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Yugoslavyaya 40.000 
ton mısır ve 9.000 ton 
pamuk ihraç edilecek. 

Heyet reisi Ankara a imzalanan ticaret 
Protokolu hakkında beyanatta bulundu 

~·············································'\ 

ll:ısır ve pamukl!'rıu bedeli Ankarada imza 
dolar olarak odenecek d"l t k 1 

/(ırk bin ton mısırın sevkine derhal ~.~ .. ~~ <~-~~ 0 ~,k;. 
başlanmaSI kararlaŞII ye ilc Yugoslavya arasındaki 28 

y İlkteşri n 19 36 tarihli ticaret ve 
Ugosıav ticaret heyeti dün sabahkl trenle Ankaradon acyriseferin muka"elenamesine 

lehrtnı.ıze ııelmlştir. Heyet, Dr. Dragoslav M1hai1Jvl~'ln ek olmak üzere 2 Ağustos 1940 
~lsll~inde yedi kişiden mUrektebdir. tarihinde Ankarada munzam bir 

lleyet reisi dün kendisile aö1"11~en b1r muharrırlmiz6 i Ank • • ~ protokol imza edilmi~tir. 
aradaı'ki temo.sları ve son tıcaret anlqması etrafın . 

da şu beyanatta bulunmuştur: .- ~ Mezldlr protokolda, Ti.irkiye 
-Dört gün gibi kuıa bir müddet Içinde ticaret anlaş. : mcn~eli pamuğun Yugoslavya 

~asına ek bir protokol ımzaya muvaffak olabUmemiz j men~cli etler ve scllüloz ile mü-
b Uhassa, her iki memleket arasındaki ıktısadl menfaal i badele edilebileceği ve ayrıca 
lrliğint tebarUz ettlrmektedlr. • protokola bağlı lıstelerde yazılı 

la Es:ısen Türkiyede uzun müddet kalarak Türt - Yugos. i Türkiye ve Yugoslavya men~eli 
S V afyon bürosunda müm~il olarak bulunmuştum emtianın hususi takas mev:wu 

u ltibarıa eski dostlarımı teltrar gördti~Umden dolay\ olabileceği tesbit edilmektedir. 
Çok nıemnun kaldım. Hususi takas olabilecek Tür-
bkSu detakl müznkerelerimiz, ablukadan mütevellld dar. klye menteli emtia: 
tt lar dolnyıslle her iki memleketin muhtaç kaldığı mad. Tiftik, keten tohumu, su -
Ael~rı vererek lktısadl bünyelerimlzl takvtyeye mo.tuftu. sam tohumu, palamut, somak 
nı~ aradaki görllşmelerlmiz esnasında bunu temin et. i ağacı, palamut hulasası, mazı, 

bulunuyoruz. ! reytinyağı, zeytin küsbesi yağı-
ll.aAlnca~ı:ınız maddtılerln bQ.§ında derhal sevkine bqln- 1 dır. 
3 ~~k olan 40 bin ton mısır gelmektedir. Bundan başkaTicaret heyeti rei.i 1 Husust takaıı mevzuu olabi .. 
tea nlYon kUosu 939 ve 6 milyon kı1osu da 940 yılı rekol. D M'h il · ; lecek Yugoslavya menoeli em _ 
cag den verllecek olan 9 milyon kilo pamuk vardır. Ala. r. ı a ovıç ı tia: 
la lnıız maddeler arasında pamuk çeırode~. susam ve dl~er ydlı tohum. ; 

r da milhim bır mcYkl t.şgal etmektedir. Maden direği - kayın ağacın-
Bunınnn bedeli dolar olarak ödenecektir ve komparuıasyon direkt blr dan, meşe ve kara ağaçtan - §e-

tediye şekli knbul edllml.ştlr. ker ve saire sandığı için tahta, 
Gene :t>edell ayni şekllde ödenmek üzere sellilloz, maden dire~ı. kutu ke- fıçı tahtası, siğara kağıdı, ma -

testesi vesair Jüzumlu ithalı\t eşyası verecetlz. dcnt mevad ve elektrik malze -
Bu emtia mübtıdelesini lüzum hAsll oldukça. dilerlerının takib ~ece~t mesidir. 

§Üı>hes!zdir.t Bundan batıka iki memleket 
lleyet yarın akşam Yugoslavyaya. hareket edecektir. D~er taraftan bu arasında aktedilmiş olan iktısa-

nıübndeleyi kolaylaştırmaık ve tatbikatını tanzim etmek üzere Ankara ve df mahiycttcki anlaşmalar hü -
llelgradda muhtelit ofisler te.şekktil edecektir. Bu maksadla Adana pamu!t kilmlerinin tamamir icrasına 
birll~inden snylav Kasun Gfilek önilmüzdeki hafta lçlnde Belgrnda hareket <Devamı 3 üncü sayfada) 

edecektir. \.. ............................................ ,) 

Fon Papen Sofyada Londrada 

RUMEN-BULGAR 
MÜZAKERELERi 
UZUN SÜRECEK 

Almanya Rornanyaya 
dogrudan doğruya 

anlaşmalar yapzlmasznz 
tavsiye etmiş 

Netice Eylulün yarı
sından evvel belli 

olmıyacak . . 
Budapeşte 3 (A.A.) - Royter: 
Bulgaristanın Romanyaya der -

meyan ettiği talebler hakkında bir 
kaç güne kadar vasıtasız müzakere
terin açılması için Romanya hüku -
metinin bir taraftan ilk tema!lan 
yapacağı tahmin edilirken, burada 
iyi haber alan mahfillerde müzake
ratın her ihtimale karş; uzun süre
ceği ve müşkül olacağı kanaati art
maktadır. 

Her ne kadar Macar matbuatı 
yazmaktan imtina ediyorsa da Ma
caristan ve Bulgaristanla doğrudan 
doğruya anla§malar yapmaaı husu -
sunda Almanyanın, Bükret hükü -
metine yaptığı teıvikler bir netice
nin suratle elde edilmesinin ihtimal 
dahilinde olmadı~ manas:nı ifade 
etmektedir. 

Hariciyc nazırlan arasında cero
yan edecek iptidai içtimadan sonra 
her halde uzun münakaşalan intaç 
edecek teklif ve mukabil tcklifler 
yapılacaktır. Binaenaleyh Eylulün 
yarısından evvel hiç bir neticeye 
varılamıyacağı zannedilmcktcdir. 

Macartarla müzakere 
Budapcşte 3 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 

Henüz teeyyüd etmemi~ olan bir 
sayiay:a göre önümüzdeki hafta i -
çinde Macaristan ile Romanya ara
sında doğrudan doğruya müzakeıe
lcre ba~lanılacaktu. 

ingiltereye karşı 
y1ldır1m harbinden 

vazgeçilmiş 
Londra resmi 

makamları neşredilen 
haberlere inanmıyor I<rup fabrikası 

yeniden 
bombalandı 

Bulgar ri calile iki Japon 
go··ru··ştu·· Londra 3 (A.A.) - B. Gayda tevkif edı.ldı• Giornalc d"ltalia gazetesinde inti-

p.r eden bir makalesinde mihver 
Sofya 3 (A.A.l - Almanyanın An. d 1 I 1 

londra, 3 (A.A.) - Bu akşam 
neoredilen tebliğ hakkında hava 

tneı:areti n ağıdaki tafsilntı vermek
edir: 

t 
Alman petrol tasfiyehıındcrine 

ev "h k h cı edilen hava taarruzu alça 
t tılutlo.ra ve aise rağmen yapılmış
~~· Karınen ve Reisholza kartı ya• 

ı an iki hücum bilhassa muvaffaki
~e1tle n;ticelenmiştir. Karmen pe!
P~l tasfıyeh~nesine hücum eden bır 
1 ı otun beyanatma nazaran bomha
ar atıldıktan sonra yeşilimtrak de-
vamlı ziya peyda olmuş ve bu su-
retle b.. .. h d I k b 1 utun edefler ay ın ı ta u-
bulmuştur. Reischolzda düşen bom-

d
a ar 1 2 kadar yangın çıkarmışlar-
ır B· h 

8
• • ır müddet sonra bunlann ep-

kara. seflrl von Pnpen, bir gün Bul - Londra 3 (A.A.l - Reuter ajansı:ıın ev et erinin ngiltereye knrşı yıl -
b Londradn iyi haber alan mehafilden dırım harbinden vazgeçerek diğer 

gar payltahtındo. kaldıktan sonra u öR'rendl~ine nazaran, Londrad:ı mll- usullerin kullanılmaııına karar ver -
gün İstanbul& hnreket etmiştir. ll müdafao. tedbirlne matur brnr _ diklerini biklirmektedir. Gerek mes' 

Van Papen, burada.t.i tkametinden I narnelere tevfikall Iki Japonyalı tev u mahfillerde gerekse efkarı uınu -
istifade ederek Bulgar devlet adam- ki! edilmiştir. Bu teVIkifatın, ahlre~ miyedeki aksiilamelde kaydı alaka-
larile görüşmüştür. Japonyada yapılmış olan İngiliz te. ya değer yegane nokta, nerede ve 

"k ) "(t baası tevkifatma bir güna muk9.be- ne şekilde vukubulursa bulsun fn-
Amerı a ngı ereye lebllmlsU te,kU etmedi~i de lşaı·et e. gilterenin taarruza mukavemet için 

ayda 300 tayyare dilmekt.edlr. daimi surette intizar vaziyelinde 

ı • d• Londra 3 (A.A.) _ Tevkif e- b.~klemcai ve dürman tarafından 
tes ım e ıyo~ dilen iki Japonyalının sebebi tev - IO)'Jencn sözlere tam bir alakasız -

Nevyork 3 (A.A.) - lngilız mfiba_ kifleri hakkında malumat almak ii- lık göstermesidir. İngiltere, filosu -
ya& komisyOnU, Amcrlkanın İngU«:- zere, Japonya aefiri bugün öğleden nun müessiriyeti sayesinde düşman 
reye yapmakta oldufu tııyyare teslı- sonra haneiye neznrctine gitmiştir. hücumunu karşılamağa hazırdır ve 
matının ayda tahminen 300 yani NI. bu husus birkaç gün evvel deniz ti-

sa.n ayına nlsbetle ıoo fazla Jngı·ıı·z matbuatı ve carct nazın Ronald Cros tarafından 
~unu bildirmiŞtir. radyoda verilen izahatla pek güzel 

bıgilterenln Amerikadan yaptığı Al J kl tcbariiz etmektedir. 
haib malzemesi mübayaası halihazır. man arın attı arı Londrada netredilen melllj 

(Devamı 3 üncü sayfada) da lk1 milyar doları geçmiŞtir. beyannameler Londra 3 (A.A.) - Downing 
---~~~~~~~~~~~~:...:::_:=:=:.....:.-------- Street tarafından bu akşam neşre-

ı birleşerek bir yangın hıılini al
mıştır. 

