
lzmir fuarında 
hazırhklar ilerliyor 

ME DE 3 KURU Florya plajları hakkinda:: 
şayia doğru değ.il 

1znıir, 31 (A •. \ .) - BUyük Britanya h'UJ,ümeli bu 
litneki Fuara çok geniş bir mikyasta iştirak etmekte-

dir. Sergi sarayınm genls pa vyon!armd::ın biri ln~iliz 
ılevıet pavyonu olarak hazırlanmaktadır. Bu pavyonda 

teşhir edilecek eŞya. ve malzemenin çog·ıı famire gcti
rilnıl_ştir. Diğer devlet pavyonları da geçen RCnel\iler
ctcn çok zengin bir şekilde tRnzim olunacaktır. • ERSEMBE 1 AGUSTOS 1940 YIL: 23 SAYI : 8101 
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Şark villlyetlerimize 
askeri sevkiyat 

Salzburg konuş
'nal arından sonra 

Balkanlarda 
vaziyet 

Yazan: ASIJ\.1 US 
. Romanya, Macaristan, Bulga. 

n~taıt devlet adamlarının Hitleri 
ı.ı)"ıu-::tle&inden sonra D. N. B. a. 
j.·m~ı tarafından verilen bir teb. 
ıİg BalkanJaı· ile Tuna havzasın. 
llaki vaziyeti aydınlatacak mani.. 
yottedir. Alman ajansının "Salz. 
.ıuı-g'da iyi malumat alan maba. 
ıılde söylendiğine göre'' kaydı ile 
\'erdiği tafsilat hir taraftan Bul. 
ı.;aristan • Romanya arasındaki 
ı.Jobruca, diğcı· taraftan Macaris • 
• a;ı • Romanya ara~ındaki Tran.. 
,ı1vanya meseleleri karşxsmda 
mihver dcvletl~rinin buı;-ünkü 
tıatlı hat·cketle-rini tesbit ediyor; 
lblayıtiylc bütün Tuna havzası 
.·c Balltan siyasetlerini de göslc. 
rİjror. 

Son <lcfa Dobruc.a ve Traıısil. 
vanyn mcs~Jclcrinin nasıl meyda. 
ili\ çıktığını halırlayoruz: So.. 
.ı etin Bidiği Almanya ile yaptı. 

1 1 bir anla§ma üzerine Homanya. 
tn Bc&arabyayı istedi ve aldı; 

1'\lnun üzerine zaten ötcdenbcı·i 
ı'ı-ıınsih'anyayı Rccnanyadan aL 
mak isteyen ."llacaristan ile Dob. 
rncayı isteyen Bulgaristan kendi 
taleplerini te.l-.akkı..;k ettirmek z.a.. 
ınanı gelmiş olduğuna hükmeL 
tikleri için hareket'! geçti. fakat 
karşılıklı bir şekilde alınan as. 
keri tedbirler az kalsın orta Av. 
ruııa harbini Rcmanya • Maca
rist1U1 ve Rorrıanyn • Bulgaristan 
huılutlarıne sirayet ettiriyordu. 

Tuna havzası ile Balkanlar aut 
hu böyle tchlik~li bir manzara a~ 
lınca Berlin hükumeti Avrupanm 
ı.cnubu §arki .. inden Alına!lyaya 
gelmekte olan petrol ve ilk mad. 
de }·ollannrn kapanmaması için 
blı vaziyetle alakadar olmak :za.. 
rurctini his.setti. Bükreş, Peşte, 
Sofy" hükumetleri de aralaı-rnda. 
ki ihtilaflı meseleleri sulh yoluyla 
lııılletmck için işi Berlir.in hakem. 
liğinc havale eclecekler:ni bildir. 
eliler. Ondan sonradır ki Hitler 
hu üç memleketin şalahiyctli dev. 
let adamlarını çağırdı. 

Yaptığımız hakkındtki haberlBii 
Anadolu Aiansı tekzip ediyor 

Ankara, 31 (A.A.) - Türkiyenin şark vila
yetlerine askeri sevkiyatta bulunduğu hakkında 
bir ecnebi muhabirin İstanbuldan verdiği ve bazı 
ajans ve radyoların neşrettiği haberlerin asıl ve 
esastan külliyen ari olduğunu beyana Anadolu 
Ajansı mezundur. 

Nafia Vekili 
·Edirnede 

• 

Cebesoy Trakyadaki yol faaliye
. tinden memnuniyette bahsediyor 
1 . . 

Vekilin gazetemize beyanatı 
J':climr, :ıt (Husu~l) - Tıakyaıln 

nafia işlerini yerinde görmek · tızere 
Xa!!a Vekili General Ali Fuat Oebc
soy bu akşııın refakatinde General 
Kflzım Diril<, Nafia Vekflleti şoseler 

reisi Ali GUran ve kalemi mahsus 
mtidUrU oldu~ halde şehrimize geldi 
Vekil bir saat kadar K~ım Dlriğin 
kona~nda istirahat ettl, bilA.hara be· 
ledıyeye geld~ 

Vekil şerefine buı·ada bir ziyafet 
verildi. Zlpfettc General Kazım Di· 
rik. başınUşavir Sabri, Vali Ferit No
mer, "belediye reisi Ferit, Korgeneral 
Mustafa Muğ"lıı.I:, Salll1 Omurlak, Gc· 
neral Seyfi, mebuslardan Fazlı Gllleç, 
Fcriuun Flltri bulundu. Vekil ycmck
terı ııonra bana şu beyanatta bulun-

du: 
" - Bu ı1rne Trakyad:ı. nafi:ı. işleri

miz çoğalmıştır. Bılhassa iki aydnn
beri btiyiil< bir faaliyetle devam cdi· 
yor. Buııtar arasında yol işlerimiz bil· 
hassa chemınlyetııdir. Yeni yapılmnk. 
ta olan yolların ba~lıcalarr lstanbul • 
lstranca, Saray - Kırklareli, Halkalı -
Hadımköy, Çerkcsköy • Saray, Baba
eski - Edirne, Ha\"Za - Gelibolu - Ece
abad yollarıdır. 

İstanbuldan başlıynrak Edirneknpı
ya kadar uzayan saha dahilindeki in· 
şatl teftiş ettim. Faaliyetten memnu. 
nuın. Alınmış ve alınmakta. olan tcd· 
birlerle programla.r dahilinde mUm
ktin olduğu kadar kısıı zamanlardıı 

ikmal edileceklerdir ... 

Ziraat vekili Romen fü riciye 
.t .

1 1 
Nazırı 

Konya~~.~~ lçı er e beyanatta bulundu 
QOrUŞUyOr Komşu memleketlerle 

Kon~n. aı (.\.A.) - Ziraat Vekili ihtilaf 
)Iuhli; Erltmen refakatinde vnll, par
ti, halkevl crk(ı.nr, ziraat mütehaaaıs· 
ıarr, ziraat ve ticaret odaları reis ve 
Azaları ile matbuat erkAnı olduğ"u 
halde •d\l'l Yarma ııasnt mıntaltasına 

~ gitıni§, koy!Ulcr tarafından coşkun 
t<'zabUratla karşılanmıştır. 

Ahali müba
delesi suretile 
halledilecek 

Zelze e d 
devanı 

•a 

• 
1 

Amasya, Zile, Erbaa ve. Zarada 
halk geceyi dışarıda geçirdi 

7.ilf', 31 (A.A.) - ~ıleılo 3G s at-

0 h 
.
1
. ten beri fasılalarla yer sarsıntısı his-

a 1 1 Ye Ve k l" l ı" scdilmektedir. Bugün de saat 13,4.0 da 
10 saniye süren şldcfollice bir s:ırsıntı 

Şehri. mı"zde l olmu~tur. Hıı.sar teshit edilememiştir. 
Şchrımlzde ~elzclenin yeniden böyl,, 
ııık sılt de\•amı hıı.llun huzurunu boz

V ekilin bugünlerde şark makta ve birçok kirnse!eı Yaltitlerinı 
•l" } • "d açık yerlerde geçlrmektrdiıler. 

Vı ayet erıne gı eceğİ t :rbna, 81 (,\ .. \. ) - B"ri <!Un gccr 

doğru değil :rarnn ve diğeri buglin saat 10.37 de 
olmak üzere burada şiddetli iki yer
sarsıntıııt olmuştur. Halk geceyi· dı
şardıı g-eçirmiştir. Bir çcık binalarda 
yeni çatlaklıklar vuku:ı. gclmi:;ıtir. :N'U
fusc:a zrıyiat yoktur. 

Dahiliye VPklli Faik Özlrak diin 
sabah Ankaradan şehı-iıni7.e gclmış, 

Vıı.JI . vilayet Ye belediye muavinleri, 
emniyet müdürU tarafından karşılan
mıştır. 

\>:ekil vfüıycle gelmiş, burada yapı
lım bir tC'plantıya l"iynset ctmi~l!r. 
Öğleden sonrıı. F!oryflya giderek Milll 
Şef tarafından k::ıhut buyurulmuş, ak
şam üzeri d<' bel<'<liycye gelen~k me~
gul Qlmuı;tur. Vekil belediyede gazc· 
tecileı i kabul ederek görtişmüş, zcıl· 
zele hakkındıı. yeni bir şey almadığını. 
şarl• vilayctıeı ine ;) akınrla bir seya
hatinin mevzuu bahsolmnuığım söy
lemi~tir. 

Vekil malrnll<'! ve c;nrşı h~kı:;ilerl 

hakkında hazırlanan lrnnun lö.yihası
nın prensip noktasından rcddedildi;\"i 
hakkındaki haberleri tekzip etmiş, 
bu Ji\yihanın alA.l<adarlarca tctluk C· 

dildiğini, tctkiltat bitince Mecli& 
scvkolunııcf!ğını söylemlııtır. 

rnrzoamı 2 ıır.irlc) 

Havana koni er ansı 
hakkında 

Amerika Hariciye 
Nazırının beyanatı 
"Amerika milletleri te

sanüdlerini dünyaya 
isbat ettiler,, 

Harnna, 31 (A·A·) - Kordcl 
Hul, Havanayı terketmeden evvel 
lamamiyct\crini muhafaza etmek 
için toplanmalarına karar Yerilmiş 
olan Amerikan milletlerinin mcthü 
sena:!ında bulunmmıtur. 

Mumaileyh, gazetecilere şu be· 
yann.tt::. bulunmu!'itur: 

"-Amerikan lıiikumctleri, kar_ 
şılarına çıkan yeni yeni meseleler 
önünde kararsızlık göslenncmiş
lcr, IJirlik zihni:-·etini tcrkclmemi~. 
!er, bilakis bütün cHinynya Am<'rl
kanın vahdet ve tesanüdü ;ı:ihni\·e· 
tini .muhafazaya \"e bu z:hni~:eli 
takviyeye azmetmiı; olduklarını is. 
Jıat 0yle:mişlerdir. 

Anı,,ri:~·:rn hükümetleri. bunu ya
ııarken icraata geçilmek zamanı 
lıulül etliği dakikaua takip cclile
cck olrın yolu ac;rnışlardır. 

fl)1•11111111 , "'"'"") 

Maarif Vekili geliyor 
Ankara, 31 (Ilu ... u ... i) - linarif 

Vekili Ha~an Ali Yücel bu akşamki 
trf.'nlc lstanbula lrnrl'kct "tmiı;tir. 

•• 

Z:ıı.ı. :ıı ( \ .. \ .) - BugUn saat 
13.3i de beş saniye süren orta şiddet
te bir zıılzele olmu:itur. Hasar yoktur. 

Anı:ı~~ a, 3 l (•\ .. \.) - Bu salıab 
1,13 ılc Anıasy:ı !le Akdıığ nalılyt'siıı
de ortn şirldette üç saniye süren bır 
yer sarsıntısı olmuştur. Yer ııarsıntı
'ından Aııoıısya kalesınin tepesinde 
bUyUk hır kaya parçası o~ namış ve 
tchlikryı imlemek için belediyı; tara
fından icabcdcn tedbir• alınmıştır. 

Tokat, 81 ( \ .. \.) - Diin burada 
bıri gUntlUz \·c üçü gece olmak üzere 
!}idaetli falrn.t si.ırel.siz dort yer sar
sıntısı olmustur. 

Muharip · Fransız 
tayyarecileri 
Al manga 

•• • 
uzerıne 

baskınlar 
yapıyor 

İngiliz tayyai·eleri de 
akınlarına devam 

ediyorlar 
J,ondm, 31 (A-A.) - Hava nc

znrctindcn 1.ebliğ edilmiştir: 
Pazartesi guııu bombardunan 

la.})·aı·olcrimiz Almanya \'C Itolan 
cacln gcnir. bir bölge üzerine gUn. 
diiz hnskınlnrı yapmışlardır· Flcs. 
aingnc )akınında büyük bir iaşe 
Yapurn hasam uğratılmıı;, Emdcn 
ve Han'lburgta ,.e '.re:r'3chclli:ıg a
çıklarında mavnalar \'e digC'r nak· 
liyc '::ını:rlarına i<ıahetlcr lmy<lr. 
dilmiştir. 

Huhı 'da bir petrol t.nsrh ch:rncsi 
bomhardırnırn cdilmiı:; ve Almanya 
ile Holnndn.da miitPaddit hına 
meydanlarına hiicum cdllıni0tir· 
Bomherdımırn tayyarcl"t imizdrn 
bıri dönmcmi"tir· 

f /)n•n1111 ? nrfrld .. Pendik unı 
site a 1 Öyle zannediliyordu ki Alman 

devlet reisi Mu11olini ile konuş. 
tuktan sonra Balkanlar ve Tuna 
havzasının haritasını kendi ken. 
dine çizecek, cndan sonra netice. 
Yİ Romanya, Macaristan ve Bul. 
garistan devlet adamlanr.a bildi. 
~ecek; onlardan sadece kararın 
~craaını iatey~cck... D. N. E. a. 
Ja?sının verdjğj malumat hu tr.h. 
ınınlcrin doğru olmadığını gös. 

Ziraat Vekili civardan gclenlerlcı l 
sayısı binleri bulan halliın toplanmış 
olduğu ıneyd:mda köylüler~, :•siz:i t;ör
mrğe, dlnlemcğe, i~t<'klerı~ızd<'~ ~'a
pılacakları:ıı yapınağ:ı. ırclcl ım •.. duşün
ccleritılz:i. dıleklcrinizi ıı.çılt noyleyln , 

Yahudiler çıkarılmadık· 
ça Romenler memleh.et· 

lerinin efendisi l 
( ll rıııımı ~ nl'iıtr) 

( /)ı·:•l//111 '! ıır·ıılr J 

Şehrimizde l<acal< .o'ar~k 

At, eşek, köpek eti 
satılıqormuş ! 

Belediye reisliği halkın s1hhatini bozan bu nevi 
et satışının men'ini ıı.lakadarlara bildirdi 

.,., Sarnatya RU .. k r· tl k k"mlaıa bir ta. lOJlltaı 
1 

F. . çu pııza.:, Fatih, ra ın an ·ııyma ,, 
kUdar h ~ırnekapı Be\'ltoz, l's- nfrn •önrtcrilmif,tir· 
kaçak <'ttta B o;;fa S"rntlerir. if' nclNJiy<'nin k::cak rt ı:::ıtıı::ırı t~· 
da a.t tıldıgr, bunlar araf\ n- kip etn1('1\le nwvnzaf ııncıık hu 
lun11uğ Cllek kopel. ti rin n de• u mcm11ru \'ardır· Bn memurun ~np 
hıı.lkrn ~ .h~lcdiyecc tc.,blt ed ı , t .f,ı kontr:>l lc!fl ırelmemel~edir 
ı::ibl ~ue'" tıni aliıl:ar'ar f'dE'ıı Jı '1'if'Jİ\l' ıc 'ı·:· lr 7"' rl"'"ı hav 
nıes.i h11;~n satısı·ıın i:.ıi.iıı" "'r"il· lrıtlf'rı'1 (h bıi h ımı. 'n c.ulıııııı· lıı 

ınd11 br>lrd ., ·~ ·;-;· <:tir 

olamazlar 
lli.lkr<''i, 31 (.\ .. \ .) - Rador Ajans• • 

IJilı!iriyor: 

Rom:ınya h'lticiye nazırı Mıınoi 

ıe~!rn, matbuata nşııg"ıdakl b<'y:ınatt, 

b•ılunm11şt11r: 

"Ba:\·ekil "e lıcn, ı;~reli ı\ lınanyııdı: 

gerek ltalyada, yalnız zahiri ı;:olt iyı 
''e sanııını bir hü:mUkabul görmckh 
kalmadık, f,ıltat a:ı-nı znmanda ıncm 
Jcketın.ıı: için, memleketimizin buglln 
kii vazıyeti lı;:!n vı• bu ~~ile zanıaniıı r 
da m.Jl('tinıi7.ln haleti l'Uhiyesi t\;lr 

tam bir anla~ma zihntyC'tı ile karşı 
!aştık . 

.Mihver siyasetinin iki en yukec•I 
zimamdarı ıwzdlnde, Romrınyanrı 

aldıgı ~·cııl i~tll<amel bahsindıı meın 
nuniyt~tlcrıııı nııl .... ılı<'dl' eylct1il<. FUJı. 

rer ve Duı;e, m!Jll luıyııtı!T'ızın lıtiltin 

saıl• ıları ı\P b rız biı scmpatı gosle· 
rerch alt.hadar o rnq.anJ,r. Bi;·im için 
bu a1 A.l.:;ı çok kıym t'ldır. ÇiınkU bu 
alA.ka. but'nd11 ~vrupanın şarkında 
ı ticudıı g-ı•tl .: ıı kte l 1nn .,Jya3et ı;:er 

;;:-vesi lı.md<' R • ~aryıı) 3 '.'!l'lh le ıııd< 

( iJr.ııwııı 2 ııciılc) 

Pendik U niversite kam
pın;/a_ vazife göı·en gen~

leı·: (Yazısı 2 nci 
sayfamızda) 
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Y eU~cn ve kürek 
müsnbn.J.::a la rı 

1 
1 
1 

t .. tnntul Sut;poılıııı AJnıılıı;ırulaa: I 
l "ELliEN lı:t....,ABAii,\IA ICI : 1 

7.30: Program, 7.35: MUzik: S.l)O: 
Ajans, 8.10: Ev kadını, q 20/ 8.30: Mü
"ik, 12.30 Program, 12.35: MllZlk, Ça
lanlar: Ru§en Kam, Cevdet Kozan 
Yeclhe, Okuyan: Semahat ôzdcnscs, 
12 ~. Ajans haberleri, 13 05: MUzllt. 
Okuyan: Aziz Şenses. 13.20/14.00· 
MUzJk: Karışık prog'l"am (Pl.) ıs.oo: 
Program, 18.05: Mllzlk: 18.30: MOzlk 
19.10: MUzll<, ıo.,G: .Memleket saat 
ayan, ve Ajans haberleri, 20.00: ?.rn. 
zlk, Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan, 

20.30: Koou;ıma, 20.45: MUzlk, 21.10: 
Konuı:ma, 21.30: Konuşma, 21.45 : MU
zilt, 22.~0: Memlelct:t s:ı:ı.t ayan, A· 
jan.ıı haberleri; 22.411 Mllzlk: Cazband 
(PL) 23.25/23 30: Yarır.kl program 
\'e kapanış. 

