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Mını Şefln 
dnnkn 

gezintileri 
Cümhurreisi akşam 

yemeğini Ba,vekil ile 
birlikte otelde yediler 

TUrBiuenin nutusu 
Nüfus sayımı günü 

200 bine yakın 
memur çalışacak 

Yapiimakta olan azami tasarrufa rağmen 
say1m işlerinde 40 tonu mütecaviz kağ•d 

kullanilacaği tahmin ediliyor 
Ankara 27 (Hususn - İstatistik Umum Müdürü ccıaı Aybar yeni nüfus 

sayımı hazırlıkları münpsebetile gazeteellere lzahat venn~ ve ezcümle bu 
sayımda kullanılarak evrnkı matbuanın azami tasarrunn tertib edilmiŞ 
olmasma rnA-mcn 40 tonu mütecaviz kfi.ğıda ihtiyaç gösterdl~inl ve sayun 
günü sayım işinde çalışacak me.murlann 200 blne yakın olacağını Ifade 

akineye 
verilirken 
ingiltere hükumeti 

Romanyayi 
. protesto edecek 
Romanyaya karşı 
mukabelei bilmisil 
tedbirleri alınacak 

Taksirnde paraşüt 
kulesi inşası için 

faaliyete geçiligor 
lstanbulda Hava Kurumuna aza yazılmamış 
vatandaş bırakmamak için tedbirler alınacak 

Başvekalet ve Dahiliye Ve ki le-\ 
tinin, dünya buhranı kargısında e
hemmiyeti hergün biraz daha artan 
havacıltğın memleketimizde azami 
derecede süratle terakki ve inki&afı 
için her türlü tedbirlerin alınmaııı 
hakkmda bütün vilayetlere gönder
diği emirler üzerine memleketin her 

Londra 28 (A.A.) - Royter: tarafında geniş bir havacılık faali-
İyi bir membadan alınan habere yeti başlamı~tır. 

nazaran İngiliz hükumeti Romanya 
hükumetinin harekatından mem .., Milli havacılığımızın geni~ ölçti-

de inkişaf ettirilmesi i~in hükumetin 
nun değ_ildir. Vek Bükre1şe .k~t'! t,~.ikr direktifleri dahilinde .Istanbul viiS-
protesto verme mese esını ~e .r.ı 1- d 1 __ .,_ db' 1 

etmiştir. 
k d· yet mıntnııo.asın n u ınacwıo. te n er 

Umum müdiir bu defakl sayımın bilhassa. muvasa.Ia bakımından çok ko. etme te ır. .. • • . Salı günü vilayette yapılacak top-
laylıkla yapılnbolcceğlnl tebarüz ettirmiş, 935 sayımında istanbula en uzak d ~ota~!a huk~?.'~\ ~ol~any~ - lannda görüşülecektir. 
mesafe posta için 39 gün iken şimdi bu mesnfenln 12 güne indiğlnl ilave ak ıb ngı •zdmb.clna nnlı a e Bar e e- İstanbul ınıntakası dahilinde Hn-
etmlştir. Evrak sevki bakımından bu noktaya ehemmiyet verllnıcktedi ce azı te ır er a mıştır. u nıe - K l . b' r. d T -· · d k' J T k va urumuna aza yazı mamı' ır 

Cf'lU Aybar, yeni sayımın vereceği netice ve umumi nüfusumuz hnkk yan a una u:zerın e ı ngı ız na - f d ' . 1 . • • 1 
daki tahminini şu cümle lle ifade etml tır: ın- liyatını tahdid etmiş ve lngiliz mü- er ın b&le ka maması ıçın tedbır e~ 

· ·· ş b d' 1 • · R d "h d alınacak ve ferdierden ba,ka malı 
•- Şayanı memnunıyet bir tezayud nisbeti buiunaea~ını ümid ediyoruz en ıs ennı omaoya an 1 raç e e- . • .. I . d 

............................................ ,_ .. _ ........... -••••••••••• ,,. rek İngilterenin petrol menafiine ve tıcarı muessese crın e mal)evi 

Yenı• kadaslfO ı• J .. ) ........... k .............. -: ciddi surette ı:ınar iras et•ni1 ve As- ~ahsiyetle?. namına Hava Kur~mu~ ta yan ar endJ tra Romana şirketinin idari mesele- n~ tebe~rude bulunmalan ternın c-

k 
lerine müdahala etmiştir. dılecektır. 

aDUDU tayyarelerl•De ingiliz hükumeti, Romanya hü - Yakında, İstanbulun her tatafın-
lcumetinin harekiltına }carş1 muka - da geniş bir havacılık propaganda.. 

M ı• •ıd• t ı beleibilmisil olarak alınması liızım sına başlanacak, her semtte havacı-eC JSe Vefl 1 a eş aÇffilŞ af gelen tedbirler hakkında bütün er- lıkla atakalı film_ler gö~terilecek ve inönündeki plJı.nör knmpında yu ça. 
bestisini muhafaza etmekle beraber konferanslar venlecektir. lUjmalarm:ı. ba,.'ilanmıştır. Besınimk 

Piaıvekil tehnmizde 

.. Reisicümhur Milli Şef lsmet İnö
~u, dün akşam üzeri şehir dahilin-

e otomob~Uc bir gezinti yaptıktan 
aonra Parkotele 'B lmi~ler ve aktam 
Yem~. · t egını Parkatelde Bnşvekil dok-
terd~efik Sayd mla beraber yemiır-

r ır. 

~.. * 
uun :\ k d i 1 o " 

~Ucakfloryadaki denı .. ko kune Qi
er~ Milli Şefe mülük: olnn Baır 

\'~kıl Doktor Refik Saydam şehri
ntızde kısa bir müddet kalacaktır. 

Ankara 2 7 (Hu!usi) - Hüku
met yeni bir kadastro kanun ı layi
hası hazırlayarak Büyük Millet Mec
lisine vermiııtir. Halen meriyet mev
kiinde bulunan kadastro kanu -
nu hukuku tasarrufiyetİn selametle 
tesbiti •;e kndastro faaliyetinin tesrii 
hususunda istihdaf olunan ga -

yeyi tamamile tı-min edemediği u -
zun bir tatbikat devresinde anlacıl~ 
mıt bulundu :u an bu kanı.ı n ).e
rine yeni esnslarlu hazırlanmıs diğer 
bir kanun ikamesi lüzumu hnsıl ol-

Londra, 27 (A.A.) - Times 
gazetesinin havacılık muhabiı ın in 
bildirdiğine nazaran, Salı gec<>si 1-
talyanlar kendi tayyareleri üzcıine 

ateş açruışlardır. halyan ve Alman 
gazetelerinin yazdığıntı göre, bu 
hadise esnasında bazı sivil ahali de 
ölmüştür. 

Me:zkur muhabir unları Hô.ve et
I t- iı:• 

Londrada resmi roakanıattan ha
ber aldığıma göre, o gece Rom~nın 
üstünde hiçbir Ingiliz tayyaresi uç.-

şimdilik Akdeni;.ı ınıntakasında bu - (Devamı 3 üncü sayfada) uçan pltınörlerl ~ 
lunan üç Rumen gemisini tevkif et- ............................................................................. - ........................ -

m~~;;.en petroı~eri.nin ıahribi r Ortaokullarla liselerde imti~ 
Londra 28 ~~~.;ı- Resmi bir L-- neticeleri niçin fena? 

membadan bildirildiğine n.azaran is-
tilaya uğradığı takdirde Romanya Talebe ana ve babalari 
petrol kuyularının istifade edilemez 

bir ha~ nge~iriln;ele~.için h;;_zı~l~~ fl"kl·rlerl·nl· sAvlu·· yorlar 
Beyaz kitabın Londrada ~ , 
(Oevnnu 3 üncü sayfada) Sebeb imtihan şeklidir ı· .öğled~ s~nraki mütaı':'!ardan aslıfade edılmıyor, çocuklar ogleden muştur. 

mamı1tır. Esasen, İtalya harbe gir
diğindenberi hiçbir İngiliz tan·nresi 

Kndnstro kanununun ilgasile .. Ba~vekil dün istns} ond:ı Riyaseti 
cuın_hur Umumi Kiit!bi Seryaver, 
Yalı, İstanbul Komutanı, Parti Mü -
fetti~i. Viluyet ve Parti erkanı ta
rafınd n karşıl.:ınmı tır. 

Başvekil Florya deniz köşkün
dcn ayrıldıktan sonra otele dönmüs 
latanbul valisi ve: belediye reisi Uıt: 
fi Kırdan kabul ederek şehir i~leri 
'lıakk~d~ görüimüşlerd :r. 

kndastio nmeliyesini daha seri ve sa
lim esasl r dahilinde intaç ederek 
medeni kanunun eanrettiği tnpu si -
cillerini vücude getirmek imkanı 
hasıl olacaktır. 

Roma üzerine gitmemiştir. Demek 
oluyor ki halyanlar kendi tayyare-o 
leri üzerine ateş etmişler ve ik is ini 
düşürmüşlerdir. 

HiTLER BULGAR 
NAZIRLARiLE 2 
SAAT GÖRÜŞTÜ 

Ticaret Vekili 
bugün Marsinde 
tetkikler yapacak 

Ve~~ana, 27 (Hususi} - Ticaret 
rar .1 :azmi Topçuoğlu bugün tek
I ] çtftçıler, fabrikatörler ve tüccar
t~r avgo~üşmüş, dileklerini dinlemiş
~r. d ek1l yann (bugi.ın) tetkikleri
t ek evam etmek üzere Mersine ha-
e et edecekdr. 

Hitler Londraya 
sulh teklifinde 

bulunmuş 
Londra, 27 (A.A.) - Roytcr: 

h Amerikada inti :ır eden bit hı:ır 
f\,;:r~ nazaran B. Hitler, lsveç kralı 

nıeste Gustave vMıtasile Londra
Ya bazı sulh tekliflerinde bulunmue-
tur. 

h İngiliz hükümeti tarafından Stok
d o}ından hiçbir sulh teklifi alınma-
ıgı resmen beyan edilmektedir. 

General dö Gol 5 
seneye mahkum oldu 

d Vichy, 27 (A.A) - General 
h e Gaulle, ademi itaat suçu ile ıl ... 

am edilerek gı)'aben beş sene hap
kc mahküm olmu tur. Grneral, bu 
ararı, as k Ni lt m} iz mdhkt:ıner.i 
~dinde tem}iz Ptnıi tı:. 

-----r ········ ·····································-~ 
~ General diyor ki ) 
: Son Po ta nın ııskerl muharrı- : 
: : 
~ rının yaz ı buaun 3 uncu 

yfamızdadır 

C Istanbul kunduracıhgmm geçirdiği btihran ::J 
---

Binlerce kanduracı 
işsiz kaldı 

Rumen nazıriarı da 
Mussolini ile bir saat 
45 dakika konuştular 

N azırlar dün akşam 

Kanunun 5 kişiden fazla adam çalışhran 
kunduracı atelyelerini fabrika sayması, bu 

atelyelerin küçültülmec;jne sebeb olmuş 

avdet ettiler 

Berchtesgaden, 27 (AA) -D. 
N. B. bildiriyor: . 

Führer öğleden sonra saat 16 da 
.13. Von Ribeııtropun huzurile Bul-lstanbulda kunduracılık bir buh- t 

ran geçirmektedir. Binlerce san' at_j 
kann i~siz kaldığı bildirilmektedir. 
Dün vaziyeti tetkik ettik. 

