....,. , • ... ""' ve 1 yangı u.ıuanuc.n me ru Bazı maddelerin hariçten itha-

pa gi i, ta ıatın er tUT U nımet e- müddct)e hapse mahkum edilerf'k,, o1dtığunU ..,.....,.,yOr'--. ls• •.--"ul snm. .. 1 "zel '··-·-'- d kJ 
eb ı ekild w .. - J~ uw ..u1.11 '- ~ oy e gu ıu:.uı ....... rı var ır • lindeki gü .. lükler bunlann yerlerine 

Tini en m zu ş e vermege mu- derh~l tevkı' f o1unmustur. tınden ibir oiobusc'' b ·.,..erek Emı'nö- b ·-'--"'n 100 ,._ il b"t" b ' "' 
1 b k d ~ .... tua..ıu,.... um e " un ır ev dahilde benzerlerinin ikamesi zaru-

said güze ir topra parçnsın a. nu" nden geçı·nı'z . Dol,..., " b:ı.hçcden · al --"il ' 
b )] h f cl ' • h 1 b' lk• ,. t • t•kAb '""' yerı h....u ır. retini doğunnuş ve bu da birçok er mi et ve er ~r ıçın w aylT ı ll • po 1S rüşve ve ır ı Cl • sol tn.mfn kn'I'llmız. Ta.ksJme gidi- Hükiı.met har \"nltandaf}ı bir ev 
h t 1 •ışı t s s etmege mu·;nf ahvalde memleket iktısadi bün ... •e-

aya ana) e 1 - ~ ı ..:ı f k'f d'ld'l nı·z. o - ..o-n -li Jtonn~ına do"'ru -~"'bı' y<>nmft'· ;.,ı·n yeni bir •-nun J ıı ı · b" ı ~UÇ arın,.an P.V ' e 1 er ı~ ... b ı; .,.....,. ..,... ...... . ... "... einde hayırlı inkişaflara sebeb ol-f~k olamı~nn mi et er iç~n °': e "' "'.. • . uzanınız. Şehrin ba4}ıca geçi.dle _ lO.yimst h~lıı. meşguldür. t 
bır ders la7.1mdı. T emennı ~de lım Bir arabacıya ru vet vernıesını rinde güzellcştirme hs.mle~erınc ~a- Bu kanun belediyelere büyük top_ ! muş ur. 
ki bu dersten Avrupalılık vıcdnm tcklif eden Beyoğlu seyrüse1er me- hi:d olursunuz. Gözle g?riiyoruz. rak parçalannı ist.imlll.k edip tnk. : Bu ~eyanda evvelce hari~.ten it-
azami derecede istifade etsin 1 m url rından Talat isminde bir po- Belediyenin ibroş'iirü b{>lkl de fazla si1Je sabnn.k salfthJ,yctinl verecek- i hal e~ı!en _ve ~u~~ura ~annynle ka-

- 1/J 1 'f:~. t72 • lis. tertib olunan bir cürmü meşhııd- bir z.'l.hmet olacak. Bununla bera- tir. i<Jto.nbulun rnetl"\ik ve sönük : lın dıkım ışlerı ıçın luzumlu olnn 
(A(.,uJu r.tlt c/....Jır.qen la saç üstü yakalanarak, dün adliye- ber bir veslka ohl:rak saklanması kısımlarou imrur ederek zengin kı-! keten iplikler Göksu halat fabrika-

ye verilmi~tir. da faydın.sız de~Udir. Yalnız su '-ar smılrurlle nisbi lbir miivazene te _ ~ında yapılmağa başlanmı2tır. 
Emniyet Umum Müdürü 

Ankaraya gitti 
Şehrbni?.de bulunan Emniyet U • 

mum Müdürü Ali Rıza ÇevıJt. dün 
Emniyet MMfulüıtüne gelerek mü -
dür Mozaffer AklLlmı makamında zf_ 
JVOt ~ ve muhtelif polis işleri 
etm.fmda :Jrendı1slnden izahat almış _ 
tır. All Rıza Çevik dün nk.şamkl tl'en_ 
le AnknrnJ'3 dönmüştür. 

Suçlu memur. Sultanahmed 3 n.- ki, belediye zevkle trutib ve takdirle min etmesi iç'n ka.nunl j.mk!ın ve Du serıe kendir mııhsulü de mem.-
cü sulh ceza mahkeme.!inde isticvab kaydot.mekte oldtı~L"TTllZ bu lmnr fırsat çıkncak demektiT. Bir anealt lekette I O misli gibi büyük mikyas-
edildikten sonra, tevkif olunnıu t.ur. hnmlcle:ıinde en büyük gayreti bu snvcde, hele iki iiç .f!lrket yap. ta fazla istihsal edilmiştir. 

Kasımpaşa polislerinden Nuri is- şehrtn en zengin ve en p:ı.hah kı_ nuı'k da terabil olursa. i~..a..'lbulun kı- lstihsalatın bu faziniıKı üzerine 
minde bir memur da, serbest bırak- sımla.nn:ı tevcih c1ım~ gbrünmek - sa oblr xama.nda fma.r edilebilece - keten ve kendir elyafından mamul 
tıi., bir suçludan 20 lira rü vet al- tedir. ~ine inanıyoruz, fakat ey okuyu_ bütün maddelerin dahilde imali için 
mı tır. Nuri, 4 ncü sorgu hiıkinılii?i- Bu lnsımlnzdn bi.T metre topra cu sen: büyiik mesai sarfedilmektedir. 
nin kararile tevlcif olunarak, irtikôb ISTER INAN, ISTER INANMA J Fabrika Filipin Itendiri yerine de 
suçundan Asliye 6 ncı ceza rnahke- • yerli k.,endirleri ikameye çalıırnak-

mesine sevkolunmu tur. "'-. ................ •••••••••··---··---·-···· ... • .. ··-··-·-···-· ............. J tadır. 

Sözün kısası 
Niçin? 

E. Ekrem Tala 
• 
I nsan, bazı defa, üsttine ıa.zım 

deAfi gibi cöriinerı illerle, ken.. 
dflJ.finden alAkadar oluveriyor. ve 
bunun farkında olUDCB. da, adını 
şlıOOi ha.tlı'~ Romalı tllo .. 
oofun: cİnsa.nnnl Ve ~ı ilgile. 
yen :hiç blr oeye onun için bigi\ne k.n
lamam.l:. Sözlerılle kendi kendini ma.
zur görüyor. 

Bu ka'bllden, geçenlerde, işsiz kal.. 
<lığını bir za.nın.nda gündelik hayatı • 
mızın ~yle, gözl.erlmin önünden bir 
panoramasım geçlrdim. Me~er Truı

nnm günü naznn dikkati eelbedecek 
neler gfuilyormuşwn da, fasltında de
~. Bu sefer bunları bir bir tes. 
bit ettJ.m, ve birer sorgu Işaretıle her 
birini dü~ümlcdim. 

Meselft: Knsabların o mahud kaba 
~~ıdla.rı kullanınnla.n ve bilhnssa eti 
buna s:ı.np da to..rtmaıarı belediye 
zabıta talimatnn.meslnce yasaktır. 
Son zamanlarda pek sıklaşan kontrole 
~en henüz hJç bir kasabın bu kfi
~ıdla.rı kullandığından ötürü cczalan.. 
dırıldığını duynuıdılJınıdan bu ynsa • 
~ın kaldınldı~a hükmedeceğinı ge. 
llyorsa da, keytiyct halka ilnn edU. 
mediğinden gcaıe beknSına. inanıyo • 
rum. O haade .. memlekete dışandan 
kA~ı.d girnıodJğinc göre, başka kim
senin işine yaramıyn.n bu kaba ve 
yasak kll.ğıdla.rın memlekette imaline 
ve binnetice halkın rırarına gene res. 
ml makamlar müsaade ebni~ oluyor_ 
Niçin? 