----O.·--
Raşit .Rıza Tiyatrosu 
l Ağustos Perşembe &'tinli e.kşamı 
Kadıköy Süreyya Eahçpsinde 

"Habibe Trrı.e .. 
Vodvll (3) Perde - --E. Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece Bo9tanrı İlkele gıızinoaunda 
KAYN ANA 

Vod\il 3 Perde 
~ 

Peyoğlu Halk Sineması 
Bu.;ünden 1 U ba rPıı: 
l - Dişi Tarzan: Türkçe. 
2 - Roma Ate§lcr içinde. 
3 -- Mikl. 

Askerlik ilanı 
Fatih A8kcrllk ŞubP!lllııdeıı: 
Şimdiye kadar hiç askerlik etmemiş 

316 <335) dahli doğlımlu cezalı ve 
ce.sa.srz Topçu ıımı!rna mensup eratnı 
aııkere se\'kedllmek Uzere hemen §U

beye mUracaatları illn olunur. 

Almanyaya afyon 
gönderiyoruz 

Almanyaya Jki gündür mühim 
miktarda afyon gönderilmektedir. 
Dün de 260 bin Jirahk afyon satıl
mıştır. Diğer memleketlere yapılan 
25 bin liralık ihracatla beraber 
dünkli ihracatımız 300 bin lirayı 
bulmu!!'tur. 

---0--

Manif atura Fiyatları 
• fanifatura tiiccarlan dıin s:ı.balı· 

tan akşama kadar mmtaka ticaret 
mEdürlüğündc ir, ticaret umum 
müdürünün reisliğinde toplanmrş
lardtt'· Neticede evvelce fiyat mu. 
rakabf" komisyonu tarafından tes. 
bit edilmiş olan mruıifatura eşyası 
fiyatlar.nın normal olduğu anlagıl
mışhr· 

r------ı=--, Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
Taksim, Talimhane Palas No. • 
Pa&ardan maada lıerı;On ıaat 16 

ten ııonra. Telef'on «012i 

Sahılıı. A '\l ftl U.') 
H:ı ... ılrl ıih yer: VA 1\ iT AfrJlhmaı 

Umum neşriy:ılı id:ıre eden: 
Urfi/r A hmct Scucnnfl 

l - Yl!lkcn tc'jvlk nıı.!.sa ,,ıl.;ıı';ı:-ınm • 
b!rlncU!i 3 At'Uı;toJ C~::ıcrtul i:UnU ı 
... :.at 15 de MoJs koyuuu~ yarııl:ıcıı l<· 
tn. 

2 Bu mUsabalCalara y11.lnu l'.:. M 
Şarpnter !~UrAlt edecek ve mUsAbakıı 
rota31 yarış g1lnU blldlrlleccklir. 

3 - Hakemler - Rıza Suerl: MU· 
hcnc:füı Harun Ülman. MUhcndis Nad. 
Mühcnd.s HUumcttin. r.ehz.-ıt Bay. 
ciar, Şeref nır~cn. 
K RE K MO~.\B.\li.\l.ARI : 

l Kürek tcşvılt müsabakalarmm 
ıkınctııl 4 Ağustos Pauır ı;ijnü saat 
13 de Ycnlkapıda ynpılaealttır. 

2 - M~ab<ıl<alar Bayanlar - MUp· 
tediler '\'C J<ıdcmlller olmak üzere 2 
mnıf kürekçi arasında olacaktır. 

3 Hakemler - P.ıza Su eri; Kil-
mlj Etem, Bckır Macur, lısmall Dal· 
yancı, Nuri Boııut, ~edim Ulbatur, 
Hil:met Us~Undağ, Hedrl. Saha ko
mlııcrl: İbrahim Kelle. 

Yukarda lslmlel'l yazılı arlcad~la

rm muayyen gi.1n \'e saatlerde ynı ı~ 
sabaıımda bulunmalan rica o!unı;r. 

:Sultıınahnıet Üı,:üncu Sulh HnJ;.uk 
l l'lhl<emeelnden: 

910/ 24 
Hayat ve Sabahat ve Hatice \'C Ana I 

ve Esat ve Mehmcdin ıayuın \'e müş
tereken mutaııam! oldukları lsta!lbul 
Çenberllta§ta .AUk Allpaşa mahalle· 
sinde Eıılr pazarı \'c eııkl Sultan Be· 
yazıt caddesinı.le esl:I 40 ve yeni 2 
N'o. lı Haremeyn .Muhtcremeyn gedik· 
Atından bir bab dilkkilnı.Dııı izalci ~u
yuu zımnında fUruhtu tekan1Jı• ede
rek nı!lır.aycdeyc vazolunmuıstur. H:ıy

metl muhammeııesl 2500 iki bın b~;, 

j-Uz liradır. Birinci açık arttırmaaı 

3/91940 tarihine mUsadl! Salı gUnU 
aaat on dörtten on aıuya kadar icra 
olunacaktır. Kıymeti nıuhammenesl· 

nln ytızde yetmiı beşini bulduğu tak
dirde o gUn ihale! katlyeai yapılacalt
tır. Bulmadığı takdirde en son arttı· 
1'8.nm taahhUdU blkl kalmak Uzer~ on 
beş gUn mUddeUe temdit edilerek 
ikinci açık arttırma 18/ 9/ 940 tarihine 
mUııadlf' Çat'§amba. gUnU saat on 
dortten on altıya kadar icra kılına
cak ve o gUn en çok arttırana ihale 
ed!leccktır. 

İpotek l!lahlb! alacaklılarla diğer a
lllkndarlann l§bu gayri menkul Uze
rlndekl haklarını huııuslle faiz ve 
masrafa dair olan lddialarmı evrakı 

mUsbltelerlle yirmi gUn içinde bildir
meleri ldzımdır. Aksi halde hakları 

tapu ıılcillerlle ııabit olmadıkça ııatış 
bedelinin payıaımaamdan hariç kala
caklardır. ;\lilteral•im biltimum \'cr~I· 

!er borçları niabetlnde hissedarlara 
ve dellaliye ve vakıflar kanunu mucl· 
blnco verilmeııl llzımgelen yirmi ııc· 

nelik taviz bedeli \'e ihale pulu ve ta
pu maaraflan raü3teriye ait tir. Satı~ 
peşlıı para ııe ve tcra \"e İfll.a kanu· 
nuna tevfikan icra edilir. 

Arttırma ıartııamesl işbu llAn tari
hinden itibaren mahkeme dfranhane
slne talik kılınmıştır. Talip olanlann 
kıymeti muhammcneblnln yüzde yedi 
buçuğu nlsbetlnde pey akçesini hlml
len o glln ve aaatta btanbul Sultan
ruınıette Tapu blnaamın alt katında 
daire! mahııusaıımda Sult anahmet U
çlincU Sulh Hukuk mahkemesi ba§· 
kltabctıne 9•012• No. ile müracaatla· 
n ve hissedarlardan lkametgı\hı meç
hul Eaadın o gUn \'e ııaatte bizzat 
gelmediği veya taratmdan bir vekil 
g6ııdermedlği takdirde gıyabtnı.la mu· 
amele ifa kıınacağı tebliğ' makamına 
kaim olmak üzere llt\n olunur. 

(33031) 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Belediye daire \ c ııubelerinin yıllık ihtiyacı için alınacak levazıını kırta
siye açık ekl!lltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 302i lira ve ilk teminatı 
221 11.radır. Şartııame zabrt ve muame!At mUdUrlUğtl kaleminde görülecektir. 
1hale 16/8/940 Cuma gUnU saat H de Daimi Encümende yapılacakttr. Ta
Jıplerln ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale gUnü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmaları. !6781) 

~ . "' 
Taksim g8%1nosu matbahına yeniden yaptırılacak huagazı ye.ne!< pi· 

~lnne ocağı açık eksiltmeye konutmu:tur. Ke§it bedell 2480 lira \'C tık te
minatı 186 liradır. Ke~if ve şartname zabıt ve muamellt mUdUrlUğU kale· 
mlnde görülecektir. thate 16/8 940 Cunıa glinU aaat u de Daimi Eııctımende 
yap:lac:ılttır. Taliplcrtn ilk teminat makbuz veya mektup::ırı, ihale t:ı.rilıln
dcn ııekiz glln e\•vel fen 1 lcrl mUdUr!UğUne mllracaatla alacakları fenni elı· 
Jlyet ve 940 yılma alt Ticaret Odası vesıkalarlle ihale gilnU muayyen ııaattP 
Dalmt Encümende bulunmaları, (6750) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

Idnremlzln 4 ;No lı d ntz motorbotunun tekne tAmlratı ıııra!5:nda kulla· 
nılmak Uzere 8 kalem malzemen n m lb<Qnaaı açık ekıılltmcye konulmu,tur 

Eks itme 14/S 940 Çarşamb:ı günU aaat 16 da B. postahaııe blnaRı kaı
&Llltnda Valde hanının ikinci katında ldaıemlz. IPvazım ayniyat şube mlıdür 
m ıa' lnliğl odaıımdn top? nacak komısyonda ynpılacalttır Muhammen bede• 
647,5 lira, muval:kat tem ınt 49 lira GCI lrnnı,tur. Taliplerin olb:ıptakl ın"t 
name.sini &'Örmek \'C mu\'ııkknt temlnntıannı ~·atır~ak Uzerc çalışma ı;'l~n 

!elinde mezkQr mUdllr!Uk ı l:ırl l:alcm Jc\'a7.ım kısmına. ck.!!iltm • p.Un • e r
atlnde de 940 senesı için mut"b'r Tı"'arcl Odııs: ,.e .. fk3aı, mu\'akl at t"mlrat 
makbuzııe birlikte komisyona ml -:ıc:ıallnrı. ccs::2ı 

--------- ---··-
Etibank Umum !.4ü.diirlüğünden: 

Rt:snıi da 1rı· ,,. ıc lc nc"derln naz:ı rı •!: 1:1< .. ı:.-r. 

K~k satıı. lcra •; hl.I ., il y ti •mrariL EUb3n ı•. \•cr,ı. .ıı old 1 l • '.'l ·ı 
ı ı!aml daıre l"e ıntıeneııcler Kek ihtiyaçlıır:nı doğnıdan do~jn ~lib.•r.k'., ,. 
maktu !!yat l.lz,,.- n n ve ır. : 'lk .ı..s.z temin e:l~bllırl"r. B'-1' C!!:ıl:)•h t'c;:> • 
J, n al'ıraJ;t:ı.rı l<.:>l,iarı r.P.!:.ı lçı.n vnr a l:endı vnaıtnlnrın• lwl':1 n:ı.1ıık, - · ' -" 
na.-ıı ?uıwsund3 mUtealıiıı~ bula•ak ihtiyaçlarını h:ılk:ı nlt t-t•;> l ,.., ım. 
vaki mı.dan ı.e .>lr P.n ov.:e' t min etmeleri ıa.r.ımd·ı. 1ı,-s·7 

Milli Piyanaonun 
~ 

Tam bilet ve tam ikramiye 
esasına istinat eden 

7 Ağustos J940 çekilişi 
İkramiye adedi lkrami~·e M ikdarı lkramı,,·e tutarı 

Lira Lira 

1 40.000 40.000 
1 10.000 10.000 
2 4. 000 8.000 
3 2.000 6.000 

40 1. 000 40.000 
200 100 20.000 

2.000 8 16.000 
• 

20.000 3 60.000 
20.000 2 . 40.000 

42.247 240.000 
Bu çekilişte 200.000 numara vardır. Tam 

biletler 2 liraya; yarım biletler 1 liraya sa
tılmaktadır. 400.000 liralık aatış hasılatı
nın 7o 60 ı (240.000 lira) ikramiye olarak 
dağıtılacaktır. 200.000 biletin 42.247 si ik
ramiye kazanacağından ikramiye isabet 
nisbeti % 21,1 dir. Yani 100 bilette 21,1 bi
let mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

2 liralık tam biletleı · 40.000 lira, 1 liralık 
biletle.· de 20.000 lira kazanabilirsiniz. On 
biletten mürekkep tam ve yarım ~ameler
le verdiğiniz paranın dörtte birini mutlaka 
geri alabileceğiniz gibi ta:lihinizi de on bi
letle tecrübe etmek imkanını elde edecek-

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: ı, 

I - İdaremizin Feriköy bira fabrikaaında mevcut asgarl 16, azami 20 
ton tllizlenmlı ya~ malt k1.lıbesi pazarlık usullle aablacaktır. 

II - Beher kiloaunun muhammen bedeli ( ı ) kunıı itibariyle lııl.llği 200 
lira olup % lll muvakkat teminatı 30 liradır. 

m - Pazarlık 18/ VIIl/940 Cuma gilnU aaat 16 da Kabatn3ta Levazım 
ve MUbayaat ıubeılndekl satıı koml8yonunda yapılacaktır. 

IV - NUmune l(Sztl geçen fabrikada görU!ebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatto % ı:; mlltta

rındaki teminat paralarlle birlik te mezkQr komlııyona mUracaatları. !6736) 

Belediye Merkez Hal Müdürlüğünden : 
Belediyenin Merkez HAiinde 46 No.lı yazıhane mUstcclrl Bahri Doğanın 

tcmlnatt müddetin hitabına mebni HAl MUdUr!Uğtlnce bankadan alınmııı 

olduğundan mumallcyhden mat!Qbu olan mUstahslllerJn tarıhl ilflndan iUba
ren bir ay zarfında vcaalkile bera.bcr H0.1 MUdUrlUğUno mUracaat etmeleri 
illn olunur. (6i82) 

................................... 
Türkiye Cumhuriyetı 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Sube ve Ajans adedi: 265 

Zirai V'"' t;,..~ rA her ,....,.,.vi h~:nk:l. ~ua.meleleri 

Para bırıkt ı renlere 2 8 ,8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı v.: ihbarsız tasarruf heııaplannda en az 
50 lira!lı bulunanlara senede 4 defa çel\flecek kur'a ile ~ağıdakl 

pJl\na göre ikramiye da~ıtılacaktı r. 

4 
4 
ın 

Adet ı .ooo I.Jmlık .f.Öoo 
~00 :?.000 
%.\O ,. l.000 

100 .. 4.000 
J 00 r,o .i.000 
t20 40 l.SOO 
160 :?O ~.200 

Lira 

" .. 
" 

D1I(I{AT: Hessplannclakl paralar bir aC!ne içinde 50 ilradan x•ağı 

düşmlycnlcre ikramiye ı:ıktığı tal<d.rde % 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kuı"alal' ııenecle 4 defa: ı EylOI, ı BlrincikAnuıı ı I~nrt \'C ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

De.ylet Demiryollan ve Limanlar, 
işletme Umum idaresi ilanlan 
Muhaııııııen lıeılel' :Z:!UU lira ol:rn 5000 Kı;. kulı:c kurşun 8-8-19 IO 

perşembe slınli sanı (10,:lU) da ll:ı~ d:ırp:ı-;nd.ı G.ır hinnsı ılRhilııırlcl..i 

komisyon lara fınclnn :ıçık cksiltnıc ımılılc s:ılın ıılınucak t ır. 

Bıı işe girmek isleyenlerin Hi5 lirıılık 11111\'llkkal leıninal \e kanıı. 

ııun l,ıyııı ettiği \'Csıııklc birlıktc ck!liltıııc güniı s:wlıııc k:ıd:ır kuıııı~

~ on:ı ınlirııc.ı:ılları lazınıılır. 

Bu işe nil şıırlııaınclcr koırıisyoıulaıı p:ırasız olarıık ll:ıgıtılnıal,ıııılır. 
(lilO tl 

Jandarma Genel komutanlığı satınalma 
komisyonundan: 

, Beher metrestnc tahmin edflı'f. !lyatı C21iı yirmi altı kur~ olan 
<825 000) Uç yUz yirmi beş bin metre çamaıırlık bez ltapalt zarfla münak:.. 
saya konulmuştur. lhalesl 2.8.940 cuma ı:UnU saat lG on beştir. ilk t emın ... 
tı 5<li6 beş bin dört yüz yetmiş be' liradır. E\'8aC ve p.rlname 1423) dort 
yUz yi r mi Uçkuru, karşılığınrt:ı lstanbulda jand:ırma muayene ve Ankar11 . 
da J. SA. AL. Komisyonundan alınabilir. IstC"kiUer kanunun emretti~! beı. 

gclerilc ilk tC"mlnat \•ezne makbuzu veya banka mektubunu muhtevi tekl tr • 
lerinl ihale gUnU ııaat (Hl on dörde kadar Ankarada J . GN. K. blna11ndakl 
komisyona ver meleri. (6116> 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 27 I 7 / 1940 vaziyeti 
AKTiF 

Kaa : 
Altın: San Klloı-ram 
Banknot • 

Ufaklık • 

Oablldekl Mo.bablrler: 
l'Urk Uram • 

Hartc;~kl Moba blrle r : 

il 121 4t0 

• 

• • 

Altın: 8a!l Kllogram 5 Ot:; 918 
ıtına tahvili kabil nrbeıt dö· 

vızıer • 
Ui[;er dövizler ve 1>9rcıu Kllrtnı 
bakıyelerl • 

Hazine Tllb\"lllPrl : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
kacşı ı ı~ı . 

Kanunun 6 • 8 maddelerine t!VCI· 
Kan Hazine tarafından vlkl t e. 
dlyat • 

s. neda & l'tııulanı: 
l'lı:aı 1 Senedat • .. 

t ... bam \'e tah\'lllt cüzdanı: 

l>eruhte edilen evrakı nakdi· 
yenln karıılıtr eabam ve 
tahvllAt ltlbaı1 kıyınetle • 
Serbest Esham ve Tah,1Hlt: 

A\·nnıılar: 

H.ızlncye kıl!n -.ad. a\·ans • 

Haz.!n,.yc 38:14> No. kanuna göre 
1o :::ar. altın k:ı.rıılıkl ı avans • 
Altın ve döviz Uzertne • 
r?.hv!h11 Uıerine • 
lils::edarııı:,, . 

Mu:ıtellt • • 

100.881.943.67 
12.662.580.-

IJra 

1.945.810.85 115.490.394.5 

2.:>2.1.083.Gl 

7.041.216.74 

38.713.48 

21.150.818.7 4 

158.748.563.-

19.:H0.196.-

262.lOG.:H 1.15 

47.977.556.m 
8.275.818.22 

765.000.-

26.722.000.-
9.125.SS 

7.808.722. 