• b e Londra 3 (A.A.) - t 9 Teın _ dilen bir mesajda başvekil, istila 

nutkun parçalannı taşıyan b~yanna· retle zail olmadığını bildirmiştir. Bu lzm l
•rjuarına ecne l muz tarihinde Rayh~tııgda verdi~i teşebbüsü ihtimallerinin hiç bir su-

meleri Ingiltere üzerine tayyareleri mesaja n<*nran Almanların, Ingil -

1 l 
e vaıııtasile attırmakla B. Hitler'in iyi tereyi istila etmek niyetinde olma-

d l t •r erı yaptığı hakkım:laki zanna Ingitiz dıklan hakkında fU sırada yaptık _ 

ev e s e l maubuah eğlence ile kar~ılık bir hay ları neşriyatlar bütün sözleri gibi iki 
ret izhar etmektedir. misli itimatsızlıkla karşılanmalıdır 

davet edl
•tdı•ler lrad edildiğinin ertesi günü geç artmakta olnnw kuvve~ ~drnkimizi ve 

alınmasına rağmen Ingiliz gazetele- hazır olmakJıgımız hızı mancn u -
rinin nutkunu aynen dereettiklerini yanık bulunmak ve teyakkuzu gev
bilmiyorsa. B. Hitlerin fena haber şetmı-k hiffetine sürüklt·memelidir. 

lzmir, 3 (A.A.) _ 
20 

Ağustos şayanı memn~n!yet de~ecede bl sı:- almakta olduğu ı:anr.edilmektedir. 

ISa.lı günü s:ı.at 18 de açılacak olan ne de fuara ıştırak edıyorlar. z.m~r Daily Telegraph diyor ki: 
lzmirde bir k1z yüzünden 

bir köylü tildUrUldU tın· al fuarına bu sene ı~tı-

Bqvekil HaydarpaJB ıanndan çıkark«D 

mnn ~el dün sabah 
oaşueBili Babul etti 

lsmet lnönü akşam üzeri şehirde bir gezinti 
yaptı ve akşam yemeğini Başvekille 

birlikte Parkatelde yedi 

Dün sabah, Ankara ekapresine 1 fik Saydamı öğle yernciine atakoJ
bağlanan husust vagonla şehrimizc muşlardır. Baovekil saat 14.30 da 
gelen Ba~vekil Doktor Refik Say - deniz köşkünden ayrılmıttır. 
dam, Haydarpaşadan Acar moto _ İsmet lnönü geç vakte kadar 
rilc refakatinde Dahili VekT kö§kte istirahat buyurmuşlar. saat 

• ye ı ı 18 de Floryadan ayrılarak otomo-
Faik Öztrak ve Vali Lutfi Kırdar bille şehir içinde bir gezinti yapmtt
olduğu halde, Florya deniz kö§kü- ]ardır. Milli Şef saat 21 de Pari 
ne gitmiştir. oteli teşrif etmişler, akşam yemeğinı 

Milli Şef BaovekiH deniz köşkll- Başvekille birlikte yedikten sonra 
nün iskelesinden karıılamış, Dahi - saat 23 e doğru Floryaya avdd 
liye Vekili ilc Vali ve Belediye reisi buyurmuşlardır. 
buradan aynlmışlardır. Başvekil Milli Şef otelden çıkarlarken 
Reisicümhurun nezdinde uzun müd- halk tarafından şiddetle alkışlan • 
det kalmış, Milli Şef, Doktor Ro - mıştır. ····-.......................... ·-······························-····································-

Doktor delialları 
takib ediliyor 

lstanbulda sahte dişçiler de türedi, bunlar 
hakkında ağır ceza tatbik edilecek 

Yerlere tUkürenlere karşi mücadele 
(Yazısını 2 nci sa)·famızda bulacabuus) 

··----··········· .. ·-····--·-·················-·-·············································--

İzmirde bir tütün tarlası 

Garbi Anadoluda 
malısul bolluğu 

Üzüm ve anasondan gayri diğer bütün 
mahsulat geçen seneye göre yüzde 5-

10- 15- 20 fazlalık gösteriyor 

Bu y1l zeytin y1h say1hyor 
İzmir 3 (Telefonla) - Bıı sene 

muhtelif mahsullerin ~ekolteleri tes
bit edilmiştir. Elde edilen rakamlara 
nazaran bu sene garbt Anadolunun 

de beş fazlasıle 42.000 ton tnhmln 
edılmiŞtl.r. 

~ ır enternasyonal fuarının son enternasyon . d I Bizdeki vnziyet nazilerdeki gibi 
d a.~rlıkları ile meşgul olunmakta- rak etmekte bulunan ecnebı. c~ et- değildir. Biz düşman menbaların -
. ır. Bu seneki fuarda birçok: husu-llerin sefirleri İzmir beledıyesınce dan çıkmı~ bile olsa haberleri neş -
kıretler ve sürprizler görmek müm- açılış törenine davet edilmi~ir. yetmekten korkmnyız. Bu hnteketin 

DikUi 2 (Husus\) - Çnndarlının bereket yılıdır. Fakat hastalık ve ha
No.rlıdere mevkiinde nllevt bir mesc- va şartlan bazı mahsullerin yıllık re. 
Ieden dolayı bir cinayet olmuştur. kolteleri üzerinde tesir yapmı,tır. 

Tütun rekoltesi, geçen seneden yÜJ 
de ıo :fazlnsUe 38,000 ton tahmhı e.. 
dllmektedir. Tütün re'koltesl hnkkı!t .. 
da kat'i rakamlar nncak bir ny r.on .. 
ra alınacaktır. EkUış gayet müsald.. 
dir. 

f tın olacaktır. Türkiyenin her tarn- B"t" otel lokanta, gazino ve yegane neticesi bir eğlenct:ye vesile 
ında b" k b" ""k . ·ı r u un • wı 'd' B k ı d 1 t'· n ırço uyu sanııyıcı e • r mumi istirahat ve eg enc'e teşkil etmesı ır. aş a tiir ii e o a-

lt~Ccnrlar ve muhtelif elişleri san"at- emsn: u b" ao geçir1l- mazdı. Azmimiz ancak daha kuv· -
"·I rı fuarn i!ltirak etmektedir. yerlerı son ırer 

Ali Güven, bahçıvan Ali Akkoyunlu. Üzüm rekol~. seçen sene rckol. 
nun kızına satruıan Musayı tabanca -tesinden 40.000 ton noksan\le 30.000 
k~unu Ue öldürmüştür. Katll yakR. ton olıı.rak ta.hmin edilmiştir. 

Pamuk rekoltesi hnkkında rakam 
verilml.ş.se de hava şartlarının te -



Hergün 

Yu..: Muhittin ._en 

Resimit •aJraıa : 

• Feliket felaketi, saadet 
aaadeti çeker, derler. İstianası 
olauyaa, hükmü mutlak bir 

Atınada hük\unet itlerini 
.ı-..uııe aLnı, olduğu tarihin" dördüncü aık olarak tatbik mahalJi bu-

ııJdönümünü atladık.. Yunanisıanın lur. O balede ••• 
J'eni tarihinde büyük bir devrio baş- F elikete ujradıysan içine 
luaaıc:ı olan bu tarih münasebetile. d'' ..... .. d • d ... _,_ •u __ . . .._._ . . . L uttüıun aıre en çabuk çık-
... ..aza IÇUI ao:uerımw ar~U~ya bak , d olmak • 
~ çevirmekle fayda vardır. ~~a ' .ma U • u:te• 

Buaünkü Yunan batvekili. ikti- dıı~ takdırde. de ~ ~~ ud 
4lıu me~iine aelip Yunaniatanın olduguna kendı kendını man
CWüli aiyasetine yeni bir iatikamet dırmalda batla ••• 
wnneie azınetiiii tarihe kadar bu 
ı.emleketin bütün dahili ve harici • 
Jilika mütegallibeainin elinde bir o- .................................................................................................... - ...... - ................................................ -~~ zaman zaman değişen ~ f:::::::·:·---::~·::::::::::::::::::::~~~:::;:::;::::;;;;;;;;~:::;:::;;;:;:::;:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::: 

:Veıü Yunaniatanın tqekkül ve t~ a e 1. r a e r ı e r • ,_.caktan batka bir teY değildi. [ ., h • .•.•• b J 
.... ül ıarihinôn tabii bU netkesi o- 1. 
.... bu vaziyet devam ettiii müd- ~ 
~. Yunanistan için hakiki ma-

=:~~- ~~ki k~~~:i:ri ::!~~~~; Iki h1rs1z kad1n Doktor tella/ları 
-- olan biçbir teY yap•lmJt değiJ.... r·••• .. ••••••••••••••••••••••••••• .... •••••••, 
dir. Bilakis, o siyaııi mütegallibeler \ 
oyunu Yunanistan• bir taraftan bü- Zlllntoya verdilıleri ilade- 1 tak ı•b edı•[ı•yor 
ıyük bir mailubiyet faciasına. di- de aoyduklan eve ınerdi- i 
ier laraftan da büyük bir kımrhğa 11en JayaytıTtılr. peMereden li 
eevketti. pdiklerini ilirol 

BiJba.... o de.rin son zamanla- ett:ler 1 
ıında Yunanistan çorba olmuş, '\. 
111emleketin bütün işleri durmu,, ·--···-· .. •••••••••••··-····-···.) 
J'Biaız politika t..rallubü ile uiraş- Eyühde Y ca imahall ed e Havuz-
mak 111oda, daha dojruau 'hastalık batı aokaiında 28 ayılı eYde otu· 
J.aliai abruttı. ran Emine admda bir kadımn eYine * evvelki gün açık bırakılan pencere-

Bay Metaksas hükümeti eline al
.. lktan eonra bütün o eski reumı 
,.Rtı: Bütün müe.ueselcri ve bÜtün 
miitegallibesi ile. Kendisinin teais 
ettiği sistem, doğrudur, daha ziya
ele şahsi olan bir sistem idi. Ancak, 
ller yeni sistem, bu gibi nhvalde, 
daima büyük bir .,ahsiyetin kendi 
tamile damgalanmaya mecburdur. 

Bununla beraber, Bay l\tetak!a
lln sistemi bir taraftan yeni bir re
Jime doğru teUmül etti ve bir ta
ıaftan da Yunanistanda yapıcı bir 
Clevrin kurulmasını t~min eyledi. O 
.-ınan gördük ki Yunımistanda bir 
•baadi siyaset -vardır; öyle bir ik
.-.di siyaset ki memleketteki kısır
ltia mukabil, seri ve geniş bir can
lalık uyandırmıştır. Gene gördük ki 
Yunanistanın bir milli müdafaa si
J'aseti vardır ve bu uğurda büyük 
emekler sarfedilmiş ve eserler vü
cude getirilmiştir. Nıhayet. şunu da 
aördük ki Yunaniatan, cirrninin kü
cüklüğüne raimen. kendisine bir de 
harici siyaset yapmıştır: Bilhassa 
hu aiyaset, milli bir siyaaet, müsta
lil bir siyaset oldu. Milli Yunan 
menfaallerinin temini gayeaini i:Ü
den ve hayallerden ziyade hakikat
Iere istinad eden bir siyaset. 