Plynzcı ve 'köftecileri ortadan ımı -
dırmıya teşebbüs eden belcdiyemiz, 
ka,pılaxının önünden geçerken ada • 
mm • m1desinl bulandıran baş çı ve 
1şkembec1 dfik.kAnlarını unutuyor .. 
Niçin? 
Bo~içinde Bebek yolunu genişlet. 

mlye lmrar veren ayni belediyemlz, 
Kaynlar mezarlığının önllnrle lüzum. 
suz ve çirkin bir tiim:ıek vücuda getJ. 
riyor ve böylece, o güzelim yolu da;. 
ml tıyor .. Niçin? 

Eminönü meydanmdn, kelebek kon. 
muş gibi durn.n mahud saatin yiizU
nü, !bu vazeyetten utanıyor da gellp 
geçenlere görilnmek Istemi.ronnuş gl. 
bi, Haliç tara.Cıruı. çevirecek olduktan 
sonra o yerde ibkası .. Niçln? 

Boğaziçini ne edip edlp şenlendire
ceğiın! diyen ve gerçek birçok dn fe
dakfı.rlıklar eden Şirketi Hayriyenin 
yuka.n Boğazla başka bir muvasalası 
olmıyan Emtrg~n. Hisar. nebek ic;kc
lelertnc _hiç d~ilse yazın mehtnblt 
gecelerinde - Sa.ı1Jyar, Buyükdere ve 
Tarnbyadnn birer va,pur uğra tmamn
ı;ı .. Niçin? 

İstanbul ile Beyoğlu arıısında işll
ycn otobi.islerin ikide birde güzergfıh. 
Iarını değiştirip, münru;ebeti olmıyan, 
damcık ve kala'balık yerlerden ge • 
çirtmek, şoförlerıne ve yolcularınB 
bUA muclb « su yolu • oynntmak .• 
Niçin? 

Bu niçinler daha böyle çok uzayıp 
gidecekti amma. balk«m: SapıoocaJ
ğım; daha ilerisine ~tmedlm. 

C. Ckl!eHı. ""C. a.Lu 

Askerlik işleri: 

Bekaya 316 : 335 doğumlular 
çağırılıyor 

Yerli F.mlnönü Askerilk Şubesin· 
den: Eıns:ıllarl sev'kedi~i halde 
herhangi bir sebeble ~ubeye müraca
at ctınlye.rek helmyada lca.lmış 316 il~ 
335 dahU do~ulam kadar topçtı 
ve d!ler sınıf eratı sevkedileceklerin
den şubeye mürncaatla.rı. 

Beylerheyi Hava Kurumu 
Beylerbeyi Hava Kurumundan : 
Beyleııbeyi TüTk Hava. I<:urumu mert 

faoiUne 30 AğuStos Cuma akşanu Kü
çü.ksu plljı.nda. sabaha. kadnr varve.. 
teli, cazlı ve da.nslı bir müsnmcrc ~e
rlleceıctır. 

ni terl:etmemişti amma, ktJcnsile 
kendi ara!ında geçen hudi~e}i bü
tün konuya kom~ya yaymıştı. Ka
dır.lnr da erkeklerine duyurmu lar, 
bunlaıdan bazıları aldır:nnmtş, fa
kat ziyade mütea!Sıb olanlat işe e
hemmiyet vermişlerdi. 

- Bilmem. Ben de ona oaşıyo- şer'isini gördürrneğe karar verdi - kendi mahrem işlerine ne diye ko ~ 
rum. Şt-r'an biri zani, ötekisi de za- ler. rışnklarını sormaktı. J....akin, ma .. 
o;iye olur. 'e dersin, Molls bey? Reylerin ittifakı ile, bu vazift-ve hallenin e h t 1 't'b 1 h 1-

. . .. .. -.:.: ."'~ ... :·~ : .. . .... . . : . : 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
- Sonra da götürür haspalara 

yediıirsin, değil mi'? 
- Hanım 1 lnsafa gel. Ben aen

den gayri kime on paru. yedinniıı 
adamım) 

- Senin ne kazandığından ha· 
berim var mı) Üstüme nikahladığın 
şırfıntılardan her biri acaba una 
kaça maloldu) 

- Şimdi onları bırakalım. GörU
yoraun ki artık bende sin ke.nınle 
geldi. Helaldan haramdan elimi 
çektim. Zaten, elhamdülilliıh, ha
ramla itim olmadı ya? Söz minti. 
Onun için, beni koyuver, gideyim. 
Yarın öbürgün, ihtiyarlık iyicene ü
zerimize çöktüğü vakit namerde 
mahtaç olmadaa ~ıeçinecek bet on 

Mütereddid bir tavırla, ilave ~tti: 
Ver o çıkını bana. 

- Hangi çıkını) 
- l~te, o.. demin yastığır. al-

tında bulduğunu. 
Kadın, hiç •es çıkarmadan, hala 

çözük duran çıkını uzattı. Fakat 
imam onu tam eline alıyorken, kn
rıııı heykelcikleri birbirine bağlıyan 
iğ.ıeyi bız.li\ çekti çıkardı. Ebülhayır 
dendi yeniden kıpkırmızı oldu; §U

urunu hybetti. Ağzından ağır bir 
küfür fırladı ve tılsımı bozulan o 
,eyleıi kaptığı ~ıibi kendini evden 
dıprıya attı. 

13-

Kendi derdine düşen Ebii!hayır 
dendinin hemen hemen hıç u -;ra
ma7 olduğu kahvelerde kılükal ~er· 
ınayesi hep bundan ibaret kal yor
ou. 

- Imam karısını boşamış, bel 
- Yok, canım ı Ve lakin kadın 

hiıla evde oturuyor. Nasıl o,ur) 
- Olmaz elbette. Iyice orup 

ımlnmalı, sonra bir çaresine bakma· 
l•y:z. 

- Nesini soracağız. Hahın bi
z.iır.kilere kendi söylemiş. 

- Kan lafıle amel olunur mu) 
M"h U!'tan öyle söyler. 

- Hadisene Ihrahim efendi 1 
Kaıı dı: olsa, böyle ~eyi, ash olma
dıktım sonra kendi üzerine kondu
r.ıT mu) 

- O halde, nu1l oturuyotlar be
} 

ö 1 d . z Sal'h v b d d 1· n a ır ı, en ı ı ar ı şa s 
- y e ır. eve ve zevce me - yorgancı ı aga, e esten e - yetlerı'le k ar§! karşıya bulunduğun\J 

yanesinde taliik vaki oldukta ayni liıllarından Harndi ve meclisi me -
snkııf altında beytutet eylemeleri §Byih lı:atıblerinden Abdülmennan ve onları gücendirecek olursa kark 
min küllülvucuh caiz olmaz.. Feilla dendiler seçildi. yıllık vaziyelinin sarsılacağını dü "' 
zina ~ylediklerine hükmolunur ki o Bunlar Ebülhayır efendiye ak - şündü. 
zaman da ibadu1lahın müdahalesi şamdan haber gönderere.k ertesi sa- Alnından fışkıran iri ter tan~le • 
ID.zım çelir. bah için Hacıbabanın kahvesine da- rini elinden hiç bir :ıaman düşrni "' 

- .lmamı bulup söyliyelim. Ya vet ettiler. lmamla karşı karşıya yen kocaman, renkli mendiline eın
nikah tazelesin, yahud ki hatunu geldiklerinde. mevkii dolayısile hey dhe emdire cevab verdi: 
evden çıltarsın. Mnhallenin namu- etin en mühim rüknü bulunan Ab - - Öfke ile. ağzımdnn öyle bit 
su, §erdi mevzuubahs. dülmennan efendi söze ba:ladı: laflar çıktı galiba. 