Vcktlo 

2.523.083.6 

28.530. 7 48.9 

139.438.367 

262.106.344. ı.; 

56.253.375.15 

35.304.847 .5: 
4.500.000.-

21.471.085.3 . 

665.618.246.27 

1 Temır.uz 193!! tanh!nd"D ıtibaren : 

PAS 1 F 
Sermaye 
lbtlyaı akçeal: 

.\dl \'e rcvkat~de • 
tiusua'l . • • 

f eda\'tildekl Banknotla r : 
ocruhte edilen evra'tt nakdiye 
t\:anunun 6 • 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
cdlya t . 

ı >eruhte ~dilen evrllkı nakdiye 
oaklJesl • . • • . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
'lı\vetcn reda\·Ule vazedilen 
Rel'skont muka blll UAveten teda. 
~zed . • 

l\IE\'UUAT ı 
l'U r k U Mllll 

\itm: san f\llo~am 18 82!l 4i:Z 
:ısım No. kanuna glirc hazineye 
.açılan a "·anıı mukabili te,•di olu· 
nan altınlar: . 
St'ıfl kilogram 36 7 ı i'ı 4Ni 

Ufi\·lı. 'l aahbUdatı : 

Altına tsbvlll kabil dovlzler • 
Diğer c!o\•lzler 
ring bıılıiyeıcrı • 

ve alacaklı 1•'11· 

• 1 Ubteil1 • • 

6.188.666.15 
6.000.000.-

153.748 . .563.-

19.$ 10.196.-

139.438.367.-

17 .000.000.-

200.500.000.-

59.983.794 73 
26.480.939.68 

5 ı .643.228.22 

3.359.77 

30.674.155.62 

1°f'kftn 

İskonto haddi % 4 Altın Uzeıine ııvans ';ç ? 

Un 
1 s.000.000.-

12. 188.666. 1 s 

356.938.367.-

86.464. 7 31.41 

51.643.228.22 

'30.677 .515.39 

112.705.735.10 

665.618.246.27 



Nafia Vekili Cebe
soyun tetkikleri 

t • Edime, l '(A.A.) - Trakyada nafia i~lerini 
~f~ı etmek için lburaya gelrni~ olan Nafia Ve. 

Hava Kurumu para
şütçüleri izmirde 
İzmir, J (A.A.f - Memleket dahilinde bir 

h·•a seyahati yapmakta olan Hava Kurumu pi • 
lot ve paraşütsülcri dün ak§am Gaziemir tayya. 
re meydanına gelmişlerdir. 

• lı:rni% General Fuat Cebt15oy, bu sabah Edime 
zır~t bahçesini gez:miJtir. Vekil burada yarım 
laat kaldıktan sonra refakatinde umumi müfettiş 
~cral Kizım Dirik, vali ve nafia vekaleti şo. 
~eler reisi olduğu halde Havı:a • Gelibolu isti. 
~nde teftişlerine devam etmek üzere Edir. 

neden ayrılmı1tır. 
CUMA 2 ACUSTOS 1940 YIL: 23 SAYJ: 8105 

Bir iki gün İzmirde kalacak Olan havactla: 
rım1z Akhisarda ve imkan müsait olursa Öde. 
mişte para~üt atlamaları yapacaklardır. Tayya. 
rr.ciltrimiı Aııkarapalıt!'a r.ıisafir edilmişlerdir. 

tDARW EVİ: An'luıra Catl. tSTANBUt. •ı·,ı~raf: \'.,KIT• Posta i-.ulu.11: ~fi -;. Telefon: 2Hl~ (\"aı:.ı • 2 \7tl ıh~ar~) 

Menıleketinıizde 
nıahsul bereketi 

Yalaız Isparta vUiyetlade . 

37.324 ton buğday, 40.158 
toıı arpD: istihsal edildi 

Biz 
sulh 

nasıl bir 
isteriz? 

Yazan: ASIM US 
·Bay (Nadir Nndi) Cumhuriyet. 

te burünkü /\lmanyanın Avrup111. 
da aldığı vaziyeti izah etm~k ü. 
zere iki makııle yazdı; İstanbul 
mal~atmda münakaıalara yol a. 
çan bu iki makaleden birinin mcv. 
~uu ''Almanyıının galibiyeti tes, 
hm edilmelidir'", ikincisininki: 

Konyada tohum ve hayvan 
ıslahına başlanıyor 

hpe.rb., ı (A·A·) - Vilayeti· 
mfıo; dnlulindo bu :>,1 31.324. ton 
buğday, 40.158 ton arpa. 467 ton 
yulaf. 738 ton çavdar. s.510 ton 
mahlfıt, 390 ton mısır, 5i1 ton 
kum darı, 9g9 ton fasulye, 16 ton 
bakla, 4i ton pamuk, 658 ton bö· 
riilce, 2309 ton da afyon tohumu 
lst'hs:ıl edileceği umulmaktadır· 

Geçen yıla nazaran viliıyetin her 
bölgesinde yUzde 85 ni.!bctinde bir 

mahsul fazlalığı göze !;arpmakta. 
dır· 

Valimiz zaman zaman köylere 
gj,derek haııat ve harman i~lerinip 
suratlc yapılrnaııt husuııunu tetkik 
etmektedir. Bugiine kadar arpantn 
yü7.de 85 i. buğday \"C çavdarın 
yüzde 60 ı. yulafm yii7.de 80 i ha· 
sat edil~ ve harman il!lerine hız 
verilmiştir· 

(Det•amı ~ ncide) 

Molotof un 
dün geceki 

nutku 
" Almanya ıle dostuz, 

ltalya ite münasebetle
rimizde salah vardır,, 

Türkiye ile 
münasebet
lerimizde 
esaslı bir 
tebeddül 

vukua 
gelmemiştir 
~loekova, ı (A..A.J - 'fu AJa.ıw 

bildiriyor: · 
Sovyet Şüralan birliği yedinci lll 

konseyinin içtimaı münuebeWe hari· 
Cİ:\o"e kOnWeri B. Moloto~ siya.at bir 
nutuk irat etml§tir. NuUrun metnl ıu· 
dur: 

Kebua yolda§lar, So\'yet fQralar 
birııaınm utıncı lçtimamdan •onra 

A 
&eten dört ay ıar:fmda .A.vnıpad& bll.m e r i k a yilk ehemmiyeti haiz htdiseltr eere. 
yan etmiftlr. 

"Avrupanın ort.nııındıı dduao 
milyonluk bir kütle te4kil eden 
Alman birli~ bir realitedir ki de. 
ii!tirilmesi mümkün değildir.'' 
cümleleriyle hüliı.aa edilebilir. 

Her iki ıMkalenin takip ettiği 
müıterek hedef Almıınyanın ga. 
lil>iyeti caasına göre bir A VTupa 
aulhuna fikir!eri hazırJanuak gibi 
ıörünüyor. 

Romanyanın 
Bulgaristan 

elçisi 
FiLOTi 

Alelacele 
Sof gaga 

geçti 
Dobruca meselesi 

yakında 
konuşulacak 

M •• th • tt ETvelt Norveçt.e, Danlmarkada •• u 1 ş sure e ' bUthar& Belçika ve Holl&ndad& Diba• 
yet de Franaız topraklarında Alınan· 

Sl·ıa"" hlanıyor ya tarafmda.n yapılan ukerl. ha~ek&tı 

Hat'a mu,inrtbciitUle tutu~n bir tayyartnin Pilot ııe 1asıdı 
kcndil~ini boşluğa bt.1akıyorla1 

Birinci makale üıerine Hüae. 
yin Cahif Yalçın Yeni Sabah'da. 
izahat istcmİ§lİ: "Almıınyanm 
ralibiyetini teılim etmeli iıteni. 
lel'. hangi devlettir, Türkiye mi?" 
deınİ§lİ; Nadir Nadi arkadaıınuz 
dünkü makalesinin sonuna ilive 
ettiği bir n.ot ile bu suale cevap 
\ıeriyor: "Türkiye harp harici. 
dir ve Almanya ile ihtil~fı da 
Yoktur. O halde Türkiyenin Al. 
ınan calibiyetini kabul veya red. 
detmeıi ile benim yazımın bir 
münasebeti olamaz.." diyor. Bu 
ıuretle Alnuuıyanın galibiyetini 
te&lim etmesi lazııngclen dc,•letin 
İngiltere olduğunu znnnen ifade 
dm.it oluyor. 

Acaba bu meselede Bay Yunu~ 
Nadinin fikri nedir? Baba ile oğu! 
\re daha doğrusa bir gazetenin iki 
batmuharriri ara11nda bu kadar 
~ıaı)ı bir siyBıi m~ıclede fikir 
ılıtilafı bulunabilir mi? Yunus 
.Nadi arkadaıımız tnıilterenin 
Alman gfttlbiyetini tanıması en. 
•tna istinat eden bir ıulh taraftan 
mıdır? Böyle bir ıulh neticesi itj_ 
bariylc bir Avrupa devleti oları 
Türkiyenin lehiM midir? Bu nolt. 
lanın hilhaasa izah edilmesi ••• 
bekleriz. 

ikinci makaleye ıelince, Bay 
Nadir Nadi bunda ela vaziydi 
)"anhı ~örüyor. Adeta dünyada 
ıulhun teeaaüıüne ınııni olan şey 
t~rihi bir realite olan Alman bir. 
lt!ini Avrupa için bir tehlike gibi 
~.or~ zihniyetinde buluyor: 
~Vt"uı>anın ortaaında dokıan 

n:ııtyonluk hir Almanya milletle. 
kın ~Üniyeti için en büyük tehli. 
edır: Bu Almanya galip gelirse 

evvela bütün Avrupayı, sonra As. 
Yayı ve Cenubi Amerikayı iıtil;. 
~ecele, dünya üı.erindc saltanat 

0.~ Yegane de\•let olacakhr: 
u?Y•nın hürriyeti lngilterenin 

galıp gelmesine bağlıdır." diyen. 
ler bulunduiundan §İkayet edi. 
Yor. 

h 
.. Cumhuriyct muharririnin bu 
uk ·· .ı • ~u ıı:ıe yanlıı bir müşahede c. 

ıendır; bunu takdir etmek için 
~adecc Lord Halifakım ıon nut. 
t un.u. habrlamak kiıfi g«:Jir. Zir• 
d nttlız hariciye nl\Zln bu nutkUTI-

a İngiltere hesabına en eııaıh 
~:1~ .tartı olarak Avrupa millet. 
k rı~l kendi mukaddcratlarmı 
n~n .~ eri tl\yİn etmeleri prenııipi. 

ı gost · · . • cnnıı1tır. Avrup;ı millct1~. 
~tın baırnda dek n ,....:,..,,nl.,lf 
H ~Ya cldiğine gl'.rc Lord 
t il 

1 ~kıın bu ıözü bi>:nt 1 n~; ı. 
erenın Alman hirliğine muh11lif 

( Deuanıı :! ıwıdr) 

mUteakJp A\TUp& harbi bUyUk bır ge- -------- Temmuzda· 
•• • n\lllk ikti~p etml§Ur. ıo Haziranda 

Butçe komısyonu tnctttere ve Fran,aya harp illn ede".. Yenl Japon 
B 

• 1 rek İtalya. Almany& h&reltA.tma ittl· 

eş mılyar dola· rlık r!k etmt~tir. Nol'\·eçt,, D&ııhnat~da, hükumeti 
. (Dcoamı ı ncıde) 

ye~~~~~::r11 r.tNGiLTEREYE'"'I Oü~:irn::~:.~ra-
\"qlnctcın, ı (A.A..J - Blltçe ko- t TAARRUZ 

misyonu, '(lkl Okyıı.nos donanmuı) i . .J a p o n ya 
nın in§uı ve !l milyonluk bir ordu ; h 
techi:ııi için Ruzveıt taFatından·.lıtenl· il Almanya ıırekete 

Ron:anyamtı Sof ya Stf iri Filoti 
N>f.)a, t (,.\ .. \ ,) - D.N.E. Ajan:sı 

bildiriyor: 
Romanyanm Bulgurlstan elçi.al Fi· 

ıou SUkre11tcn tayyare ile buraya 
dl>nmUJlUr. 

Elet ba§\"ekll FiloC ,.e hariciye na· 
zın Popot taraCmdan kabul edilmi~· 
Ur. MczunlytUnl yarıda kesen ~lçinln 
Romanyadan bu suretle dtinere.i ı:ıuı
gar devlet ıı.damlarllo görll§mesının 
Dobrlca nıcsclcsi haldtında yakında 
yap~acak mUzaktrclerle a!A.kııdar ol· 
duğıı talımin edilmektedir. 
Romen - l\ln<'.llr Konreran&ı Şa~ laları 
BUkr~. 1 (,\.,\.) - D.N.B. Ajans; 

bildiriyor: ö~. 
tyl malumat alan maiüılleru~n ., 

renildiğ\nc göre. Arnddıı bir nomcn . 
Macar konfenm;ı torıanacnğı lııılt 
klndakl haber aeılsızdır. Eu halıeoı 
Budapc;>3tcdc yalanlanmıştır. 

Hom:ın~adakl \ "abudller 
\ 'azlfedcn {'ıkarılı) or 

UUlir~. 1 (,\ .. \ .) - Röytcr Ajans. 

"bUcllriyor: . 
Romen h!.lkı"ımetl. Yahudi rneseleııı 

nl b~llctmek arzu unda bulunur glb' 
17örUilmekledlr. B. Manollesku dünkll 
1>cyonntında bUkClmetl:ı bu arzusunu 
tebarUı cttlrnıektcdlr. Dabtllye neza· 
rctinde bUtUn Yahudi memurların va· 
ılfe!ı:;rine nihayet 'ertlrolftlr. 

len t.aıı.,il&tı lmbul etm~Ur. Yerli tali· geç ·ne 
slsat 4.963.151.D:'i:'i dolara ballğ' olmak- I e 
tadır ve bu suretle l<ongrenlıı §imdikl İ F r a n k 0 içtima devre.si zarfında oıdu Ye do- . 
nanıpa için verilen tah:slsat miktarını 

ıo milyar kırk milyon 225 bin dolara i : Cebelu··ttarıkı 
yükseltmektedir. ı 

Yenl program mucibince teuarlk f • 
edilecek tank, top ve .saire miktarı t ıaptedecekmış 
l.omizıyon tarafından gi:o:!I tutulmakla i 
beraber, koınlııyon muhtelit modelden i 1 • • • 
H.39i tayyare ın~aeı hakkmda kentli ı Moıkova, 1 (A.A.) - Ta s 
bOro:su tarafından' yapılan tevhidi ka· 1 ! ajan:;;ının Londradan öğrendiği. 
bul ctml;, bulunmaktadır. Bu tayya- ı ! ne göre, İngiliz matbuatı Al. 
relerin f028 ı bahriye lçlndlr. Eu eu. i manyanın İni:iltereyc •taarrı.ız 
retle bahriyenin hizmette 6000 tayya· ! için son hazırlıklarını ikmal et. 
~i mevcut olacaktır. l i m ckte olduğunu yazmaktadır. 

Geneıı.,ırmay Reklnln Beyanatı i Verilen malümata göre, Al. 
nuzvelt tamından iıtenllen rnlllı ! manya lngiltcreye taarruz eder- ı 

mUdafaa tahsiı;ntı komisyonda tetk.lli i ken Franko da Cebtlüttarık'ı 
edilırkcn Ameriknn gtnclkurmay rcıısı ı . . . . 
General Mar§al beyanatta tıulunarnk i zaptetmek nıyetındedır. Bırç.?k 
mlllt muhafız kıtalarının derhal llf':fer. : İspanyol kttaatı ve topçu muf. 
ber edilmesinin ve mecburi a.skcrllğln ! re~ele.ri. halen Lalinea 'da Uh~it İ 
zarureti lıwed!lcn !evl>a11\de tedbiı \et ! edılm1ı.tır. 
olduğunu beyan etml~llr. Beyanatın 1 i Ceb~liittarık aynı zamanda 1 
bir kısmı nel'redilml~tlr. l yl haber a- : Sardonyada tahsit edilen ltal. I 
lan mahafll bu beyanatın nıllhlm bir ıi yan hava kuvvetleri tara.fır.dan i 
kısmmm da mahrem olduğunu bildir· i da bombardıman edilecektir. jı 
ml~tir. (Deu11mı 2 nciclr.) :, ............................................... . 

G~latasarayda dün açılan resin1 sergisi 

Glizel sanatlar birliğinin 2! UncU recim 8ergW dUn Galata.Earay lll!"Sf 
aalonlannda saat li,SO da ac;ılmıştı r. Sergide birçok muva:fak resimler te3"
hlr olunmuştur. tik gtln olrna...,ına ra[nl.en sergi yüzlerce kt§l tarafmdan 

ziyaret edllmt~Ur. 

Bundan sonra kendiaile 
iyi geçinmek 
İıtemiyenlerin 

·Artlk ellerim sıkmıyacak 
Tokyo, l (A.A.) ·- Japonyanın ye

ni &tyaaetl.ıli izah için bugün evveli\ 
urun bir hUkClmet beyannamesi ne§· 
re<:lilmi§, eonra da ba§vekll Prcna 
~~noye bu beyanname hakkında tef· 
siratta bulunmuııtur. 
• Hariciye nazın B. Matsuoka harlct 
ıiyuet hakkında beyanatta bulunılu· 
tu gibi bu;Un oğlcden ı;onra bir be· 
yanat daha yapmı§tır. 

iY~ı hUkfımet tarafından nC§redi
lcn bey:an.,amc "HUkOmctlc. imp:ı.ra· 
torluk umumi karargQhının ahiren 
vardı.klan tam anıaıımn,. ya ifarct c· 
dı;rtk r;öyle demektedir: • 
. Japonya, tarihinde kaydetmediı'?I 
bliyifü bır ımtihan kar§ısındadır. ).)ün· 
l'&ııD\ .aakınılmal!II lmkı\nsız temayül· 
leflni anlamaklığımız ve devletin nıllli 
mlıdaCaa için bUnyeslnl mUkcmmcl blr 
bale (;etinneğc ~nıı,ınaklığımız ltatl· 
)·en da;::u.uu. 

Beyanname • .Japonya ans polltlkR· 
ıırun ~u Uç prensibini izah etmekte· 
dlr: • 

• 1 ".: .. ."Dalı& bUyük blr doğu Asyasın· 
da ~eni bir niı:amm tes!:!. Bu. bir 
dUnya ban:ınm tesisine doğru ilk a· 
dını olacakur. 

2 - Çin i§inln halli ve uı.aktruı 
bcyııelrııllei vaziyette sansasyonel ue· 
~ı,,tkllltler dcrpl!j etnıek ııuretlyle mil· 
ıct muıtadderatının ııılıthL nu dc(;ı· 
şlkl~l~r daha bUyük bir doğu Asya· 
ıııno11. Y nl bit· nl7.atnın ihılıısma do(;· 
ru ilk, ad ı mdır. 