Bir kundura atelyesi sahibi şun
ları söylüyor: 

cı- Bizim faaliyetimiz bir iki ki
şi ile dönmez. Bir ayalkabı beş ahı 
kişinin elinden g~r.er. Biliyorsunuz. 
beş kişiden ralza adam çnlıııtırırsak 
muamele vergisi kanunu bizim kü
çücük ntelyeyi fdbrika sayıyor. Du
nun ağır şartları altına girmektense 
faaliyelimizi darnltmnğı daha mü
nasib bulduk. Beşer kişi ile idorei 
masiahat ediyorıı... Fakat bu da 
maalesef bir lnkım hilei şer'iyelere 
yol nçm&ştır. 2 5-30 kişilik işçi ka d! 
rosu olan atelycler, fabrika acldedi~ 
memek için bunları bir arada değ:I, 
muhtelif yerlere takııim ederek ça
lıştırmaktadırlar. Fakat herkes bu 
yolu tutamaz. Bilmecburivc atelye
ler dağılmıştır. Size l'ltnnbulda bin
lerce işsiz kunduracı olduğunu söy
Jiyebilirim. ıı 

Bir kunduracı d muhnnirimi:ze 
şöyle derd yanmı!itır: 

«- Atelyclerin dağılması üzeri
ne i~siz kaldık. Dükkfın açacak Eer
mayemiz de } ok. Şımdi evde c;alı -
şıyor, yaptıklarımııı getitip dük.ktın
c-ılara satıyoruz. Du a~retie kazanç 

vergisinden de k•ırtulduğumuz için 
şöyle böyle geçinip gidiyoruz. Far 
kat bizim bu şekil çalışmamtz elbet
te pek çoklarının nleyhinedir. An-

lgar ba§vekili Pr. Filoff'l:ı hariciye 
nazırı B. Popoffu kabul etmiştir. 
Proto'kol şefi Baron V un Odern
berg ve Sofya Alman sdiri Baron 
Von Richthofen, Oe::terreichisclıcr 
oteline giderek Pr. Fi!offla Popofu 
almışlar ve Berghofa kadar kendile~ 
rine refakat etmi lerdir. 

\ 

Führerin Pr. Filoff ve B. Po
poffun arasındaki görüşmeye B. 
Von Ribentroptıın mnado Bul~ari&
tanın Berlin sefiri B. Dracanof ve 
Almanyanın Sofya sefiri Baron 

Bir kımduracı 

fazlası işsizdir. Be, ki iden fa:>la ışçi 
çalıııtıran müesseseleri fabrika ad
detmek hem bizim. heın hükfımetin 
aleyhine oldu. n 

Bizim yaptığımı;.ı tnhkiknta göre 
birçok atelye snhibleri bu harekete 
vergiden kaçmak maksadile değil, 
muamele vergisinin kerdilerine tah
mil ettiği formaliteleri gözlerinde 
büyüttüklerinden dolayı t~'Yessül et-
miş bulunmaktndırlar. Bu scbeble 
bu formalitelerı basitft>şti.rmek, a}ô
kadarlarn güç gclmiyecek bir şekil-

de tadil etmek vcylhud yeni eckli 
onlann kavrıyacağı tarzda izah za-

Richthofen iştırak etmişlerdir. 
Berchtesgode,, 27 tA.A.) -D. 

N. B. ajansı oildiriyor: 
Führerin Bulgar başvekili Pr. 

Filoff ve haridve nazırı B. Popoff
!a yaptığı mülakat saat 1 S de bit~ 
miştir. İki saat sijren mı.ilakatın, U-

<Devamı 3 üncü s:ıyfada> 

Yeşiltulumba 
«Y eşiltulumbaıı bir semt adı 
değildir. Yarım asır evveline ge
linceye kadar İstanbul burjuva 
sınıfının bütün mümeyyiz vasıf
ları ornda loplıtnnıı' gibi idi. 
Ercümend Ekrem Tnlu, eserinde 
bir semtin tarihini yazm:ıyı de
ğil, o vnsıflara snlıib insanların 

tasvirini gnyc edindi. 

~ek yak1nda 

* Hakkı Çatkın (Şehremini S:ı~ sonraki zamanlarını ekse:-iya l>ine-
ıaymeydanı \ - .................................................... malarda geçiyor-
Imtihanlarda ço-1 ttQ.. .. . i lar. Geceleri de., 
cuklnrımızın mu- i '!JTeimen aynı, prog- i ertesi snbah er-

vaffakiyetsizliği. -ı ram ayni ki tab ayni ! ken. ka~kmak~ mec 
ne sebeb benım 1 • ' • • ~ 1 buny.et! oldugun -
kan~~tim_c göre ı· yalnız zmtıhan şeklı nı i dnıı ıyı çalıc;amı -
yenı ımtıhan e- d .. . . k 1 yorlnr. 
killerdir. Tnlebe- egzştırnıe fen lmtihanbıfd:ı bO 
ler bir sene için- e kar ' 1 tün tnlehcnın mu-
de birçok imtihan n Çl • , 1 vnffnk olması 1 -
lardan geçiyorlar ..................................................... çin her §eyden 

Bir orta mekteb talebr.sini . t'niver-ı evvel tahsil sistemini deği§tirmek. 
siteden mezun olacakmış gibı pek talebeyi mekteb için ve dışında 
fazla sıkmak ve onun tahsil :zevkir.i devamlı bir kontrol ultında bulun
kırmak doğru değildir. Çocuklan- durmak ve sınıf mevcudlarını azalt
mız sabahlan çok erken mektebe gi- mak lazımdır. n 

diyorlar. geceleri de uykutn,.ını ıam Devgi~ecek çok s, ey var 
alamadıklnrından sıhhntleri bo:zulı.ı- T 
yor. Imtihanlardan iyi netice nlabil- Cemal Yazman (Fatih Hacıüveys 
rnek için imtihan şekillerini deği tir- mahallesi 36 numarncla) - lmtio-
mek lazımdır.n hanlarda iyi netice alabilmek ıçın 

T ı b 
' k 1 ı talebeyi çok ft1zla sıkmanın ve mü-

a e eyl on ro tcnddid imtihanlarn tiı.bi tutmanın * Edib (Kumkapı Emirkemal bir faydası yoktur. Çünkü öğretmeD 
mahallesi 25 numarada) - Çocuk- aynidir, program nynidir, kıtab ay
lar sabahları mektebe c;ok erken gi- nidir. Yalnız imtihan şt•klini deği.
diyorlar ve beş sant üstüste ders gö- tirrnek kafi değildir. Biitün maarif 
rüyorlar, bu dersleri birbirine karış- sistemini ıslah etmek :zaruridir. Sa
tırıyorlar. Hele beşinci saatlerele çe- nıfların mevcudu 11zultılmalı, ders 
cuğun karnı acıktığı içın bir an ev- programları ve kitablnr yeniden tet
vel eve gitmeği düşüniiyor ve dersi- ki kedilmeli ve nıuollim talebesi ile 
ni tam bir aliika ile takib edemiyor. çok yakmdan nltikadn-: olmalıdır.• 

----~--~-----------------------· 

HATAYDA BAYRAM 



rı.e.raıi n 

Hergün 
Doktor Funkun 
Beyanatı vesilesile 

Yazan: Muhittin Bir&en 

B u sütunlarda arada ımada 
söyled~imiz gibi, bugünkü 

Avrupa muhaJebesini, Cihan Har
~nden ayının karakter iark.ları çok 
mühim uaalara eahihdir. Bunun ne 
derece doğru olduğunu anlamak 
için Alman iktı d nazırının dünkü 
gnzetelerde intişar eden beyanatmı 
dikkatle gözden geçirmek kafidir. 

Eski Romada bir Kapitol, blı' de 
onun az Derisinde Ölüm Kayası var. 
dı. 

Harbde ve sporda galfb gelen için 
Kapitol'da şenlik yaparlardl, yenilen! 
de Ölüm Kayasına götürcxck UÇU -

ruma a.tarlardı. Niçin yendi ...e neden 
yenildJ, aranmazdı. Yalnız neticeye 
bakılırdı. 

İnsan maalesef üç bin sene evvelki 
insandır, bugün de otuz asır enelkl 
zlhnlyetle hareket eder: 

Onun i~n gallb gelmek 4B.rtile iste. 
dlği neticeye va.rmnsını tem1n bakı -
mından Istediği vasıtnyı !kullanması 

mübahtır. Kullandığı vasıtanın m* 
ru olup olmadı~ın hcsabmı ancak 
yenildigi zaman sorarlar. 

( 

Eski insan, yeni insan = 

aberleri ) 
Nazır, Avrupa için büsbütun ye

oi olan bir iktı d rut .. nıir.den bahse 
diyor. Bu sistemin bütün ana çizgi
leri, prensipleri ötederıberi bütün 
Alman matbuatında bah!i geçmiş 
ve harbden evvelki AJman müba
dele siııt~minde muhtelif ..-ekillerde 
tatbikatı görülmüş şeylerdir. Dok
tor Funkun beyanntındaki yenilik 
sisteme aid izahatta değil, bunun 
bundan sonra Avrupadu umumi bir 
sistem ve tam bir nizarn olarak tat
bik edileceğinin i:ün edilmesindedir. 

iktı~a~r l!lahfellerde Romanyaya yeniden 1000 ton 
nıkbınlık artıyor nr k .h d'l 

Almanyaya 
yapilacak ihracat 

Bizzat bu sistemin Avrupa jçin 
hayırlı olup olmıya~ağı bahsi, uzıın 
bir meseledir; bunun bugün burada 
münaka~asınn mahal ol.:ımaz; çün
kü, halen sistemin tatbiki ancak 
harb prtlan içindeki tezahfuleııle 
kaimdir. Onun bir sulh sistemi olup 
olamıyacağını d ist'kbal gösterir: 

Altın 2070 kuruf'J dii§tü, 1 1 ve yapa 1 raç e 1 ece Markın kıymeti harbden ev
velki kar üzerinden hesab 

edilecek 

Bunun böyle olnbilmesi için, her 
eyden evvel, Almanyanın harbi, 

Ingiltereye karşı kazanması icab 
eder. 

* Bu harbin uzun süreeeğini ve aı,.-

ken safhası hatta İngiliz adalanna 
knrŞl bitse bile, siyasi ve iktısadi 
safhası kolay kolay bitemiyceeğini 
geçenlerde bu sütunbrda yazmış
tım. Doktor Funku."J beyanatı v~i
lesile o znmanki ne riystımı hatır
latabilirim. Almanyanın giri tiği 
mücadele, yalnız Avrupada eskiden 
irtikab edilm~ bir takım haksızlık
i nn tamiri mesdesi değildir. Ayni 
zamanda, Avrup:ıda ':le bütün dün
yada uzunca bir tarih deı.•rindenbf'
Ji mevcud olan bir sistemin yıkılıp 
yerine bir yeni"'inin yapılma!ldır ki 
bahia mevzuu olmuş bulunuyor. 
Hatta bu nokta, Almanyanın gir~
tiği mücadelenin hedeflerinden bl
tidir. 

Bu hedefe varmak için İngiliz a~ 
C:ıasının istilası dahi ka.fi ~elemez. 
Çünkü, yıkılacak olan sistemin mü
dafaasındn birçok Ingiliz müstem
lekeleri al:ıkadar ol.Juktan bac;k&, 
bizzat Amerika da büyük bir aliika 
sahibidir. Amerikanın büyük ser
maye kuvveti, kendi !lstemini mü
dafaa için en son imkimiara kadar 
elinden geleni yapacak ve Alman
yanın Avrupada kurmak istediği si&
temin muvaffak olmasm3 mürnanant 
edecektir 

Hadisatın nasıl inkişnf edeceğini 
ve ne neticelere '\'aracağım kestir
rnek bizim pek az dan mnlumatı
mızın kifayet edebileceği bir iş de
ğildir. Fakat, şurası muhnkkaktır ki 
1ngiliz adalan i tila edilmic bulun
sa bile harb neticelcn.miş sayılamaz. 
mücadele devam c.df'r. 