* Bay Metaksas bunları yaptı ve 
daha da bir çoklarını. Bu arada biz 
de bir kere daha şunu gördük ki 
fııkah parlamento rejimi Yunanit
tan için de tahribkar bir rejim ol-
mat -ve bu memleket bu rdimden 
lurtulduğu günden itibaren bir mil-
letin vatanı olmaya layık bir toprak 
haline gelm:ttir. Küçük Yunanista
DIIl bu hakika~ mesell. büvük 
Fransadan evvel tecrübe etmiş. ol-
dujvnu buraya kaydetmek te fay
Cialıdır. Bugün aörüyoruz ki Fransa 
a~ni hakikati anlamak ~n. büyük 
Lir ialıidama kadar aitrneğe mecbur 
olmuflur. 

dt ufutli.H. t.23i.c'}-eH 

Layi ei Regatb 

den hıraız girerek mühim miktarda 
eşya çalmı§tır . 

Zabıtanın tahkikah neticesinde 
bu ıhıraı:zlığın o civarda oturan Dür
dane Makas ve arkadaşı Sünbül a
dında iki kadın tarafından yapıldı
KI an~lmış, hırsız kadınların evin
de yapılan arapırınada Emineye 
aid qyalar bulunarak nıüaadere o
lunmu,tur. 

Eminenin evine merdiven daya
yarak pencereden girdiklerini itiraf 
eden hırsız kadınlar, dün müddei
umumilii:e teslim edilmiverdir. 

Bir tramvay arabas1 
tutuştu 

Vatman Hüsnünün idaresindeki 
213 aayılı Kurtulu§ - Beyazıd tram
vayı dün Sirkecide Re,adiye cad
desinden geçerken ani bir kontak 
neticesinde vatman yeri tutuşmuş
tur. Cereyan az aonra tramvaym 
diğer kısımların• sirayet ederek o
ralan da yakmağa başlamıştır. Bu 
sırada tramvayın içinde bulunan 
yolcular büyük bir telif ve korkuya 
kapılarak kendilerinı ~addeye at~ 
mışlardır. 

Bir müddet kendi kendine yanan 
tramvay cereyaııdan tecrid edilerek 
ate, ııöndürülmüt ve diğer arabala
rHl yardımile Sirkeciye getirilmiştir. 

Bir şekerci çırağı 
cereyana kapılarak 

öldü 
Pendikte tekerci Abdürrahimin 

dükkanında çıraklık yapan 1 8 yaş
larında Hilmi adında bir genç dün 
dükltandaki elektrık prizile oynar
ken. cereyana bpılmıt ve ölmüş
tür. Kaza etrafında zabıta ve adiiye 
tahkikat yapmaktaflır. 

Vapura binerken dÜfeD bir 
kadının eli ezildi 

Samatyada Kuleler aokaRıncb otn_ 
ran 22 yqla.nnda Sofya adınd~ bir 
tadm, dün Yalovaya gitmek üıere A
da -vapur l&kelMinden vapuca blner • 
ten mü.azenesini taybederek dil.ş _ 
m~. eli Satele ile npur a.raamda ka. 
larak ezilmi.ftir. 

lstanbulda sahte dişçiler de türedi, bunlar 
hakkında ağır ceza tatbik edilecek 

Yerlere tükürenlere karş1 mücadele 
Sıhhiye Vekaleti Müsteşarı Asım 

dün sabahki trenlc Ankaradan §eh
rimize ge1mif, tetJdklere haelamış-
tır. Müsteşar, ayni zamanda Kızılay 
umumi katibi bulunduğu için .,ehri
mizdeki Kızılay {aali} etini de göz
den geçirecektir. Sıhhiye v~kileti 
lstanbulun sıhhi durumu ile yakın
dan meşgul olmakta, hiçbir sari has
talığın çoğalroaSJna inıkan bırakmı
yacak tedbirler almaktadır. 

Şehrin sıhhi derdı hakkında İs
tanbul Sıhhat Müdürü Dr. Ali Rıza 
bir muharririmize tunları söylemie
tir: 

- Bir kısım açıkgözlerin oleJie
ri, umumi yerleri, istasyonları dola
,arak lstanbula gelen hastaları kan
dırdıkları, onlara baıı doktor isim
leri verdikleri Sıhhiye V ekaJetinin 
malumudur. Vekalet, son zamanda 
bu i1le esaslı bir mücadeleye geç· 
miş bulunmaktadır. Zabıta, vilayet 
ve kazalardaki dokto:darımıza tel
lallık eden bu gibi kimseleri takib 
etmektedir. Cürmümeşhud yapmak 
çok zor olduğu için heniiz açıkgöz
lerden hiç biri yakalanma~ rleğildir. 
Biz, Sthhiye V ekiJetinin emri üz~ 
rine mücadelemize devam edeceğiz. 

Son zamanlarda l.tanbulda ah-

Japon ajansı 
müme-;silinin ziyafeti 
Domei ajallSlnın Türkıyedeki mu. 

messili Bay Oya, dün aksam 'l'i.irk 
ıazetecUeri oereflne Aynpaşad:ı t.ı: • 
ki Japon serarethane binnsındR bir 
kolrleyl partiSI tertib etmı~ti:-. PıırU 

çok samımı bir hava içinde geçml~tlr. 
Sefır Kn.'ketunl, refikası ve lcerını~l 
davetiileti lznz etm~lerdır. Bu Vl!$11e 
ile seflr türkçe olarak kısa bır ht•:ı
bede bulunmu~tur. Muharrem Feyzi 
Togay gazeteciler namına seflrin hi
tabeslne teşekkür etmiştir. 

te diKilerin türemiş o!duğu haber 
alınmı~tır. Takma di~ yapanlardan 
bazılannın diş çektikleri, di~ tedavi 
ettikleri öğyenilince bu gibi kimse
ler sıkı bir ,ekilde kontrol altına a
lındı. Sahte ditçilik yapanlar yaka
landıkları takdirde haldarında en 
ağır ceza tatbik edilecektir. 

Bu yaz tifo ve tifüs vak"aları çok 
azdır. Ancak haftada bit vak'aya 
tesadüf edilmektedir ki bu da nor
mııldir. 

Halkımız• bir türlü yere tükürme 
itiyadından vazgeçiremiyoruz. Sa
bahları büyük caddeler ve köprü 
üstü tükrükterden yere bııkılamaz 
hııl alıyor. Bu i~le esash bir müca
dele açmak zamanı gelmiııtir. Ve
remliler için 1stanbuld3ki haetııne· 
lerde yatak adedi çoğaltılacaktı. 
Malzeme ve demir •ıkıntısı bu e
melimizi tahakkuk ettirmiyor. Bu 
suretle bu •ene dört yiiz v~rem ya
tağını kazanamıyacağız demektir. 

lstanbulda lkullanılnmıyaee.k su
lan alakadarlarıı bilJirdik. Demir 
boru buhranı devam ettikçe §ehir· 
de bazı mahzurlu suları kullanmak
ta devam etmek mecburiyetinde ka
lacağız. n 

Bir kamyon 
hendeğe yuvarlandı 
Beykozda oturan ,oför Mehme· 

din idaresindeki 3991 sayılı kam
yon, dün Mahmudtevket köyü ci· 
vanndan geçerken yolun sağındaki 
hendeğe yuvarlanınıştır. 

Bu kaza neticesinde kamyon ta
mamen hasara uğramış, şoför Meh· 
med de müteaddid yerlerinden ağır 
surette ynralanmıştu. 

Yaralı şoför tedavi ec3:lmek üze
re Nümune hastanesine kaldırıl
mı!!br. 

,-·······-·······················-···············-········································-······, 
ISTER INAN, ISTER INANMA 1 

İnglllz gazeteleri muharebentn lizler için 10, İtalyanlar ic;in de 20 
ba.Şlad:#ı gfindcn~eri Trabhıs hu- ölü rakamını ihtiva ediyor, 
dudunda İng!ltz ve İtalyan kuvvet~ O halde Trnblus hududu denlle.ı 
lerinin verdiklerı zayiatın bir biU\n_ yerde gerçekten çarpışılmUJ oldu _ 
çosunu yaptılar. Bu blH'mço İngL Runa: 

ISTER INAN, ISTER INANMA 1 

Eceli gelince 
r·············································"' 
ÇtımtıfU4haneJe borunun i 
patlcıma.aile latqlmıarak Ö· i 
len kadınlar oraya lıomıu· ~ 

larına velıalet etmeye E 

gitmitler i 
'····································· .. ······.) 

Beyoğlunda kuduz hastanesinde 
çamatır kazanının patlamasile, iki 
işçi kadının feci şekilde başlanarak 
öldüklerini, dün yazmı,tık. Kazanın 
tahkikatına müddeiumumi muavin~ 
)erinden Rqad Saka el koymuş, 
tahkikat aonunda elde edilen tafsi
lat çok acıklı bir mahiyet arzetmiıJ
tir. Kazanın kurbanı olan iki kadı
nın, hayatın feci bir cilvesinc uğra
dıklan anla,ılmı~tır. 

Çama~ırhanenin işçisi Emine o 
gün rahatsızlığı dolayısile ieine gi
dememiş. yerine annesi NimetulJah 
ile kom,usu Rukiyeyi göndermiştir. 
tki kadın Emineye vekaleten hasta
neye gitmitler, kaza vukua eel
miştir. 

Kaza mahallinde dün adliyece 
bir tekif 1fllpılmıştır. Hadisenin 
mea'ulü olup olmadığı araştmlmak
tadır. 

Yugos av ticaret 
naz1r1 izmire 

ge'ecek 
Ticaret Ve.kili Nazmi TopçuoAlu, 

Yugoslav ticaret mzın Dr. tnn A:ı
ders'i İzmir enternasyonal fuannı zi
yarete davet etml4tır. 

Bu daveti itabul etmiş olan ticaret 
nazırı fuarın açılışı SU1L'lında mem
Jeketimize gelecektir. Yugoslav nazı. 
nnın memletetim3zde bulundu~u 
müddet urtında Türk _ YugoslP.v tl
cari ,·aziyetınln gözden geciı11eceği 
ve bunu takviyeye matuf tedbirlerin 
alma~ı tahmin olunmnktad!r. 