3 - Dahili idar"11İn \'Cnilı'şllril· 
l""İ kt~ii~·cti del'lctl~ milli mil· 

;lafan 1Hii1ye~inin r~:unnı tc.,'ldl c>t. 
'ği cihetle. mezkür dahili yenil "· 
ne şunları ihtiva cdeceklir:Tcrblyc 
.ıııullcrlnin ve parlamentonun ısln
.ıı, lktısadi ve harici rolitll·alnıın 
Yeni DUnya vaziYctine intibakı, 
g\ln!Uk ihtiyaçlar iÇin mlUctin ken 
di kendisine küawıt edcbilmcııinln 
teınlni, millete ve sadece emni. 
:ı-etie ''e &iıni • .. ir ~t?rcttc yasama. 
~ınr tenılı\ e<l<?<'ek b"r ı;tandardın 
kaU ip~:u:. 

(lJt:ıınmı ~ rıcidr.} 

Almanya 
240 tayyare 

kaybetti 
Londra, 1 - Alınanlar tem. 

muz ayı içinde İngiltere sabille. 
ri üzerinde en az 240 tayyare 
kaybetmişlerdir. Bu şekilde AL 
manlar telafisi tayyarelerden pek 
gü~ olan 600 pilot da zayi etmiş. 
terdir. 

İtalyanlara gelince (:eçen aya 
Jcadar İtalyanların zayiatı 126 
tayyaredir. 

Alnianların Duvr'a yapmış ol. 
dukla"rı son taarruzda uğradık. 
lan fiyaskodan sonra dü,manın 
hava· taarruzları ehemmiyetini 
kaybetmiştir. - A.A. 

12 adaya 
·Petrol 
taşıyan 
~ir Yun.an vapuru 

lngiliz donanması tara .. 
.- fından bahr!ldı 
J.ondı·a. 1 (A.A.) - İngiliz: 

Amirallığının tebliği: 
Akdeniz donanması başkuman. 

danlığı, İtalyan hükCımeti tara. 
fında:l kiraia:ımış olup, 12 ada 
1Jlıntakası:-d~ki İtalyan kun·ct. 
!erine ::.evkcdilmekte bulunan 300 
ton petrol ve 200 ton makine ya. 
ğı olan Y~ıı·aıı Herm~?~.e .sa~n?ç 
gemisinin te\•kif edıluıgını bıldır· 
mektedir. • 

Geminin va~iyeti ve hamul~s.ı. 
nin nl~İliycti aıı C'l"ıldıktaıı a.z ?1r 
müddet sonra. kuvvctkrımı.:t 
karşı , l:uvvetli bir İtalyan hücu. 
mu .başlamı§tır. Bu sebep!~ kuv. 
v~tleriınizin kumandanıı murette. 
batır.1 cıkrrttıktan soıır:ı Her • 
nıione·y·i topla ba~~rnıara "2ecbur 
kalmıstır. Hava ~uzcl oldu,ı;u ve 
Yur.an gemisinin mürettebatı da 
)'-•rdım isteınedi~i cihrtle mezkur 
miircttcbat kendi sandallariyle u • 
zak olmıyan karaya çıknıı§tır. 

Deniz kuvvetlerimize karşı bu 
ltalyan hav:ı hiicumu. düşman ta. 
rliı.ıdan :.~r,dctlcn.dirilmiş ve mu
harebe ftalyan tayyareleriylc tn. 
giliz ~1arp ı:emucrı arası~d~ ce~e
yan etmistir. Kuvvctlerımız hıç. 
bir zayiat vcrmcmişt;r. 
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Molotof un dün 
geceki nutku 

Muhariplerin bugiinkü 
1 M J k ( • .- d ıs· 1 b. lh 

vaziycti .. mütalea edilirse em e e ) m J z e iZ nası ır SU 

ıngıltere çok mahsul bereketi ıs~~~j~r!lfocid<) 

6@ 

Arada bir: 

Kağıt oyunu srhtrafe 
muzursa •••• 

l lJu~ lar;u/ ı 1 11/rLtJe) 
Bclçikada ve liollıındada ct;reyan e· 
den hD.dlseler üzerinde dunnaksızm 
Fraıısanm illOratU hezimet ve sntıhla· 
nnı teslim etaıesfni billıa.s.sa ltayd t· 
mek :mf.lnııslp olur. Bir buçuk aydruı 
az blı' zaman içinde Alman orduşu, 
yıı.1.nız Fransanın muknvemetinl kır· 
matla kalma~. ODU. Frane:z top
raklarmm bUyllk bir kı:ımmm Alman 
kıtaatı tarnfmdnn l~gal edllmcatni 
gart kopıı bir mUtnrelrn imza etmeye 
mecbur kılm~lır. Bununla beraber 
mUt.vnke yapl'J.D Fransa, bentu; sulhu 
elde etmem~tlr. Sulh şartlan llıık· 
kmda umumlyeUe ~ blr ıcy bi!in· 
mcmektedir. Almazıy ve lt.alya.nııı 
tkl bummdan. AIIıo:;rlkıınnı yardımm
da."1 IBtlta.do eden ve harbe (levnm et
mek kararnu veren ynlruz ln..,wfltere 
kalnn~ır. 

kuvveth hır nalde olmadığını isbat etmez mi? Bu 

Bu harpte h~Sjten bir zaaf güS"' 
~ olan Fı-a.ıısanın hczimctin1n 
hUtUn ub 'eri Uzerlııde burad'.'.I. 
durmaya l:ılzum yoJctur. Hcrkc.s ta
rafmdaıı billnme:sine rnğm('n fena 
nskeri haztrl1~11nm bu hezimetin 
yegane ~bebi oln!.adığı aşıkirdır· 
Bundan az chcmmJyc•lf olmayan 
bir funil de Frans?... khrelcrinin, 
Almt.ı.nyanın aksine olarak, Avru
pa .ioler:nde, Sovyetıcr ittihadının 
rolU ve sıkleti meselesinde çok 
hlffcUe hareket etm.ia o:mnlandır
Son aybnn hadiseleri da.ha fazla 
bir şey do gOsterm.işlcrdir· O d:ı., 
czcil.mle Fransız idare mahfillerinlıı 
milletle biribirine bağlı bulunm:.a
dxğt \-C bu mahfillerin mili te Urti.. 
nnt edeceğine, hllrriyete bağlı ol· 
mak gibi oereCU bir vaa!ı haket.. 
nıiş olan "9 eerefli ihtilal anane3i
ne sah.ip bulunan bu milletten 
korkuyorlardı· Fransaıun gO.terdf
ği :r:afm ciddi sebeple~ biri de 
budur. Şimdi F~ mllletlııhı ö. 
nUnde ifuı gUç bir vui!e nrdır: 
Harbin ~Uğı yaralan tedavi et· 
mck. Bundan tıonrıı da kenclbıl, ye. 
nidc:ı hayat bulmaya haaretmek
tir. Ancak bu tensikat e.ak1 me. 
totlarla ya.pılmıyacaktzr. Alman,._ 
harpte, müttefiklere klU'll bDyü 
bir muvaffakıyet knpnmıtbr· Fa. 
kat esaa hedefine henüz '\'asıl ol· 
:znamıştır. Yani arıu edile«k ~ 
lar nltmda harbin bitmesi- 19 tem
mô.r.da Atınau FUbreri sulh hat
kmda anlqmak llzere İngiltere)' 
bir hltabedo bulunmuştur. J?akat 
bUindJği gibi !qg!Uz hUltilıııetl bu 
teklifte lngllterenin tesliminlıı Sa.. 
tenildiğini görmilş ve zafere Ju4N 
harbe devam edeceği cevümı 
vermlş hatU, eak.I mUttefild l'nm· 
ga ne slyul mtltwıebeUeri :tecne.. 
yo kadar V&l'mJL'br· 

Bunuıı. marum İngilterenin clha.
nm her bir kmmm.da. bulunan JDl8.. 
temlokclerini verıneık isteınl<UJl ve 
Fnuwl hezimeti va İtalyanın .Al. 
manyanuı yanlbaşmda harbe glro 
:m.eal ile İngiltere için daha gQç. 
leşm.esine rağmen dUnya h1klmi· 
yeti için hnrbe devam etmeye ta-. 
raflar olduğU demektir·· 

Avnıı>f. harbinin birinci aeneııl 
sona ermek tizercdir· F&k&t bu 
harbln IOnU henlll C<lıilkm~ 
<lir· Şimdi harbin yeni bir merha-
leainde olduğumuzun daha muhte.. 
mel bulunduğunu nuan itibva aı.. 
malt gerektir. Eu merhale, bir ta· 
raftan Almanya ve lt.aJJ"a. diğer 
taraftan Amerika.noı yardımlle b... 
giltero araamda cereyaıı eden mu
haunuı.tm ~ddeUen::ıttıfdlr. 

Zikri geçen lıAdiselerin lıiç biri 
SovyeUcr Bliliğintn dl'§ &ya.setini 
değiştirmem.iştir. Sulh ve bitııra.f
lxk ıılyuetlne sadtk ka1an Sovyot.
ler Birliği barb(? !§tırak etmemek. 
tedlr. 

Bir .ee.rıe evvel vuku bulan dö
~il.tıı ncıiltıuınıdan aonra Alman,a 
llc mllnaaebetlerimh, Sovyet -
A1mAn a.n}aıpnasiJo evvelden talı.. 
min edilen 16kilde ta.mam.ııe idame 
edilmektedir· Hilk<tm.~n har
fiyen riayet ettiği bu anlaama, 
garp hudutlanmız boYUnca Sovyet 
tedblrleri ittibo.z edHdlğl ınracla 
Sovyet - Alınan milııaaebeUerin
de çat~a ihtinıallerilli bertaraf 
etmı,. aynı zamanda Almaıu'a)-a 
prlttn ıilkilnet emniyetini temin 
eylcnüşUr . .Avrupa bldJseforinin CQ. 

reyan tarzı Sovyet - Alman ade
mi tecavüz anlannamıı ıayıflaL 
madıktan başka bilWs akteQilme4 

sinin ehemmiyet.ini ''e müstakbel 
inki§at'nu kıı.yde~t.ir· 

SQn samanlarda yabancı m.a.tbu· 
at bilhassa İngiliz ve lngiliz ta.raf. 
tan matbuat, SovyeUer ittilıadile 
Alınanya arasmda nokta! nazar Ih· 
til!fı hnklnlarz üzerinde Alman 
kudreUntn kuV\·cUcnmcsi ufku ile 
bizi korkut.maya uğraşarak mllte_ 
addit lhtikAr yapıl.mL5tır. Bu te
eebbtısJcrt.n bir çok defa makcsi ge
rek b1z1nı. tnrafmmdıı.n gerekse 
Almanya tarafından atılmış \'e red. 
dedflınlşUr. Sovyetlorle Almanya 
amsmda tceagus eden do:rtane ve 
ı.om,,ulak llılhıuebetlerlnln teme
linde ~ ~de teadü.. 
tt adllAtı•nlap değil, flkrlmhee 
Sovyetıerln oldu~ gibi Almanya. 
nm da esaslı de'l.'let r.ıcnfanUeri 
bulunduğt:nu teyit edebiliriz. 

f l111<1urnf ı 7 f nrf,ıd 

Ziraa~ \''t'klllni.n ~~n,.tı 
f,flJıılr<t, l ( \,.,\,) - Yorkslılre post 

gnzeteslnln askert mUnekkt<ll. hali 
hazır va~ctl J~"lde BUyUk Erltanya. 
mn lelıin e olan unsurlnn şöyle hll-
10.sa ctmcl~tedlr: 

l - Alma:ı ordusu, Hazirandı:ı. ln· 
gihz sc eri kuxvctıcrlDin çcl·Hmcsi 
l<eyııyetıoden llylkl vcçhlle tstHadc 
ctmeslnl bilcmcm~tlr. 

Konya, l (A-.\·) - Şehrimi:::de 
bulunmakta olıın Ziraat Veklli Ere. 
kon gazı?tcslne şu bl'ranatt:ı bu
lunmuı;tur: 

SIZ· Bundan başka kombinaların 
lchresl i~in teııkillt \'e lcsh:at \'Ü. 
'cude gçt!rcce:iT. l{oayada )apaca· 
ğrmız zirai ıslahat ara&nda hayval) 
yemlerine: de yer verilecektir· ls. 
timfil işi, üzerinde calıştığunrz 
bir mevzunur- Ynrma nahiyesinde 

takdirde Avrupada sulhun tees. 
si1süne mani olan §ey Almanya. 
nnı milli birliğini parçalamak 
fikridir yolunda bir iddiayı orta. 
ya sürmek büyük hnta ve muga., 
~ta tc~kil etmez mi? 

Vuiy.et bundan tbar.t Gluoca, 
A vt'Upada sulhun kurulmasına en. 
gel olan se?>cbi Londro.da değil, 
Borlinae vo R~da aramak lü. 
zunıu anlaıılır. Hokib.t halde bu.. 
gün Avrupada harbin devam edip 
gitmesi Almnnya ile ltalyanın 
"Hayat: sahası" adı ile l»İr istila 
siyaıeti takip ebncleridir; millet.. 
lerin kendi mukadderatlarını ~ 
dilcri tayin etmesi prcnsipini an. 
cak keodi keri(lermin iıtecliai 
yerde istedikleri ıe.kilde tatbik 
etmek maksadını gütmeleridir. 

Bornova beled\yw kahvelerds 
kAğıt oyununu menet~ ... :;ebeP 
to sthht.,, Ben burada .klğlt o)'\I• 
nunun sıhhate zarar verip \-erme· 
eliği hususunda. fikir beyan edecek 
değilim. Ancak ~&ret edeceğ!Jn 
bir nokta vanıa o da belediyelerin 
yer yer, ııı.man zru:ııan 'bu gibi ka.
rarlar verip vereın.\Yeceği bah~W 

dir· 

2 - Şlmdi tayyarelGPimlz lnglllero
nln m!Wa!aası için pclt kuvvetli blr 
vaa:tıı tc~kU etmektedir. 

''Konyac!a yııpt.ığım se~ ahatten 
SQn derocı> mem.nu.num· Küylillerla 
temas b!W b!lha.ıı :ı sevfudırdi ve 
bı.:r:ıd~ almncak zlrat tedbirlerin 
çabuk s mtrc verece-~i ümidini al'
tırdr. Yeai getirilen zJ.raat maki'ne. 
!erinin K onyn ,iJ yetinde az za· 
fl\and:ı yer tuta~· ve yay11a_ 
cağında lıiç şüphe etmiyorum. To
hum \'C hayv::ın ıslahı bakkmda. 
ya.kında. bir çok todb!rlt'r alacağız. 
Bilhas!la bir ıslah iatasyoııu aça<ın· 

3 - lngillz bava kuvveUerl manevi 
bir fall'-1.) et elde et.mi;. ur. 

<f. - Abluka ııon ıru:uıtı d"'liklcrlnl 
bk!lmakta.drr. 

5 - D:.l"m nlar, fmp rııtorluk ve 
Amerikan kayn k:anmı.ıın fu.'\llyetl-
111 i;;ıkitaa uğratınağa mınnftak ola· 
madıl:ır. 

6 - Şımdi meıul ketimlzdc, ber ZA• 

ına.nklnd n f zıa ytycc l• m lze:mcml.z 
me-ı cut oldu;;.ru gibi, bııhrlye kU\'Vetle· 
rlmiz de denizleri taramaktadır. 

7 - Hltlcruı ku'' tlerl, Şlınal Kut
pWldllll Pl~ne da6 larma kad.'\r g~ 
mllty:ısta dağılnı·ş bulunmaktadır. 

8 - Eu h.a t Uzerlnde, denizden bır 
isti!Anm muhe.tızhğm1 temin ede<:ek 
k;ıdar gomi me~cut değildir. 

9 - Italyruun ,·azıyclt Alma.nyıı 
1çln bir yUk. te§kll etmektedir. Bllhaa· 
ıa ltnlya l~llt -eı:ln esas donıınmu:ı 
taratmclan bir bllcuma maruz kaldı~ 
takdirde Almanyaııın keudisl.ne maddi 
mua,e:ıet etmeııl mecburiyeti h!SJl 
olablllr. 

10 - BUyUk Bntan)a Akdenlxl 
kontrol etmekte ve ltaıya.yı mllltem· 
leltelerlnden ayırmaktadır. 

11 - KUWyeUl miktarlarla ~ apıl.o.· 
cak hava taıırruzlarmı pu.kUrtı:nek 
kablllyetıml3e itlmadmıuı vardır. Av• 
cı ta.YYarelorlmizlıı kuvveti her gUD 
artmaktadır. 

12 - Bombardıman hUcumı.rmda. 
fa!k1Y•Um1zi temin ettik. 

13 - Biz1m hem vabdeUDllz, hem 
de umlnıl.z var. Halbuki Hltler lflal 
•ltıli memleketlerde ve Balkanlarda 
mtıfk111At.& manu: buluıuııaktactır. 

H - nuaya ,re.ıılden .Alınanlarm 
fa&llyet merbestbine encel olmakta· 
dır. 

F;ana~z s';flıf'Me~lia
Reisi ile Baıvekili 

ziyaret etti 

J aponyada tevkif 
olunan 

İngilizfericı altısı 
serbest brr akıldı 
Röyter muhabirinin ce-
naze me:-asimi yapıldı 

Londr-, l (A.A.) - SaWıi.. 
ydtar kaynaktan bildirildiğine 

göre, Japoıu:ada tevkif edilen tn. 
giliz tebaasından altısı halen ıer. 
hıest bırakılmı tır. Yedi kiJinjn 
nala ~vkuI bulunduğu anlatıl.. 
~aktadır. 

Röyter diplomatik muharriri i. 
se halen 12 tniilizin. mevkuf bu. 
lunduğunu yazmaktadır. 

Bir Amerikan Gueteci de 
Takip Olundu 

Tokyo, 1 (A.A.) - Domei a. 
jansırun bildirdiği.ne nazaran As. 
soiaitcd Preean buradaki bqhca 
ınlimcssili Morin dü.n askeri e<>lia 
Uraftndan davet cdilriıittir. Bu 
davete 1ebep, Röyter aja.nsımn 

ıııümcuili Coksun ölUmü hakkın. 
da esauı.ı vq yan.hı ıµ.ll}Uınatı ha. 
vi birço.k telgraflar çeknıi§ olma. 
ııdır. 

Ankara, 1 (A.A.) - Franau 
büyük el_sili M'58igli b\ıiiin aaat 
10.30 da B. M. Meclisi Reiei Ab. 
d61halik Renda'yı ve aaat ı 1 de 
de Ba§veldl Dr. Refik Saydam'ı Domei ajaruıı, Morin'in öM 
.ziyaret etmi§krdir. diledikten sonra serbest brralaL. 
--- --- ....,__ - dıiuıı habCT vermektedir. 