- Hangi nikah tazele in. Üçten - Ebülhayr efendi biraderl Za- - Hiddet. bu gibi ahvalde bit 
yediye kadar hoşarnışi ti mekremet~imatınız hakkında bazı öz.rü ııer'i teşkil etmez. Tııl: lc, ta ~ 

- Deme, ynhul gönn laktrdıiar vasılı sem'i ittila'ı- laktır, değil mi hace efendi? 
- Hatun bizim vnldeye kendi mız oldu. Eğerçi bunlara vchlei u- lmam gene kekeledi: 

dilile ikrar etmiş. lada kulak asmak istemedi isek de, - Şahid, isbat olmadıktan son-
- O zaman i~ değişir. Hülle liı- malumu mekremetleri. tevatÜT mer- ra .. 

zımdır. Herhalde bunun çareainc tebesine iren §llyİamn şcr·ıuı tahki- - Talak .sahih olmak için şübtl" 
bakmalıyız. ki vaciptir. dun huzuruna ihtiyaç messetmeı-

Yirmi dört saat böyle süren bu Imdi, zntmızın, zevcei menkuhei Bu dahi malumunuz olmale gerek "' 
dedikodu, gittikçe ehemmiyet keıt- medhulen bihanız bulunan hanımı tir. 
beden bir dava haline gelince, ima- tatlik eylediğiniz !Ö)·leniyor. Bu Ebülhayır efendinin i!!timdad e .. 
ma mahalle ihtiyarlanndan bir bey- Oo~ru mudur~ den nazariarı diğer iki ki§iye tevt:C"' 
et vönderip itin asbnı iatiknah ey - Imam yutkunclu. İlk aldına gelen cüh etti. 

....._, ile Dba tq, b. pdi bt~ adamlana 



Telgraf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 

Balkanlarda yeni ve 
tehlikeli revizyon 

hareketleri ...._ 
i·-- • .... YAZ AN ............... . 

l 
Emelıli 6eıteral 1 

H. Emir Erlıilet ( 
•Son Postaı~nm Mkm muharrlrl : 

··············································· B ir kaç gün evvel haber ver -
diğimiz gibi, Bulgarİstanın 

Romanyadan olan arazi istt.:ği lcat"i 
lıir halle var~ aayılabilir. Turnuse
Yerin müzakereleri neticesinde, n -

Müesseseler baremine tabi 
memurlarm tekaüdiyelerl İngiltere adalan 

tehlikeyi atlatb mı? 

Başvekil dün 
Ankaraya. döndü 

Bir kanun projesi hıız1rland1, sand1Qa 
dahil olanlar ayhkler1n1n yüzde beşini 

her ~y sand1Qa terkedecekler 

Ycuan: s.liın Rqıp Em•ç Ankara, 24 (A.A) - Ba~velUI 

1
• llgiltere üzerinde Alman have. J?r: Refik .s.ay~.am_ refakat~nde Ha-

a.Jnnlarımn mkla.şmll.!'l bıı işe racıye Vekilı Şukru Saıacoglu, lkb-
4iabsis edilen t&yJaıre adedinlıı gitUkçe sad Vekil~. Hüsnü Çakır ol~uğu hll;l
a.rtınıması ve son zamanda İngllfz de .~arabüke yapmış oldugu tetkık 

nan Vekiller, meb'uıılar, Parti Ce· 
nel Seltreteri ve yüksek erkanı, Bat
vekalet, Hariciye ve lkusad VeU.
Ieti yüksek me.murlan, Ankara Va
li ve Bele<liye Reisi ve merkez lco 
mutaııı tarafından istilcbııl edilmit

Ankara, 24 (Husuııi) - Mües
seseler baremine tabi tutulan teşek~ 
kıillerle bazı devlet idareleri me
ınurları için teşkili mukaner tekaüd 
sandığı hakkında bir kanun projesi 
hazırlanmıştır. Projeye göre sandık 
bülrnıi tahsiyeti idaıi ve mali muh
tariyetı haiz ve Başvekiliete bağlı 
olacak, umumi mürakabc heyeti ile 

lerdir. huibi idare meclisinin inhasile Bat- sa.hil1erinii1 FransiZ tıyılanna yerlet- gezwnden bugün aaat 9,30 da §eh~ 
vekil tarafından tayin olunacak.h:. tirilen uzun menz.illl tolJlnrla bombar. rimize dönrnüt ve istasyonda bulu

Sandığa dahil memuıLır aylıkla- d&nıan edllmes:l Büyük BrJtnnya ada- ----------------------------

rının yüzde beşini her ay sandığa ıarına kartı Alman taarruzunun he. '' Polonya büvük Alman 
terke<lecekler, ve memurların men- men nerede ise lbaşlamak üzere oldu-

ııuL dolldu~la~ı'-idarcler de bu aidata ~~ ~::~~nl~ti: Alman·yanln denizalhlanBID 
mua i o araA sandığa her ay mu- 'V'8. mulııare!:ıeierinden aonra hfıcum _ 
nyyen bir para vereceklerdir. ıar ta:vsamı~ ba.şladı. ingiliz ad ala.. b~· r cu·· l' u·· f ı • • 

razi terkine dair verilen karnr ce -
:nubi Dobrucada 1912 hududunun 
Dulgaristana iadesinden ibaretti:r. 
Yalnız eski Romanya kraliçesinin 
kalbinin bir saray bahçesinde n-ıah
fuz bulunduğu Balçık şehrine aid, 
anlaşılan vaktile Yugoslavya ile 1 -
talya arasında Zara için kabul olu
Dan hal tarzına benzer, bir tesviye 
lUreti bulmak için bazı görüşmeler 
devam ettiği gibi ahali mübadelesi 
Yesaiı teknik ve iktisadi meselele ~ 

maden tetkik arama enstitiisiı me
mo.ırları sandığa dahil olacaklardır. 
Sandığın idare meclisi ıeisi ve aza
hırı vazifelerini fahri olaısk yapa
caklardır. Sandığın müdür ·.·e mu-

Sandığın teşkiline kadar sandığa nna tıücum eden txı,yyare filoları tck- " aa ıyeti 
dahil olacak müesseselerde çalışan- ra.r ~tı -re bu kabil zlya~tle~ mu. Berlin 24 (A.A.) _ GObbelsin ga _ 
ların en çok on senesi nıuaryen tad keşıf uçu.şla.rı mn:hiyet!lll aldı. Bu ııeteBi V n· h B baht di . şartlar aniresinde tek.aüdlük müd- neticeye göre eöylenebUecet iki şey 0 ıse er ~ er yor ltı: vardı!"" Polorıya l:ıukfımetı dşgal altında 
detlerine ilave olunabilecektir. • bulunan toprak. mahiye~ini bUsbUtün 

---------------------------- ı - Almanlarm bn işi ınvıramıya - lm't"be•-:.. e b"' .:a. Al bl ea!kiarmJ görerek n.zgeçmelerl. ~'ü w~ V UYLLA manyanın r 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman 
başkumandanlığının teb)iği: 

Deniz kuvvetleri, Avustralya su~ 
lan:1da, 8706 tonilato hacminde 
Turakina adlı müsellah Ingiliz ,ile
bini batırmıştır. Denizaltı gemileri. 
aon sekiz gün zarfında, mccmu to
nilatosu yüz bini tecavüz ec!en düt
man p1ebleri batırmı tır. Yalnız bir 
denizaltı, on bin toniliıto batırmıt
tır. Diğer bir oenizaltı 5242 toniliı
toluk Severen Lloygh, 5 1 00 toni
la to luk Brookvood müsellah lngiliz 
şiiebieri ile 4000 tonHatoluk diğer 
müsellah bir şiiebi batırmı2tır. O
çüncü bir denizaltı gemisi, ll bin 
tonilatoluk bir müsellah §ilebi tor
pillcmi§tir. 

rin tefenüatı hakkında da son mü
ukereler yapılmaktadır. Bu itibar
la Bulgaristan, Romanyadan iste -
diği yerleri harhaiz alabilmek hu -
Mıs\lnda, kenoine çoktanberi çizmiş 
olduğu revizyonlu dı, siyal4ette mu.
~affak oldu demektir. 

Macaristanın Romanyadan iste -
diği yerler hem çok daha geni~. 
hem de buralardaki Macar ve Ru -
men halk kesafetleri birbirlerine 
pek karışmış olduklarından bu hu
-.ıstaki müzakereler daha güç ola
caktır. Bununla beraber, Macar ... 
Rurnen ihtilafının da neticede Mih -
~er devletlerinin iki taraf üzerinde 
)Ürütecekleri nüfuzla kat"i bir hal 
tarzına varacağı muhakkaktır. 