Türk - Yugoslav afyon 
anlaşması altı ~y daha 

temdid edilecek 
Türkiye ile Yugoslavya ara.ııında 

mevcud afyon anla.şmumın müddetl 
Ibitmek üzeredir. Her tki memleketin 
iktısadi menfaatine uygun görülen 
bu anla.şmanın yeniden temdldi ka _ 
rarlaşmL§ bulunmaktadır. Haber al. 
dı~ımıza göre anltlfl11a e ay müddetle 
uzatılacaktır. 

Adiiye Vekil: yann Ankaraya 
gidecek 

Bir müddettenberi ~hrtmizde bu. 
ıunan Adiiye Vekili Pethi Okyar, ya
nnki ekspn&e Ankaraya dönceM • 
ttr. 

Sözün kı s ası 
Nal ve Mz·h-ihtiklirı 

E. Eıa-. Talu 

F iatları mürakabe komia • 
yonu ---ekaik olmasın- ça 

lıtıyor. Biz. meaell Boğaziçinde. 
kuzu etini yetmit be~e. :ıerzevatlt; 
meyvayı ateş pahasına yi)JC)ıuz, bakı

kallara bayağı haraç ödüyoruz am• 
ma, yann öbüraüa blaya. nalınCI 
~iv?sine, nitadıra. termos şişesine 
ıhtıyacımız olursa değer fiatından 
fazlasına almıyacağınıızdan, alda • 
tılmıyacağımızdan emin olabiliriz. 

Şimdi de, Allah razı olaun, muh• 
terem komisyon, memlekette, bir 
nal ve mıh ihtikarı yapılmakta ol • 
duğunu sezmi1, buna kartı tedbir • 
ler düşiinüyormuş. 

Bir ay evveliaine kadar S25 ku
ruııa satılan kunduraların bir• 
denbire yedi yüz altmı1 kuruşa çık• 
tığını görüp içlenirken, ayakkabi 
ihtiyacından vareste kalan hayvan• 
ların 111 aralık bizden mes'ud ol • 
duklarını düşünmüttüm. 

Meğer, zamanın te.irlerinden oll"' 
lann da masun kalmamaları mu • 
.kaddermitl. İtte timdi, at, e,ek, k.
tır ve öküz makulesi de ihtikar da• 
laverelerinden müteessir olmala 
namzed bulunuyor. 

Fakat. nal ile mı hı n nedrete u i • 
ramasından ve palıaya çıkmasındane 
aadece hayvanat sahibieri değiL 
Cümhuriyet Tefikimizde aeneler • 
denberi, Nalına - Mıhına meharet
le çekiç aaiJıyan aevgili ve kıynıetH 
meslekdaşımız Abidin Daver de 
şüphesiz endişe duyacaktır. 

lndirdiği darbelerin, ~imdiye b"' 
dar, ölçü ve şiddetini ancak kendi 
kanaatine uydurmaia alıfl'tllt bir ga: 
zeteci için bundan böyle nal ve mili 
bulamamak kayguau ile daha ziyr 
de teenniye mecbur olmak züç te)"" 
dir. 

Bununla beraber, mademki ile! 
fiat mürakabe komisyonu vaz'ıyed 
eylemit bulunuyor, aaym nrlutdat~ "' 
mızın kat'iyen taaalanmamaaını .,. 
ümid kesmemesini tavaiye eder, aö
zümü Nedim'in methur beytini to 
selele koyarak ve Abidin Daver• 
ithaf ederek biliririm: .ç.-. ~ ....... .-

ault ...... 
Kınlan mıb, ezilen ıaa'li Idiheyiili 

olsun b 

e. clzl!em ~tSt,. 
Hars~z bir çocuk bir ay 
hapse mahkOm edildi 

Dün Kapalıçarşıda büyük 
bir kurnazlıkla bir dülekin aa • 
hibinin parasını çalan Yakovos ir 
minde 1 5 yaşlannda bir çocuk, ya"' 
kalanarak adliyeye verilmittir. 

Suçlu çocuk çarşıda Vasilin diik" 
kanına girerek, bir telefon muha"r' 
resi yapacağını söylemif, Vasil d• 
buna mü~ade etmiştir. Y ako-.rol 
telefonun batına geçmif ve ahizeY' 
kulağına götürüp, rasgele bir nU"' 
marayı çevirmietir. Bu suretle, dü~ 
kanemın gözü önünde, onu gai'P 
avlıyarak, telefona yakın bir yerd• 
duvarda asılı bir ceketin eebinc!ell 
içinde 1 5 lira bulunan cüzdan il• 
bir dolma kalemi qırmıtbr. Butüll 
bunlar bir dak:ika içerisinde olan~ 
ve dükkln sahibi çocuğun mehartıP 
sayesinde hiçbir ~eyin farkına varr' 
mamıttıT. Yakovo. telefonla görür 
tüiünü aöyliyeıek çıkıp gitıni4, Vr 
sil de" bilahare gafil avlandıiını aır 
lıyarak, poliae müracaat elm~tit• 

Dün yakalanan küçük hıraız d.r 
hal adliyeye verilmi4 ve Sultanalr' 
med 3 ncü sulh c:e:ıa trahkemain~ 
muhakeme edildikten aonra. sull' 
aabit olarak 1 ay müddetle haP" 
malııkllm "Ye hemen tevkif ohaW' 
mu~'f. 

.......... lliftilitiaMıa: 5 Atu.s
tGI Ml Pazarteal ıünü Reeeb aymm 
I*IDe mtiaadıf olmakla önümüzdeki 
~ akşamı (CUma gecesi> Lcy
leı Regalb olduRu ilftn olunur. 

Yaralı kadın tedni edilmek ftzere 
Senjorj hastanesine kaldınlmıştır. 

ccSo11 Poala» nın edebi tefr:Juuı: 6 seyı-ederdi. l~e bu esnada, kırmızı neticede kendi ale) h ine çevrilirdi. mek için bir sual daA. bekledi. Tir· Tiıyal kalfa. meraktan atla deiilı 
üniformasile, doru kiiheylJmının ü- Bir gün. sarayın ) clflı kalfaların- ya) ka lfa, onun bu temayülünü his.- ad ba 1uzuı IZbrablannı miimkiitl" 
zerinde bir Apolion heykeli gibi du- dan Tiryal kalfa adında müşfik, ra- aetti. le tetlün eylemek enditeaile ,.rtl 
ran anlı, ~nlı Türk çocuğunu gör- him bir kadıncağız, küçük Izniyarın - Gel kız.ıml Gel yavruml di • ediyordu. 

'·· ........................... ---····--· .. -· .. -·---···· .. ·-.. --.. ·-·--·.J 

mü~ ve hemencecik sevmi.,ti. yanına sokularak: ye okfl)'arak, o eanada tenha ba - - Söyle, ~lldc1iunl Beoidl 
Bu sevdayı. lzniyar, kemiıici bir - A kızı dedi; ne yiyor, ne içi- lunan kahve ocağına götürdü. çok uzun tecrübem vardır. Bak1 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

sır olarak gönlünde aylarca sakla - yorsun. Lades kemiğine döndün. Orada kar,ı kar§ı)a oturdular. Saçlanm başımda iki renk old• 
mıııtı. Genç ve yakı~klı zabitin ha- Gözlerin çukura kaçtı, gül yanakla- Dünya zevklerinin her türlüaünden Gene de eeo bilirsin amma. ..... 
yali her gece riiyasına girip, tıAbah- rın soldu, aarardL Eakiden sen böy- mahnı.m olarak geçen ömründe. ih- ne olduiunu bir türlü a(;ylemedi .. 
la ra kadar benliği ni iz'aç ediyordu. le değildi n. Ne oldu sana~ Nen tiyar kadının tek bir tey de hevesi üzüntüden kurtulmanın elbette bl't 

Pe.ıtevniyal Valide Sultan çok \gibi vak"alara sebebiyet verilme - Yemeden içmeden kesilmi-,ti. Ne,·~- var) kalmıştı: Analıkı yolunu öğretirim aanıyorum. 
mağrur ve mutaazzım bir kadındı. mesini iraele eylemişti. Kendisini, ııi büsbütün kaybolmu,, mizaçına Seei öyle tatlı idi, söyleyişinde öy Bu hevesini tatmin edememek o-- _ KaHacığım.. 
O güne kadar bin nazü oWıı içe- kendi kapı..sını beğc!tUTliyen, istemi- bir hırçınlık, nohranlık gelmişti. Ne le bir samimilik vardı ki. genç kız. nun zavallı aönlünde daimi bir hic- _ Evet, kızım. 
Yiainde yanından ayırmadıiı. evla- yen her hangi bir kimsenin derhal kanuna, ne de piyanoya el sÜTÜ - su bakışlı mavi gözlerini bir anne - ran doğurmuştu. Bundan dolayı ço-

d k ı . k · d w J d - Hayır. Söyliyemiyeceği&ılt 
ının oynuna ayı gör ügii zni - d e.dilmesini umumi bir kaide yap- yordu. Fırsat buldukça odasına çe- ye tevcih eder gibi, kaldudı ve ken- cuklara, pek gençlere evlld na:ıa -yarı bizzat isticvaha teıaoezziil et • mıştı. Bu kaideye ıöre Izniyar da, kiliyor, sapmı' olduğu çıkmazdan duine bu alakayı göııtere.n kadıDın rile bakıyor, onlan oqamaktan de- Derdim çok büyük. benim. 

k 
· • "k" · b"l - l.n ya. IÇ. ini botalbr, hafiflet"' 

Jlliyerek, hare etının saı ını ı Ya- derhal saraydaD uzaklaştırılmıştı. kurtulmanın çarelerini düşünüyor - yüzüne uzun uzun bakt:.. rin bir haz duyuyordu. .,. 
•ta sordurmu1tu. Kızcagvızın böyle bir nimeti tep- du Likin gene susuy\lr, cevab ver - Izniyarın ellerini lu~ndi avuçları- sin. 