&~:vrede İtalya ile olan mU-ı !uıu mti~n Bulcovinaıım ~ 
ıwıebetlerlmisln de •~ buldu. ~riyle Sovyetler birHğt toprakla. 
funu kaydetmek gerektir. Bir nok- n gcni~lenıi tir 
tııJ nazar teatisi mcmlelcetlcriınl.zf:A B ' • · · 
dıg ıılyase~ S&hamnda mUtokabll • u surctl~ So-ryetaler birliğı. 
blr anlay~ temintru tam bi . nın hudutlan, Volgadan som 
k.ln dahilinde b 1 n r ım. Avrupanm e., büyüle adiiıilerin.. 
t~tir. u unduğunu ~ dqı ve bir!jok Awu~ memleket. 

T1cart mllnaMbetlerimi.lin de enı,- leri arasındaki ticari mübadclelc. 
lemeatııe lilQteaı.Uk UmlUer d fama. rin euılr yollarından biri oMıı 
men yerindedir. 'l'qnaya kadar garba il~rlcmittlr. 

Sovyct • ~iz mUAaşşl)eU tjııo Yoldatlar, senelerdenberi bek. 
gelince, aoo u.ınaillard& eaa1.1 h1t bir Jenen Besarabya llle8Clftinin laaJ. 
dolfliklllt olmamı5tır. So~·eUer Ali lini bütün Sovyct :milletinin ne 
konteyt huzurunda bir ite.re bahşedil· k&dar bUyülc bir ac~ ve meı:n. 
ıne.alne zaı:-uret lınsıl olan lngnterenın nuni~tle öğrenöiğini bili~-
hum.ane ha,reltAtmdan so.nr& n. n•w f o nôan bö 
Cıipps'ID lngilterenln nezdinde aettr f U~ ıger ta;a u~ u .. ~-
cM&rak tayını lngntercn!n SovyeUer 1 e tacunanya ı le b~ ~Uqn almalr.." t. 
Birliğiyle olan mlUı~bcUcrtııı ıalah er m norma . ır şeı.: 
etınek arzusunu aksctUrmJı ol.ına.sı dır. 
fhtıınaıtrıe rııtmen, Sovyet • ~ız Türkiye hakkındaki 
mUDaaebetıertnın lehine blr lnklp.f .. 
bcltleme.nln mU§kUI olduğunu taadik • SozJer 
etnıelidlr. 

•Şimdi, aon zamanlarda me.sut blr 
•W'•tte ba1ladlhne.ıcrt toprakl&rınuım 
cheınıniyctU nılkya.ata bUyllmeal v'e 
Sovyetıcr Blrliği kuv\'etlerln1n artma
.UO neticelenen dı11 alyasct meseleatııe 
goçnıelülgtme mll.saade ediniz. 

Bcıaarabya vo ıtman Bukonlva.nm 
SovycUcr Blrllt'lno tlhalmwı te!erru. 
atı Uzerinda tnvaltkut ~tmeye burada 
hlı: lllzum yoktur. Ilu rneaeleye ta
allOk eden bUtU:ı '\'esam aynen noıro
dllm1Jlerdlr. 

28 Ha~randa tarafımdan Romau
ynıım Moakova &e!iri B. Davrldesku 
nezd!nde yapılan te~ebblls ll8atıdakl 
tckU!i ihtiva etmekte fdJ: 

ı - Be.sa.mbYB-I1ın Sovyctıcr blrll
ğlne ladc.9.1, 

2 - Eukovinan~ §imci lmımmm 
Sovyetlcr blrllğlne terkJ. 

Romanya hllkCmeUnin tekllfiınlzl 
kabul ettıttnı ve Sovyetlcr b1rllğl ne 
Romanya arasında 22 lfCJle ııtıı-cltlkten 
8Qnra lhUWm ~ılh yolu ne ~alledll
dlğlni biliyorsunuz. 

Beaarabyıı. vo ,ımo.ıı Bukovinya 
halkı, bllhazsa Ukrn.nya.lı ve J.loldav
~ SovyeUer mllletlertııın mUtte
h!d allestne illlhak ve yeni bir hayata 
~,ıamak lınkAııını bulmuııanttr. 

nkara, 1 (A·A·) - B· Moloto
fw1 nutkunda?\ Türklycyc aft ola.. 
rak gördüğUmUz lusımlarr aynen 
derecdlyoruz: 

Türkiye ile olan mUnasebeUeri· 
ıniıda csa~h hiç bir tcbeddUl vu.. 
kua gclmenıiştir. YMnız Alman Be
yaz Kitabilc nhiren n~redilınll o
lan döklimanlar TUrldyede yapıl. 
maktn ol:ın foaliyetJn bazı nevi te· 
r.alailnı.tmı na.horı bir eokilde ten.. 
vir etmektedir. Bil!hara ve Tilr
~·oocki Fransa büyllk elçisi Ma
algli tarafından :ııorilmii olan iza. 
hat dökilınanlarm bu ınilnleyyiı 
vasıflan itibarile hiç bir değişik· 
llk husule getirme~tlr· 

Bu mUna.sebeUe Sovyet hükO.. 
metinin gayrikabili kabul addettiği 
bir vaka dolayl5.lle daho. ge~en ni
san bidayetinde Türkiye nezdinde 
te§ebblisatta bulurunuı olduğumu
zu söylemek mecburiyetindeyim. 

Vak& §U idi: 

köylüler le yaptığım konwımalardıı 
ozılarm ne kadar yül<Aek kavram
lı derin se:-.i"'li oldul:lannı gördüm· 
?4akinclQı:'11 fasdalannı ne kadar 
\-eciz olnr:ı'< anlatryorlardı. Bu iş
l rlc b~rabcr Konyada hllPlanarak 
ol:ı.n tolıuın ve h~van J"lahı i§lc. 
rinin kıymetli \'alinb:in him2ye ve 
Idnrclcı i nltınd::ı. mütrhn.ıınıs arka· 
d~hmmın himmctkri ile ar. za. 
:ıvanda b:ı§arılacağınd:ın minim.,. 

AMERiKA 
Tayyare benzini 
ihrac1111 n1enetti 

Japonya bu k~rardan 
memnun olmadı 

\'11~ingt.on, l (A.A.) - Eırl~lk 
AmettI·a hUk<iuıetı. 'b~tı yarl küresi· 
ıı,~ dahil memleketler mUstesna ol· 
mele Uzerc tckmJI memleketh:re tay. 
yare benzini ihtl\CIDI ınt.'nctnı ~ur. 

J\arardltn ,Japon) a Zıımr GürUyor 
\'a~ln~~ı1, 1 (A..A.) - .Amer:lka.

nın tayyare bem:lnl ihracını menet.. 
me:ıl bıı.ta yan kUrcsl ~I§mdnkl blltUn 
nıi!Aotı~m !'}amil olmnJ;.J.a boraber ~ 
lrca tWrlC\I JÇO©"• görece]Jtlr. 

lng:utereyc yapılan ıte\'klyatın bu 
~rdıl,n mUtee:ıalr olmıyv.cağı anla· 
§\Xıyor. Zh'a KaQ.ad& tayyare ben:r;lnl 
... ım almakta devam cdcbileceg1,Qden 
mevcut bUtlln &toklıırrnı 1ngiltercye 
aevkedebllecektir. 

.lnJXınyıı .\Jemmın l><'ğll 

Tol•;)o, ı (A.A.) - Bahrlyo nea. 
JltUDJa be,.ran.at \'arntt'ğe monıur nıQ.i 
meııalll Amerikanın tayyare benzini 
qıracı1u men~tmeslnln Ja~n aaıtert 
ıı.tokAtuu mUtecuir etnıiyecşgin;l bil· 
cUnnl~ ve ııunlıırı llA\.·e eylemf~tir: 

''~ile:ı.l ne ol~ o~ bu Qıv 
Japonye. UJeri~ iktı#dl Qhada lı1r 
tazyik :maksadfyle ittihaz edllml§ ol
muı: .111.1be0t~ J•poJJ ı.lcyhtarı \"O 
ıayrl dostane bir hareket te~kU eder. 
.Aıurika l>(Syle bir Jı.uoeket u\lı ka. 
~1 ett1tt!ı,e g~ro. b!UlUl.l tcvllc!lııdeı:l 
hflt kalanuyacağı beynelmilel aki!le
ri de het•ba katmlJI o~tır. 

o 

Bir inıili~ ~eıtroyeri 
battı 

Lonıfra, 1 (A.A.) - inıiliz 
~irallılı teblif ediyor: 

Bir Türk ::azeteci:ai olarak bi. 
z:im isteyeceğimiz §t!Y Awupada 
Cumhuriyet muharririnin yazı. 
sandan hia&e(lildijji ıribi falan ''C. 

ya fil-n devletin ~i\v,:yeti veya 
mağlubiyeti e$aaına göre dciil, 
harbin de~na mani olmak için 
ne ıalip ve ne mnjl~_p gözetme. 
yen bir ıulh rejimi kurulma51 ol 
mak la:ı:ır:ıgclir. Alnnnya ve ltal 
ya bunn ra:ı:ı olm:\dılrça lnıilte.. 
renin hem kendi me,•cudiyeli, 
hem de Avrup:u~aki esir milletle. 
r:in hürriyeti~ harhe devam 
etmesi bir 1".anırettir; r.ünkü ak.. 
.& takdirde hal<i~atcn biitün Av. 
rupa milletlerinin l.;.irriyetleri 
tehlikededir. 

ASIM US 

Amerikanın 
silahlanması 

(Baş tarafı 1 incide) 
Harbiye Navn J>odl ki: 

Harbiye na~m B. SUllU!Oll dUn mU
dr.faa cncllmcnlade ~a~daki bey..: 
natta buluam~tur: 

Hıırp halinin ö:ıUne geçmek lçln 
ye.,'1Uıe ça:e meçburl hlroıete \X;lura.. 
racaattır. oqouııu kaydı al.sterol pa
halıya mal olan bir ,Jlltı\•attakJyctB!z. 
liktlr. 

Ulrl~llc A.m ıU.a _ J\Nııı.dıı 
ııtl.lakuıa doğnı 

11.'c\yurk, ı (A.A.) - Nevy~I< He
rald Trlbune gıızele.!l, mllfterek b~ 
mUdafna. tertibatı alına,k Uzero Blrl6-
ıtk Am!rik& ile Kanada devleti ara· 
ıım<IA bir itUtakm akdini füııiye atıre
rok, L!Öyle yazmnl:tadır: 

Kendi mo.ntaatlerlmn icabı olarak 
ve Monrco prensibinin nct~lerlni :re· 
r\nC getirmek taerc Hlrlc:lk Amcrl· 
ka bllliQmcUnlıı K~cla h~meWe 
blr mU~terek mlld:ı.faa mullhcdcsl lı:irı 
mllzak ı-.ta. glrtı.mesl ıaınaı:u gcl
ınlşUr. 

Bornova belediyesi lıududu için· 
deki bir kahvede İskambil oyunu 
oynayamıyan pir vatandw bu be. 
lediye hududu haricine çıktığt za· 
man -eğer Yarsa- biltUn srbhi 
ma.h7.urlarınıı. rağmen btediği kn· 
dar hol bol oynayabilmektedir· ve 
oynayıı.bilocektir de ... 

Vaziyet böy\e Olduktan'aonra b ı 
yerde oyun men'i oradaki muan·eıı 
kims 0 lere inhi.sar etmektedir· Bor· 
nova beledi~ her hnldc sıhhi 
bir lıeyet raporuna dayanan bu o. 
yun men'i keyfiyetini dalın yülr.-s<'1" 
makamlar tetkikten geçirmeli, bn. 
kllı:aten ki'ığrt oyunu \.-atandaı,ılarxn 
aıhhati Uzerlııde tahripkar bir te· 
air yapıyor81L bu men keyfiyeti u
fak bir yere inhisar etmeyip büllln 
memlekete te~l edilmelidir. 

Sonra kQ.ğ"{t oyunu mahzurlu da 
tavl!l, domino gibi O)'t!nlar neden 
nuılızurlu değil? :tıı:ka.mbll çekerken 
parmak tükürtilüc.nlr d~ tavla.dl 
pul alınırken p:ınl\~t tUkUrUk • 
loyen yok mudur acaba? 

Bence hıı.lltm sıhhati gib.\ bUyUk 
blr iddia ill' ka~t oyununu mene
den Bornova belediyesinin kn..rarı 
Dahiliye \'C Sıhhiye Veklletlertnce 
yukarıda da aöyledlğlm gtbi pel~ 
esaslı blr tetkikten geçirllmclJ ve 

. btı men bir prensip :meselesi ol~ 
es&:!!rndan halledllmelldir· 

'i°Jıni klğıt oyunu zararlı ise 
memleketin her tarafmda mene. 
dilmeli, yahut bôylo maha\U ka· 
rarlann önUpe geçilmelidir. 

l.'ekta Ba:;tp Oncn 

İ§ Bankası kumbara ik
ramiyesinde kazananlar 

Ankara, 1 (A·A·) - Türkiye l:J 
Bankasının kumbaralı ''e kuınlıa 
ııı.sız kilçük tasa.mı! h~plan a. 
ramnda tertip eyledlğl ikr:ımtye 
plinıntn ağwıtM .kctidtJıi bugün 
banka umumI merke&inde ,.c noter 
huzunınclıı ya.pıJıruiW· Bu kejlde. 
do kfndllerlne ikramiye ~bet c
de.n. talihlilerin WınleriıU, hesap 
açtıkları gubc merkezlerini ve he· 
~P numaralarını bUdlrl)'OnLI: 

2.000 lirahk ikııµnfyo. 'OskUdar· 
da 728 heaap numaralı Bayf.ll Ye. 
gineye isabet etml~Ur· 500 er lira 
kazananlar, J.'ah.ri 27802 (Anka. 
ra), Baha 2890 (Bunın), 250 ~er ı 
Ura ka.zaruınlar, Nedim 4183 (Bur. 

Amir.allık Sckrkrlelght destro. 
yerinin bir düıman hava hilcumu 
etnasmda. huarn u_ğrıyarak bat. 
mı~ old\\ğunu kemali teessürle 
haber vermektedir. İnsanca zayi. 
at azdır. 

Yeni Japon 
hükumeti 

, sa), llhnn 5S93 (hnür), Ahmet 

Lonara, ı (A.A.) - Amirallık 
tarafından batmış olduğu bildirl. 
l~n Dclight de$troyeri 1930 hah. 
rı.ye ,Pr~gramı meyanında inp e. 
dılmıJtır. Mczkür gemi 1375 ton 
hacıninQ.e olup 4 adet 4, 7 tik, 6 
~det daha kü~ü,k çapta top ve 21 
Jile ıekiz torpil tfu>ilyle müceh. 
hez bulunmakta idi. Sür'ati 36 
mil ve halihaıerde mürettebatı 
.45 nefer ve sutlaydan ibaret bu. 
lunuyor.c1u. . 

"--<>---

Sovyet - Amerika tica.-et 
muahedesi uzatılıyor 

• M~kov~ 1 (A.A.) - Elyevııı 
Birle~ık Amerikanın Moskova ae.. 
firiyJe Rus harici ticaret komiacr. 
liği arasında. Sovyct • Amerikan 
ticaret muahedesinin temdidi için 
müzakereler cereyan etmekte ol. 
dueu haber ahnnuştır. 

1937 senesinde Eirletik Ame. 
rika ve Sovyetler arasındcı akte. 
dilmiş olan ticaret muahedeei, 
Mr sene nihayet 6 ağustos tad. 
hin~ kadar temdit e.dilmclidir. 

Birlc§iK Ameribnın Moakova 
maslahatgüzarı dün bu hıısuı 
hakkında hariciye komiseri ML 
kovan ile görüpnüıtür. 
~ 

Hollandanın askeri 
zayiatı 

. ( JJaı tarafı 1 incide) 
Prens Konoye, bu programı tef

sir ederek, hUkiimcUn yüksek ku• 
l?\Rnda heyetiyle .sı'ln bir surette il 
birliği ) npacağrnı tebarU7i ettir
~§tir· 

Harlciyc nazırı B· .Ma.tsuoka, Ja.. 
pqnyanın, bnpnratorluk yolunun 
tay.inini, kendicl için bir varue te. 
ilk.ki ettiğini .roatbllatn beyıtll et. 
mi§tir· Öğleden 10nra. metkCır na
ZJT, Japon)antn artllt uuaşma po
litikasını herk~ için tcrketınio oL 
duğunu, ve badema. kendisiyle 
te§iild meaaJ etmek iate.miyenle
rln artık ellerini ııkmtyacaimı da 
beyan oylemiftir· 

Matsuo.ka demiştir ki: 
Jıı.ponya. Ma.nçuko Ye Çin ile 

birlikte doğu Asya.sında. bUyU.k bir 
müşterek refah bölgeei :t.cs.is ede
cektir. Bu mcriılcketlerin cı;as de3· 
te tC§kll cdec~leri me?.kflr bö~c. 
ye CC'nup dcnizı bölgesi ile Fran-
817. Hindiçinisi vo Felemenk Hin
cllçinUıi dnhil bulunacaktır. 

Nazır, Avrupa harbi ha.kkmda da 
vun Jarı rıöyl e.m.1.ştir ~ 

aiz ştmdilik harb0 AUriiklenmc
D\ekten ibaret olen kendi ılyuetL 
nıizl takip ediyoruz. 

Dahiliye Vekilinin 
meıguliyeti 

Dahili.Ye Vekili Faik öztrak diln ga. 

'bJh \11Ayette mcıı&'UI Olmuş, öllo y&o 

ıneğlnl Vali ve belediye reisi Lfttft 
Kıı:-darlıı Yolcu 11alonu Jol<antasmda 
yemiştir. 

70979 (İstaabui), 100 er lira kaza
nanlar, Hll'Jnü 26556 (Ankara). 
Sami 1536 (Balrke.sir), Nesime 
479 (Edime), !)edim 1148 (Ma· 
Jatya), Şin~ 456 (Tnıb~). Ce. 
mile 1!590 (Kadıköy), Afüı 61200 
(İstanbul), lstepan 31799 (Be. 
yoğ!~), Müzeyyen ~3 (İmılr). 
Saniye :ı~sw (İzmir)· 

Bundan ~a muhtelfl §Ubtlor
aekl on bq tMarruf he&bJ s:ıhi· 
bine 50 <şer lira ve altm~ma da 25 
er liralık ikramly•ler iaabct etmf!· 
tir· 

Dünkü Atletizm 
müsabakaları 

Pauır ı;UnU yapılacak olu fa
tanbul atletlmı blrinciliklerl prag
raını çok ytlklll old~dan, mU
•bakal:ırın bir kr&nı dUn yapıl· 
IIUfi ve bir lnanu da cumartesi gij. 
nU yapılacaktır. 