En eski. en köh:ıelec:miş, en c;ü
tümüs hayat sistemlerinin bile yıkıl
ması, kolay ve az zamanda ha1lcdi· 
lebilir şeylerden de<:.>ildir. Bir ~istt>
min yıkılması ve bunun yerine bir 
C:Jiğerinin kurulma!'!, askeri kudret
lerden ziynd.e zamnnın ve siyasetin 
~i dir. 

ıllu:hitli.lt- c.23i~$jlU1 
Bir hırsız tevkif edild~ 

Samatyada bir yaz.mahnnenin ka
pısını kırarak iç~ri girerı ve 7 3 ad ed 
yazma çalan Mehmed iı;minde biri. 
yakalanarak adliyeye verilmi§tir. 

Suçlu, orgu biikimliğince sorgu.-
ya çekildikten eonra tevkif edil-
mistir. 

alıcı yok 

Haziran ott lanndn en yüksek 
seviyesini bularak 24 75 kurup ka
dar çık mı!' olan bir Türk altını T em
muz ba~nda 2255 knruşa kadnr 
düşmüştü. Bu düşüş bu ay içinde de 
muntazaman ~evam ederek dün 
2070 kuruşa iıımi~ ve fakat bu fiat 
üzerinden de alıcı bulamamıştır. 

Buna mukabii devlet tahvilleri 
tedricen yükselmt:kte devam ettiği 
gibi bunlara olan !'ağbet te çoğaJ... 
mış ve alıcı artml,tır. Piyasada E.r
gani ve mümasili tnhvilleıin alıcısı 
olduğu halde &atıcı yoktur. 

Alakadarlar bu vaziyetin mem
leket iktısadiyatındo nikbinliğin 
günden güne artmakta olduğunun 
kat'i delili olduğunu tebnrüz ettir~ 
mektedirler. 

·-------------------
Deniz Harb Okulunu 

bitiren sübay~arımız dün 
bir musamere verdiler 
Bu yıl Heybeliada Deniz Haıb 

okulunu bitiren genç sübaylarımızın 
mektehden aynlışlan münasebetile 
dün Adadaki 1Jahriye oltulunda bir 
müsamere verilmiştir. Güzide bir 
daveıli kütlesinin hazır bulunduğu 
bu müsamereye snat ı 6 da lstiklal 
marşile baslanmış, bilahare mektcb 
komutanı Zeki l~ın bir nutuk ı<öyle
miştir. utku mÜtt"akıb talebeler 
beden terbiyesi öğretmL-ni T ev fiğin 
idaresinde muhtelif spor hareket!eıi 
yapmıştır .. 

T akdiıle seyret.lıle.n epor gösteri
lerinden sonra davetliler büfede 
izaz ediJ.mi1~dir. 

Bir motosiklet bir otomobille 
çatpı§lı 

Muzaffer ; minde biri idare etti
gı 208 sayılı motosikletlo; Tophane-
den geçerken, toför Enverin idare
sindeki ~ 528 nurnanılı taksi otomo
bili ile karşıla•mış ·ve §iddetli bır 
(Drpı!Sffia olmu~tur. 

Müsademe. t'lkside müşteri sıfct
tile bulunan Alinin hapndan yara
lanmasile neticelenmiş. suçlular ya
kalanmışlardır. 

Bir Yugoslav ticaret heyeti 
geldi 

Dünkü dspresle şchrimize bir 
Yugoslav ticaret lıeyeti gelmi!-.tir. 
Dr. D. Mihailoviçin rci!liğinde tica
.ret müdürü Ccreviç, toprak ofisi 
müdürü Dr. Çivemeç ve sekreter 
Radojiveçten müteşekkil heyet, 
Ankaraya giderl'!k, ticari temaslar
da bulunacaktır. 
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RiB li 
Nakleden: Mucu.zez. Tahsin Berkand 

Demek, bu namuawz herifin perı
çeleri arasında bulunuyordu. On
dan merhamet beklemek ise. ço
cukluktan ba ka bir §eV rleğıldi. 

'asıl olmu~tu da Mehparc ha
rumın bir komedi oynadığını, 
hastalığının sahte old~unu an
lıyamnmıştı) Ne kadar çabuk o
n kanmı~. hizmetçinin yeıine 
kendi i sokağa fırlamıı1t1" Şimdi, 
sonradan sonraya buna kızıyar
du amma" o zaman başka türlü 
hareket ~tmc ine imkan yoktu. 
Kendisine iJ ıliktl.'n başka bir şey 
m~~··~··~ olan bir klZn karşı bu 

ndi bir manevra 
ihtimal verılebilir 

Ibinde ufak 

ürnid ışığı yandı. Taksinin şofö
rüne kapıda beklemesini söyle
mişti. O ha1d~ hala bekliyordu ve 
ilanihnye inth:ar etmesi kabil ola
mıyacağı cihct!e. mü~terisinin ne 
oldı•ğunu anlamak i;zer.e yukarı 
çıkacaktı... Bu düşünce kalbin
deki ümidi :ııtudı. 

- Rica ederim, sevgilim ••• 
Fakat Zeyneb, kendi dü~nce

lerine o kadar cömülmü tü ki bu 
sözleri hayal meynl işitebildi. 

- Rica ederim, oturunuz 
Zeyneb. 

- Ayakta durmnğı tercih edi
yorum. 

- Ancak ben sizi otunnu~ 
görmekten dnha çok hoşlanıyo
rum. 

Fiat mürakabe komisyonunun kararlannın 
tatbikatını kontrol ile mükellef mürakabe 
bürosu.nun kadrosu bugünlerde çıkacak 

Mıntaka Ticaret Müdüriı Avni 
Sakman ve Ticaret \'~kiileti Umum 
Müdürü Cahid dün Anknrndan ~eh
rimize gelmişlerdir. 

Mıntaka Ticaret Müdürü Anka
radaki temaslan etrafında şu ma.
liimatı vermiştir: 

- Mıntakaya taalliık eden bazı 
meseleler hakkırıda izahat vennek 
ve icab eden tı:ı.limatı almak üzere 
Ankaraya gitmiştim. 

Vekalete izah ettiğim m~rh•ler 
arasmda fiat mürnkabe komisyonu-

nun umumi mesaisi, komisyonda in
taç edilmiş ve tetkiki derdest bu~ 
lunmuş işler vardı. 

Bu arada komwyonun son za
manlarda mühim bir tctkik mevzı.:-
unu teşkil etmiş olan ınaniratura 
mevzuuna temas edilmi!ltir. 

İç Tica'ret Um um Müdiirü de V t'-

Bir bekçi davacı 
iken suçlu olduğu 

anlaşıldı 
Tavukpnzannd Said isminde 

biri mahalle bekçilerinden Sabit ile 
kavgaya tutuşmuş, hakaret etmiş, 

neticede hiidi3e knrakola ve oradan 
adliyeye i_ntiknl ctmi~tir. Fakat, As-
liye 8 nci cezada yapılan duruşma 
sonunda Saidi sövdüğü ve dövdüğü 
anlaşılaıı bekçi, davacı iken suçlu 
mevkiine geçmi~tir. 

Mahkeme, Saidin bern•·tine; 
bekçi Sabitin ise 20 gün müddetle 
hapsine ve 3 ay memuriyettcn malı
rum kalmasına karar vcrmi .. , ancak 
cezayı tecil ctmi tir. 

kalete aid muhtelif hususatın tetki
ki için Ankaradan geldi. 
Romanyaya yapılacak ikinci parti 

ihracat 
Tiftik ve yapağı ihracat birli~i

nin Romanyaya ihraç edeceği ı 000 
ton tiftik ve yapağın ikinci tevz.iat 
listesi Vekaletçc tasdik. edilmiştir. 
Ihracat bu listeye göre yapılacaktır. 

Fiat mürakabe bürosu kadrosu 
Fiat mürakabe bürosunun kadro

su bugünlerde Heyeti Vekileden çı
kacaktır. Kadroyu teşkil ederken 
eski elemaniareinn istifade etmekle 
beraber bu kadro bize vaziyetin i
cablanna ve ihtiy~çla:a göre yeni 
elemanlar alabilmek imkimiarım da 
veriyor. 

Büro komisyonun tetkik mev:z.uu
na giren işlerle meşgul olacnk ve o
nun kararlarının tatbikatını kontrol 
edecektir. ıı 

Polise hakaret eden 
bir adam hapse 
mahkum edildi 

Polise hakaret ımçundıın hakkın
da verilmiş mahkumiyct kararını 
daha bir haft evvel ikmal cdere.k 
tahliye olunan llhami 'isminde biri, 
yeniden hapi~haneye düşmüııtür. 
Suçlu bu sefer de Beşikta~ta bir ga
zinoda zabıta memurlannn karşı. 

<<-- Hey, banu Beoş!ktaş Alkapo
nu ilhami derlen diyerek, hakaret
te bulunmuştur. 

Adliyeye verilen suçlu, S..ıltanah.
med 3 ncü sulh cezada yapılan du
ruşması sonunda 1 ny 18 giin müd
cletle hapse mahkfıın edilerek, der
hal tevkif oluwnustur. 

~·· ··································································································'-. 
ISTER INAN, ISTER INANMA! 

Altın piynsası 21 lira 40 1turuşa 
indı. Bir arlrndaş duşuşü mem
nuniyetle kn.ydediyor, halkın vnzi
yeti daha soğukkanlılıkla tedkike 
lb:ı.şladı~ını gösterir, memnuniyete 
obiz de iştirak edelim. 

Ancak elimize geçen bir İsviçre 
gazetesinden anlıyoruz kf, orada 
altın kıymeti muharebeden evvel
ki piyasaya nazaran yfude 40 n ka_ 
dar yükseldikten sonnı nihayet oon 

günlerde yüzde otuz beşe düşmüş.. 
tür, ve 20 İsviçre frangı kıymetin
de bir altın şimdi en 90k 27 franga 
satılrp alınmaktadır. Hcsab bizde 
de ayni olsaydı bir nltın harbden 
evvel 1200 kuruş olduğuna göre bu. 
gün en çok 1620 kuruş cdecekti1 

halbuki 2140 kuruştur. 
Biz bu müşahedenln üzerinde bir 

hayli düşünmiyc de~erl olduğuna 

inanıyoruz. fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INAN, ISTER INANMA! 

Türk - Alman ticaret anla~ması 
müzakerelerinin teknik sebebler 
dolayısile imzasının bir mijddet ge
cikmesi Üzerine piy sada mark kıy
metinin yüksek fiatla hesab edil
mek istenildiği şa);alan yol almı~tı. 

Bu ııayialar m.uka 60 ve hatta 
75 kuruş gibi yüksek bir kıyınet 
takdir edileceği söylcnmekte idi. 

Haber aldığımıza göre marka 
tesbit edilen ~ıymct harbden evvel
ki Türk - Alman kliring mübadele... 
sindeki kıymeti üzerinden hcsab e
dilerek kur ı, 9 7 ol arn k tesbit e dil~ 
miştir ki, bu vaziyet markın 50 ku
ruştan biraz noksan olarak hesnb 
edileceğini göstermektedir. 

Alakadarlar bunun gayet müııaid 
ve tamamile l~himizde olduğunu 
bildirmektedirler. 

Ihraç maddeleri arasında evvel
ce de yazdığımız gibi mühim mev
kii tütün işgal etmektedir ve mik
tarı 7 milyon liralıktır. Bundan ba~
ka ı milyon liralık buğday, bir bu
çuk milyon liralık arpa, bir milyon 
liralık yağlı tohumlar, bir buçuk 
milyon liralık üzüm, hir milydn li
ralık incir, bir huçuk •nilyon liralık 
zeytinyağı, bir milyon liralık tiftik, 
bir milyon liraiık deri, 200 bin lira
lık pamuk, 300 biıı liralık prina ya
ğı, 300 bin liralık kuşyemi ve 300 
bin liralık nobud ve bakla ve bir 
miktar barsak ve madcn vatdır. 