Likin Izniyar cevab venniyordu. mesindeki hikmet, arası çok geç - Derdini söylemiyen derman bu- mekle sırrını birdenbire ifşa etmek~ mn içine alarak, sene sordu: - Bana danlacaksın. 
med en belli olmuştu. O, hünktmn lamaz. Izniyar da bu hakikale ni - ten korkuyordu. - Nen var, pzelim) Hasta mı· - Danlmam. Niçin danlayıJIII 
muhafazasına memur hasııa sipahi hayet kail olmuttu. kiai yakan sırrı Tiryal kalfanın buru~uk eli, lzniya- sın) Bir yerin mi ağrıyor) Bir kabahat mi itledin, yokaa) etti 
bölüiünden, Nazif isminde yosma tevdi edecek , emin bir der d ortağı sarma saçlarının üzerine wıulca - Hayır, kalfam ı - Kabahatim yok. Ben ne 
bir mülazime zönül vermifti. Cu - aradı. Kendi akra:ılanna kat'iyen Seai daha da halavetlencli; - Öyle ise batka bir derdin var, isem kendime ettim. 
madan Cuma ya Abdülaziz sdlm - gÜ'venemiyordu. Valide Sultanen, feri sönmek üzere bulunan gözlerin senin. Söyle bakalım da, belki hir - Anlamıyorum, sfizelim 1 
lıia l(itmek üzere saltanat arabası- tasavvurlarını he Ili eden teveccühü, pnaarlarmda birer damla Jat belir - çaresini huluruz. - Kalfam 1 
aa biDerkea. küçük İzlıjyar, dijer her birini birer rak1h Yaziyerine di.. Çocuk bala aaauyordu. Hakikati - Ne var, aüzelim? 

birlikte aokmuttu. Jtmaen..ıe,t. onlara ~ O z_..a, ._ pUi w--. ibar ~ia liZIID aelen ceureti oel - - Dea çok 
7eAılall!~e ~~re.ı,e ,.,..._ ..... &,w -.dmıl ... ....._ .......... _ fakat. 
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Ziraat ve Inbisarlar 
Vekilierinin Konya ve 
Kntabyada telkikieri 

Paraşütçülerimizin 
gösterileri yurdda 
alika uyandırdı 

Molotofun nutku 
f••••••••••••••·'YAZAN •••••••••••••••• 

1

1 
Emekli 6eneTtd 1 

ll. Emir Erkilet • .:~~.;o.sta.nın ukert muharrirl! ...................................... 
ııMüıtefildere kartı büyük bir 

hıuvaffakiyet kazanan Almanya, 
~~ hedefine henüz varmaınıştır». 
b'vrupanın bugün ya adığı büyük 
ed hakikati bütün çıplakJığile ifade 
y en bu sözler, iki gün evvel Sov
lt et Şuralan birliği ) edinci yüksek 
o~aeyinin ictimaı münasebetıle si-

Yası bir k .. ı· H .. lC nutu soy ıyen ancıye 
orniaeri bay Molotofundur. 
. Sovyetlerin ba§ ve :hariciye ko -

:~k~· filvaki, dün)·anın ve bilhas
ta lt amızın en çok aydınlığa muh
b~ olduğu bir sırada, bazı Avnıpa 
.. klarını açan vazih siyasi sözler 

hYledi. Bunlann baolıca kıymeti 
a e.r türlü dostluk yapmacıklarından 

drı, tortusuz ve berrak olmalarında
ır B d b f • IÖ • .un an &§ka, Moloto u~ ~enı 

1 ~~n. Sovyetlerin Avrupa nadıae
terını naaıl mütalea ettiklerini gös-
errneleri itibarile de pek chemmi -

Yetlidirler. 

lad~eHm, ideoloji ve siyasi ve ikti
''klı ~enfaatler bakımından Bol~e-

ı. erın Nazilerle hiç bir zaman aa
hıırn· j l 1 ve dost olamıyacaklannı ve 
ta Yanlarla geçineıniyecekleri zan 

vj e hesab edenler vardır. Kezalik, 
n ')'-ı . gı ı~erin Sovyetlcrle dostluk te-
İ~~ eder.ek onların Atmanlar~a. ar~ .. 
.. nı nıhayet bozab:leceklımnı du

IUnenler de mevcuddur. Molotofun 
rıutkunda bütün bunlara cevab ver
rnek için «Avrupa hadiselerinin ce
:rteYan tarzı Sovyet - Alman ademi 
eca .. d k t vuz anla,masını zayıflatma ı -
hn baeka bilakis akledilmesinin 

e ernrniyetini ve müstakbel inkişafı
~1 kaydetmiştir.)) dedi. Ve !talya ;.h olan Sovyet münasebetlerinin sa
Sa bulduğunu kaydettikten 11onra 

0
VYet-lngiliz münasebetlerinin lehi

neld bir inki,af beklemenin rnüşkül o ~~~ . B ifUnun bilhassa ilfıve ettı. . 
u aö .. Jerin Almaniann lngılte-re .. • 

Ye taarruza hazırlandıklan bir sı-
rada söylenmit olmalannın AL-nan
Ya için, bilhassa büyük bir kıymeti 
Vardır. Çünkü bu aöz1CT. her teYden 
eVvel, Alman milletine prkta aüku
llet vadetmekle itminan ve itimad 
Vereceklerdir. 

Evet Almanya, Molotofa göre, 
rnüttefiklere karşı büyük bir muvaf
fakiyet kazanmasına ve Fransayı 
Yere sermesine rağmen cıesas hede
fine henüz varmamıştır)). Filvalci 
19 T emmuzda Alma :-ı Führeri sulh 
hakkında anlaşmak üzere Ingiltere
Ye bir hitabede bulunmu,tur. Fakat 
bilindiği gibi, Ingiliz hükumeti bu 
t~klifte Ingilterenin tesliminin isto
hıldiğini görmüş ve zafere kadar 
~rbe devam edeceği cevabını ver

Tnış tir. 
Molotofa göre. harbin ilk yılı bit

rnek üzeredir· fnkat Ingiltere, )-al
~ıı batına kaİmasına ve Alman) n 
•1° Haziranda harbe giren halyn 
lıetlc· w a vıye olunmaııına rngmen. 
~~~~hanın her bir kı,mında bulunan 
~~~ten-ılekelerini vermemek ıı ve 
.ıc. unya halcimi}·etini idame etmek ı> 
ıçın lı b d d k • B se-beb ar e evam e e~:.e tır. u .. 

.. le Molotof fıharbin ııonu henuz 
lroz"k u ınernektedirıı divor. 
c:a~Ancak, Molotofun 'harbin uzaya-
l g.ına olan kanaati. Almanyanın 1 ~~gıltere adasına bir ihraç hareke
ı•ne <:Ür' et edemiyeceg~i dalayısile 
nar~ J d rı· ın ngihereye lcarşı sadece e-
~~ltı Ve ba~a harbleri hali~de ve 
~. P. atıcı mahıyette uz.ıyıp gıdece -
Rını tahmin etmekte olmasından 
:•dır') Yoksa Hitler Ingiltere ada
t ını istila etse 'dahi harbin bir taraf
A Al~anya-ltalya ve di~er cihette 
rnerıkaya dayanan Ingiltere ara -

ııınd d d ~· d" a enizlerde dewım e eeeg1 
IJşün<:esinden midır} Tabii bilemi

~?ru2· Belki her iki mülahftn varid
~~ Ancak Molotofun harbin uzaya

haltını ifad*" etmek istemekle bera .. 
elr harbin tevessü edebilecd!inden 

lls a b h h' b'r te) . ll setmPmesi ve buna ıe ı 
rnıhde bu)unmftması biJha•sa 

Tnenınun olunacak bir ~Pydir. 

~t.~&t. 
.....____ -
Zelzele devam 

ediyor 
._Zara 3 (A.A) _ Biri dün gece 
, •• 

1
lt ll de hafif, diğer ikisi de bu

lt~ 3.30 ve 5 de olmak üzere muh
f tiddette üç zdlıele olmuttur. 

Kütahya 3 (A.A.J - Burada mesı ıçın bunun tevsi edilmesini 
bulunmakta olan Ziraat Vekili Muh alakadariara bildirmiııir. 
lia Erkmen dün .komutanlığı ziyaret Konya 3 (AA.) - lnhisadar 

d · · Vekili Raif Karadeniz, Koçhisar eylemi• ve huııusi i arenın zıraat 
" gölündeki Yavşan tuzlalarında tet-

atölyelerini, tamirhanesini ve ay - kikatta bulunduktan sonra dün teh-
ğır deposunu tefti~ elmi~tir. rimize gelmiotir. 

Ziraat Vekili müteakiben zira - İnhiaaTlar Vekili müteakiben 
at vekiletine aid fidanlıkta tetki- komutanlığa, belediyeye, partiye 
katta bulunmuş ve bu fidanlıktan iadei ziyarette bulunmu§ ve inhi -
büyük mikyasta istifade edilebil - sarlar idaresini teftio eylemittir. 

Krup fabrikası yeniden 
bombalandi 

Garbi Anadoluda mahsul 
bollugu 

(Ba~rafa ı inci sayfadal (Baştarafı l Inci sayfadal 
Easende, Ingiliz tayyareleri slrlerjne rağmen geçen seneden yüz_ 

Krupp fabrikalarına müteaddid isa- de on ibe, fazla olduğu tahmin edil_ 

betler yapmı• ve taaıdlan bomba - mektedir. PamUkların ikalltesl ga -
• yet iyidir. Jann tevlid ettiği muhtelif yaniın-

ları kaydetmişlerdir. 
Londra, 3 (A.A.) - Ingiliz ha

va kuvvetlerinin dünkü hücumlan: 
nın taEsilatını veren ha,.a. ~ez.~~etı 
istihbarat bürosunun bıldırdıgıne 
nazaran Halanda üzerinde yapılan 
hücumlarda Amsterdam civarında 
Schipol tayyare ~eyd~nında Y~~d~ 
bulunan müteaddıd dort motorlu 
tayyareler hasara uğratılmışbr. 

Bu sene zeytın sencsidir. Pamuk 
mahsulü SO senedenberi rest.ıanmı _ 
yan bir bereket göstermektedir. Zey_ 
tinynğı rekoıtesl de zeytın nisbetin_ 
de fazla olacaktır. 

Palamut mahsulü çok berekeU'dJr. 
Rekoltesi, geçen seneden yüzde 20 
fazladır. 

Hububat rekoltelerinde ar.tma nL~ 
beti yüzde sekizden yirmiye kadar
dır. 

Knoclte -BelçLkadn- blr t-ıyyıı.re 
dafi illataryası 300 metre nlçaklarn ka 
dar dalan tayyarelcrimi'ıln attıkları Anason rekoltesı, anasonların ha_ 
bombalarin Jskô.t edilmiştir. Dün ak_ 
şamki hü('umlarda Hamburg dokla -
rında çıkarılan yangınlar 80 kilomet
reden görülmüştür. Salzbergende bir 

va ~antıarından mi!teesslr olmasın_ 
da.n dolayı gayet azdır. Ç~ooe a -

nason mahsulü urar gördütü gibi 

petrol tasfiyehanesi üzerine 8 ron a_ ~=~~~ .. ~.~ .. ~~~ .. !~:.~ .. ~~~.~:. 
tırlıtında, yüksek infilftık kabiliyetli 
bombalar ve yangın bombaları atıı _ 
mıştır. Tayyareler1n mürettebatı şid
detJl fnfilflklnrın vukubuldutunu ve 
yangınların çıktığını haber vermek -
tedirler. 