Diln yaptlan milııaba.kalar 10000 
metre mukavemet vo 4)1:400 bay
qi.k koi}ularıdır· Alman neticeler 
şµn}ardu: 

10000 Metre: 
' l - Hüseyin (Feııerbahçe) d& 
rece: 33,42· 

2 - O~an (Galatuaray) 
3 - Halil (H&ydarpap). 
4ıXfOO: 
1 - Fe.nerbahçe (Kimn Neti. 

mnn, Rıza, Melih) derece: a'.:n 
2 - Galatasaray. 
:; - Kurt.uly.ş. 

AlbnFiyatı 

Bu yeni hayat büyük malikine 
sahipleri ve •ermayedarlar.dan 
mürekkep Romen asilzade tabak. 
kUmUnden kurtulan bir milletin 
hayatıdır. Besa.rabya ve ~i 
Bukovinya hallrnur. ne kadar bil. 
ylik bir cevinçle SovyctJer hem. 
§ehrilerinin yanında yer aldıkla.. 
nnı işmdi biliyorur. 

Geçen n.is&n zarfmda Türk ara. 
mlndcn gelen bir t&)'l'&N blr çok 
petı·ol tastiyeha.nelerini muhtevi 
bulunan Batum !llıntabaı Uzeıinde 
uçmuştu. Tjl.rtfye evve.11 meıeleyi 
kendi nmzbıl llzerindcn gilya hiç 
bir tayyarenin d~n çılcmamıg oJ· 
duğu teklinde göstennif ve fakat 
bil8hara bu nevi uçualar ha.kkmda 
iatikbnlen tedbirler ala.c:ağmı da 
vaadetml§U. 

Dökümanlarm Almanyada i.::~ 
§8.l'Indruı sonra n.aınl bir tayyare
nin mevzuu ba.hsolduğu görUlmek
tQ ve bfnnetlco Türkiye hllktmeti 
nezrinde yaptığnnız teşebbUsil.n t:ı. 
mamlle muhik olduğu tebarüz c~4 
mcttedir· 

Lahoy J (A.A) - HoUı.nda 
ordusunun Mayıs ayı zarfındaki 
harp harck!tı esnasında uiradığı 
zayiat rakamları kati olarak bu. 
g1tn nevcdilmittir. Bu rakamlara 
göre, 2890 Hol&nda ukeri öl:nüş 
tür, 6889 asker yaralanmı§tır. 29 
Holanda askeri kayıptır. 

VeJ..il öğleden .sonra c. H. ParU 
l!lcrkezlno gelerek parU ba~k~.01 FJk· 
ret Sılay ile glirO:mu,tUr. 

Altın fiyatı dütilkHlfUııll muha
faza. etmektedir. Dün '-080 kuru;, 
üzerinden muamele görmilflUr. 

lstanbul Belediyesinden: 
MUHTEREM MEBUSLARIMIZA DAVETı 
İstanbul Yali \'O beledlyo rclal Dr. LOttl Kırtar Tabiat ~•ielti 

~·eaJ &'•&incmun umumi senise 8'11DIMI mOnuebetil& f/8/NO ~ ~ 
ııaat 1'7 de. gazinoda vertı~ek ca~ ıstaıabulcb bulunan maıa--. ~~ 

44.500 lkilometre murabba.mda 
ve 3.200.000 nüfusu bulunan De. 
serabya ve 6000 kilometre mura;b. 
baında ve 500.000 den faı:la nü. 

Buru:lan ba~ka, Roterdam he. 
lediye5i ta.rafından şimdiye ka. 
dar tesbit edilmiş olduğuna naza. 
ran, • 79 kişi askeri harekat esna. 
srnda ölmii~tür. 

rrmıı.ın &erel vrJ'lllCJe,a·inl rll'A f:der. (6844) 



~ meseleleri : 

Niçin az kelime 
i!a konuşuyoruz? 
~ arkadq aöylüyor: 

Maarif Vekili dünl 
şehrinıize geldi 

bi .-: Dikkat ediy~ biz biri. 
ı· r~ konu§urken çok az ke. 
~ kullanınz. Hesap ctaeniz 
d..:'- chfQnıx kelimeler seksen, 
~&&nı geçmez." Filhakika 
~ adam ~n bir 

Orta tedrisat 
• • 

ııamesının 

talimat--program ve 
değişeceği asılsız 

elı~ı olan, kafumda manalı bir 
~k keliınelen bulunan fikirleri. 
:.ıbu tenovvil kalıplan içind, ar. 

en İn.landır. 
Eğer nrbdaıın dediii gibi sek. 

•en doksan kelime ile bütün bir 
h.yah harcayan insanların tc.. i:f k~rü ancak pek mahdut 'mae. 

ı;rı kavramaya yarar. Kelime. 
~~ azlığı, yani fikirlerin azlığı, 
~ !Wlce mckanizma11nm pek a.. 
C'll' bir tarzda İ§lemesiyle iz:tlı o. 
l ll'llabili r. 
Düıünce mokanizmaıı neden 

ağır itler? 

.Maarif \'eklll Ha.un Ali YUccl dUıı 
Ankaradan §ehrlmlze ı;elmltt.lr. Ken· 
dls!nc umumi mUfetlL,lcrclcn Osmaıı, 
ne,.'U"lyat i;:lcrl d irektörü Fnlk Reşit, 
orta tedrisat dlrclcUlrU Hayri ve ka
lemi mahsus rnUdUrU H~.ydar refakat 
etmektedir. 

Vekil. trenden Arlfiycdo lnmlıı ve 
bir mUdlfct trurada ko.larnk eğitmen 
kursunu teftlf etıııl~tır. E;Jtllmen kur· 
BU dlr,altUJrU SQloyman Edip Balkır 
kenıHsln" kursun c,:ıılı;Jmn programı 

ve r;l mdlye k adar ynpılnn l;:lcr hak
kında lzahnt vetml§tlr. 

Doy Hasu.n AH YUcel sa.ot 11,10 da 
"Dlyarbalül' • Haydıı.rpa;ıa trcnlnc ila
ve edilen huııutı1 bir vagonla I>endlğe 
~lmltUr. 

Pendlkt.c Cnivert.lte talebesinin. u
kerl kamprnı {;'C%1Tll~, al~;adar ktl· 
mandonlardan u:ahıı.t tılmıa. talebenin 
kamptulrl l cllerne tarzıııdan memnun 
olarak ayrılmıştır. 

Vel·ll kcndı.llo sörll§cn bir arka.
da,ıcu:ıı. ~u b"}"3.nattD. bulunmuıtur: 

" - Arl!1ye klSy ensllltllıUnUn tal~· 

ma vazlyetf!li yakındnn &15rınek \'e 
bizzAt mn,ıı.'4r1eler yapmak lll:erc 
enaUtUyU ziyaret eltim. lnııaat Caıı.ll· 
yetiyle bilhaıtsa alA.ltadar oldum. ln
:ıaatm laf& bir ~anda Uuııal edile· 
nk enatıtunUn icabeden ıekllde tam 
l.'ll!nulle faaliyete f:'e~bllmesJ içtıı 
ıwmgeJen dlrektlner allkndarlara. 
'Verilml~Ur. l~cıaat on be: gUne kadar 
tamamlanacakbr. Bu ıuretıe enstitü 
modem bir §tklıde tutıyeUue devam 
edecektir. lnpatı kontrol dmek ,.e 
kısa bir zamandı!. ikmal f\dllınulrı" 
çalı~mak Uzertı Jile tcdrlııat umuııı 

rııUdUrü Arlflyedo Jmldr. Ç'nlı:smaıara 
b:ımt ne7.aret etmelttedlr. 

J"ENDIK KAl\U'I 

" - ürnverjilteııln Pendik!& yaptıtı 
nskeri kRmpı lefllt etmek Uzere ve
ltAlct sıbha~ işleri egpel:teri CelAll 
memur etUm. ~tor Cclll teUıl:tıe
rlı:ıl tamamlayıı.rak rııponuıu vernıı~
tlr. Rapor tı.zerlp• tcabedeıı noksapıar 
lan p'r ~~da ta.mamlan~caktır, 
bu l§ lçlp t&hs'..!;ıı.t a.yrılıµı§tlr. 11~ 

insan lcataaı için bütün meıe. 
le!er halledilmiı olursa, yani da. 
lıa evvelden kabul edilmiı bir ta. 
kını hakikatlere inanılırsa inınn. 
ı.,. için onlıır hak:~mda söz söyle.. 
fl\eye, düıünmeye lüzum kalmaz. 
lnıan dii§'iincenin zahmetinden 
k~rtuldu m\!, bu zahnıetin ifade. 
11 01- kelimelere de nrtık ihti. 
Yilç hi110Junmaz. 

k W2 irn ı.ayabmızın tnrihind.o 
e ımeJerin rnahdutluğunu izah 

cde:ı b:ızı sebepler mevcuttur. 
.. Tanzimattan cvnllıi hayata 

~PYle bir bakmız. Neler görecek.. 
siniz: 

Kesil bir elin mantığmıı t!aya.. 
rt.ıı.'l niinyn cörGıü, etnı.f nnuda 
olup biten her meaele evvelden 
dinin mantığma ıörc izah ediL 
tni;tir. Bu i:ı:nblar birer nas'dan 
ba~ka bir fey olmadıklan için on
ların üzerinde fakir değil, ancak 
''iman" kuv\'ctle hüküm süı-mü~. 
tür. Bir formalık bir ibnihaJ bü.. 
tÜn dünyayı biıe iğneden iplife 
ltadar izah ederdi. 

Fiyat murakabe komisyonunda toplantı 

Manitatura eşyalan üzerine 
fiyatlan yazıl3ca·k 

Dini kaldelere göre tertip edil. 
mit bir dünyada insanlann zihin 
yoı-acakla:-ı bir cihet, tefekkürün 
ıstırabını ifade eden sözler yok.. 
tur. 

Bir mUddeU.enberi §chriınlzde 
bulun:ın i9 ticaret umum mUdürU 
Cahit dün ak§am Jı.nkar:ıya d&ı· 
mllijtür· Öğleden sonra Ca.bidln re. 
isliğindo toplanan fiyat murakabe 
komisyonu mJnifatura fiyJtlarr U.. 
zerindeki son tetkiklerini de bitir
miftlr· 

İkinci ellere verilecek l<Ar nis
betleri de tetıblt olunm~tur· Bil
tün manlfs.turn. ~yalannm ayrı 
ayn satl§ fiyatlan bugilnlerde ga.. 
~etelerle hnlka ilAn olunacaktır. 

Halkın :ılclııtıhna.m~ı için her dük. 
ki.ııdn bulunan malların kU<;Uk 
parçalar halinde numuneleri tica. 

ret mlldUrl\lğü tarafından mllhllr
lenerck üzerine fiyatları yıurln.cak 
ve halk bu nUmunelere bıütarak 
lstecfiği manifatura c~ynatnı ala· 
caktır. 

Fiyat murakabe komisyonu hay. 
van nalı ve çivisi Ua:erindc p1yaaa_ 
da ~gösteren buhranı tetkike 
ba.5lam~tır. Ba:r:t tUccarlarm elle. 
rindekl mallan aaklayaralt pahalı
)'8. utmağ;ı 00,,ladıklan öğrenil· 

miştJ.r. Bunlar hakkmda tahkikata 
bqlanmıştır· Bu maddelerin hRriç. 

ten gctlrilm~i de temin odil~ek
tir· 

Din esasen muhakemeye lü. 
zum lamdan evvelden knbul e. 
dilmiş hükümlere dayandığı için 
bütün meseleler halledilmi§tİr. 
Halledilmiı meseleler üz.erinde 
İnıt'\1\lar neler konu§nbilirlcr? Bu 
tıı:lzimattan önceki devredir. 

Bu devrede fikir ve felsefe ta. 
Okul spor müsabakaları hak-. 

IQamen dini bir mahiyet ancdcr. 
• Tanzimatlıın sonraki de\'rcde va.. 
kıa bir hayli deiipneler olmuı
tıır. Fakat bütün değişmeler tek. 
le aittir. Hakikatte, ruhda de. 
iiiİklik yOktur. Tanzim.attan 
tonrn da bizim için meselel~ a~
nı tekilde, evvelden halledilmiı 
bir tarzda hazırlop getirilmiıtir. 
Yine tenkit, yine hususi tefek. 
kürün 11tırabmı, fikrin zahmctmi 
çekmek denen ~yler yoktur. Din 
doğınaJan yerini A vnıpa fonnül. 
lerinc terketmiıtir· Ayet veya 
hlldia nasıl tantlın&ttan ev. 
Yclki devre icinde her meseleyi 
halleden bir f onnül ise tanzimat. 
~sonra da Avnıpah fal~veya 
filin zatın mıma kalıp dütuncc. 
•i hakikatin mikyası halini aL 
h'ılatn-. Biıuıcn:ıleyh, bu &:fa da 
dü!iietnoyc, düşüncenin ifadesi 
olan kelimelere ihtiyaç hasıl ol. 
lllaınt§lır. Bunun iç.indir ki mü. 
ncvverlcr konuıurken çok ma.".ı. 
dut kelimeler kullanırlar. 

kmda yeni kararlar verildi 

SADRI ERTEM 

O!ı:ul spor yurtfart mlliıa.bakal&. 
rmdn ha.kem ve saha ô.mlrl gibi 
milsabakalarda vazife alacaklar 
hakkmda Maarif Veldlliğl bir ta.· 
mlm ya.pnu§t.Ir· bu tamime göre; 

ı - Spor yurtları talhnatna.mc. 
sine göro spor saha ve aalonlann. 
da. a§ağıda.~t çalışmalarm ya.pıldı
ğı gUnlerden her biri iı;in saha ko. 
miserlerinc ve okullnn mUsaba.ka· 
'ya i§tira.k eden beden terbiyesi 
üğretmenle.rine tazmlnnt olarak 
nınlrtuan ikişer Ura ilcrct verlJlr. 

a) Okullar bölg~l rc~t birin
cilik ve teşvik karşı18.§Inalnn· 

b) Türkiye olmlları birinciliği 
mtl.sabakalan· 

c) Spqr )ıırtla.rı talimatnamesi. 
ne U}'gu,tı bir §Ok.ilde Deden f.l'er-
bıyesl Genci DircktörlUğUne bağ. 
lt ltlfiplerle ynpılncak antrenman 
\1.3 teşvik mtl.sa.baluılnM· 

2 - Sıı.hıı. komisorlerllo beden 
terbiyesi öğretmenlerinin birinci 
maddede zikrolunan tazminatı ala-

A 11• Çetı"nkaya bilmeleri için müsabakııla.rın ba. 
r.mdan sonıına kadar sahalarda 

M bulunmaları ve maçlar hakkındaki 
"ünakale Vekili dün rn.porlarmı iki gUn zarfında al!ka.. 

Silivride meıgul oldu ıı makamlara ve~ olmalan ll-
Mil ::mıdır· er nakaıo Vekili .Ali Çetinltaya 3 _ Fevkalade mıu:eretlerinden 

un sabah htanb 1 k ı clsllğind bi u ınıntaka liman dolayı aahalarda buhu:ıınu·aca ~-
muş ve e r ınUddet :m~l oL lan beden t erbiyesi öğretmenlerı· 

saat 10,30 da otomobille nin keyfiyeti, maçlardan 24 saat 
buradan nyrılaraıt Silivri . ·tmış ovvel Mııarlf MUdilrIUğUne yazı ile 
~1~:1 Ve~~ı ~~~vri ll~~ ~ bildirmeleri ve maarif mildUrlUğü
t.".ı ın. • c o"'-1.\ nıcndlrcği tetkik et- nlin ınuva!ak3tl olmadı,m yerlerine 
mış, ınşan~ blran evvel tamam· vekil göndcrmctllelcri lazımdrr-
lıınm:ısı içm dlrcktınor ve~tir· 4 - Sahnlnrd rı \'C salonlarda va. 

Yeldi, bern.bcrlndo Silivriye . züe gören komiserlerle beden ter· 
<!rn alfı.kadnrlardan izahat n~ biyesi öğretmen~r!, okull~r arası 
bir m~~dot ~nra da. ~krar 5ebri: r esmt mU.sa.btıkala.rm ldıın kısmı:. 
mizc aonmll5tilr· brmı kontrol t'tmc'< için ınnarlf 

Henlit U~te ~ laPilnuf olan Si- nıfidUrlil.ğUnUn gönd~recoğl mil· 
livrl mendırCğinin tamamıanması messll ile t t-mns cqcrler ve lc;ı.bı 
için demir \'e diğer malzeme temin halinde gı>rekcn t<>dl;frler için kcn. 
<'dilmiştir· Mendirek ile Silivri ve cUsinden dht>kllf alırlar· 
Mnrmaradıud biltnn l'csaiUn en 5 - Saha komiserlcıile, beden 
mühim uğrak \"e sığmak yeri ola- terbiyesi öğrrtrocnlerinin ınU.~~
cn.ktrr· SUhTinin bu_ suretle inklııat kalar esnasındaki \•nıifc ve sala.. 
cdcedt ve balıkçıl\S'JD g~liycce_ hiyetleri şunlardır: .. 
;;.i Umlt edtımektedlr· Limanm sığ A) SaJ;e. kom~rlerl: •. 
~lala ~lert ve ınendlreğµı iç tara..! a) Sahaların teknik ve ldn rı 1~· 
fı t~ılenec~k · bu suretle bil>~ lerinl tanzim edip muhtrmel ihtı. 
g~ileri\ı bul'J;'a girtnClfıI"i temin lı\fl:m y~rin\le halıttrn~k ve h:; 
0ıunacaktıt. kemlcıe, oyunc•ılııın , sc~ırrllcrc .. 

m.açlarm cereyan tarıma ait mUta
lealanru ıruı.çlan takip eden iki 
gt1n içlnde bir :raporla maarif mn.. 
dllrlllğilnc bildirmek· 

b) Hakem raporlanıu maçlardıuı 
evvel hakeçılera veı:mek v~ l!aa.nı· 
lann tetkikinde h~emlere vardım 
etmek. . 

c) :Müsıı.bakalardan evvel \•<ıya 
aonra sporcu talebenin niT.ıı.~i va.. 
~etleri hakkında yapılan iUru· 
lan dinlemek \'e r:ı.porll\rmcLı. key
tlyeti bildirmek· 

ç) Maçla.mı salim \'O bir şekilde 
cereyanına ~i olacak hidlsclcr 
~da alınacak qdblrlerl sa.. 
halarda bulunan maarif roUOürlü· 
it1 ınUmcsSili ve nlal:alr olçul mU.. 
dür veya muavinleri, beden t~~
yeai. öğremtenlcrl ve lıakemlerle 
ist:1tare ederek kararl~tumak· 

B) Deden Terblyftll;I öğr4'lhne11• 
lerl: 

a) Kendi okulunun maç yapmak 
Uzere sahaya çıkacak tnkrmlannı 
bakemJcro tan1tmak., lisane\arm 
tetkikinde komi:ıer ve hakemlere 
Y&rdnİı etmek· 

b) Maçlar bqladıkt.an sonra. sa· 
hadan nY?llafak maçı aeyretınde 
gelen talebeaiııin aralJllda bulun. 
mak ve maçların sonuna kadar 
mllaha.kaÇ! vo aeyircl taltibelinin 
inzibat Ye sihhatile mt.ngul olmak 
J.bımdır. 