Şehirde un buhranı yok 
Dün çıkan sabnh cazetelcıinden 

biri Toprak Mahsulleri Ofisi kafi 
miktarda buğday vermediği için ls.
tanbulda un huhrnm ba~ gösterdi
ğini yazmaktadır. Kt:yfiyeti Toprak 
Mahsulleri Ofisinden ve Belediye
den tahkik ettik. Ofia piyasaya her
gün kafi miktarda buğday çıkar
makta, buğdaylar Belediyenin iste
diği evsafı muhafaza etmektedir. 
Bu gazetenin verdiği haber hakika
te tamamen mügayir bulunmakta-

ıdır. 

Bir motör bir sandala çarpıp 
parçalandı 

Cibali ishlesi sandnlcılarından 
lsmail, sandalı ile Tophaneden Ci· 
baliye giderken, kaptan Mehnıcdin 
idaresindeki bir yük motörü birden
bire üzerine gelmiş ve çnrpışmış.

lardır. 
Kaza, sandalın parçalanması ve 

sandalemın hafif ynralanmasile at
latılmıştır. 

Suçlu motöt kaptam yaknlan-
~ l 
• ....... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••• .. ••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••'' mıştır. 

Gözleri birbirine me:vdnn o
kurcasına gazab ve hiddetle bir
bir.inin içine daldı. Gene kız tek
rar: 

- Ben ;ıynkta durmab'l tercih 
ediyorum, dedi. 

Bu sözlere karşı Turhan hafif
çe omuz silktikt~n sonra: 

-- O halde benim oturmaklı
ğıma müsaade eder misiniz? di
ye sordu. 

- Canınızın istediğini yapabi
lirsiniz. 

Bu sözler genç ndamı kamçı
lamıştı. 

- Farzediniz ki benim canım, 
hemen şimdi sizi kucaklayıp §U 

geni6 koltuğa oturtmak istiyor. 
Zeyneb, göilcrinden :.ıte~ !ış

kırarak elini kaldırdı. Bu basit 
harekette öyl e: amirane bir tavır 
vardı ki Turhan hayretle c.lduğu 
yerde durdu. Genç kız, dudnkla
rında ve esinde. ağır bir hakaret 
ifadesile: 

- Bcıi tuzağa düşürdün üz . .. 
dedi. Muvakkaten olsun &izin nü
fuzunuz altıoda bulunduğum için 

canımın istediğini yapmak kud -
retini haiz değilim. Binaenaleyh, 
sizin istediğinizi y;ıpacağım: Ö -
nümden çekiliniz, karşıdaki kol
tuğa oturacağım. 

Turhan gene şasırrnıştı. Bila -
ihtiyar bir adım geriliyerek yol 
verdi ve genç kız. başı yukarıda, 
mağrur bir tavırla önünd~n g~ -
çip bir koltuğa oturdu. Onun bu 
miitehakkim hali erkeği öfke ve 
isyanla titretmişti. Vaziyete ken
disi hakimkeo bu P.armak ka~ur 
kız, ne hak ve cesareti:: kendi -
sine emirler verebiliyor, bu e -
miderini infa..ı: ettirebiliyordu l 
Hiddetle yüriıyerek onun karııı -
sındaki koltuğa oturdu. 

- Böyle başbnşa olmak ne i
yi değil mi~ 

Zeyneb eev b vermedi. O, su
alini tekrar ettiği halde gene ay
ni sükütla karşılaştığı için üçün -
cü defa sordu: 

- Böyle ba~başa olmak DI!' iyi 
değil mi} 

- Burada bulunmak benim 
hoşuma gitmiyor. Sizinle karşı • 

laşmaktan memnun olmadığımı 
da pekala biliyorsunuz. lııterseniz 
bir defa dahn te.krar edeyim. 

Lakayd görünrneğe çalı§arak 
bakışlarını duvarn çevirdi. Ayni 
dakikada, konışu sokaklardan ge 
len bir otomobil korııasının sesi~ 
ni duydu. Acaba onu buraya ge
tiren şoför mü sabırsızlanıyordu? 
Onun kalın sadasım ve ağır adım
lannın merdivenleri tırmandığı -
nı duymak ne harikuladc bir sa
adet olurdul Fakat maalesef kor
na sadasım müteakib npartıman -
da bir gürültü işitilmedi ve Zey
neb Turhanın kesik kahkahnlar -
la güldüğünü duyarak şiddetle 
başını çevirdi. Genç adamın göz 
lerinde ayni şayanı nefret zafer 
ı~ığı parıldıyordu. Zeynebin ken
disine baktığını görünce şeytani 
bir tebessümle şu sözleri sciyledi: 

-- Görüyorsunuz ya, sevdiğim 
kadının en küçük i~lerini, onu a
lakadar eden en ufak hfıdi eleri 
bile evvelinden ke§fedip Hizım 
gelen tedbirleri almakta ihmal 
göstermiyorum. Sizi buraya geti-

Sözü.n kısası 
-····-

Onlar ermiş 
Muradına .. 

E. Ekrem Talu 

fil u, sözüm ona eğlence yer .
T lerinin tarife işi halloluna ., 

madıı gitti Ammn, biz. gazeteciler 
b~nun böyle olacağını önceden kes· 
tirmiştilt. DedikJerimiz. i~te bir bir 
çıkıyor, daha da çıkrıcak •• 

Evvela, lüks yerlerin tayininde i· 
sahet olmadı. Caz ve ısaz bulundu ., 
ra~, varyete numaraları gösteren 
muesseselere, hiç başka evsaf uran· 
madan, ~p§ak lüks damgası vurul • 
du. Ve bu suretle, datavereye mü .. 
temayil bulunan patronlara, müşte -
riyi bağmak için açık bir knpı bı:a• 
kıldı. 

~imdi, bir çok eğlence yerleri, be
ledıyeye başvurarak, lükslüğe terfi· 
lerini istida ediyorlarmış. 

Sebeb? 
Gayet basit. Bvnlar da, mcmle .. 

ketin bazı yüksek artistierini peyle
mişler, muhterem ( 1) miişteıileri .. 
nin bedii zevklerine hizmet edecek
lcrmiş. Bunun, tabiatile bir takım fe 
dakarlıklar iatilzam eylediği maliını 
imi~. Bundan dolayı, helediyenin ta 
limatname, yahud ki nizamnnmesi 
c. .. öyle emrettiğinden, sınıflannın 
terfii icab edenniş. 

Rivayete bakılırsa, belediyemiz. 
iddiayı makul bulmuş ve gerçi sı -
nıflann terfiine yanaşmamış i e de, 
tarifelerde tadilat yapmayı kabul 
etmiş. 

Şu halde, masaları topaJ, sandal .. 
yeleri kınk, örtüleri kirli, ~atalları 
teneke, kadehbri kırılmaz cinsten 
işporta malı, garsonlun mü~teı-iye 
hizmet değil tecavüz edecekmi .. ci .. 
bi kabadayı tavırlı, patronu bıçkın. 
kahvesi nohudlu, suyu halis musluk 
olan bilmem hangi bahçede, gt'ce ya 
nsından sonra ·-o da keyfi yerinde 
ise- yanm saat tenezzülen u~rnya .. 
cak olan bayan Havva, yahud ki 
bay Abdullahın yüzü suyu pahasına, 
güpegündüz 50 kuroşa kahve içe -
cek, dondurnın yiyeceğiz. Ve: 

-Yahu! Bir filcan kahve yarım 
liraya olur mu~ 

Dediğimiz \'akit, kirli ceket1i. 
mütecaviz tavırlı gnrııon yiizumüze 
i~tihkarla bakıp: 
-Burası kibar yer .. <liyecek. Tn· 

rifemiz belediyeden ta~diklidir. Nnh. 
işte bakın; orada asılı. 

Aşkolsun ga"Linocularn 1 Eski Ul'" 

man masallannda olduğu gibi: On· 
lar erdi muradınal.. 

C. Ckr-e1n ~aLu 
Iki hrsız hapse mahkum 

edildi 
Sirkecide gümrük ambarlarından 

külliyetli miktarda kahve ·ve çuval 
çalan Avni ve Süleyman isimlerin-
de iki hırsızın muhakemeleri suı
tanahm.ed ı nci sulh ceznda dün r.e
ticelenmiştir. 

Mahkeme, suçlulardan Avnıyi 
ı O ay ı 5 gün, Süleymanı 2 ay müd .. 
dctle hapse mahkum etmiştir. 

···················································• 
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ren otomobilin şoförüne paramnı 
verdirerek onu savdım ve sızı 
hem masraftan hem de üzüntü ~ 
den kurtardım. . 

Zeyneb birdenbire cesaretini 
kaybederek nefessiz kaldı. Son 
ümidi de mahvolmuştu. Bir sa -
niye için, bütün kuvvetinin yok 
olduğunu, hemen ornda hıçkırn 
hıçkıra ağlayıp feryad edcc('ğini 
zannetti ve tırnnklarını eline ge • 
çirerek dişlerini sıktı... Hayır. 
Turhan onun a~ladığını görmi .. 
yecekti. 

Müstehzi ses, nlçakça devanı 

ediyordu: 
- Bütün bu itina ve takayyudle-

rime, size hoı~ görünmek için saT'" 
(ettiğim bütün gayretiere r. gmen 
gene benimle beraber olmaktan 
memnun kalnıadığınızı söylemek 
zniimliğinde bulunuyorsunu7. 

Genç kızın gczlerind~ §imşck 
çaktı. Hiddetle haykırdı: 

--Size cevab verrneğe bile tc• 
nezzül etmiyorum. 

(Arkası var) 
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~ Ziraat Vekili dün 1 ~~;Qo-e Türk Hava Kurumu 

paraşütçülerinin 
atlama gösterileri 

Ingiltere neler 
Yapmakla meşgul? 
:·········· y i ••••• AZA N •••••••••••••• , 

1 
Emekl: general i 

Kongaya vardı, 
tetkikler gaptı 

·Har b yakın zamanda 
bitmezse muhakkak 

daha genişler 
Y azmı: Selim Ragıp Eme~ 

H. Emir Erkilet 1 
i 8 Son Posta nm askeri muharriri ! ................................................. : 
Q rdusunu. lngilizlerinkine üs-

. d tıin bir donanma himaye -

Konya, 2 7 (Husus i} - Hefal.:a- ı Vekili Mohlis Erkmen refakatinde 
tinde ziraat mütehnssıqları old~ğu zİraat mütehn sıslım bulunduğu ha~
halde Anadoluda tetkik seyahatıne de ?tomo~~le Orta Anadoluda bır 
çıkan Zirant Vekili Muhlis Erkmen tetkik gezısme çıkmı tır. Zıraat Vf'!-

b .. t 14 30 dn şehrimize gel- kiJi bu gezisi csnasınd:ı Konya, Af~ 

B adiseler o suretle inki!1af e
diyor ki Ingiltere ile ihtila -

frnı ~u veya bu şekıldc halletmek 
mecburiyelinde bulunan Almanya, 
bugün değilse yarın, (akat Ilchemo
hal Amerika ile de koz p:ıy etmek 
vaziyetine gelecelcti:. lrki meyil ve 
ikti.«adi bakımdan Amerika B!.rleşik 
devletleri Jngilterenin lehine mevki 
almış bulunuyorlar. Mevcud mevzu
at ile sıkı bir bitamflık muhafaza et
mek iddiasındadırlar. Tatbikat, bu 
bitaraflığı şayanı t!ikknt bir bir ta
raflık ha liııe koyuyor. E.sasen Amt.'
rika bu meylini inkfır etmiyor. Fa -
kat, haklı olduğun:.ı beyan eylediği 