Romanya, mümkün mertebe aı: 
~ermek için, tabiatile bir taraftan 
Alınanyanın hoşuna gidecek her şe
)i yapmakta ve diğer cihetten hiç 
bnmıyan Sovyet Rusyadan bile yar
:t!m dilemektedir. Fakat görülüyor 
ıu, her ne yapsa Büyük Harbden ev
~elki Romanyanınkine yakın coğra
fi bir şekil almaya mahkumdur. O
nun bu neticeden kurtulmasına mad 
di imkan yok gibidir. 

Macar - Rumen ve Bulgar - Ru
lhen revizyon hardtetkrini füliyat 
sahasına sokan hadiseyi hatırlarsak 
bun\IJI Rusyanın Besanıbyayı i~le 
ltalkışması olduğunu görürüz. Ro -
manya, SoYyet Rusyanın ültimato -
llluna ailahla cevab veremezdi: çün-
lr.ü her oeyden sarfınazar, böyle bir 
tey yaptığı takdirde 1imalden Ma -
caristanın ve cenubdan Bulgari.sta
nın da taarruzlarına uğ:aya.c.aktı. 
Elha.sıl Romanyanın üç cepbeli biı 
harbe girmesi intihar demek olur -
du. Onun için 4arktaki büyük. kom.
t.tısuna boyun eğdi. Şimal ve cenub 
ltornııuları da. mihver devletlerine 
dayanan siyasetlerinden istifade ,. -
derek, ,imdi çaresiz ve deateksiz ka
lan Romanyadan istediklerini alı -
)oılaı ve koparıyorlar. 

Faltat Besarabya. Dobruca ve 
!ransilvanya meselelerinın halleri 
~tkanlarda. eliğer dava ve ~hala
~ da !ol açacak gibi. görü~m.ek~:; 

r. Aıana haberlerinın btldıroıgı 
ai'bi, eier bu •ırada. ltalya hakika -
~· Arnavudluğa, Y anya Yiliyetin-

en toprak lı:azandırmaia kalkışır
la 'bu hareketin, Bulgarisıanı da Yu 

._'!!atandan Aledenizde liman iete
::n~. t~vik edeceiine şüphe etme
,.. aır. İtalyanın Dalmaçyada ve 
ı..'n•..,ıadluk namına, cenubi Yug~ 
.ı:Yada bir takım talebdri olduiu 
So, unutulmamalıdır. Besarabvanın 
tii

11 
Y~t Rusya tarafından işgali hij

•ia ~kan meselelerini biri diğeri
l'Ün ar ından kurcalayacalı: gibi gö
li ,rr·e.ktedir. Fakat bu y~ni tehlike
eey:v;::on har~ketlerinın ne dere
~c~'kl .dar barış yolile halledilebi· 

en lteatirilemez. 

~J'itıu«. 
Bir kana .. a'1 gazoteci 

ke d. n 1 namma b·r tayy re 
filosu ya pt·rıyor 

ingiltereye hava ingiltereye 2- nu barekeUerın bırer ıeerübe obnu.ştur. olup esas taa.rruzun denemelerden ------------

hÜCUIDU tekrar Alman akınlarının "'~~ ... ıaam .. , .. ,_ Bir ilalyan deniz 
Iaeaiı bi&'ıhıl TereD han akınlan bu lt k b f şiddetlendi neticeleri :m.:.: ,.:::ı.:;,:•.:.~"":~ a ısının a ı e i 
tt Bu müddet zarlı:nda hemen her • itaJyada bir mahal, 24 (A.A.)-

Ajansın Londra 
muhabiri, hasarat 
mahduddur, diyor 

gün bJr bmn ~ keflf uçUf}a.. 77 n umaraL İtalyan tebliği: 
n ya.pblar, hedefleri tesbit ettiler, Şimali Afrikada, 23 Ağustos ge
arkadan, a~ tayrare)erlnin himaye_ ccsi, Sidi-Barranı deniz tnyyare üs.
sinde uçan bombardımnn flloları ge.. aü, Maraa-Matruh mınt&kasında 

Denizaşırı topçu 
düellosu devam 

ediyor 

Londra, 24 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretleri tebliğ:: 

Düşman tayyareteri yeniden Lon
dra ınıntakası üzerine yaklaşr;n~
lardır. Atılan bombalar Londranın 
şarkında civar tarlalara düşerek ta
li derecede hasara sebebiyet ver.

miştir. 
Bu akşam kuvvetli bir dü~man 

tayyare filosu Portsmoutha lıücum 
etmiştir. Hasar ve zayiata aid mu· 
fassal raporlar henüz gdmemişse 
de muhtelif binalara isabetler vak\ 
olduğu ve yangınlar çıktığı öğrenil-
:niştir. 

Saat 19 a kadar alınan raporlar 
bugün 32 düşman tayyaresinin dü
şürüldüğünü göstermektedir. Bun
lardan 28 i avcı tayyareleriıni4 döı
dü de tayyare dafi bataryalarım~ 
tar .. fından düşürülmüştür. 

Tayyarelerimizden onu üalerinı: 
döıııneıniflerdir. Pilotlardan biri 
hayattadır. 

Topçu düelioal 
Londra, 24 (A.A.) -Bu sabah 

Manş denizi üzerinde. t?pçu faali
yeti olmu~ ve bilahare Ingiliz sahil
leri üzerinde bir hava muharebesi 
cereyan etmiştir. 

Saat ona doğru, Perşembe akşa-
mı merrnilerin düşmüş olduğu ma
hall,.., yani Dovres civarına bh AJ.. 
man mermisi dü,mü,tür. Derhal u
zun menzilli Ingiliz bahriye toplan 
mukabdeye geçerek Fransız sahi
linde bulunan düşman bataryalanna 
ateı açmıt ve bir topçu düellosu bat-

lamıt.:.:t'.:_r·:__---------

Ajansm tashihi : Çörçilin 
değil, Çemberl~ynm 

istifasa muhtemel 

Londra, 24 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Jngiltereye geldiğimdenberi Al-

manların yaptıkları hava akınlarının 

müthiş tahribatı hakkında hariç 
memleketlerde haberler yayılmakta 

olduğunu iptmekte icliın. 
ALnan propagandaaı, Ingilizierin 

panik halinde olduğunu, çıkan yan
gınlar:n §ehirleri kesif dumanlara 
boğduğunu, cenub ve cenubu şarki 
şehirlt!rinde vaki olan !ahribat do-

layı&ile bumların oturulmıu bir ha~ 

le g,.ldiğini, her yerde dumanlan 
çıkan fabrika enkazı görüldüğünü, 
ahalinin yollarda kafileler halinde 
kaçtığını yayma.ktadır. 

Bilakis Londrada gördüğüm 1ey, 
yüzlerinde ııükun ve azim yazılı in
aanlann tahribattan hiç te ürkme-

mi~ o)arak cloiaıtığıdır. 
On günlük bir seyahat müsaadesi 

alarak 600 kilometre bir mesafe ü
zerinde c.enub ve cenubu şarki şe
lıirlcrile büyük hava muharebeleı~ 
ne sahne olarale Douvtes limanını 

ziyaret ettim. Seyahatiın esnasında 
memur, asker, sivil her sınıf halk 

ile bir hareket serbestisi ile görüş
tüm. Halcim olan ilk tesir, iki hafta 
süre'l ve Almanlara 700 tayyare
den fazlaya malolan hü .. umlann 
yaptığı hasaratın son derece mah
dud olmasıdır. 

Seyahatim esnasında a:dığım t!i
ğer b'-r intıba da, Nelsonun zaferle-
rinden sonra bütün 19 uncu uır 

zarfında İngiliz milletinde donan
nıaya karşı olan imanın adeta hava 
kuvvetlerine intikal etmiş olması
dır. Hava kuvvetlerine olnn ı".an 
tam bir inandır. 

Düzeltme: Hülasa olarak şunu aoyliyebili
DünkÜ bülteni~ rahatsızlıtı. rim ki, hasarat, propagar.danın tas

.. ~b'-ede baZ1 deitt. ~ . . eri mucib O-~ ı.u U deri t _._ vir (.ttiğine yaklaşmaktan blle uzak 
ıs.ealı ~ı;aydedilen Ing i1: e &UA-
mının act, ~yn ya?ılac~Rı olduğu gibi, Almanların za:ı:iat:::ı 
yerdie seıınn Q&ÇD yazılmışb..r. Du- t~-lMi etmekten de çok geri bulun-
zeltir "fe öı.{ir c:li],edz. Dlaktadır. 

tarihi tclrilw.a: 12 

-.----Budin ::;: ::::~ 
~pa$&Sinln k1z1~ 

Y a.zan: Reıad Ekrl'm 
la daki .am ur kalpaklan ve ı Narin Ahmed beyin davetlileıi. 