• AkdeniZ<le bulumın son vapu· 
rumuz Demir Şilebi dUn ak~ Ça· 
nakkaleye varmrvtır· Bu sabah li. 
mannnızn gelecektir· 

• Dün Macaristann. mühim mi.k.. 
tarda tütün ihraç edilmi§tir. 

1'5 bip liralık olan bu parUden 
bş.şka nynı memlekete 10 bin lira
lık koyun derlai \'e ÇUyaya da 20 
bln liralık barsnk göndernmı,ur. 

"' Büyil1'ndada Şevket aokağm
da 15 numarada 9t,uran lı!tk Use· 
ai müdUrU f.,ıarefin 2,5 y~dül 
km tllev maqaldR ka)ııı;ran ibrl. 
ğtn devrilmeane h~lapmı3 ve ~a. 
vallı l l\"I'U bir müddet sonra. ·öl
mU tur. 

\ eı site~ıe IAzın1 gelen da.imi kaınp için 
de J..nlcş.rada tet!!ikl•rdc IJul•mu)·o· 
ruz. Kampın ye~k meselesi \'CBaıl 
noksanları yuknrJa aoyled!ğ1m g ibi 
çok ln~ tılr z.aml\nd:ı tıunarııı.nm~ 
bulunacaktır. lk'ııcl elene kampları 
taallyetıerinı mun&BZanı bir tcfkllMla 
de\•am edecekletdlr. 

OTta tcdri!J3.t mUcıııeııclcrinin pro-
1ram \'C talfm&tnomelerl U~erlndo 
d~:I;mctcrin yopılaca~ı ve yeni buı 
iUtıt"ılerln l!Avt edllocnğl hokkmda b3· 
z1 ga.:etolerdc ya~ılıı.n vo etrafta aöy· 
ı,.nen halıorlerlp a,ı;.ıı e:ı:ıaı yoı,tu ı ... 

l)ı:ıh·erotten\n tı\ı, Ceı:ı ve kltnya ~u
b~!crlnin BOn sımnıınn<la bu yıl ok u· 
yaCl\k olan ıe.aç~r der.5lere muuıd za. 
ma.ndnn bir ıı.y ~V\'Cl bn! ll_\'&caitlnr
dli'. Buna. sebep de Unlve.rsıle nıll!re· 
dat progı"amının bu ıunınımlıt j u~ıu 
oJmıuıdJr. J.laarit nkllllfl by b\l•u~tq 
Unlvc:T~tcye tcbl!ğıı.t yaprnıııtır. Ha· 
zıı1ıklına baJlımmsktadır. DIJer fa· 
'-illtel r hu zamwl •lb.t t.edri:ıata 
nonııal ::amanda l;'ir;c--..ltlcrd!r. 

Basra yolu ile 
nakfiyat 

Standardizasyon müdü .. 
rü tetkikat için gitti 

Ticarrl V~ftlcti Bn.•n-a yoluylş. 
Amerika ye dlser mcml~etlerlç 
tlcari mliıı~beUQre hMlanmıun 
hususunda tetk.iklero gec;mi!ltir. 
Struıdardizasyon mlldUr rouavlni 
Turhan Boray bu~n Alllçarııdan 

hareket ederek Bıuır~ra gidecek 
vo tetkkilere ba.~ayaeaktrr. 

Bu yolla Hindlııtan \'C Japonya 
ile de tem&alar yaptlmw temin o. 
lunacaktır· Baarad& bir naltllyn.t 
bilroılu kunılacaktır. , .. 
Bir avukat hakkın
da takibat yapıhyor 

hta.nbul barosu a\"Ukatlarmdan 
KUmı Nami, baro tarafından avu. 
katlıktan m.e.ııedilmilJ ve hakkında 
takibata glıif!lmittir· 

lddia edil~e göre lUıun Na• 
mi, bazı kimselere bazı hlltlm vo 
mahke~e. blµqierile uyuttuğunu, 
her lıa.nıı blr dav~)'l r\\fvet ver· 
ıneık au~e halledWil~lnl, ~ 
~ ücretin >,'atıamm Mkime ait 
olduğunu aöylcıı:nlş, ibu suretle avu.. 
katlık kanununun 103 UneU mad
deaine muhl\Uf harekette bulun
muştur. 

Vaziyet mUddeiumumillğc do ha· 
her verilmiş ve KW:ım Nıunlnln ta. 
kip ettiği ll}ler, avukc.t l'AOn ıle 
Baki Kn·anç'a devrrdilirilr.ür. Ba. 
ro tahltibll ncUC65hı<le &u9 ailbut 
bulurıa, Kaı~ Naıııi_,, A\ı.ılsallıktan 
btısbUtUn nıcnedilecektlr. 

Halkevinde Kurslar 
~aU Dalkevlnden: 
E'rlnıJzde L:L'e smıttarı Jçl.n Riyutye, 

11\zlk, Kimya ve Almanca ~ralan 
agtlacaktll'. K-aydolnıak Ssliytnlertn 
llg velika fototrnrı De Evimiz bU!'O
amıa ınDracnatıan. 

1 ............................................... .. 
ı Halkı tenvir 

lazım 
~kırköy kuası;un bir~ok 

müracaatlara rafmcn sıtma nıü.. 
cadcle ınıntakası içine alınma. 
dığı ya.ııluı. öğrcnqiCimize ı;ö. 
re, mücadele için aynlan tah. 
aisat azmış, ve kifi gelmiyor. 
rnuş. Fakat bu mıntakadaki siv. 
riainek bolluğu halkı ıickletlc 
rlhatsız t't~ektcdir. Mücadele 
heyetinin yaptığı ınuayyen ted. 
birleri. kendi sıhhat ve is. 
tirahati için halk da yapabilir. 
Anca" yapılacak !eyleri bilmesi 
li..."lmdır. Bakırköy Halkevi ve. 
}"& Parti te§kiJatı, mütehassısla. 
ra verdireceği birkaç konferansla 
liu mücadel e ııeklini halka çok 
iyi anlatabilırl Hatta b:r de 
broıür hazırlayabilir 1 

:Pek aı bir masrafa ihtiyaç 
hi111cttiren \'e bir semt halkının 
hayatım alaka&r eden bu çok 
mühim mcaeleaj.., hayli kolay ve 
faydalı olan ciheti ih~l edilme. 

1 

melidir ı Hat ti Parti, ı!vrisineği 
'1ıl\ada. kullanılacak maddeleri 
temin ederek maliyet f iyatt ile 
tevzi de edebilir. .,. ............................................. . 
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- Rrria, ded i, y:ıplı "'ın hu işkn 
pişman olmıl'a<'ağııı d.ı~ rıniıı mı
sin 'l llu ne bi\;ım c\•len111e Al ah ıı~. 
kın:ı .. Uu da'.dkndn lıpkı. ~·ırpııııııı 
k'bll:ırıl i. öltlnıUn \'crı•cc!li ıe~clliri 
nraynrn~ kendini dcnh.e :ıııın in. 
sanlara lıenıi.rorsıın. Ya hlr giin, 
,imdi cllcrlnle lıoğduğ'un Jıu hüt'l"İ· 
yeti nrıırsan? 

Ileria yorgun bir tavırla cevap 
verdi: 

- Hüniyeli no ~·ape.yım? 
- İ&t.i.kbalin neler getireceği 

bUiumez :acria. gliıli.in birinde biri 
sini sen~.bil!uıin. -

Borla t.;ıkaret ;;öt'müş gtbi kı. 
&artlı ve İR,ran etti: 

- Se:t c;ıldırdtn ını Allah aşkı 
na! Bundan !Dnra bcnlm &e-ı.-mem; 
.imkan var llll? Ben Turgudu sevi
yorum. Anlıyor musun, . onun ölü· 
ıntl bu sc,;gi}i tldürınedi. Ben hl
l~ onu bir diriyi sever gibi ıe\•lyo. 
rum •. Bu c\"l<'nme QOk i~lıne yara. 
dı· B.r gen<,; ku: etrafındakiler için 
bir. Uınit kaynağı olahiJir. Fakat 
m·lı kadından hiç kimse bir şey u
mamaz. Sonra TUl"guıiu ıevditiml 
Galip t e biliyor ''e beni btı §artln 
dahi ltab!-11 ediv?ı" O halde yaptı
ifmı bu ı~t<'n hır gün plsm.an ol. 
mama ihtimal yoktur. 

Medihg bmUtUn ~ırnuş ve 
çok heyecanlı bi:- halde kPCtUUnm 
ya~ma ko~U§tu: 

- Dcrla, .r~atfJğı bir rolllan 
havw içer'...sinde kendini fe9a ed1. 
yor. ÜmiWz bir aşlı.la ftev4m ma
~ı ka.hram:ınln.nna bcllzey~lmrk 
~ haratm<la elila hfr fada yar.ıa
byor. Beria ile 1'<uıu.'.jtuktan aonra 
bu ~an kızma d<'fil de Galibe J· 
~a başladtgl· Delikanlı Derin. 
lllZl, kendfs!ııe yar olmıy~ğµu bi. 
le Wo cylmlyor· Bu f edaklrJığı 
Oel1ıP ne dl.re yapıyor, bllıqem. 
a~tilt cocuk doiruııu.. Kimin
le o~ evlenebilirdi· 

Doktor biraz dU~ündü ve emni· 
yet nrcn pir t&bossUrnlc l\arısttıl\ 
~va.p verdi : ' 

..'... tlz\Ume :sevgilim... :\e Bcria
ya a.cı, ntl de Galibe! Bu ~ln nere. 
ye varaca~'lJ\I ben pek ala bilirim. 
~ YaP.tığını ve yaJlıı.caiUlı cok 
iyl Wen bir- in:wı-· Bir roman kah. 
~ı gibi kenditlint feda edee<'k 
bir delikanlı ~eğildir o? Ma(lcm ki 
Beria ile c~lenıncği kabul etti· lJu· 
hak1ralt kıza kcndil!lni acvdirecek· 
Ur. Bundan emin olmaa.'\)'dı bu i~e 
~ezdi· 
Dtlğqn günü yeni e\'lilrr kıs:ı bir 

balJ\}ı seyal1atiue çrknc~klnrdı. Gtı 
lil>m iıtleriudcn ll:tUn zaman aynL 
muı ftnltan~ız gilıi olrluiı\nd:m !ıu 
lt)'ahatin çok lmın stirmcıılr.e lı:;ı. 
rar venni~lerdl. 

Galip, bu ıır.yahnt halrlonda Be· 
tjanm bir arzusu, hir di\§tince:tl.o· 
l\lp olına.dığuu e.nl:un:ık için bir 
kıonu§ma esrıum.d:\ Beriııyn : 

- Nereıe gitsek acaba? 
Diye eorm~tu. 
Beria bu 8\lali GOk lika ·t ka~ı-

1.anu;, dudaldamu bül"rek: 
- Neresi olursı\ ol~un! 
Cel.·abınt vermitti· 
Bu clael:ne kaf'!Eı yapılan ıuıgar. 

Yıl •eyaha.tt cil.işündiik~.e Beti.'\ çok 
llzlllUyordıı. F-akat daha bu evllli.k 
oyununa ilk btı.,'jla1'.1rklım gUnlcrde 
~nzıkçıltk etnıirect'k kadar zclti 
ıdl. O~un i~in sc~alıate mkmıığ'a 
ra.Q ol,!ll~ht· Fakat gidecefj ~e 
gö~gi yerler Jendlalnl hig alA. 

kadnr etmiyordu· Tlıll{ui ile bcra· 
bcr ~·a1)[lmıyan bir yolculuğun ne 
z3vkl olabilirdi· 

B eria bu seyahate karşı çok li· 
ka;> t kaldı. Hatt.A hazırhklarile bi· 
le u_;raşmadı· BUtiln l~lcri anne11L 
k, hlzınet~ıs·nc bıraktı· 

Galip iso gidecekleri j-erl alkı 
ıııkıya gizli tutuyord';i Hattı ~1 
ayı nereye götUrecegıni annesine 
li.le flöylemcıni§. sadece: 

- Madem ki Beria gideceğimiz 
yeri sCçmeyi bana bırakıyor, dı -
ml§ti. ben de ona bJr sOrpriz ha
zırhyonım. 

Beria annesinden bu hıı.beri öf
roni11ce dudaklarmdıın goluk blı· 
tebessUtn uçtu : 

- Zavııllr, dedi· Bana bir sllr. 
pl'iz hıwrlryormU!i·· Kencllslle be. 
re.her bulunmaııın bana ne bilytUc 
b!r ıztınıp \•erdiğWi biise ! 

Beria bu angaryayı nerede ı>~a 
"'<'Çirmeğe ram idi- ••Ynlnı%, diyor
du, Allah verse d~ 1sviçreye gö· 
tlirmeı&e·., 

!aviçrede Gn.liple beraber bulun. 
mağa. truıa.ı:ıµnuı cdemeull· Z\Jr& 
Beria Turgudu orada t.ıuımıl§, on. 
da scv~lerdi, Turgut l>ir JP01' 
kahramanı olatılk ora.da g5.züne 
çarpmştı. Orada. lUU11 bnll'& ve i.s
ti..<Y!"&k .ııa.atlerl g~innfşfen!j. Ora· 
dn. bereber dağlarıı. t~. 
bo..:%1ar ü..--erinde kaymışlar, göller· 
do ~U§lerdi· Orada geçen Ö!!!l• 
rl!n tadını ç*aımalıtan b31ka ga. 
yeai olnuyan tenbel ve ı;arh~ edi
ci lıa~tm .ıev.klerlne kendilerini 
~lardJ. • 

Orada her m:ınz:ıra parça.."!, )'Ü.%
lcrin her gülüşü, ma\'i, göğiln her 
alı:af. ölmUs kıılbinc sevdiği gilnle· 
rln tatlı bir halrrnsını getirecekti· 

Beria kondinJ teselliye Sf!l~ı. 
yordu: "Jın.kAnı yok Gııllp beııl ls. 
vlçreye götllrmcı;.. Scya.1ıat kısn 
ııllrecek deyip duruyor·· Şu halde 
ya ML'!l:ra cö: firçccktlr, yahut ta 
LUbnanlnra .. 

Bu seyahatin kısa sürmesi Beri
:ınm ~l\ hine ge!rr .. §:i. :.iercye ı\
derle~ t; tslı\l r, §irkctln yeni 
mUdilrUnü i.; b&şınılan !azla anr· 
mnmak içın iki hnftadnıı fazla k:ı. 
lrunrynca.klardı· lki lıaftalık bir 
seyahaUe .ise ne l·apılır? Uğranı
lan §ehlrltroe milze\cr, mrlhf yer
ler, meo:ılnır C'ğlencu yerlcıi geıi· 
lecek\ otobUsten otomolıile1 oto.mo. 
bildeıı. tre:ıe binilecek, mal buqnu,, 
m.ıirlbi gibi meşhur yerlerin ı;il 
renkli knrtpos~lll\rt nlmıp aln aba_ 
lan, ete d<>sta gönrlcri lcçek, bu 
suretle idet y<ırini bulmuo ola
caktı· Bu scwahaU.-ı hüJ.lC ale!Ace· 
le ya.p:lmaıımın Beria için ikinci bir 
iyl tarafı da \'ardı· Galtple b!\fb.a· 
§a. kalmak lt:ln ı;ok vakti kalmıya. 
L'tlktı• 

Berin böyle dUıUnUp dururken 
c3yt.larm ll&lıi&rpaşa .is~yonuna 
ıötUrüldüğUnij haber aldı ve: ''De. 
mek ~ LUb;tan.lara, ya.but Suriye
yo gk\iy<>ruz.,, diye <lil§{indil, "Da
ha iyj, &1J,rUltü ·e eğlenccısi de. ona 
göre aı olur· 

Beria. l~a1•di ve istihfaftan ~·a 
:ptlmtf bir kf.I~ iterL!iine kendWni 
hapsetmiş gibi idi· Hatta istBS)'QD. 
da nnn<ııılnln k~nıfüini h~ri\<:Dınl;ı. 
kucaklamn.tıına bile n\dırııı et;ınedi· 

SUheylil, istl\.Syona yalntz gcl
nıl~l· 

ı•ar) 

Günün akıeue~ı ~ 

Denizin huşunetine allşmak 
F LORY A plij!annın kapa. ıehirde , .• bütün ~ahil ıohirieri. 

nac.iını da kim uydur. mizde plAjı deniz hamamı \'e bun. 
mQı? B" "L lıu- ...ibi deniz sporuna müsait her uyu" zaruretkr miiılet.. ·-
-, v latanbuld- kimse plaj kapa., türlü mevki ve tesisatı daima mu. 
~81 !U mevsimde aklmdan gc. hafuaya ve inkiıaf ettinneY• 
ç~ aanımn. Hem yalnız ~v. rnecburux. 
sim h• ,_ · L Sporların en temizi, ın kotnp. •iauıy"' dütiınmiyeliın. Şu 
-~-=---.:...-~:..:.._...::..._:..:.:.....:...::_ loıi olan ~iz SP°":&Da abımaya 

ve bu zevki ade~ "ikinci ı.ir ta. 
biat'' haline ıetirmeY• mecbur ol. 
duğumuz iç.in böyleyiz. 

Cuma Cumarte 
..:_ Ağus. 3 Ağus. 

1.7 ı tııı;ı ııhı , ,~ en " ılhır 
b ııtı l\ll lh t.H 9\1 

"Doniz fikirli" olmakhjımız 
lizım. Bugünkü harpler de niha. 
yet dönüp dolaııp hava ile deni. 
ze uyanıyor. Ve bizler, hem b. 
ra, bmı deniz milleti olqp hff iki 

' 
Ubada kılıç oynatmak ıztıranna 

aldlJ,.ı \ ıı .... ıı '·"""'' , """" ~·'"°' ıirebileceiimi:r. zaınanlan düıü. 
Olbıt-ttıı 

doM" • s1 ı a: • 61 9 " 

Öfle l~ %0 4 M 1! 20 4 116 
lldJıdt 16 lS 8 ŞO 16 J~ 8 51 
~ 19 !:S lZ 00 19 :s ız 00 
'\'at.. .il H l 48 %1 IS J '8 
tın.ak 2 511 ., sı 2 11 ., st 

nerek "kara" mn maniaı.nna ol. 
duiu kadar ''cHniz'' ia ~nt 
ve huıunetine de alııınak TUİ· 
yetindeyiz. 