Antalya, 2 7 (A.A) - Hava 1 liyeti etrafında söylenen nutuklan 
Kurumu tayynrc fi!osuna mensub müteakıb yapılan paraşütle atlama 
tayyarelerle dün buraya gelmi o- gösterileri büyük bir alaka ve tak
lan paraşütçüler tan•are meydanı,, .. dir ile takib o!ur.mustur. Cenç tay
da vilayet ve t>arti erkanı ile bin- yare ve paraşütçi.ilerimiz şerefine 
lerce halk tamf•ndan coııkun teza- askeri mahlelde bir öğie yemeği ve 
hüratla karşılanmıştır. Halk~vj salonunda Parti tarafından 

h1.~. e Pndökale krınrılının şiınal ~n -
1 ınde Hastings kumsalımı çıkcır -

nuya rrıuvaHnk ol,,n Normn:ıdiya 
Prensi Wilhelm in lngiliz ordusu -
~~.burada maglüb ve a.Jayı İstıla et
~~~ .. ' 066 ta•ihindenberı, Ingiltere 
b" gune kad r tehlıkeli ve sıkıntılı 

ugun san • E k "h K- h N"•d · · l karc-ıhnmı~•ır yon, s ~ı er, uta yn, ı ıg e, 
m~. merasım e . ' İ . Aksaraya uğnyacak ve bu bavulide 

Vekil yeni zirant ma'9ne et.ının umumi zirai du-rum ıle bumlarda 
işletme va~iyetlerı hakkında aLika.- çalıştınlmakta olan zirant mnkinele-

Hava Kurumu la)'JiilYı! ve para.- bir çay ziyafeti, akf.am da b~\ediye 
şütçüle \ "rı Antnlyeyı ziyaretleri ile tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

darlardan ızahnt almıştır. rinin işletme vaziyetlerini tetkik ey- istihdaf edilen gaye ve para ütçülü- Hava Kurumu gençleri bu sabah 
ğün istikbali, Hava Kurumunun fna- İspartaya gitmişlerdir. Anknrn, 27 (A.A.) Ziraat liyecektir. 

ır duruma dü,ınemi tir. 0 I ransa -
nın rrın-l·b 1 1 1 k 1 tır· .. g u o mn ı e yn nız a mış ~ 
rı: ustelık bır Alnı •n tnarruz ve is
ı a~ınn maruz bulunuyor. 

d Ini giltereyi en :ı;ukındun tehdid c- k e 
·en er yalnız Almanlar değil a)'ni 
~?rrıanda lrlanda.lıl rdır. İngilter<"ye 
d~r Alınan taa:ruzu ı. ak i olduğu tok- . .-----• 
ı·•rde, bir İngiliz ey'llt"ti olan cimn - (B:ıştara.fl l ıncı sayfada) 
1 lrlandadan başk. ingilterc:-nin ba münakasalan yapılmaktadır. Bu 

;ı sahilleri dahi cenubi Iriandalı - maksad için hazninnan tedbirlerin 
arın taaddisine' uC.rıtmak tehlikesirıe l Romanya ile olan ittifakın tabii ne
rrıaruz bulunncakl~rdır. AlmanJ3 r i~ ticderinden madud olduğu Londra
Be bÜtün Norveç Holanda Belçika 1 da tebnrüz ettirilmektedir. '"e f ' ' Ö f · · f • • ı ransa sahillerini işgal ve burn - z men antı :r.ın ve men ııat•nın 
ard b"" 1 Id - d")cl"-· b. . n deniz ve hava iisleri tesis ct - oy e o ugu tasavvur e ı ıgı ır 
tıklerinden Büyük Britanya adası bu devirde bizzat Romanya tnrafındnn 
jUtetle hemen her taraftan istıla 0 _ yapılan bu planlarla. Türkiye ıle 
unrrıak tehfikesine maruz bulun _ mutabık kalınarak müttefiklerin Sov 
lllaktadır. yet topraklarında bulunan Baku pet-
DöOnun için lngilterede, flandr ve rol kuy.ularını c?hr~b ı·decekleri hn~-
. niterk hezimetlerinden sonn:ı işin kır.dakı yalan ıcidıalar arnsında hıç 

cıddiyeti anla~ıla•nk hummalı bir su ı bir mukayese yapılnmnz. 
;.ette çalı~ılmıya baslannu!ltır. lngi - Alman propagnndnınnın Sovyet 
ızler için bugün bcıhis nı:vzuu o!an petrol kuyuları hakkında çıkardığı 
~:Y.• ?na baba yurdunun bizzat ken~ yulandn ise diğer bir memleketin 
;s.ını muhafaza etmektir. Bu yurd milli serw·ti bahis mevzuu idi. 

:ı de\ giderse imparntorluk da yok 149 9 7 4 Basarabyalı 
1 ac~ hr. Bu sebcble bir aydan faz- 1 k ll • d"" d"" 8 bır Zamandanberi İngılterenin mem e e erme on u 
sahill ._d . 
8 

eun e banyocul:ır veya denız Moskova 28 (A.A.) - Tass n-
t~orcuhırı değıl, askerler görünmek- jansı bildiriyor: 
Zı) "e 'kher tarafta .avcı hendekleri ka- Rumen makamatı, bazı hallerde 
tu ınkl ta, tabyal.ır ve t'lnk nıii.ni ve Bcsarabyalıları ı.;atar-lımna iade et~ 
da~ an YapılmaktRdır. Diğer yan- rnek hususundn teallül ve bunlara 
ku~ordu kurulmakta ı,;e uç:ık filosu karşı yapılan •ziyeti te~vik ettikle -

p eiJendirilm'!ktedir. rioden hariciyc komiserli"i umumi 
In . 1~r h Zarrı nlardn hayali seven katibi Snbolev. 13 Temmuzd:ı Ro -
gıızle · k ad ) rın sı ışık anlardu en realist manya sefiri Davideııco ile göıü e-

B arn ar ke~ildikleri malumdur. rek Rumen makam tı tarafından Be 
z ~~dan ba~ka tehli!<:enin henüz u - sarabyalılar hakkındrı gösterilen te
,/. arda dolastıi:rı vakitlerde isıif1e-- allül ve yapılan eziyetleri müsbet 

1~ hozmıyan lngilizlerin b•çak ke- delillerile saymıştııı .. 
lllıge day8Jldığı znman bile ~ ırını- Snbolev, zikredilen eziyetlerin te
~n~ak sndec:e nRSıl gayrete geldıkle- kerrür etmemesi ve BesarnbyaHann 
tını görmek hnvlı ıuhnr bir ~eydir. nonnal şerait tahtında vataniarına 

i~gilizleri bugun harekete geti - avdetlerinin temini için Romanya -
ren büyük kaygulnrın ve mt's'uli - nın lazım gelen tcdbiıl~ri almasını 
Yetlerin başında memleket mudnfa- ısrarla taleb etmiştir. 
ası geldikten ba,kn bir de, İngilte - 15 Temmuzda Sovvetl,.r seriri 
tenin garanti\::rine güvenerek Al - Lavrentier Romanyel hııriciye na -
~an) lanı kar~ı hub,. girmi, ve yurd~ z.ın · Mnnoileskoya nyni mealde be-
arı e i t"kl• ll · · k b • ' 11.1 ·ı k 

C 1 ı a erını ny etmış, oun - yanatta bulunmuc;tur. n nnoı es o, 
a ~>u "k k nid , ç.u ve orta memleketlerin ye- Romanyadan Be'l:ı.rnbyaya ~itme 

'tu) en ıhyalan nğır yuku vardır. Gö- arzusunda bulunan Besarnbyalıların 
he;:; 01 ki lngıfterenin bugünkü i i maruz katdıkları lıallere karıq her 
liyet)~~k ~ğırdır ve hem p~k mes"u- türlü tedbirlerin alınmasını Roman
ettikil 1,r . lngilizler, scnelerle ihmal ya hükumetinin tetkik edeceği ceva~ 
aığdı erınkı IJinıdi gün ve haftalar::ı bını vermiştir. 

Jnr~~ lnt-cburiyetindedirler. Romanya hariciye naz.ın. Sovyet-
kate ~ ı~lerin hal ve tabılannda dık lerin beyan ettiği hadiııelerden ba -
onlar eger olan Jiğer bir cıhet te zılannı teyid cevahıru 21 Temmuz
bui ı~, _?navatl'lnm bugün maruz da l..avrentieve ı;ermi,tir. ~ 
"e u~dugu tehlikenin buyük luğiınü Bildirilen raknmlnra nazaran 
:rak cı •Yetini tamamile ınüdrik ola- 149974 Besnrnbyalı Romnnyadan 
tü l'urdlarının muhafazası için bü· nynlnrak Besarnbynyu dönmüşler -
ta n ~;rlıklarile fcvkııUi::le o;. lııımnk- dir. Tahliye devam etmektedir. 
l'lıe: f~'k!arı hald~. impımıtorluğun 
Polit;ıını ve. dolıı3 ı !.ile cihıın"iıınul 
l'lı I 1 

O mesaılerini bir nn bile ih -
;,..·a etrrıemeleri ve bunlarla ı~ti<•al 
-..ın valt" k ~ ., 
1 rıd lt, uvvet ~e imkan bulmn-
Ürrı"dı~ .. B~, lngilizlerin istikbale nid 
lak~ erını asla kaybetmemis ve bi
<hık~ eleceğ güven} hakmakt ol-

;annı g&t~rir. 
fılva\i t ·ı· I · 

Ankarada .6 dükkan 
yan d• 

Ankara 28 (Hususi) - Saman
pazarında bu ceee çıkan yangında 6 
diikkan yaniT'ı~tır Yangını önlem~k 
üzere itfaiye tnr fından b zı dük -
kiinla:. yıkılmıı~. bu sırada itiniye ef
radından birkaçı yamlannuştır. gilt • ngı ız er, bir tar fıan ]n.-

erentn m 'd r ·ı . <lı . u A ıta e m~gul ıken _ı J J 
nı erd~cıhette;ı Fransız J.,nnnması - Erbaa -ıa ze ze e 

n ortte · Ic d 1 ·ı h b -Uerrı·ıe . uç a n rının ngı ız ar Etb:ıa 27 (AA) - Dun gece on 
h:cri~ ~ taraCından t hribi, filnhtan buçukta bı.ıradıı 5 saniye süren çld
sın keya zaptı, Akdeni.z abluka - deUı blr zel ele olnıu tur. Zoyiat yok
de:~ b~ ıln!ltırılmaın, Afr kndn ,id ~ tur. Halk korkudan geceyi d~anda 
rüıul ır .h rh. •l'!vk ve idar<" inin yü- ge.çirm tlr 
lllnk ~~sı gıbı hiiyiık i leri hn ar -j ~~============== 
lt l ı~ın kendilerinde Jazım olıın cc.-k olan Alm'!n ordll una knrşı ev
dUt ret ı huluyorlnr. Hııttii bir van _ "e la ir kab anında 'e irk.ıh m1lhalle
rn:~ J~P.onları Çini ıl rl• uzla tır - nnd~ .deniz ı. e ha'.\. kuı._: ~tlerilc, i -

cıhı en zor b:r ıızakdo~ mc - kincısı İngtltere sahıll<'rının yakın -
~~~t' ine ehemmiyetli" 1 ku): rken hırında ihraçt-ın e'"'""! k(ozn deniz ve 
ı:~c~ Yandan Arıgl.:rSaksou mıll-t- hava km; etl "le vr. üçüncüsü ihrac 
b ~n harb ve sulh 2 a br• da i esnasında ı;e ıhrarıia:t ııonra hına 
h~ılıgi gibi en i mı.. nu vr rnnu -·!ak ve kara ku vv etl~ril.- olm k üzere üç 

lt lnf"~el nin hıl· A · 1 · savaş vermeyi du ürıuyorlar ve bi -
<: , "rı "'l ı mJ - . . . . f 
ı ·~t i · k 1 l ı rı"c.ı ve ıkıru:ı ı<· v t1 muva( .:ı.k o -
n ı· l n ,.. rı vo . e -~--• • . .ı ~• • <i nı: er ~ "yt ... adami drr . h lauuuıarsa uç .ı u;;ıe uu••t a u geu 

Unc(' çal• l · d ) a•acakl nnı umuyorbr. Hakh olup 
e('ri du,.rrııı .. ,ı· .. ar l 1\" mlurtn :," l en lmadıkla a:ı .• vuktw.t güste-
flıev ı . t r , ız _r, 

<.'ııd tf"J.ıl k 1 ri n h kı"çuk •or -
te ;::kiP le tı1 <'t, i-ı ı b Ic eu 11 t

Ç ll~~:ıvo•lnr. 
Unku onlar ad na taarruz edc-

ingiliz - italyan 
harbininin ilk 

lı etieeleri 
Knhire 27 (A.A.) - Rcuter aJansı 

noktai nazannı bir prensib meselesi 
olarak ileri süriiyor. Nitekim cenubi 
Amerikadan hububat satın almnk j.. 