Baş f n~ i omuzlarındaki kara ~ Y e11Üdirelcli ılıcaya. elleri boş gelme
turnalta es d~~ını. itlem~li bürümcük mi4lercli. Budin adetince. hepsi. bir 
ku~ Ina kaplan derisi cama - tabla yemek getirmişlerdi. Bakla -

intan arını. la Behı·ı N · Ah m üderi çakşır rını, toz - vacı u usta, arın med be-
dar.lannı. g k · • f k· ·· ·· · lukların ı. yemen i. çarı vde -~·-~e_- ~ınk1so rasını~.:...~~.~ :eMız ~uznı~ tep;ı . . k mı~ soyunup oaunmu' a- ava çe~ emı aım og-
lennı çı ar w' hb •W"tl ı Al' Za" T V l l ına ragmen, şe az yıgı er, u ı ım taze eleme yagı ile 
0 ma ar lımlarından, hiç bir şey pi•m~ bir tabla Budin pi)a,,, Sipa
alı!ll , -e ça lşlerdi. Şimdi ipek, mü- hi Macar oğlu bir tabla Leh tavuğu 
kayhbetrrıaelmtın nakış. bir çok tatlı büryanı, Yuvan oğlu bir tabla Leh 

v er ' - I b-

Up ibu hedefieri bom'ba:rdıman ettiler. ciü...-nan askeri taha,•ütl · J _ 
Onl ·r ~ rt . ı k .,..... v en ve s 

ar v~~~ eiı...~ı· yapaılr arn en de kenderiye deniz üssü, uzun ve ~id-
Al.m&D avc ........ ;LIJtiuiZ avc ar e oy~ detli bombardımnnlara.. tabi tut:ıl~ 
ıama. mu'ha.re.belerine tutuştular. Tat. 
b"k edUen usule balolacak olursa Al mu~tur. Her tarafta geni: yangınlar 
~n maksa.dı şudur: - ve mühim neticeler müşahede edil· 

Mümkün olduğu Jtadnr yerdeki tesl- miştir. Tayyarelerimizin hepsi, üs
saıtı tahrib etmek. Bittabi bunlardan lerine dönmüştür. 
fabrika, şimenditer te1t'ıki merkezi, Bomba körfezinde, 22 Ağustos
yol 'R liman tesısatı, tayyare meyda. ta, torpil atan İngiliz tayyareieıin
m gibi m~aller tercihan bombalanan den mürekkeb bir grup, limandan 
hedeflerdır. çtkmakta olan bir denizaltı gemimi-

Bu a:rada bir Uıılnltm bu bombardı. h'" · b" '1 · b 
manlara m 

.. _, ol ak .._.__ . 
1
. ze ucum etmıJ ve ır torpı ısa et 

cuıı m ~...aıaesl < ığer tb' · · G · · ·· b tarafın da bunu ~ tayya~clerlnl e .. ~~ıştı~. emının murette atının 
Wmaye eyle:Iru!Sidlr ki hava muhare- bcyuk bır kısmı kurtarılmıttn. Ge-
belerine sebeb olınaJctadır. Yoksa, mi, kurtarılabilecektir. Bir düşmar. 
akmlann esas hedefi, &imd!llk, hava tayyaresi düşürülmüştür. 

Çanh1r1da 
Atatürk günü 

muharebesi yapmak de~n. yerdeki te. 
sls:ı.tı tabribdiır. Ancak bu hususta k1L 
fi ehemmi;Yette netft:e alındı~ı za _ 
man<t.r Id hava hltlmiyetl için cidaJ 
başlıyacak ve halti1d ha.va harbleri o 
zaman cereyan edecektir. Çünkü, ya_ Çankırı, 24 (A.A.) - Ebedi 
pılaca.k ihraç hareketinin, havadan Şef Atatürkün Çankmya ilk gelişle
da işkfd ed.llmeslnin önüne gcçilmek rinin yıldönümü günü olan dün, bu
Istenmesi tabii ve za.rurldir narek(ı _ rada Atatürk anıtı önünde büyük 
tın ibu cheınıniyet ve şümuJü almadı. bir tören yapılmış ve anıt:ı çelenk
~na ve uçuslann esas mı,arile bom- ler konmuştur. 
bardıın.'Ullarn inhtsar ettiğine baka • Gece de Halkevinde bir toplantı 
rak, şimdilik ne b ir ihroı> hareketinin yapılmıştıT. 
yapılmak Istenmış oldıı~una, ne de :....--------
bundan vazgeçıl<U~hıe hükmedeme - Fransanın şark ordusu 
yl~yle bir hfıkme va.muık Jçin taar. erkanı harbiye reisi 

Dün avcı tayyareleıimiz üç, hava 
bataryaJanmız dört yayyare düşür
nı üşlerd ir. T ayya relerimiı.den ilüal 
kayıbdır. 

------------------------------------
Rumen - Macar 
görüşmeleri 

ink1taa uğradı 
lDeT&JD• 7 nci sayfada) 

babel', Bükıreşt.e teD.ı"b edilmektedir. 
Rumen genel kurmay batkanı 
B\ikreŞ 241 (A.A) - D. N. B. Res. 

men bildirildi~e g<re, başvekil m~ 
avini general M!hai! knbincden çekiL 
m.iŞ ve Rumen genel kunnay b:ı.şka.n.. 
lığına tayin olunmuştur. 

Macaristanda tedbirier 
Buda.peşte 24 CA.A.) - Reuter: 
Bugün Macn.rlstanda. neşredılen e. 

mirnamelerle tmıuml nakliye servıa -
leıri tahdide tfıbi tutulmuştur. Ot.obU 
he.Uarınm ekserisi yannd.a.n itibaren 
kaldınlacaktll". Tak& o+..omobUlerinuı 
miktarı da. pek çdk. n.za!Lılmıştır. 

.Askerl tedbirlerin fazlala§tınlace.lı 
tahmin edilmektedir. 
Budapeştede iyi haber ala.n ma.h -

tellerdeki karnurt, Alınanyanın ha -
kemli~e müracna.tin oounc ge-çil • 
mez ibir mahtyet gösterdiği merkezin
dedir. 

ruz1 ha.rekflt ne ırnn şiddet göster • l d d miş, ne de bu şiddete rağmen netice Qtl ra a Türkiye İş Bankası A. Ş. den: Ban-
alınmallll;'i gibi tıiT vnziyet hasıJ ol_ Lond!ra 24 (A.A.) _ Reuter: kamız, istanbul, 'Bcy~u. Galata §U-
mu~tur. Ingili~er maklıl dfışünüyor ~ şai'k orduları crkftnı har _ beleri ve Kadıköy, Üsküdnr, Beyazıci 
ve tehlikenin elan baki olduğun~ tı . . al'-- La 1 t Lon o.ja.nsl:ırmm 26 A~ 1940 gurıü 

ed
. iye reısı u.ıY rm na ısrar ıyorlar. Bu hususta biz de . - knpa!ı olacağını muhterem muşterl. 

kendilerlle bemii.kiriz. draya gelerek, general de Gaulleın lerbnize bildirirlz. 

S 
. rn ı:;; erkam harbiyesine iltlhak etmıştır. 

elu~ı Ut:.a 'J-1-It. Gnıeç 

Durolupmar-ta Ankaray1 
temsil edecek olan heyet 

Ankara, 24 (Husuııi) -- 30 A
ğusto$la Dumlupınarda yapılacak 
merasirnde Ankarayı teıns·l edecek 
heyet "ilayet daimi encümeni aza
sından Hilmi Anlıoğlu, beleaiye 
medisi azasından Mecdi Sı:.ıyn1an, 
avuka• Emin Halim Erg:mdan te
~ekkül etmiştir. 

vardı. bir yere davet edildi mi. aş • 
cımna o yemektea yaptmr, çağırıl
dığı evin ziyafet sofrasına götü:rür
dü. Narin Ahmed beyin sofrası da, 
tabla tabla gelen bu yemekler ol -
ması. bile en azdan yim1i çe~d ye
mek ve meyva ile oonatılmı.ıı. 