Alman tebliği 
Berlin 3 (A.A.) - Alman başku -

mandnnlığı tebli~i: 

3 ,A#ustos gecesi İngUterede tay _ 
yare dafi ba taryaluı ve benzin de -
IPOlarına ikaJ'llı rnüteaddld rnünferid 
hüeumlar yap~nlıştı:r. Btı hüctımlar 
netleesinde Thameshun benzin de -
palarında yangınlar çıktılı haber 
verilmektedir. 

Hindistanda da 
tayyare fabrikası 

kuruluyor 
3 (A:.A.) - Royter . Nevyork 

ajansından: 
Nevyork Herald Tribun iazete-

sinde okunmuştur: • 
Hindistanın muazzam menabı ve 

vesaitini seferber etmei!e medar o
lacak tayyare, makine V" saire sa-

t almak üzere Hindi tandan Arne-
ın 1 · · B h ·kava bir h~yc:t ge mı•tır. u eye-

tr~ ~ za!llndan biri. Hindistanda A-
ın a 1 . . 'd . 1 

merikan mühendis erınıı\ı aresı ~ : 
tında bir tııyyare fabna.a~ı tesısı 
maksadile büvük bir Amerı1kan f~~-'k ·ı •ı'mdiden müzakere ere gırı· n ası e " . • 
eilmiş olduğunu aöylemı.,tır. 

Ankarada imza 
edilen protokol 
(Baştarafı ı Inci sayfada) 

nezaret, bu anlaşmaların tatbi -
ki anında zuhuru muhtemel 
müşkülitJarı hal ve Türkiye ile 
Yugoıılavya arasındaki ticaret 
mübadeleleriıli takviyeye salih 
çareleri tahariri etmelde mı.ikd
ld ve iki memleketin her birin
de mütekabilen büktimleri tara-
fmdan tayin edilecek reia ile bir 
azadan mürekkeb olup birbirie
rile doğrudan doğruya temas 
edeeek ve muhtelit Türk - Yu -
goslavya komisyonu halinde as
gari alh ayda bir toplanacak o
lan birer hükumet komisyonu -
nun teşkili me2:kur protokol 
ile kabul edilmiştir. 

Türk - Yugoslav murahhas -
ları, afyonun ihracına mütedair 
31 Mart 1939 taıihli Türk-
Yugoslav anla masının esas 
noktalı.nna dokunulmakııızm 
bu anla§lllanın bazı hükümlerini 
yeni icabiara uydurmak üzere 
bugün Ankarada uyrıc:a mun -
zam bir protokol inıza etnıitler
dir. 

Bugün L A L E Sinemasında 
K E Ş iF A L A YI Türk çe 
EROLL F .YNN • OLIViA DE HAViLLAND 

2 - ATEŞLi KADlN 
GINGER ROGERS • JAMES STW ARTS 

Nakleden: Muazze:z. Talt•in Berlıand. 

Dernek ki T urhanın al-
çakça kurduğu tı.:zağa e -
hemmiyet vermiyor, Ze~n;~i~ 
bilerek ve istiyerek ~n~. g~t~gını 
zannediyordul Ne wmukt 'ı~·ıt. am
dı bul Bütün varlı5;ı. a. ının ve 

.. dünün her zerresıle ona 
vucu d' . . 
bağlı iken onun ken ısını sev~e-

d
.w• . ve ba!!ka bir kadını ııevdı -
ıgını ' ~ f' d -·ı · w• . tasavvur etmek ka ı egı mış 

gıibn~ b " de böyle feci bir şüph.e 
gı ı ır •. h' b 

1 d kalmak ne mut ~~ ır 
atın a 
şeydi Yarabbil •. 

Zavallı sade ruhlu ve ıyı kalb-
~ b 1 O yalnız ve yalnız 

li Zeyne · ' onun Han -
kocasını sevıyor ve d .. . . .. 

d sevdiğine inan ıgı IÇID .. u -
anı . · d yuıı:nıru-

midsiz bir itkence ıçm e •-
)np gidiyor, etrafında d oletan 

ı di içinde yaşıyordu. Kimseye bir 
fenalığı dokunmadığı halde dört 
tarafının düşmanla sarılmı1 oldu
ğunu ne bilsin 1 

Saat üç buçuk vakitleri kapı 
çalınınca, ilkin Halükun geldiKini 
zannederek ııevinçle titredi; fa -
kat gelenin Saffet Hanım oldu -
ğunu gördüğü zaman bu sevinci 
evvela hayrete. sonra derin bir 
azaba münkalib oldu. Kayınva -
Jidesi acaba gene kendisine o ac:ı 
sözleri tekrarlamak iç;n mi gel
mi§ti) 

Maamafih, kalbindeki üzün -
tüyü mümkün olduğu kadar giz -
lemeğe muvaffak olarak onu gii
Jer yüzle kal"flladı ve derha l _. 

rahatini temia etmeie. - P7 

Molotof Yoldaşın 
nutku münasebetile 
Yazan 1 Selim Ragıp E me~ 

S ovyetJer Biriiii iera beyeti re_ 
1si ve harici tl}er komlserl Mo_ 

ıotot Yoldq taratından Sovyet Rus- A"khisar 3 (A.A.) - Hava Ku- böyle maddi "\'e manevi eser~rwı• 
yanm harici aiyaset.i hakkında söy - rumuna memub iki tayyare dün sa- hesap vermekte olduğunu aöy·Jeı.U.•a 
lenen nutku dikkatle gözden geçlr - bah buraya gelmişler ve halkın çoş- tir. 
miş bulunuyoruz. Bu nut.kun, bizden kun tezahüratile lı:ar§ılanmışlardır. Nutukları takiben gösterilere 
bahseden tısnı miinasebetile de in- Tayyareci ve paratütçülerimiz uçuo Janmış ve tayyarecilerimizin hare 
ki.sara uğradılunw söylemekten Iten ve atlama gösterilerine başlamadan ketleri ve paraşütçülerimiıin atla 
dinmi aıamıyoruz. Molotof Yoldaşın önce tayyare müfettişi söylediği bir yışları meydanda topln':l.lnı!l 
sözlerinde bir ka9 nokta vardır Id nutukta memleket içinde yapılmak-
hususi bir ehemmlyeti halzdirler. ta olan bu hava seyahatlerinin mak binlerce halkın çotkun ve içten te-

l - Çıkan şaylalar bilatma Al - sad ve gayelerini izah etmiş ve bu zahüratile takib olunmuştur. 
manya ile Sovyet Rusya münase arada Türk milletinin milli havacı- Tayyarec:i ve paraşütçülerimiz 
batının ly~. lığa karşı gösterdiği y:ıkın alakaya şereflerine verilen ziyafette 

2 -'İtalya ile münasebetlerin sa - Hava Kurumunun Türk miJJetine duktan sonra İzmire dönmü§lerdir,. 
lah bulmakta oldu~u. 

3 -İngiliz _ Sovyet Rusya müna -
sebetlerini Inldşar ettirmekte görü -
len zorluk; 

4 - Türkiye lle olan vaziyette yenı 
bir d~~ikllk hasıl olmadı~. 

Harbe devam eden 
Fransizlar ölüm 

cezas1na çarpllacak 
Vichy 3 (AA.) - Hnvas ajan~ 

sı bildiriyor: 

Yabancı ordularda hizmet kabul 
eden Fransızlarla yabancı bir devlet 
için asker kaydeden ve toplıyan her 
Fransız, bu yabancı devlet Fransa 
ile harb halinde olmasa dahi, iha
netle itharn ve ölüm ceznt~ına mah
kum edilecektir. 

Salzburg 
görüşmelerinin 

neticeleri 
Londra 3 (A.A.) - Salzburc 

görüşmeleri üzerine de RomanyaniQ 

istiklalini muhafaza kanaatinde ol • 
duğu hakkındaki habe:ler Londra

da biraz safderunluk 'Jiarak telik• 

ki edilmektedir. Slovakyanın ve 
Danimarkanın akibeti hatırlardadır 

Bu haib başladılı zaman Almanya 
i1e Sovyet Rusya arasında herhangi 
bir menfaat çarplfDlasına bel ba~la_ 
manm beyhudelijtl ~lkfı.r bir surette 
tendini göstertyorou. On bir aylık 

bir harbden sonra Sovyet Rusyanın 
en saHihiyetu bir adamı tarafından 

tm haJdkatin teyiden beyan olunma
sı bu görüşteki isabet! tevsik etmiş 
oldu. Nitekim İtalya ne herhangi bir 
ya.lonlaşnanın mümkün olamıyaca -
iını Iddia edenlere de siyasette her 
ihtimalin bir tmUn ynratabilecc~nl 
isbat eylemlş bulundu. Hükumet, FTanaızları terkettik -

Tüıık _ Sovyet miinaseba.tının yenı leri topraklara derhal dönrneğe da
bir deği.şlklik anetınediği key!iyetine vet etmektedir. 15 Ağustos 1940 
gelince, komşumuzla olan dosttuRu _ dan evvel dönmiyenler af!cdjlmı ~ 

ve Romanyanın, şimdiki protesto • 

}arına rağmen yakandaki memle • 
ketlerin akibetine uğraması muhte
meldir. 

muzun na.sll 1rnvveUl bir esas::ı lsti - yeceklerdir. Rumen devlet adamları Hitler 
tarafından Romanyada ((Wagner» 

Un diye tavsif edilen bir seki1de 
kaTFlanrnlf ve kendilerine Macar i.
teklerinin süratle tatmini lüzumu 
bildirilmi§tir. 

nad ettiğini dli.şiinürsek, Molotof -----------
Yolda.,ın bu ifadesinden inkto;ar duy_ Fransa da gıda 
makta l:endimi'LI haklı buluruz. 

Milli mücadelenin en k:aranh!c de - maddeleri aza)dı 
virlerinde ya•km bir müzaheret. gör _ 
dfi~ümüz Sovyet Rusyaya, knrnntlne 
edilmi., lbir vazlyete sokulmuş olma -
sına rağmen, pftrfizsüz bir all\ka ile 
bağlandık. Bu alflkanın en kuvvfit.ll 
delilini de, gnrb devletlerlle yapılan 
anlasmaya U~ve ettirdiğimiz iki nu -
maralı protokolla sarih blr surette 
gösterdrk Het' fhtlmale ve herhangi 
bir tecelliY.e ra{tmeıı alevhlne yapı _ 
lacak hiç blr harekAta ı,tırak etmL 
yece~imlzi IlAn eyled(iimiz bir meın
leketc karşı, sanrvoruz ki bundan da_ 
ha açık ve kuvvetli bir dostluk eseri 
gösteremezdlk. Molotof Yoldasın nnt_ 
kile inklsara ~dığımızı söyledi~! _ 
miz zaman, hafızamız, kuvvetli bir 
tedat reaksiyonu Içinde. hep bu hfi -
diseleri tekrar1amaktadır. 