çin kongreden istenen 500 bin İngi-
liz liralık kredi de gene bu prensibin 

bildiriyor: ih 
İngniz filosunun son üç ha.fta zar_ müdafaası için · tiyar edilmi~ bir fe 

dak.arlığı andırıyor. 
fındaki lerantı Yakınşark milleUerl-
nin İngiliz nihat zaferine olan iti _ Birleşik Amerika istiyor ki Al -
madını takviye etmiştir. Mısırın tec. manya ve onun müttefiki olan itaJ.. 
rid edilmiş bir vaziyette kalması en- ya, bilhassa yeni dünya piyasaların
dişesi şimdi zail olmuştur. Filhakikn dan yiyecek m::ıdde tedarik cdcme
İngülz filOSlı İtalyan mosunun orta~ sinler. Denilebilir ki bu tcşebbüs. A
sındnn geçerek İnglliz ticaret seyrü- merikanın Almanyaya karşı nlınayı 
serninine yolu açmıştır. Akdeniz ka_ lüzumlu gördüğü iktisadi ılk ınühim 
filelere açılmıştır ve bu kafilelerden tedbirdir. Bu tedbirin yalnız Alman
birçoğu askeri mühımmat ve diğer yayı istihdaf etqıediğini gösteren 
malzeme ne salimen İskenderiyeye şekle aid bazı LezahümtJ da yok de
varmış bulunmaktadır. ğildir. Meseliı, Birleşik Amerika, ce 

İngı1lt fl1osu Ş:ıp denizinde denl _ nuh memleketlerinden buğday ve ~ 
zaltılan batırmak suretne İngiltere _ saire a!mak isterken öyle bir fiat tek 
nin Kapburnu üzerinden SuveY§e de lif etmekte ve alu, piya!aSını 0 dere
yolunu açmıştır. ce geni~ tutmaktadır ki, kendisi mu-

Diğer taraftan Libya ve Habeşls - arnele yaptıktan sonra arkasından 
tnn yan yanya tecrid edUmiş vazl - ı LJ • h" b 1 k ttedl ge eceıı; enn ıç irisine a aea şey 
ye r. lcalmıyacaktır. Bu sahanın müşteri ~ 

Muhnrcbenin cereynn ed:ceği yer leri ise malum üç devlettir: Alman
henüz belli olmadığı Için, Ingillz-İ • ya, Japonya, ltaly.ı. 
talyan harbl, ız•aç stratejisine dayan M f"h b h d b. A anma ı u sa a n cenu ı -
makta berdevarndır. Bu strntcjide Ilk "k d ı tl · d 1 b" 
millfıhaı.a malzemenin korunması _ ~:~~ a ev e ~~~ arasın cl nın ır 
d B h 

__.ft ın· •
1
. k tl , goruş beraberlım yoktur. Bunlardan 

ır. u usu:.ı.u gı ız uvvc er. va- b 1 b k · ı "h · t k d h 1 d h" k" b 1 azı annın u no taı na zara ı tı a -
zıyc e ço a a z ya e n ım u ı.ın_ 
maktadır. kına mukabil, diğer bazıları tam bir 

bitaraflık muhafaza edilmesine ta -

Mussolininin s1hhati 
hakk1nda bir tekzib 

Roma 27 (A.A.) -D. N. B. a-
jansı bildiriyor: ' 

raftardırlar. Gert:k iktisadi sahada 
Amerikanın hergün bir parça daha 
otoriter devletler aleyhine va1iyet 
alması, gerek Ingilterenin mutave • 
metini artırmak için ona elinden ge
len her türlü yardımı yapması, bu -
g\inkü harbin yalnız İngilizlerle de 
nihayete erdirilemiyeceğini gösteri • 
yor. Harb, bu ;eklile ittisa peyda et 
rnek istidadındadır. Sayet Ingiliz n~ 

Sovyet radyosunun l Romanya 
Romanyaya fedakarlıklarda 
bir ihta 1 bu unmıyacak 

Bükreş 27 (A.A.) - Royter a
jansı bildiriyor: 

Kief radyosunun cHudud ted -
birlerinen işaret eden bir n~tı 
Rumen hükümet mahfillerinde en -
dişe ile luu~nml!.tır. Sovyet "rad ~ 
yosunun apikeri hergün Romanyn
dnn binlerce mülteci geldiğini ve 
bunlann Rum.::ıı rejiminin mezali -
minden şikayet ettiklerin: bildirdik.
ten sonra: 

Bu muamel~nin i!lahı iyi olur, ak
si takdirde Sovyet hüklimeti cıHu -
dud tedbirleri olmağa mecbur ka ~ 
lacaktır, demi~tir. 

Sovyet donanmas1 
Hazer denizinde 
manevra yap1yor 
Moskova 27 (A.A.) - Mosko

va radyosu dün nkııamki neşriya -
tında Sovyet deniz kuvvetlerinin 
Uzak doğuda Amur r.rhri üzerinde 
büyük mikya:ııta bir maneYrn yap -
tıkları.nı bildirmiştir. 

Ha:ıer denızindeki Sovyet hnrb 
gemileri de Paı.:ırte:ıi güniı manevra 
yapmak üzere Baküda toplnnmı~ -
)ardır. 

ingilizler 3 
Rumen gemi~ini 
müsadere ettiler 

Biikre!l 2 7 (A.A.) Burada 
neşredilen yan :esmi bir deklnras.
yonda şöyle denmektedir: 

Başvekil B. G"«urt•J ile haridyc 
nazırı B. ManoileıK:o'nun .l\lmnnyn 
ve İtnlyaya seyahatlan Romanyanın 
Tuna ve a,-ılkan devletlerinin mü~ • 
terek hayabna ve Avrupanın doğu 
cenubunda barışın muhafa.!nsına fii· 
li bir surette hlıdim olmak arzusunu 
göstermektedii. Rumen devlet ndam 
lan bu istikamette lüZl'tnll ol.m an • 
laşmaların busulüne, mill: miınstan 
hiçbir suretle bazgcçmck.sizi~ hiıdim 
olacaklardır. 

Romanyanın fednkarlıklnrn aa:a· 
de bulunduğu int;:bnını veren her 
türlü neşriyat asılsızdır. 

Mihvercilerin Balkanlarda 
faaliyetleri 

(Baştarafı l htd sayraaa) 
mumi Hnrbdeki silah arkadaşlığı ve 
iki millet arasıad-ı o znrr.nndanbl'!ri 
hiçbir değişikliğ~ uğramıyan an'a
nevi dostluğun samimi teuhiirntJ 
içinde vukubu~du~u öğrenilmistir. 
Mülakatı müteak•b BuJ ... ıır devlet 
adamları Führerin dave-tlisi olarak 
onupin birlikte ç ,ıy içmişlerdir. 

Führerin kö~künü terketmt:den 
evvel Bulgar başvekili Pr. l-iioff 
maiyetindekileri Fr.hrerc takdım ct
miştir. Bu merasimden sonra B. Hit
ler Bulgar misafirlerinden miisnnde 
almıştır. Bulgar rıa:r.·:ları Alm:ın hn
riciye nazın B. Ribeııtrop tarafından 
arabalanna kad r götürülmüşlerdir. 

Salzburg 27 (A.A.l -D. N. B. bildi· 

Kindar bir propagandanın, ltal -
ya hükumet şefiniaı sıhhntinin harab 
olmuş bulunduğuna dair, zaman zn-
man yaydığı haberleri, B. Benito 
Mussolini tekrar tckzib etmiştir. 

dalarının i§gali iddiası bir hayal de- Nevyork 2 7 (A.A) - <ı Nev ~ riyor: 
ğilse, o zaman, ne Amerika, ne de york Times» gazetesinin BükTeş Bulgar n:ımlan bu aitş:ım Bulgn. 

Otuz beş ecnebl gazeteci. Doçe
nin mu tadı üzere günlük ı.; azifesine 
başlamadan evvel yaptığı :ıt gezin
tisine şahid olmu hırdır. 

Bilahare matbunt rnümessillerine 
hitaben «Hasta mıyım} yorgun mu~ 
yum) n diye sormuştur. Bütün ga
zeteciler, bir sesle, k"Inaat getirmi~ 
bir adam sesile ccHnyın> cevabı~ 
nı vermişlerdir. 

Taksirnde paraşut kulesi 
inşası için faaliyete 

geçiliyor 
(Ba.,tarafa 1 Inci sayfacll-> 

Aynca bugünkü dünya harbinde 
fevkalade bir ehemmiyet kazanan 
paraşütçülüğün Türk gençleri ara
sında yayılmasın:ı ~alışılacak ve fıı
tnnbülda derhal bir paraşüt Iculesi 
in aattna ba~lanııcaktı ... 

Kulenin Belediycye aid Süıı.ı A
gop mezarlığında inşası muva(ık gö
rülmü,tür. Belediye kule inşaatı için 
Hava Kurumun 1 O bin lira ) arelım
da bulunacaktır. Kulenin ma.uafını 
temin için diğer t~ekki:lletle de te
masa geçilecek ve lu ... ~ bir mıiddet 
onrlı in~aata ba l nacuktır. 

Havacılık kamplarmda faaliyet 

Ankara, 2 7 (A.A-) - Hava 
Kurumu gençlerinin havacılık kamp
larındaki çalışmaları hararetli bir 
duruma varmıljtır. Bir Hazıran taıi
hinden 15 Temmuz ak!Jamına kadar 
lnönü kampınd , 11.655, Etime1t'ud 
kampında n1ötörlii tayyarde.rle 

Japonya bu mücadelenin dı~ında ka muhabirinin bildi .. diğine göre Ro - rist:ın:ı dönmüşlerd r: Alm:ln har~
labilirler. Dünyn, halli g~ciktirile - manya bahriye :ıezareti evvelki ge- ye nazın Sa.Izburg anru kadar d -
miyecek Q}an davasını artık rüyet e- cc, 4.501 tonluk •<Bucegiı, isminde- safirlerine refıı.lmt etm• ' ve ora :ın 
dip bir karnra bağlamak mevkiine ki Rumen şiiebi ile 6.394 tonluk kendilerini seı·mıa.mış r B 1" r dev 
gelmi tir. cıOltenia)) ve 3.152 tonluk <lRoına- let adambrını himll h • tren 

5 
. ("[) . . ~ nin» isimlerindeki Rumen petrol at 19"30 d:ı Salzburgu terketmiştir. 

e /.Un L/Laf!Lit, <.-m.eç gemilerinin Portsmd' de İngiliz ma- Rama 27 (A.A.l D N. B bildi_ 
..................................................... kamlan tarafından müsaderc cdil - riyor: 

diğini bildirnıiitir. Duc;e. Rtımen nazırlırmı. daha ev. 