· cece yarısından belki bi•, iki 

İzmir fuarını ziyaret 
edenlerin sayısı 

lzmir, 24 (A.A.) - Onuncu lz
mir enternasyonal fuarının bu sene 
gördüğü rağbet tahminden üstün
dür: Büyük ziyaretçi kafileleri her
giin ıehre gelmekte devam ediyor. 
Dünkü gün fuarı gezenlerin yekunu 
1 8 bin alb yüz seksen lti,iye var
mıştır. 

y-uzunda bir atlama müubakaaı yap 
tılar. 

Sabah olmak üzere adi. Havuzun 
üstündeki avizenin be, yüz kandi -
linden yarısı sönmüttü. Çing~rıe 
ktzlan, Narin Ahmed beyin ve da
vetlilcıinin müsaadesi lle Saınii za
derıin sarayına ıhcadan alınıp gö -
türülmüşlerdi. Saz takımı, dıprıda. 
ltenc!il~ri için hazırlanan yere çeki -
lip yatmışlardı. T elli Yusuf, aslan 

ağzının üstündeki sedde boylu bo -
vunc& uzanmış, aarhot ve yorgun u
yuyordu. Çerkes ve Gürcü köleler 
de mermer döşemeterin üstüne se
rim ııerim serilmişlerdi. Yandım A
li. Karagöz bey, Sen Balaban, Gül 
Mehmed, ve ayan oğullan da ipek 

1\1 üıJlrlyd 

LALE 
Her .senr: san'atın 
en nacllde inclle. 
rini.. En kıymetll 
harikalarını.. Ve 
en göz kamaştıran 
eserlerini toplar. 

tarafa çekilerek yıkılmıt kalm.,lar-
dı •• 

Bir aralık Yanoım Alinin at oi
)anı Alicik gözlerini açtı. SeseiKe 
do~rularak etrafı dinledi. Çocuiua 
kulağına güm güm bir yer vurulmut 
gibi gelmi,ti de uyanmı1tı. Ağ:ıı ka
rurnuıtu. Paıılı paslı idi. Batını tu • 
taınıyordu. Tekrar y.atarken, dışan-
dan ılıca kapısının vurulduğunu t
titti. Bir an uağamı uyandırayım 1• 
diyE" düşündü. Faltat derhal vaz • 
~,....,Ji. Onun ağası ılıcacı mı idi) 
Zaten bağrı yanıyordu. cıDı~nya 
çıkarım. Su içerim. Başıma soğuk 
su vururum. llıcacıları da uyandı -
rırım ı)) diye oüşündü. yerinden 

\ .. ~ 24, ( 
4Qo(. llnzırı A.A.) - Tnyyare ima_ 
~ltııne lord Booverook'un haber 
~._. fttJe.r V.ore, Kanadada Montreal 

ce kl ' yerine. bakınmsı guze ır tavuğu kapaması, E.bru bey oğlu 
ren. er f b"r adale ve kemik ahen- bir tabla sazan balığı knpaması, 
d~rı. ne ısH \ta, ince bellerinde bi - Ga.Li Zaim oğlu da bir tabla ustoka 
gı vardı~lık 8 ineili futalar ve aslan balığı tavası çekmişlerdi. Bu balık
ner alt_ı benziyen kocaman ayak- lar. Tunadan tutulur nadir balık -
penÇesıne .. vberli nalm&ar, (azla lardı. 

saat sonra idi, dört Eatergonlu yi -
iit ile Bu d inin ayan aza ları, Yeşil -
direkJj ılıcanın ipek p~tima\lar se
rilmi~ merrnerierine sarhoş ve yor
gıın uzanmışlardı. Çengi, köç~k ve 
saz fulına nihavet verıııioıler, Çer
kes ve Gürcü köleler, vücudlcrini 
gül sulan ile oğuştururlarken gene 
cenk Ye serhadden konoşmağa baş
lamışlardı. Kınagöz bey biı keıe 
de ayan oğulJanna Tata kalesi ccn
~ini. şarn bın n ei esi le genişleyen bir 
hava} aleminden ilham alı~rak bıtl -
landıra hallandını anlattı. Yandım 
Ali. çinvene kızı GüJiü Fatnut ile 
Sıı1tarı Murad arasında, bir Mk ma
salı uydurup anlattı. At oğlanlan 
Alicik. Balabancık, Karagözdik ve 

ııeccadelerinin iistünde ı;ıznuşlardı. 
At u~&klan cla, ha lannı ağalarının 
ayaklarına dayamışlar uyuyorlar -

dı. Ilıcanın içinde, yosunlu bir as1an 
ağ7ından akan suyun şarıltısı ile 
şehbaz yiğit göğüslerinden çıkan 

fnladı. Çıplak ayak, aendeliyerek 
yürürneğe bavladı. Pe~tiına1 gcvte
miş. çözülmüş. ayaklarına dola~ -
yordu. Onu çekip sıkıca bağladı. 
Soğukluğa açılan ağır kapıyı, tok -
mn_ğını gümbür giimbür vurdurtma
dan, usulcacık aralıyarak dı,-.ıı çık
tı . Serin bir hava, gözlerini birdea-o 

~~ tazete.ııinın sahibi J. W. 
~ ~1; ~ıeemnen fılMU ismini 
..._ ~e~~ tetkili için 13zım 
~ erın imaline sarfedU -

'-• ttıolar &ibe ~ 

lann~a. ~~~~~ dlerinin .ade ihti§amı Sudinde bir idet vaıdı. Bir ada
lüks ıdı, vueu pl&ycndu. deDilebi - mın muayyen bir yemek pitirmek-
yaıı....Aa aata&Z 

Mehmedcik arasında 
yaban ördeii ı:u..atiiUJ 

-~ ... ~·'"'--~ 

horultular akııediyordu. Dışanda ı
lıcacılar da, fırııatı aanimet bilerek bire açb. 



SPOR. SümerBank Bursa Merinos Fabrikasının 

- - Düz 
lpekli 
Çalaplı 

• 
Fenerbahçe- i. Spor 
bugün karş1 laş1yor Perakende olarak çilesi 55 kuroşa 

SümerBank Yerli Mallar Pazarları M Hessesesi Şu
belerinde satılmaktadır. 

Yakında ıbaşlıyaca.'k ıtg ma.çlanna 
b lr hazırlık ol.ıruı.k üzere bugun Kadı. 
lkoy stıı.dmıda Fenerbahçe ile istan -
buispor ta.kınila.rı husust bir maç va
p aca.klardir. 

Galatasarayli sporcular 
davet ediliyor 

Ga.b.t.asnray klübü idare heyetin • 
den: ~ıdı:ı. isimleri yazılı sporcu -
l:ı.rm 26 Ağustos Pazartesi giinü saat 
lS de Beyoğlundaki m.erkeı: lokalin -
de hllzır bulunnuı.la.rı ehemmiyelle 
ieblı~ olunur. 

Kroşe ve Trikotaj gilnlerini satan taccar ve esna
fın tespit olunan toptan fiatları öğrenmek üzere mil
essesenin Istanbul şubesine müracaat/arı. 

Ingiliz banknotlarmm 
değişiirilma mUddeti · 

dün akşam bitti 

İnşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

1 - KarabUkte lrun.ılflcak asit sülfrik ve süıper !<:ISfuıt fa.brikası ın.,aatı 
<~tarafa ı inci sayfada) talLb zuhur etmemesine binaen i.klnct defa olarıak vahrd.i fi.a.t esasile ve 

Iaı. ...rlltün servislerini ~Lştlrme mu. kapalı zarf usulile eksilt.meye konulm~. 
arnelesini tta.ya. h:ısretmiştir. 4bu tn.şa.ntın mubammen keşif bedell 494.508.07 1ira.d:a.n ibarettir. 