Maamati-b değlşnemet demek. ne 
kötüye gitmek. ne de daha çok iyi 

Clermont - Ferrand 3 (A.A.) 

- Journal gazetesine yapmış ol -
duğu bir beyanatta ziraat nazırı B. 
Caziot, muhtelif hayvanat aürülerini 
yeniden vücude getirebilmek için et 
siz günleri çağaltmak luımgelece -
ğini aöylemittir. 

Benzinin nedrcti dalayısile kafi 
miktardıl odun kömürü ile mütehar 
rik gazojenli veııaiti nakliye tedarik 
edilineiye kadar, süt ve tereyağı 
sarfiyatı hakkında da şiddetli tak
yidal tatbik edilecektir. 

Eski köylü partısının şefi B. 
Maniu bütün Transilvanyalılann 

mukavemet niyetinde olduklarmı 

başvekil Gigurtu'ya bi1diımi_ştir. 

Bir Macar tayyaresi dUşlll 
Budapeşte 3 (A.A.) - Bir Ma

car askeri tayyaresi. talim eanasın
da yere düşerek parçalanmıştır. Bit' 
ölü, bir yaralı vardır. 

SABAHTAN SABAHA 

TBBIBL TA. ŞI 
ve ulaşmamak demek delfildir. Düne Karadaki hrd -nı kuzu hikl,e!J bçların her savrulqta bir dnt~tl Je. 
kadar yerinde sayan bu dostluğun denizdeki küçük -nı bÜJiik bahk ma_ re seren kısımlarında heniıı ~~.ın.
blz bir hayli ternül etmiş oldu~una cerasının qtdlr. Kuzu Için lmrd:ı ınk_ Jere yem elmamq bıldırcınta_r •.. b•&7Wk 
taniiz, Sovyetıi do8Uarımıua da BY- ma olmak ne kadar tabli ise lcü~ük b:ı!.ıklm lmmet ttlın&a;~~ lrii(uk IMI-
ni telltkinin yakında hAsıl olmasını balık Için de büyüh llLortnet o-:tna.k hklar, kardiardan kllrialntat kaz• • 
ümid ederek bu fa&:h ~mdllik burada 0 kadar tabii ve hatıi m'Dkaddudir. lar :rok defiJdir. Fak3t 1~ tabla&. 

kapatıyoruz. ve eter ba bidiseyi bir tablat ka- !:r~eU::: :!:::! = = S [• & C nana olaralı: kabul edersek denlsde, " la t 

........ ~-~.'::: ... -.... ~~?..~!:'. ....... :~.~ karada Te handa dört be' "b~~ y1llık ~:~;:ın=~:r:• se~irl=~ 
Amerikada mecburi 

askerlik 
Vaşington 3 

ajansından: 
(A.A.) - Sıdani 

B. Ruzve1t, mecburi askerlik 
mükellefiyeti noktasında israr etti -
ğinden Ayan Medisinin askeri en
cümeni, mecburi askerJik hizmeti -
nin 2 J yaş)a 3 f ya§ Arasına hat~re
diJmeaini kabul etmit, anealt evvel
ce bir milyon olarak tesbit edilen 
efrad adedinin tahdidine muhalefet 
etmemiflir. 

Saffet Hanım fevkalade sinirli, 
çekingen, müteesairdi. Gözleri sık 
ııık yaşla doluyor, ağlamamak 
için kendini güç rutuyordu. Ni -
hayet kendini zaptedemiyerek 
helecanh bir sesle gelinine. ken -
dieine kar§ı Yakacıkta haksız 
muamelede bulunduğunu, aııabı 
yatıştıktan .onra bu hareketinin 
fenalığını c:lüfÜnÜp üzüldüğünü 
aniatmağa baoladı ve gelininden 
af diledi. 

- Kızım, seni az gördüm am
ma çok iyi tanıdım. Sen temiz 
bir çocuksun ve ~nim senin 
hakkında fena oüphelere düşe -
rek öfkelenmem büyük bir hak
sızlıkbr. Oğlunıla evlenc:liiin için 
kabahat -eğer kabahat var-
sen de değil. doğrudan doğruya 
ondadır. Bunu aiz gittikten aon -
ra düşündüm ve Handanın rnek
tubundan. aenin ve Halukun aCiz
lerinizden aldığım neticeleri bir
birine ek)eyip en ~nunc:la bu me
ttelede aenin tarnamile günahsız 
olduğunu anladım. 

bir tan"lıl olan ba kanun butun fikir karuıca:ar ve havalarda koca lı::ır • 
-nı terbiye yaldııırna ratmen insanlık taliara rneydan ekayan atm.ıcabr 
ileml Için de matadll'. oldufona ri':e insan yıtmJan ara • 

Felsefe yapınap da Jüzum yolı. smcla da lı:endinckn çok büyiik ha -
Bidiseleri Lifontenin lalkiyesiııe e-ö_ SU'Dlan hakln'&Cak Jnınetter elmak 
re takib etmekte lterkes tıaklıdır .. Bal kab eder. Eskilerin her kUllUn eü 
tık kıyılannda imiıleri nihayet bu- yenlllft, hasmın karmea lt~ olla 
:an iiç de"'d, .ımaı denbl kıyıl:ırm- merdanedar, demekte haklan nr,..._ 
da can çek-...~ ıene Iç devlfit, Or_ Büyükten korkmamak, kiirii!ü .. 
ta Avrupada Ilk atızda hazırtop ı:ı - Ihmal etmemek 4ünkii, bQCÜDiıÜ "" 
den rene iç de.ıet bu tarihi k:ınu - yarınki hayahn temel tq1 elaral lıa
Dtl'll eseri ve o lb'reUi hlüyenln ta. iacaktll'. 

ıre örnelieridlr. '7l J. c~ 
An üerbule, bObusa büY.Üil lu - "-...AJ IUI tan • eJ 
kadar titretmi,ti. Esasen bozuk 
olan iaabı büsbütün bozularak 
yerinden kalkh. kenc:liainden af 
dileyen kayınvalidesine yaklat -
h, onun elini öpüp JU sözleri söy
ledi: 

- Yanılıyorsunuz efendim. 
Ben de kabahatliyım. Çok ümid
siz bir halde bulunan bir ada -
mın, izzeti nefsine vurolan bir 
darbeyi karşılamak maksadile ve 
bana merhameten vaki olan iz -
divaç teklifini ciddi tı:lakki et -
meyip reddetmek mecburiyerinde 
idim. Fakat ben de o ınrada o ka
dar zava1lı bir VBziyette bulu -
nuyordum Jd soğukkanlılıkla mu
hakeme edemedim. Yoksa, bu -
günkü altlım olsaydı, meçhul bir 
anne ve babadan dünyaya gel -
mit olan bir kızın. kendi namus 
ve gayreti sayesinde cemiyet için 
de pekala şerefli bir mevki ikti -
aab edehileceiini dütünür. ken -
eJimi o deweıte ümidsiz RÖrmez -
d im. Ukm. dediiim gibi. o Pn
)dj hlleti H• 

mız şeyin böyle feci bir netice 
tevlic:l ec:lecek kadar mühim ol -
duğunu tahmin edememitti)t. B• 
sebebden ikimiz de sözleri bağla 
ve iradesiz inaanlar gibi 'bu del~ 
liği yapbk. 

- Bana gelince, aac:lece oilu
mun aaadetini dütünüyor. bun• 
iatiyordum. Onun bedbaht ol • 
duğunu zannederek akhm ba -
§ımdan gitti. So.>nradan sükunetle 
muhakemı: edince Halukun bed
baht değil, bilakia mes'ud görün-
değünü anladım. Ikiniz de mea -
udaunuz Zeyneb... Hatta, ,imdi. 
hakikati öğrendikten sonra bile 
sizin bana karşı bir saadet koroe
disi oynayıp oynamadığınızda te
reddüd ediyorum. 

Zeyneb lupkırmızı olduğuna 

hissetti. 
- Hanımefendi.. size nasıl 

anlatayım.. biz. bellti de acib bir 
vaziyette bulunuyoruz amma. bu 
halimize raimea &imia de pek 
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Pirinç unu- Mercimek - Bezelya- Yulaf, 

ve aair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

Ç PA ARKA USTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kurulu1 tarihi 191S 

TÜRKİYE 
KIZILA Y CEMiYET i 

UMUMi MERKEZINDEN: 
Kızılay 'ın Erzlncanda ylpaca~ işe nezaret etmek üzere 

Bir Mimar veya Mühendis'e 
lüzum vardır. Arzu edenlerin Kızılay Cemiyetinin An· 
kara Y eniJehirdeki Umumi Merkezine vesaiki ile bir· 

likte müracaatlan ilAn olunur. 

1940 IKRAMİYELERI 

T. iŞ. BANKASI ı &ded 2000 Uralık - 2000.- l1ll 
•• • 1000 • - 8000.- • • • 600 • - 8000.- • 

12 • 150 • - 3000.- • 
1940 Küçük 40 • 100 • - 4000.- • 

75 • 60 • - 3750.- • 
210 • u • - 6250.- • 

C.ari Hesaplar K qldeler: ı &u b& ı, 1 MAJU. 

IKRAM IYE PLANI 
ı Alıatos, ı t.ıdncıtqnn &adla • 
Lerlnde )'apı.11r. 

···························································-············································· 

SON POSTA 

(,_A_s_k_e_rl_ik_i_;;...ş_le_ri_] 
Yoklamaya çağırilanlar 

Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 

1 - İstanbulda. bulunan 335 ıioğuın 
lu ve bunlarla muameleye tabi lise 
ve muadili okullar mezunlarınrtan o_ 
lup da yüksek tahsile devam etmiyc_ 
cek olanlarla ve yükseK tahsilint bi -
tirmi.ş bulunanların son yoklam:ıları_ 
no. 5 A~ustos 940 Pazartesi günü Be -
şiktnş Askerlik Şubesi binasında te -
.şekküJ edecek olan askerilk meclisin_ 
de yapılacaktır. 

2 -Bu yoklama cylne hergün slat 
9 dan saat 13 e kadar devam edile -
rek 20 Ağustos 940 Salı günü saat 13 
de bitmiş olaca~ından >bu miıddet 
zarfmda nüfus cfizdnnlnrı. ehliyetna_ 
me ve ikişer nded · foto~raflarile bir_ 
ll.kte meclise müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Kıldacı, 315 do~umlu yedek piyade 
nste~men 39358 knyıd numaralı Hıı_ 
lid oğlu Kenan Taşpınar acele şu _ 
bemize müracantlo.rı, edilmedi~l tgk
dırde 1076 sayılı kanunun maddel 
mahsusu muclblnce haklarında ka _ 
nunl muamelenın tatbik edileceği ı_ 
lAn olunur. 