Gafenko hususl 
vazife ile 

«Bucegi» ibtidai maddeler, hu ~ vcı kendlsile bir buçuk s:ıa.t ~ rüşen 
bubat. pamuk v~ ı1stik ) üklü idi. h:ırlclye nazırı kont Ciano hazır bu
Iki petrol gemui ise bo!J idi Bu ı;t>- lunduğu halde s:mt 13 de kabul ct -
milerin bnğlamı:ı limanı Köstence - miştir. Rnmen devk't ad:ımlannın Du 

d. ce ne yaptıklan ınul!ıJı::at sant 19.40 ta 
IL • f 

M k •d• r Ayni nıuhabirin ilave etti~ine gö- bitmiştir. Bu a~m Romanya se ıı .. os ovaya Ql IJO re Romanya lngilterey~ karşı mu - retinde kont Ci:ıno şerefınc bir ak 
. . kabelebilmisil tedbirleri ittıhaz et - şam dynfeti verUınlş ve bu zlyafettc 

Bükrcş 27 (A.A.) - D. N . B. bıldı- meğe hazırlanmakta ''e Tuıındn bir Rumen nazırıarı ve Rumen selirinden 
riyor: çok Ingiliz gemileri bulunduğunu başka. bazı İtalyan ve Rumen erkfın• 
Romanyanın Moskova sefaretine bildirmektedir. hazır buluruno lnrdır. Saa.t 23 te baş_ 

tayin edilen s:ıbık harlclye n zın Ga_ Köatencede bulunan Ingiliz ge - vekU Glgurtu ve ha.riciye nazın Ma-
fenko hususi bir vazife deruhdc ede- mileri bu limnnda!l aynl~lardır. nollesco Bükreşe avdet etıntıılerdlr. 
rek 10 Ab'llStosta hareket edecektir. ._...~-·-· -··---···-···-·····•••••••••••••••••••••••••••••••••m• •••• ................ . 

Şimdiye kadar Moskova scfiri 
lunan Davide.o;co ayni tarihte 
ye vekfıletı emrine alınacaktır. 

:Esirgeme Deme~min senelik 
kır balosu 

Suadiye plij ~nosıında 
17.8.940 Cmn:ı.rtesl gunü Qk.pmı 

Müjde! 

OVOTNiDE 
Meşhur açık bira vardır 

ÖGLE ve AKŞAM 
MÜZİK VE ŞARKI -cl 

S A B A H T A N . S A "B A H A 

Yıldan yıla 
Adıiye Vekili Fetllıl Okyar m:ı.hke_ oluyor. Bütün bu meııfi teslrlcr, ka~ 

meleri teftrJ ederken rormıı : nunl:ırımınla liiz.uml ~örülecek t:o.-
- Bir yıl Için e bitmeytp öbür yıla dlliit.ın yapılma_..ııe bf!..-tırtıf l!ünebi. 

geçen dar.ı nr mı? Ur. Bugün elimizde bul .ıı ecu., ha. 
Alcltğı eevalf miisbettır. Ve bu da kuk ve ticaret tamn.ıi:ınnı ma.bkc • 

pek tablidlr. Çünkü eldeki kanunlar mo erde, müd ,._ra 
bu neticeyi tabii · kılaca:k klldedir. r.ıman bulP..nar.ı'k y , p 
Yıldan yıla detfl, yıllanı Intikal eden tecrübe salıibi olmuş aclliyc erkiinın
d:ı.valıı.rın yckünu az olmasa gerek. clan mürekkeb bir heyet yeniden gÖL 
Kanı~a ya.pt13cak tlıği eler" e den geçirse bugünkü scviyemlıe u .. 
bu gecikmeterin önü alınabilir. yacak ve y~rıl13 hazırl:uıan ecmlye-
deni kanunomuzon, cl'Z:t kanonumu- tin i rakini te::bive ed ek eklld 
:run bu noktndan zavır taraflan ol - '--k ki d 1 t c"ılı'" , .. tadü etse muh:ık- :ı :ı e -
duğunu kabul etmeliyiz. lı larm su - t 1 1 t bıJminkü 

----------------- . ~ . zını erbe.s çe e mey n ., .. 

A 
'ı:en bır talak davası utlnız mahkeme. kalk b •ıalln 

8280 uçutı yapılmı<;tır. 

.. BugüJZ 
1- HU 

L L E sıkh•t ortnclan :ır ve a • 
Sinemasıntf.a < ıerı ı gaı eımekır~ kalmıyor, d:ıvaeı. ı:eıen :ıV2 aıan temızıenlr, a.a-

ıan da pe.risan edn·or ve bu gecikme- k 1 1 k" k :abalık dağılır 

MA AR ALTI NDA CEMiLE ler cemiyet hayatımııda I"Ok elim ~n. liye apı arını :ı ı a. 
ralnr açıyor. Ahlaki bÜnvemh:dc ve bunun pek tabii neticesi hapisane.. 

TOrkçe sözlQ nluk r.ıpıvor. Diter şah.5i ııbkim ler de mütnn:ıdiYen mevcudlanm ar-
M f L Y Q N E R L E R B A R J ::vaları. ay~ i vahim teo:trler bı~kı tırnı:ıkt.aa kurtulur :ır. 

yor. Ferdi ve ai evi kırıı:uılıklara 'ol 2 
MAI>f.ENN CAROLL- FRED Mac NURAY 
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ASI T. 1 

1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

IKRA iYE PLANI 

1940 lKRAMlYELERİ: 

ı aded 2000 ll.ralık - 2000.- ıu. 
s , 1000 , - 3000.- lt 

e lt 600 , - 3ooo.- , 
ı:oı .. 2~ .. - sooo.- , 
40 • 100 , - 4000.- • 
75 , 60 • - 3750.- & 

210 lt :ıs , - 5250.- • 

K~lde1er: ı Şubat, ı Mayu. 
1 Atu.stos, 1 i.ıuncıteşrın larılı • 
lerıııdc yapılır. 

SPOR - -
Bir haftalik 

radyo programı 
PAZAR 2817/1940 

Büyük kürek yarışlarını 
Galatasaray kazandi 

Büyükdere ue Bebek nrn.sındald 8.30: Program, ve .. memleket saat 
kürek mukavemet yarışı dün büyük ayarı, 8.35: Müzik: Uç Strauss - dan 
blr muva.ffakiyeUe yapılnu.ştır. Valsler (Pl.) 9: Ajans haberleri. 9.10: 
İki {)ifte yarışına Galatasarayla ~. ~adını - Yemek listesi. 9.20-9.30: 

Beykoz, dört tek yarışına ise Galata. Muzık: Bando pl!ikları. 12.30: Prog_ 
saray, Fenerbahçe ve Beykoz eklple. ra:n. ve memleket saab- ayarı. 12.35: 
ri girmtştfr. Muzik: Saz Eserleri. Çalanlar: Ruşen 

İki çifte yar14ta Galatasaray ckipi Kam, Veclhe, Cevdet K~~n. 12.50: 
42 dakikalık bir ınes:ıfeden sonra bl- Ajans haberleri. 13.05: Muzık : Şar _ 
rinci olmuştur. kılar. Okuyan: Müzeyycn Senar. 

Bu yarışta Beykoz ikinci sayılmış. 13.25 - 14.30: Müzik: Radyo Orkes -
tır. Dört tek yarış üç tekne arasında ırası (Violonlst Neclb Aşkın idare -
ve pek büyük bir heyecanla devam sinde.) 18: Program, ve ~emleket sa
e~lr. nı ayarı. 18.05: Müzik: Ispanyol mu_ 

Neticede Galatasaray kürekçileri slk!sinde~ muhtelif parçalar <PU 
bu me.sa.feyi 40.30 dakikalık bir za _ 1~.45 : Muz~k: Radyo Caz Orkestrası 
mandan sonra ~:ı.zanm~lardır. Bu (~r~hlm Öz~ür idaresindeJ ~9.30: 
yarı.şda Beykoz ikinci, Fenerbahçe de Muzık - Okuyan: Muzaffer llkar. 
üçüncü olmuştur. 19.45: Memleket saat ayarı, ve Ajans 

Müsabakadan sonra galibiere mü_ haberleri. 20: Müzik: Halk Türküle
kAfatıar verllmlştir. İki yarışda da ri. 20.15: Müzik: Fasıl heyetl. 20.45: 
birinci gelen Galatasaray takunını Konuşma. 21: Müzik: Müşterek ve 
tebrlk ederiz. tek şarkılar. Çalanlar: Cevdet Ko -

1_sk~rlik işleri: 
7.an. Vecihe. Ruşen Kam. Okuyanlar: 
Muzaffer İlkar ve Müzcyyen Senar. 
21.30 : Müzik: halılı bir opera _ Ma_ 

A k 
. non. 22.30: Memleket saat e.yarı, ve 

s erl~k yapmıyan 316 : 333 Ajans haberleri. 22.45: A.lnns Spor 
do~umlular çağırıhyor Servisi. 23 : Müzik: C~nnd <PU 

Enıinönü Yerli Askerlik Şubesin. 23.25 _ 23.30: Yarınki program ve ka
den : 316 ila 333 dahil do~umlu he _ panış. 
nüz askerliğlni yapmamış süvari sı- PAZ\RTESİ 29n/ t9-i0 
nıfına mensub erat sevkcdilecekle _ 7.30: Program. ve memleket saat 
rlnden 2917/940 günü s::ıat 9 da şu- ayarı. 7 35: Müzik: Hafif Müzik CPU 
bede bulunınaları ilfm olunur. 8: Aj'lns haberleri. 8.10: Ev kadını _ 

327 : 329 doğumlular Yemek llstesi. 8.20 - 8.30: Müzik: Ket 
çağırılıyor telbcrg'den pnn~alar (PI.) 12.30: Pro~ 

Eminönü Yab. As. Subeslnden: rn:n: ve memleket saat ayarı. 12.35. 
Talim • maksadlle se~kedll k 327 Mıızık. Çalanlar: Cevdet Çağla. Fa h. 

ece · · K H G" Ok S d' 328. 329 doğumlulardan henüz Emi. rı opuz. nsan ur. uyan: n ı 
nönü Yab. As . .,,bes'ne - t t Hoşses. 12.50: Ajans haberleri 13.05: 

"'" ı muracaa e _ M- 'k Ok A . T " 
miyen yabancıların he b uzı - uyan: zıze ozcm. 

men şu eye 13 20 14 M .. 'k K k 
ınüracaatınrı, aksi takdirde miim - . - : uzı : arışı program 
caat etmiyenler cezalandlrılacnklar _ lPI.l 18: Progr~.m. ve memleket saat 
dır. a:v::ırı. 18.05 : Muzlk: Ooera Aryaları. 

5 b . CPI.l lR 30: Müzik: Radyo oaz orkcS-
~ u eve davet ed•lenler trası <İbrnhim Özgfır ldareslnde.) 

Fatih Acoke~lik Şubesinden: 19.10: Müzik. Calanlar: Fahire Fer • 
1 - Emeklı levazım yarbay Ali san. CevdcL Grt!İla. Refik Fersan, Fah 

Şadl Ojt. Ahmed Cevdet (323.327l Uc ri Kopuz. 19 45 : Memleket saat aya_ 
2 - Heoab memuru Mehmed Ka _ rı. ve Ajans haberleri. 20: Müzik: Fa

mil O!t. Mehmed Tevfiğin l2424) he- ıc;ıl Hevcti. 2030: Konusmn. 20.45: 
men şubcye müracnatları Ufın olu - Müzik: Dinleyici dllekleri. 21.10: Mü-
nur. zlk: Oda musikisi _ Schumann Trio-- * su, No. ı. Re Mlnör. Çalnnlar: Mit 

Emlnonü Yerlf As. Şubeslnden: hat Fenmnn. Orhan Bornr. Enve~ 

• 
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Üçüncü Tertip Birinci Keşide Plinı 

7 ·Ağustos-1940 

lkramiye 
adedi 

ı 

ı 

2 

3 
40 

200 

2000 
20000 

20000 

42247 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

40.000 

10.000 

4.000 

2.000 

1.000 

100 

8 

3 

2 

Yekun 

lkramiye tutan 
Lira 

40.000 
10.000 
8.000 
6.000 

'40.000 
20.000 
16.000 
60.000 
40.000 

240.000 
Bu tertibde mevcud (200000) numaradan birinci ke-

t:dede % 21,1 ne yani 42.247 sine ikramiye isabet ed~ 
cek ve bu ketidenin 400.000 liralık sahf hasılatınıli 
o/o 60 ı ikramiye olarak dağıtılacaktır. 