Evvelki gün ve dün mürncna.t e - 2 - Eksiitme evra.kı 25 h:ra muka.bUincte Sümer Bank mu:a.melrıt şubesin
denlere verdikleri sterdinlere mukabil den alınabıllr. 
bunlıı.nn nu.maraln.nnı ve ihtiva et _ S - Eksilt .. 'lle 9 Eylfll 1940 tarihine mıüsadif Pazartesi günii saat ıo da 
tilderi :kıymeltl gösteren birer nuı.kbuz Ankarada Siimerbank umumi ml.idfırlfiAünde ya.pı.Jacaktır. 

Osman, Adnan, Faruk, Musa., En -
ver, CeliU, Eşfak, saıahnttin; Salim; 
Günduz, Süleyman, Cemll, Huduri, 
Bed i, Barbaros, Salahat tın, Buda; 
Neodet, Nino; Hızır, Mehmed, Yıl • 
m:ı.z, Sacld, Ham, Neami; TalM; mc_ 
11"1, Neodet; Lütfi, Bülend, H~im, 

COrcl, Ce.ınal, Feruha.n, Nuri; Ab!d, 
Rnsıh; Danyal, Münevver, Süa.vı, Fik 
l'et; Mustafa Güven, İhsan Vural, verihni.Ştir. 4 - Muvakknt teminat miktarı 23.530.32 lirodır. 
Husey n Nevz:ıd Sezerrnen. Dün her smıf ruı.lktmı binlerce mü- 5 - İ.steklller teklif evrakl meyanına, şimdiye tn.dar yapmış oldukları 

• ra.caat edenler olmW} ve İngUtere ile .. u kaJ>il işlere, bunlanr, bedellerine, firmanın teknik teşld.llitının kimler_ 
BugUn yap ılacak tems maçr iş yapanlarda büyük m.eh.lıi.Iİiar bu • den. ~ekkiıl ett~ine ve hangi bıınkala"rla mua.ınelcdc bulunduklarına daır 

F("nerOO.hçe ile Datcılık klübü te_ lund'ulı;u an.laşılmıştır. vesilmları k.oya.cakl:ı.rdır. 
n ekipleri a.rnsında bu ün Fener Failaııt banlm gerek müracaat eden- 6 - Teklif mektuplarını .havi zarflar laı.palı olarak ihale günü saat 15 şe 
b hçe ik;ırtla.nnda bir kar~ılaşma ya: lerin sayısı ve gerekse meblMın ihtL k~dar nı.:tbuz. mukabılinde Ankaradıı Sümer Ba.nk muhabera.t müdürlü _ 
p caktır va etti~i mfldt...rur hakkında ketumıye_ ~une teslım edilecektir. 

· ti muhafaza etmi.Ştlr. YaJnız nJAka 7 - Posta ile gönderilecek teklitlCT' nı1ıayet Ihale saa.tinden bir saat 
Ank1ra-lstanbul boks maç1 darlar memıeket dahilinde tahmin~ evveııne kadar gelmiş ve zarfın knnunı ~kilde mpatılrnı.ş oıınr;sı ıazımdır. 

çok fevkinde sterlin bulundu~unun Postada vakl o1ııbilccek gecikmeler nazan itiba.ra nlınmıyacaktır . 
30 Ağustosta. Ankara takımlle maç. anlaşıınu., oldut"tmtt bUdlmıektcdir _ 8 - Banka lh:aleyi icradn ~.besttir. o:4980a c7826o 

Y p:ı.ca.k olQn ı:stıanbul boks ta.ktmı ter. 
29 A~ttStostn Ankaraya gldecektır. Dıter tamtta.n vaz~ten hllberdar 
L nnbul tak:ınunda Cevdet 61, Se - olnmama.ları dolayLStle bir çok kim _ 
m 'ı 60, Abdi hafif, Abdi yan orta, selerin de müracaat ederek elierin _ 
İl) ' 79, Adil ~ır sıklette maç ya _ deki bankınotıan d~iremed!kleri 
p:ı.caklardır. zannolunmakta.dır 

ı RADYO 
PAZAR 251811940 

ı 
Elen hududunu ~eçmek 

istiyen iki tayyara 
tahrib e~ i !di 

8 30: Program, ve memleket .!aat a_ (Ba~arafı 1 inci ~yfadal 

yan, 8 35: Muzik: Hafif program {Pl) dün büyük bir diplomatik faaliyet 
9: Ajans haberleri. 9.10: Ev kadını_ kendisini göstermiştir. ltalya ile Yu
Yemek listesi. 9.20 - 9.30: Müzik: Ha_ nanistan arasındaki hadiselerin ao
fıf programın devamı rpı.ı 12 30: nuncusu, Yunan hududunu geçme
Program, ve memleket saat ayarı. ye çalışırken iki tayyarenin tahrib 
12.35: Muzik. 12.50: Ajans haberleri. edilmiş olmasıdır. 
13 05. Müzik. 13.25 _ 14.30: Müzik: İngilterenin Atina elçisi B. Pai
.R:ı.dyo Salon orkestr.ası. 18' Program, tairet, Elen başvekili B. Mctaksas 
ve memleket saat ayan. 18.05: Müzik: ile iki görüşme yapmışttr. Bu görüt
Paz:ı.r çnyı (Pl.) 18.30: .Müzik: Hafif melerin ikincisi, 80 dakika s·irmüt-

Md:>dıler (Pl.) 18.45: Müzik: Radyo tür. . . • 
oaz orkestr:ısı (İbro.hi.m Özgür idare_ Gerginlik devam edıyor . 
s nde.) 19.30: Müzik: Türküler. l9.-1S: Londra, 24 (AA.) - Royteıın 
Meml<'ket saat arı ve Ajaruı ha dıplon:ı~tik muh~r.riri yazıyor: . 

. -ay ' . _ . - lngılız garantısınden vazgeçm,.sı 
berlerı. 20. Muzık. 20.15. Muzlk. Fa- . . El h·'kl':. · b' ") • 

ıçın en u umetıne ar u tımatom 
sıl heyeti. 20.45: Konuşma.. 21: Mıi - verildiği hakkındaki haber ltalya 
~uc Scçılmiş yenl şarkı ve türküler. tarafından tekzib edilmit olmakla 
21.30: 1\fuzik: Yıı.rnsa. opcretınin kı - beraber, iki hükumet auısı:-ıriaki 
saltılmış .şekli. 22 SO: Memleket saat gerginlik azalmamıştır. 
nyaı:U, ve Ajans haberleri. 22.45: A • İtalyan lar, ,imdi. diğer bir Arna
Jans spor servisi. 23: Müzik: Cnzband vudun Elen ajanları tarafından kat
{Pl.) 23.25 - 23.30: Yarınki program ledilmi~ olduğunu tesbit etmişler-
ve kapanış. d ir. 

Emekli Dul ve Y etiınierin ve Askeri 

• 

SPO 
DO LMA 
KALEMi 

Spor, Iş ve Resmi el
biseler için pratik bi
rer zinet eşyası gibidir. 

Cep için olan bu la
lif ve zarif şekli her 
yerde kanabilir ve 
daima yazmağa ha
zırdir. 

KAWE CO 
Spor dolma kalemini, 

Kırt&~iyecinizde tecrübe ediniz. 

Satılık Fabrika Binası 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

İsta.nbuld:ı. Unka,panında cıDaklk fa.brikası, namilc ma.ruf ve denizle 
irtiba.tı rne\·cud biiyük depo olmıya elverJ4ll satla.m de~irmen ~Uıalo.rı ve 
mtiştem.llMı \'C ayncıa antrepo hallnde kullanılıı.n kArgir iki katlı depo ve 

Malilllerin nazarı dikkatine urak bir atı..,ap ev ve b;r arsanın tamamı ka.pah zarr usuıu ile arttırnuya 
~ıltı.rılmıştır. 

Emlak ve Eytam Bankasından: Muva.kırot ı~ina.t 9250 ıftd ... Sab.ş peşin ~ uooir. iha.ıe ıı;9;94o 
Çarşamba g(ınu saat 16 de Ankarada Baıııkam'lz bınasında yapılncaktır. 