Du n ya p1ran yelken 
müsaba kalari 

İstanbul Su Sporları Ajanıılı ta -
raftndan tertib edilen yelken teşvik 

mfisab:ıkalnrı dün Moda koyundn, 
3,5 deniz mili üzerinden yapılmıştır. 

Klüblerin 17 tekne ile cytirak ettiği 

bu müsabakada Demirspordan Feyyaz * ve Galatasaraydan Bürhan yarışın 

33 
- • bidayetinden itibaren başa gecml~le!" 

. Tum Askerlik Daıresi Basknntı. ve ~ıkı bir çekişmeden sonra Feyynz 
itndan : Lise veya muadili ve dah!\ bir saat 28 dakika 45 snnivede birin. 
yüksek okulinrdan mezun olanla!" as- · 
kerll.klerinl yapmadan memı ri ·• cl, Bürhan 1.29.45 te ikinci, Galata -

ı ye" a_ d ıor h d 1 29 48 d " ·· ·· 
ı kı d 

saray an ma mu . . e uçunru 
nmıyaca arın :ın 939 - 94n der<; Yl- .. • 
lında bu gibi okullardan mezuıı olun olmuşlardır _Kazananlarn muknfnt _ 
da tahsiline nihayet verecek okurl:ı_ lar verilmiştır 
rın son yoklamaları Beşiktaş asker _ ---------
Bk şubesinde kurulncak -askerlik mec
lisinde 5 _ 20 ~ustos 940 da yo.pıJa_ 
enktır. 

Yunanistan la ı· manımız ara
sında nakliyat yapılıyor 

Yunan!stanla limanımız arasında 
Bu on ~ günlük müddet Içinde ki.içük rootörler sefere başlam~lar -

kanuni ·bir mazerete dayanmaksızın 
bu meclise mürıleaat etmlyenlcr hak. 
kmda kanuni muamele yapılacaktır. 

Şubeye davet edilenler 
Beşlkt~ Askerlik Şube lnd~n : 
Şubemlze kayıdlı ı298 doğumlıı ıe

vazım binbaşısı 323/167 sicll n•ınınralı 
Ahmed Ali oğlu FevzJ Çarık, 299 do
ğumlu levazım binbaşısı İstanbullu 
321/49 slcil numaralı Ali o~lu ~llbri 

dır Balık me\·siml yakla.şmakta ol _ 
du~undan bu rootörler balık nakli -
yatını temin edeceklerdir. 

Limnos adındaki bir Yunan mot6-
rü 40 bin kilo dökmeci kumu yiikle_ 
mistir Bu motör Midilli adasın.ı gl_ 
decektlr. 

İsviçr('ye Ihracat kara yolile y:ı -
pılmaktadır. Dün de posta lle bir mik 
tar barsak gönderilmiştir. 

1 
Devlet Denizyolları Işleıma Umum 

MUdUriUOU Ilanlar 1 ---------
15 Temmuz 9t0 tarihinde satın alınacağı gazetelerle lllin olunan aşa~ıda 

yazılı dört. kalem C'Şys 5 Ağustos 94.0 Pazartesi günü saat 10,30 dn ayrı ayrı 
satın alınacnkLır. 

f.~ya ciruıl Miktan Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Aile ha.cısesi 

«Patlska. 2500 metre ı ı 75 88,13 
F.l h avlusn soco aded 2100 157,50 
Yemek peçetesı 2500 ade d 1125 84,38 
Tire yorgan ıoco aded 3250 243,75 

isteklllerin şartnamt> görmek için her gün ve o.çık ekslltmeye iştirak 
için 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle yazılı gün ve saatte komlsyona 
gelmeleri. ıı6312n 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz miistahrleminlne yaptırılacak kaputlara esas olmak ü:ı:l!re 280 

ıııetre kumaşın nlımnası açık eksiltıneye konulmuştur. Eksiitme 21/8 '940 
Çarşamba saat 16 da B. Postahane binası kar.şısında Valde hanının ikinci 
kaıtında idııremi:r U.'numi depo muha.sipliği odasında toplanacak Alım Satınt 
Komisyonunda ynpılaeaktır. 

Beher meotresi muhammen bedeli 375 kuru.ş h epsinin 1050 lira, muvakkat 
teminat 78 lira 75 kuruştur. 1 

Isteklllerin olbnptaki tartnamesini görmek ve muvakkat teminatıarını ya
tırmak üzere çalı:ma günlerinde nıezkur müdürlük idari kalem levazun 
kısmına, ekslltmE' gün ve saatinde de 940 senesi için mutcber Ticaret Oda
sı vesikası ve muvakknt teminat makbuzlle b irlikte kom L<;yona mürn _ 
caatıarı. "6930• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiR AA BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajaru adedi: 265 

Zira! ve ticart her .,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirant B:ınk.asında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heaablannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa{tı • 
daki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 
" 4 " 250 

" 
1,000 

" 40 " 
100 " 4,000 

" 100 " 
50 

" 5,000 
" 120 " 

40 
" 

4,800 
" 

160 " 20 " 3,200 
" 

DİKKAT: H('sablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradıın aşdı 
dii.şmiycnlere ikramıye çıktığı takdırde % 20 fazlasUc ver ilecektir. 

K•ır'nlnr sende 4 defa, ı Eylül, ı Blrincikfı.nun, ı Mart ve ı Hazi-
rnn tarihlerinde çekilecektlr. 

,... Dokuma Posta Şefi Aran1vor 
lzmir Şark Sanayi Kumpanyasi 

Türk Anonim Şirketinden : 
ı;oo.brikamız ıçın boyalı, fantnzı ve kaput bezleri imallitını idare cde· 

cek bilgili bir dokuma posta şefine lhtıyacımız vardır. Şeraltimi• aşa~ı
da yazılıyor. 

ı - Fabrı'carnızda çalışacak posta ~efi Türk olacak ve Türk &.abilye· 
tini haiz bulunacaktır. 

2 - Ya.şı, otuzdan aşağı, kırktan yukarı olmıyacaktır. 
3 - Mutlak surett• türkçe okwnası, yazması olacak ve dokuma ışıe. 

rile alakadar he.~b işlerini bilecektir. 
4 - Fabrikaınızm imalAtını ynpan müma.sll bir imalAthane .eya t ab· 

rıkada muhtelif dokuma Işlerini bilgUi bir surette i fa etU~ne dair bon· 
servis ibraz E-decektir. 

5 - Hüsni\hal varakasile birlikte ne mlktar a.yhlı: almakta olda~una 
dair vesika ibı:ız edecektır. 

6 - Talib olanlar ~irketlmlzin İzmirdeki merkezıne müracaat edebi· 

~~~ t _J 
,. _____ ,_ Şirketler, zmir - Posta kutusu 55 ____ ::::::..--"_ 

-------------------------------------------------------------------------------
Metresini döven bir adam bir 

ay hapse mahkum edildi 
K üçükpazarda BUfıl isminde biri 

bir meseleden dolayı metresi Zchro._ 
yı fena hı:ılde dövmüş, hftdise pl)l is 
ve adliyeye intikı:ıl etmiştir. 

Suçlu, Sultanahmed uçüncn sulh 
ceza mahkemesinde muhakemc edi _ 
lerek, neticede ı ay hnpse mnhkflm 
edilmiş ve derhal tevkif olunmuştur. 

(TIYATROlAR) 
Raııld Rıza tıyatroo;u 

Bu akj3.m Gcdikp:ışada Azak 
bahçesinde· 

RABiBE TEYZE 
vodvil 3 perde 

ERTUC'iRUI, SADİ TEK 
tiyatrosu 

Bu gece TAKSİM AlLllltepe 
ba hçesinde 

KARil\1 KAYNA~Al\I 
vodvll 3 perde 

GAZOZL.U 
•• • 

PURGOLIN • 

MÜSHiL LiMONATASI 
Piyasaya çıkmışhr. 

Her eczanede bulunur. 

Mekteb, ingilizceyl en iyi ö~reten blr mücssesedir. Almanca veya fransızca ihtiyarl olarak m üteha&m ınu
allimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kül türe son dereec ehcmmlyet verilir. Aile hayatı yqatılıt· 
K ütübhanelerl mükemmcldlr. Kız ve erkek beden terblyesl ve sporla talebenin bedeni tekemmülünü teınil\ 
eder. Lise .kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDiS KlSMI: Arneti ve nazari nsullerle elektrik, makille 
ve nafı:t m übendisl yetiş&lrlr. 

KA YID GÜNLERİ: Yaz tatUi zarfında Pazartesi ve Perşembe 

9,00 dan 12,00 ye kadar. 7 Eylülden Mnrıı her giln. 

Fazla mahimat Için mektubla veya bizzat müracaat edilebilir . • 

İstanbulda: Liseler Alım, Sahm Komisyonu Reisliğinden: 
ıı'' Btsiltıne CİNSİ Tahmin fiatı Miktan 

Kr. 

Kok kömürü 2475 tonu 724 ton 

İlk teminatı 

Lira 

1:W5 

Ekslltmenin 
yapılaca~ı 

gün ve saat 
§ekli ____..., 

15/8/9•0 Perşembe Kapalı 
O. saat 11.30 da ,.., 

--------~--------~17~2~5--t~o~n-u------~2~W~oo~n--------~2~85~----~»--~»--~1~0.~45~d:e----------A:ç~ı:~~ ~ Kriple M Kö. ~ 

Odun kesilın~ 360 çeki. .. ı 391 çeki 106 » ~ ll de » ~ 
~~~~----~~----~~~--~~----~~~------~ Ma nga! kömürü 5,5 kilosu 3~50 kilo 147 • » 11.15 de » ~ 

Komisyonumuza bağlı gunduzlü lise ve orta okullıırm 1940 mali yılı Ihtiyaçları olan yukarıda yazılı nıııbfıl" 
katları eksiltıneye konmuştur. Bu hususa aid gerekli durum yukarıya çıkarılmıştır . 

Ekslltıne İs. Beyo~lu İstikliU caddesi No. 849 da Llseler Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. JCIL
İsteklller kok kömürü Için 2490 sayılı arttırma, ek.slltme kanununun tarifatı dairesinde hnzırlıyacakları ın" 

palı zarflarını yukarıda hlzasındn gosterllen saatten bir saat evveline kadar sözü geçen ıkomisyon reıslllt 
vermelerı m uktezi olup postada olacak gecikmeler kabul edilmez. .. 
Açık eksiltıneler içln 1940 yılı Ticaret Odası vesikası ve fik teminat makbuzlarile birlikte hizalarında gOS 

terilen gün ve saat te komisyonda bulunmaları. il , 
oremlnat yatll'iJll9,i: ve şartnameyl gönnek lstiyenlerin Galatasara y llsesinde Komtsyon Sekreterutı.ne :ıP 

(660'1) 