Iki liralık tam biletler planda yazılı ikramiyenin ta • 
mamın!, bir liralık yarım biletler de yarısını alırl~ 

Biletinizi almakta acele ediniz. Kırk bin liralık bii· 
yük ikramiyeyi kazanacak bilet belki de yarına kadar 
satılmı§ olur. 

Şu~eml2 6~2097 sıra kaydında e - Knkıcı. 21.30: Konu.şmn: (Rndvo ga_ 

me,ltlı Tbb. Ön. Yzb. (35882) Abdür_ zetesi.) 21.45: Mfızlk: Rodyo Orkes- "'lllıı•••••••••••••••••••••••••~ 
n:ıhman o~u 303 doğumlu Ömer Der- trası (Şef: H. Fcrld Alnar.) 22.30: . 
n;an çok acele şubemlze müracaa - Memleket srıat ayarı. Ajans haberlc- ü küda~. ~~ ~IPmurtufundan: Borçlu Zelıranın Devlet DemlrYoil~ 
tı. rı. zıraat. Esham _ Tahvilat. Kam _ umum mudurlu~u tekaüd. sandığından aldı~ meblağa mukabil tıiri!l 
Ha~tabakıcı hemsire kursları bivo - Nukut Bors:ısı rFiat.) 22 45: derecede ipotek gö.'iterdl~ Kadıköy Rasbnpn.şa mahallesi MwıtafııP~ 

açılacak Müzik: Cazband (Pl.l 23.25 _ 23.30: soka.k .eski 2,2,2 y~nl 124 kapı numaralı sağ taraf 26 sol tn.raf 28 ar:taSl ~ 
Kadıköy Yerli AskerJik Subesin _ Yannki program, ve kapanış. harltn numaral.ı cephesi yeni küşad olunan Mustafapaşa sokak lle :ınatıd 

den: -- Mehmed efendı vakfından 74,50 metre murabbaı miktannda evvcıce ~ 
ı - 15 EylUl 940 tarihinden Itiba. Bir adf't11 vük arabasının hrılen b.~r eve ehll vukuf marlfctile 1500 llra takdir edilmiş olup işbu (ol~ 

ren askeri hastanelerde açılacak gö. altına diisün yaralandı ~~~~un 2004 nu~aralı kanuna göre paraya çevrilmesine karar veril 

nüllü hemşireler kursunn 5 Eylül 940 Fatihte Kıntılızade yokuşundan di 
tarihine kadar kayıd muamcı ...... · ya k ı N d Mezkür gayri menkulün vaziycti hazırn""·. Gayrı menkul Kadıtö.riı.ı:ı ' ...,ı - inme te o an nrinin idöltesin eki ...,. r•-:.111 
pılacaktır. b' .. k b k 1 k Ra.~hnpaşa mahallesinde eski Mustafapaşa hfUen Yurddn" soka~ında yv 

2 20 
. ır yu ara asının ayışan .op.. 124 hal ..., 

6 

- . 40 ya4far arasındaki okur muş. arabada bulunan Ahmed bir- ve. en 22 Taj numarayı taşıyan bahçell kargir bir evdlr. 
yazar bayanlardan almacaktır d b' k 1 LJ • 1 d'' k Zernın kat: Zemini çini döşeli blr taşlıktan bir oda Iki merdiVC%1 ııl 

3 - Kurs müddeti 2 5 aydır. De - ~n ıre te ·cr ex erın n tına uşere bir banyo mahalli bir mutfak vardır. , , 
.. · · agır surette yarnlanmışlır. _ .J 

vam saatlerı oğleden sonra sant 14 y ı C t h . Birincı kat : Sokak kapLSındnn içeri girlldlkt.e dokuız hasamaldı allr 

ten 17 Ye kad d 5 Eyı ·ı k ara ı erra ıpa'ja astanesıne bl rd' 1 kılır kA 1 . ar ır. u e adar - kaıdınlmı tır r mc n:~n c çı came ön ı bir sofada ÜQ oda bir heHi mevcuttu:t· 11 
dır. Istekil bayanların (Cumartesi ş • Bahçe: Uç tarafı tnNa perde ile tahdld edllmlş olup Içinde bir çrı.ııı 
günleri hariç) hergi1n öltleden ı;on_ r ""\ birkaç meyva a~acı vardır. 
ra Kadıköy yerli askerlik ~ubeiinde \.. KüçUk haberler J umUını evsaf: Gayrimenkul kargir olup içinde elektrik ve terkos ~ 
kavıd m~ameleleri yapılaca~ından 2 • - Saho.sı: Tamamı 74,50 metre murabbaı olup bunun 25 oo metre mu.t9ıı' 
nded vesıka foto~rafı ve nüfus cüz _ Malzeme ihtiyacı - Belediye, tram baı bina mütebaki kısmı bahçedlr. ' 
danlarlle müracaatlerı Ilan oluııur. vay ve elektrik işlerine tahsis edUrnek 1 - İşbu gay~Imenkulün arttınna şartnamesi 19/8/94Q tcı.rlhinden lt~ r ' üzere harlcden 2 milyon liralık mal- 9t{)/62 No ile Usküdar .tera dairesinin muayyen numarasında herkesUl , 
\.. T 1 V A T R Q l A R 

1 
zeme tedarikini Istemektedir. Bu ih_ re bUmesi için açıktır. nlinda yazılı olanlardan fazla malümat nlmak ıst.! O' 

- ./ tıyacın Almanyadan temini etrnfın. yenler, işbu şartnameye ve 940/62 dosya numarasUc memurlyetimizC rıl 
Rasid Rıza tiyatrosu da temaslar yapmak üzere Elektrik, racaat etmelidir. 

Bu akşam Gedikpaşa A7.ak Tramvay ve Tünel İşletmesi Umum 2 - Artırmaya iştirak Için yukarda yazılı kıymetin % 7 5 nisbetinde ~ 
bahçesinde Müdürü Must.3fa Hulkl Ankaraya gf_ veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdı edecektir: (Madde ı24) , 

ONLAlt ER.l\1jş l\IURADINA decektir. 3 - ipotek ~ahibi alıı.caklılarl.a diter a18.kadnrların ve Irtifak batı:l ~ • 
Komedi 3 perde . hiblerinln gayrimenkul fizerindeki haklarını hususlle faiz ve masrara cı.ıl 

F.. SADİ TEK tlvatrosu 
Bu gece Taksim Altıntepede 

AKTÖR KİN 

ZAYI - Seyrüseferden nldı[tım olan iddialan nı işbu lllin tarihinden itibaran yirmi gün Içinde e~ 
(1879! numaralı plfıkayı. ~aybettlm, müsbitelerile blrliktc memuriyetlm!ze bildirmeleri tcab eder. Aksi ll~,ı: 
yeQisınl alaca~ımdan eskısı hUküm - hakları tapu s!cllUe sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından llP'. 
süzdür. İbrahim Şenel kalır. 

1 Istanbul Vaktflar Direktörlüğü .ihinlan 
4 - Göst~"rilcn gürıde a.rtırmaya iştirak edenler artırma. şartruıJ11~4 

okumuş ve Iüzumlu malfunat almış ve bunlan tamamen kabul etınış 
ve itibar olunurlar. ~ 

5 - <?.ayrimenkul 2918/1940 tarıhinde Perşembe günü saat 14 den 16 ,1 
kadar Uskiidar icra memurl~unda üç defa ba~ırıldıktan eonrll .-.'11' 
rok artıran!'\ ihale edilir. Ancak artırma. bedeli muhaınmen kıymetin 'p 

600 lira de yetmiş beşini bulmaz veya satış ıstiyenin aıaca~ına ruclıanı olan d1 1~ 
Robyar mahallesinde Yenı postahane karşısında yeni i~a edilen Valde alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrlmenlru.l ile temin edUıniŞ ~ 

hanının beşincı saıon katının tamamı (lokanta ve gazino olarak ıstimal caklarının mccmuundan fazlaya çıkmaısa en çok artıranın taahhüdil ll 
edilmek kaydilc) ve ayrıca blrtnci, üçüncü, dördüncü katlardaki bUfe kalmak ~z:rc arttınna 15 gün daha ~emdid edilerek 13/9/ 1940 üırill~ 

mahallerile han kahvecill~i lsteklilerln arzusuna göre (942 ve 943) seneleri Cuma gunu saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra memurluğu odasındll ~ 

Muhammen 
aylığı 

Mayıs sonuna kadar pazarlıkin kiraya verileceı;inden ihalesi 6/Ağustos/ tınna bedeli satış isUyenln alarağına rüçhanı olan d~er alacaklılıırıt' ~ 
940 Salı giınü saat. on beşte yapılneaktır. L<;tekliler Çemberııtaşta ~tan _ gayrımenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkınll~ pıl' 

bul Vakıflar B:ı.şmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (6618) tlle en çok arttırana !hale edilir. Bövle bir bedel. elde edilmez.se Ihale 1" 
maz. Ve satış talebi düşer. 1 

6 - Gayrimenkın kendisine ihale olunan tlmse derhal veya t'~f 
mühlet içinde paraY'. vermezse ihale kararı fesholunarak kenttlsindetl 1 
vel en yük!:ck tekllfte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma~ eJ; 
olursa ona, razı olmaz veya bulunmaısa hemen on beş gün müddctl8 li:<' 
tırmaya çıknnlıp en çok artırana ihale edUir. İki ihale arıısındaki tif f".'' 
geçen günler Için % 5 ten hesab olunacak falz ve diğer. zararlıı.r ıı.j,.ıl ' 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimlzce alıcıdan tahsil olunur. rJ 

t Oksürenlere: Katran Hakk1 Ekrem) 
~ Bronşltiere pek laidelldir 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
817/940 tarihinde yapılacağı llfin edilen yüksek mekteb ınczunlarına 

ald imtth:ın talip çıkmadığı için 8/8/940 tarihine tfi.lik edilmiştir. 
Yüksek mekteb mezunlarından istekli olnnlnrın 5/8/940 tarihine kadar 

İstanbul P. T. T. müdürlüğil idari kalemine müracaat ederek şartları 

de (133) ~ 
7 Alıcı nrttınnn bedeli haricinde olnn:ık yalnız tnpu fera~ harcınt. r 

wcnellk vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verıniye mecburdil 

Müteraklm vergilc: tcnvirat ve tanzifat ve delltıliye resminden nıiitC~f 
belcdıye rusumu ve müteraklm vakıf icaresl alıcıya aid olmayıp nrt 

öğrcnmeleri. ,5858» 
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Son Posta Malbaası: Neııriyat Müdürü: Selim Ra gıp Em es; Işbu gayrimenkul yukarıda g5sterllen tnrlhte Usküdar icrn rnerrro,ı;J 
odasında işbu Uô.n ve gösterilen nrtt.ırmn şartnamesi dairesinde sııtıl 
ilan olunur. " A. Ekrem UŞAKLICIL SAHIBLERI: S. Rngıp EMF..Ç, 