Maaşlarını banka.mıza teml!k et.tinnek suret.Ue al.a.n emekli_ dul ;e ye- TeklifJerln ihnle saatinden bir saat evveline kadar umumi müdürlüğü -
tın ran K. Ev·1el 9ol0_6ubat Wl üç aylıktarının te<Uyesine 2. Eylul. 9~0 müz muhnbero.t şubesine verilmiş olması lA.zınıdır. Bnın.lcamız ihaleyi yapıp 
tar nnden itibaren tw;lanncnktır. ya.pmamnkte. seıi>esttir. Arttırnuya çıkarılan em!l!ki görmek veya bu hu

ı - Maaş mıhiplerhıin temll.k muamelesi için ellerinde bulunan bir .susta fazla fzaha.t almal: isUyenlerln umumi müdürlü~ümilııe Yeya banka. 
d .re evvel Banka.xmzca v~ hesa.b pusla1an:nın o.ı.t, lclsmında yazılı mız irrtanbul şubesine mürıı.ca.a.tlnn rlaı. olw1Ur. (3307) (7007) 

1 gı.m ve saatlerıda foto~raflı nüfus cüzda:rrl.arlle B:ıırı:kBnl.lm mıira.caaııarı. 
2 -· Mcıkür he:ab puslalnrma tediye gün ve sa.a.t1 yazılmamış olanlar 

yar~::ı. bunlara ald maa~ snhlblerlnin 2 Ey'l.ülden evvel bizza,t veya bllvasıta 
ı Bankanıızn müracan.t ederek gün ve saatlerlni öğrenmelerl. 

3 .AJ;ke:-1 m:ıliillerin mürocaati Eylillün ikincı Pazartesi günu saab se_ 
ı:ıuıen on ikiye kadAr kabul edilecektir. Herha.ngi bır ka.nşıklı~a mahnl 
!kalmamak üzere malrni.ıdürltikler!ne nazaran müracaat sırası aşa.ğıdll. 
gosterılmıştir. 2. Eyhı!.t''.~• tarihinde saat 8 ile 9 arasında Eminönü ve Be • 
4ikti\Ş, O ıle 10 anıstnda !<'atih, 10 ile ll o.rosınd.a Üskl.idar ve Kadıköy, ll 
ile 12 arasında Bey~lu, Eyüb ve di~er malmüdürlüklerinde knyıdlı askeri 
malüllere ted!yo.:t yapılacaktır. Bıldirilen gün ve saatten sonra vaki olacak 
mur c ntiur diğer maaş sahipleri gibı muaıneleyc tn.bı tutulaca~ı ve ma -
l t\ller n niıfus tezkerelerile ilcramiye tevzii cüzdanlarını birlikte getirme_ 
lerı IlA-n oluntır. (7563) 

ZA 1 • 
1 

tre~~ Yeni Kolej NK~:ri ~ 
İLK- ORTA - LISE 

Taksirnde Siraselvilerde YENI AÇlLDI. 
1\Iüdiirü - Eski Şişli Terakki Direktörü. !\1. All Ha~met Kırca 

Hususlyctleri: YABANCI D İLLER ÖÖRETİMİNE genl.ş mikyas ta 
ehemmiyet vennek sınıflarını az mevcudla teşkil ederek tnlebesınln 
çalı.oma ve lnklşarı,-sıhha.t ve inzibatlle yakından aiAkadl\r olmaktır. 
Mektebln denize ııô.zır kalörıferli teneffüshane ve Jimnastikhanesi 
vardır. Hergl.in saat (9 ne 13) arasında talebe kayıd ve kabul olunur. 

Telefon: 41159 

İktısad Fakültesi Dekanlığından : 

1 
ı 

İzmir Fuarını ziyarete glden sayın misafirlerlm!z, mütencvvi meze 
çeşidlerlni, yorll ve yabancı markalı en nerts yiyecek ve Içecek mad
delerini muhterem İzmir halkı gibi İMREN pru;anndan tedarik edL 

Fakiılt(.' kaleminde 20 lira asli maaşlı bir kAtiplik açıktır. Memurin ka_ 
nununun dôrdüncü maddl'sınd:- gösterilen şartlan haiz talipler nrnsmdn 
29'Vlli/940 Perşembe günü saat 10 da müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
ic;teklilcrin 28 Çar~a.mba akşamına kadar veslkalarile Fakülte kalemme 
miıracaatınrı. (7611) 

J 

ı 
yorlur. Adres: İzmirde Alsancak,. Mes'udlye caddesi 119 No. 

~-----'' ~· EkskavatiJr OperatiJril Aranıyor ~--•••-=•••,. Telefon: 3508 
-------------------------- Tokat'da Kazova Sul&mıısı inşaatında muteahhid Omer Urcan 

adresine derhal müracaat edilmesi. 

Belediye Sular Idaresinden : ı Devlet Denizyolları Işletme Umum 
U dürlüğü Ilanlar 1 

----~~--~----------------' İdaremiz 1çln kapalı zarfla eksiltme ile c6» metre boyunda. dip kutru c22» 
İzmir İlave Sürat Postası ttSt kısmı cııso c/m oinınk üzere cı2SO. telefon dire~i alınacaktır. Direklcı· 

. çam n~ından olacaktır. Eksiltıneye girmek isıiyenler idarem1zln Tnk • 
z fer bayramı tn.tıll munasebetile !zmir fuarını ziyarete gldc~eklero bir sirnde sırnservllerdekl merkezinde Levazun servisine mll:racaatla şartnn _ 

kolaylık ol nak üzere 25 A~ustos Pazar ve 29 A~ustos Perşembe Izmir po.s_ meyi ala.'bUirler. 
t lnrına na\eten <KADEŞ) .vııpuru 27 ~ Salı günü saat 11.00 de Kap::ı.Iı zarfla verilecek teklifierin 9/9/ 94() Pazartesi günü saat dO• a ka
G:ı.l:ıta ıılıt 111ındo.n dokru lzmire k~ldmlncaktı:. Bu •:apur İzmirden Por. dar Müdürlü~e verilmesi lAzımdır. Bu eaa.tten sonra. verilecek teklifler k.ıı._ 

16 da lst.an'bula donecektJr. (7755) bul edllmez. c771b 

• 

Zafer 30 Aiuatoatadır. Milli Piyango da İzmir faa· 
rında çekilmek üzere bir Zafer Piyangoau tertib etmit· 
tir. Türkiyenin her tarafında aatılığa çıkanlmıt olan bu 
fevkalide piyangoefa mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler Cl) liraya 
satılmaktadır. Zafer Piyangoauna aiz de bir bilet alarak 
ittir!'k ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk zaferini 
temın edecek vaaıtalardan b iri olan hava kuvvetleri· 
mfze a.arfedilecektir. 

BO Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkallide piyangonun planı 

lkramiye 
adedi 

ı 

ı 

ı 

2 

lO 
30 

30 

3.000 

30.000 

30.000 

6;).345 

lkramiye 
miktan 

Lira 

60.000 

20.000 

10.000 

5.000 

2.000 

1.000 

100 

10 

3 

2 

Yekiin 

lkramiye tutan 
Lira 

60.000 
1 00 

101000 
1 1 00 
o. 00 

3 1 o 
30.000 
0.00 

90.000 
601000 

360.000 

KENDiN BiRiKTiR 
19401KRAMlYELERl 

T. iŞ. BANKASI ı aded 2000 l1raJ.ıJı: - 2000.- ı.ııa 
1 • 1000 • - 1000.- • 

• 1 600 1 - aooo.- • 
ı~ • 250 1 - aooo.- • 

1940 Küçük 
40 • 100 1 - 4000.- • 
7$ • 60 1 - 8760.- • 

Cari Hesaplar 
210 • :m 1 -~. 
K~ldelu : ı ~&, ı aıa1ıı. 

IKRAMiYE PLANI 
ı Aiu.stos, ı İ.k.inciıetrm ıaıtia • 
1ertndo :rapı.Ur. 

···························-·························-······························ .. ········-······· ~ 
Son Poı:ta Matbaası : Netriyat Müdürü: Selim Rı.ıgıp Emeç 

SAHİBLERI: S. Ragıp EMEÇ, A. Ekrem UŞAKUGiL 