Bjyijk-.nıretı.r nriiıt~ 9,_ 
t.aQMıi Mllmu .._ ıi ..... ! 0 • 

lı~dan kim alıkoymayı d~-l~ 
HUtMET mv fl-

• 
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FOSFARSOL 
f O S f A R 5 O l.. Kanın en hayati lusmı olan kırmızı yuvar la cıklım tazeliyerek çoğaltır. Tadı ••tııh temin eder. 

V ücude deva.nh gençlik. dinçlik verir. Sinirleri canland,rar.e1k ıı~Pbi buhranlan, uyk .su:ıluğu giderir. Muannid inkr 
b1Zli!rda, bar"alı tem~lliğinde, Tifo. Grip. 7.atürrieye;, Sıtma n!:kahatlerine, Bel gevşekliği .,. ıdemi iktidarda n' 

kilo 11l'Tlakta ıtayani h1tyrf"t faideler temin eder. ' 

-!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!~~~~~~~~!!!~!!!~!!!!~!! F OS FA R 5 O L'ün diğer bütün kunret 4urublanndan üstünlüğü DE VAMLJ 8 1R SURETTE KAN, KUVVET, 
~ ::: --- lSTIH/\ TEM1N ETMESi n Hlc kullanAnlarde b ile tesirini d'!l"hal gösteimeıidir •• 

KAN, KUVVET ıŞTıHA şurubu Sıhhat VekAletinin resmi müsaadesini haizdır.. HER ECZANEDE BULUNUR 
. -:. ·~·~·,..!..?.·~·!•" .. '"'. ,:- . 4 ............................................................. 

.. menbaı Ameı ikanın .. Karahisar 
m.sıı keşf eaildi 

-----~--ııilııllllı·""'il'"~" • ._~ - ıWiıiil~-..-·111-r"'llll' ... ·--·· I' ,,..,zanev a-··meectseı- . •• • 
BıibT<'ı.lerden ltfnır torba~ma kıtdar ,·otııırdakl bastalrklarm mll•roplarmı 

• • kuki.lnılen tı>m11:lt"mek l~in HelmoblO kull.anmıı..' Türkiye Cumhuriyeti 

Nehrin pırıl pı. 
rıl sularını sür'. 
atle yararak iler. 
leyen motör, bir 
dönemecin Öl!Ü. 
ne geldigi sıra. 
!arda, içerdeki 
kadın, direksiyon 
başında.ki koca. 
sına heyecanla 
haykırdı: 

- Duralım, 
Con! Burada du. 
ralrm! 

Con motörü 
durdurdu ve ka .. 
rısına dönerek: 

- Ne olduk, 
dedi. Ne için du. 

, 

~ 

ruyoruz? ribtrterini" yüzüne hayret ve is. 
Bayan Con adeta hiddetlene. tikrah ile baktıktan sonraı "şim. 

rok: di ne yapacağız?" gibi kuyucu ya 
- Niçin mi duruyoruz? Göz. döndüler. 

terini açsana, diye bağırdı .. Dün. Zavallı kuvucunun söylediği 
yada bundan daha güzel bir man.. söz, ancak, bti ~uyun sıhhat ne. 
zara görmüşlüğün var mı? Şu zaretine gönderilip bir kere mua. 
nefasete bak. yenedcn geçirilmesini tavsiye et. 
Amerikanın Nevyork şehrinin mekten ibaret oldu.' 

yirmi bq kilometre kadar öte. Dediği gibi yaptılar. Böyle ha. 
sinde Passayık nehri üzerin.de bir reket etmekte isabet ediyorlardı. 
gezinti yapıyorlardı. Con, o gün Zira bu sudan içecek halkın her. 
öğleden nonra. için bir motör ki. hangi bir felakete uğramasmın 
ralamış, kansiyle birlikte gezme. mesuliyetini Üzerlerine alamaz. 
ye çıkmışlardı. Karısının göster. lar-Or. 
diği manzaraya bir kere daha Arazileri dahilinde yeni çıkan 
baktı: suyun bir nümunesini tahlil için 

- Fena değil, dedi. sıhhat nezaretine gönderdikten 
Fakat Bayan Conu, cezbeden sonra bir miktarını da evde muh. 

şey, yalnız manzaradan ibaret telif sahalarda tecrübeye başladı. 
değildi. Sahile dizilen ağaçlardan 1ar. Bununla patates kaynattılar, 
birinin üzerinde bu yerin satılık fakat kaynayan patatesler gittik. 
oldu~unu gösteren bir levha gö. çe katılaşıyor, hele dokuz on saat 
züne ilişmişti. sonra ta! gibi oluyorlardı. 

Tam on dakika hararetli bir Bay Con, bu hazin akıbet kar. 
münakaşaya giriştiler. Bayan şısında JCarısma kafa tutmıyacak 
Con. bu yerin satın alınmasını is. kadar nazik bir adamdı. Fakat 
tiyor, kocası ise şimdi para sar. düşündükleri, yüzünden okunu. 
fetmenin sırası olmadığını ileri yordu ••• Bayan da fena halde ü. 
sürüyordu. • zülmüştü. Fakat ne yapsın! 

Fakat kansını iknaa muvaffak N ihayet suyun tahlil edildiğini 
olamadı. Neticede motörü geri bildiren rapor sıhhat dairesinden 
döndürdüler ve bu araziyi satın geldi. Bu rapora her ikisi de hay. 
alacakların müracaat etmesi la.. retler içinde bakakaldılar. Zira 
zrmgclen yere gittiler... yeni çıkan suyun, "fena, zararlı" 

Dcllal gayet sempatik ve kar_ olmak şöyle dunun, harikulade 
şısındakini kolaylıkla elde edebi. büyük hassaları olan tabii bir 
Jecek kabiliyette hir adamdı. Çok maden suyu olduğu anlaşılmıştı. 
geçmeden bu arazi satın alındı. Yapılan kimyevi araştırma, ro. 
Con, muhterilere model inşa et. matizmadan kan tazyikina ka. 
mek suretiyle kazandığı birkaç dar hemen her türlü arızaya iyi 
bin doları bu toprağa yatırdı. Ar. geldiğini isbat etmişti. · 
tık oranın sahibi olmuıtular. Bu havadis birka!: hafta içinde 

Kadın, kocasının kazancına bir bütün Nevyorka yayıldı. Günden 
şey ilave edebilmit olmak için, bu güne, Passaigik nehri sahilinin 
güzel manzaralı sahili, Nevyork. bu uğurlu mmtakasına akın akın 
tan gelecek ziyaretçiler için bir insanlar gelmeye ba§ladılar. Ku. 
mesire haline koymaya teşebbüs yunun civan otomobillerle dolu. 
etmiıti. Ufak bir ücret muka'bi. yordu. 
lindc onları buraya alryor, tatil Bayan Con, suyun her bir te. 
günlernide akşama kadar iyi va. nekcsini bizim paramızla on ku. 
kit geçirmelerini temin ediyordu. ruşa vermekten işe ba§la.clr. Son. 

Bayan Con, bu arada, ziyaret. ra bunu on beş kuruşa çıkardı ..• 
çilerin pek fazla su istihlik ettik. Kuyudan yevmiye 72.000 teneke 
!erini gördü. İçme suyu .•• Evvel. su istihsal edilebiliyordu. 

HELMOBLEU 
Bobre!dcıtn çalı§mnk kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 

eski ve yeni belsogukluğunu, mesane lltihıbroı, bel ağrı.ııım, ınk ark idrar 
oo.::mak ve bozarken yanmak hallerini giderir. ::ol idrar temin eder. İdrarda. 
h·umların, mesanede ta,ıarın te,,ekkUIUne ml\nl olur. 

OlKK.\.T: ~ELMOBLö idrarınızı temizllyerek m&\ıiJe~tlrlr. 
Sıhhat VekAletintn ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

"!.~'~•' \ a ' ' • ' ~ ~ -• ' - • 

Devlet OemiryoUan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Ankarada in~a edilmekte olan Devlet Oernlryollan hutanuı ma.hatllnln 
te3Vlye.tl ile etraf ihata du\·arı \'e kıı.pıcı odaaı in~aatı kapalı zart usullle ve 
vahldlftyat Uzerlnden ekslltmeye konm .. uotur. 

1 - Bu l~lerln muhammen ke.Jit' bedeli 26000 liradır. 

2 - lsteklller bu l§e aıtoartname \'e sair evrakı Devlet 'Denılryollarmm 
Ankar& ve Sirkeci ~ezı:ıelerlrıden (140> kuruı bedel mukabilinde alabilirler. 

a - Eksiltme l~S-940 tarl.hıne mUııadif per:embe gilnU saat 16 da 
Ankarada D. O. Yol dairesinde toplanacak Merkez l komlayonunca yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iııteklllerin tekli! mektuplan ile birlik. 
te apğtda yazılı teminat ve \'esa.lki aynı J:"tl.n Mrıt 15 e kadar kapalı bir 
zart içinde komisyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lhımdrr. 

a - 2490 No. lu kıınun ah:.:&mın& uygun (2100) liralık muvakkat 
teminat. 

b - Bu kanunun ta)1n ettlt;1 vesikalar, 
c - Blr defada en az bu gibi ı~ıerden lCiOOO liralık bir l~i yapttğma 

dair vesika. (4071) {6605) 

• • • 
Muhammen bedeli 1290 lira olan 150 adet beheri 10 metre boyunda Joko

moti! .ııilr§Oför bÔrulannı temizlemeye mahsus bezli Ye dıtı heler.on! ' telh 
IAııtlk ~ortum (2618/1940) Pazartesi gUnü ııaat (10,30) on bu~kta. Haydıtr
pqada Gar bfna.!ı clahlllncleki komisyon tarafında-, açık elulltme u.ııul\le aa
tm almacaktrr. 

Bu f§e girmek lsUyenlerin (96) lira {i5) kUfUJluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği veııaikle birlikte ek.slltme &'Unu 1&aUne kadar komiıı· 
yona: müracaatları llamlbr. 

Bu 4ı• ait prtnameler komlayondan parA3lz olarak dafıtılmaktadır. 
(6833) 

Jandarma GN. K. Ankara J . Satınalma 
Komisyonundan: 

Blr kilosuna (260) iki yUz altmış kuruş fiyat tahmin edilen (93000) 
doksan bq bin kilo kösele ile bir kilosuna (310) Uç yUz on kuru~ !iyat teh
mln edilen (15~0) el11 beş bin Jcjlo vaketa 15/8/9(() Perıembe günü ııaa.t 16 
da Ankaı"ll Jandarma Genel I<omutanlık binumdaki J. Satmalma komlsyo· 
nunc.'\ kapalı zart eksiltmesile ııatm alınacaktır. 

Her iki kalem malzemeye tılt ilk teminat (204:S0) yirmi bin dört yüz 
elli llradır. Evııat §artname l·irml lira seksen kuruı karıılığ'Uıda İltanbul 

Jandarma muayene ve Ankara J. Satınalma komlayonundan almablllr. İl!· 

teklllerin (2400) sayılı kanunda yazılı bel&;elerle ilk teıninatlannı muhtevi 
tekli! mektuplarını nih.ayet eksiltme gUnü aaat .,n bc§e kadar Satmalma 
kombyonumuza -vermeleri. (4091) (6603) 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 

Resmi dal.re ve mU~ıtelerln ııaurı dlkkat lne 

Kok ııatııı İcra Vekilleri Heyeti kararlle EVba.nka verilmiş oldufwıdan 
rt.ııml daire ve mUeııseıseler Kok ihtıyaçlarmı do~dan dofruya Etlbanktan 
maktu fiyat üzerinden ve mUnakasasız temin edebilirler. Binaenaleyh, depo
dan lllac&k.Jarı koklan nakil için v&rııa. kendi vaaıta.l&nnı kullanarak, yokııa 
nakli hususunda mUteahhlt bularak lhtlyaçlannı halka alt talep t fbacUmU 
vaki olmadan ve bir an evvel temin etmeleri llrımdır. (667i) 

cc açılmış olan küçük bir kuyu, Con ailesi bundan bir müddet 

KAYIPLAR 
I 

bu ihtiyaca köfi gelmiyordu. Bu evvel, bu kuyuyu bir §İrkete aat. I' 
sebeple yeni ve büyük bir kuyu mışlardır. Aldıkları yüz binlerce 
açtırmayı .düşündü. Bir arteziyen -Oolarla şimdi Amerikanın en zen. 
müessesesıne miira~aat etti. A.. gin ahalisi arasında yaıayorlar. Bağcılar köy okulunılan 1933 yılm· 

İstanbul l klacl tnb Memurlupn
dıı n : 

9340/11 

Yal<acıkta oturmakt-. ve tatanbuJda 
\·e Galadata un ve zabh'e ıima&rlığı 
yapan Mazhar Cemalin ltll!ıt 8/7;940 
tarihinde açılıp taatlyenln ldl ıurette 
yapılma.ıııiıa karar verilmJ§ oldugun. 
dan: 

damlar gönder.diler... Lakin ku. Amerikanın bir ne..,·i "Karahisar ~:h:~~t~:1m!::~t~:1Y~~~~~!. BY::,;ı;~~ 
Yu nereye acılacaktı? maden ~uyu" olan bu ~ifalı su da " k t "" 1 ~ . böyle ke edilmiş oluyor. çı er ncaoımc an eıı:U.sinın hUkmU 

Bayan Con, burada da, ısabet. " yoktur. 
li bir tahminde bulundu. Bu sa. ı ı Ba1'ırkii~ür. Bağcılar liö~·ünden 

;:;i~t:ithg~~r. ~o!~~~tao~~~:.u~~. i 1-' 'I ~ ·~ +{•] ~ xu1r oilu F~7~~0Hl 
ıyı suyun ncr<le çıkabılcceg-ı oc a., ' f ! '~ 1 • • * 
dcta içerisine doğmuştu. -· • 1 2951 liicıı No.lı arabacı ehltyctna· 

b · b C 2 8 940 meml zayi ett!fu. Yenisini alacağım· 
Ötedenberi arazının ellı iiŞlı Uma - • - dan hUkmU yoktur. 1.Atif l'nuı 

bir köşesinde en iyi, en tatlı su. csso 
k b

.
1 

ğ" d · 7.30: PrC:Jr-.~1, 7.33: M:tı.:!k: S.00 4:5\ 
yun çı ·a._ı. c~e .ıne . ~ır --: ner. Ajans hnbe:lerı, 8.10: Ev kıı.dını 8.20/ • • • 
den geldıgını bilmcdığı - bır ka.. s 30· ıt"··ı· 3., .. 0 . 1,. 1., .. ~ Tapu rnedim fle nUCuıı cUzdanımı 

d A 
. ·ı • · ...., ., _., . .O':"rıtm , --v..ı 

n~at taşıyor u. rtezıyencı er~, I ı.tUztı.:, ız.ıo: ,>.janıı ha~. !eri. ı:ı.o:-;· zayi ettim. Ye.-ıl.slnl çıkaracafımdan 
bılhas~ oras.ının açılmasını tavsı. MU::ık: MU:!ey.,c11 Scn:ırr.ı Okutlu~u c.skl!l..nl:ı lıükmU yoktur. 
ye e.tt1. ı::aalıyet başladı. proı,"Tamın t!cv::.ır.ı, ı:;.!:')/H.OO: rn. \ "efa A7.ap A•kı>rl~-~ ıokak 
• 1:lır muddet sonra, 1937 sene. zık: O·.•e:tc..-ı,.r ·:eı me,ı:ıur oper" n~ Şerif 'l~kol No. %8 

1 sının yılbaşı gününde Bayan C~- yaları (Pl.ı JG.CO: Pro~r:ı:':'I, 1 03 <330,i3) 
n_un kapısı çalındı. Ameleden bı. M.O::ı: : E:ııl an ır.u·tı:i•lr.cle_:ı :nu'ıtellf 
rı wgelmiş. Bayan Cona suyun çık. inUb:tlt-.r (Pl.) 1$.::0: i>-!0::11;· Ar.ndolu 
tıgını müjdelcmi ti ve elinde ge. h:ıllt hıwn.l:ırı, ıs.:;o: ı rn:-ı:<. ıo.ı:ı: 
tirdiği bir kapla, yeni çık:.n su. Mü::ilt, 1f'.4j. 1.:rmlcltct r~:ıt ayan 
dan bir nümunc getıımisti. \'e ajana haberleri, ~o.oo: ~U:;;ll:. 20.::0 

Bay ve Bayan Ccn. bu s:ıdar: Konuşma ı Elt:Jıyor,~fya ı 20.co: Mil· 
birer bardak iç~ilcr. F&..-at her- zile, okuynrı: H~ ~.~, E•ton. 21 ı:; 
hat! ... Bütün cmeJ.-kr, m::~~.::ı:r ıı:onuşrra, <tı.t""'t s:ıatıı, 21.30: I<o· 
~a gitmisti. Yeni kuyudan Si- nu~ma (Had,to Gazctc:ıll. 21.ı1;;· Mil· 
kan ı;u. b~l olma::la t1er:ber acı, ztk: Rad"l S!'lo::ı orkcstre~ı. ::2~:; 
ilaç gim bır ~di. H1tttl belki de ı Mcm!cl:ct ı;a'lt &yarı, Aj:ı.n:ı h3hctkrl 
r...:hirbydi: 22.4~: :MUzlk: c:ı::b.ınd ~rı) ~::.:?s 

Bay ve bayan bir :r.ilclclct, bi. 23.30: Yıırmkf proır.ıo ... e l:apanı:. 

I"nUh Biriııcl Sulh Hukuk M" bke· 
ıııesl S:dı' lUenıurlıı~ııııd:ın: 

Fatihte Fc\'Zlpnşıı. cacldesiıı<.lc ;:; ı:. 
lo'cv1Jycyc: Satış ı~s Ali Tunca ile 
r.:ıU~tcrcl•en tasarrufunuzda bulunan 
FnUhte HocahajTet tln mahalleııl.nde 

1Jalta ııokağmda c:ıl:I 33 N o. hale.-ı 1 

ıo,nıı terblindck! arsanın izale! ill}'U 

surctile ya.pılıın açık artırmada 120 
liraya nıUşterisl namma 26 Temmuz 
lHO tarihinde ihale edilnıl~ oluuğtı on 
b'§ _gUn ınUddcU• ıanen tebliğ olunur. 

l33040) 

1 - .Mlifllıte alacağı olanlar!& lıı· 
tılıkak iddiuında bulunanların ala
caklarını ve latlhkaklarmt illndan bir 
ay 1çlnde latan bul ikinci ltllı dalrest
oe gelerek kaydettirmeleri ve tlelille
rini (senet \'e defter hWl.saları \'e ıı&· 
lre) asıl veya muııaddak suretıerını 
tevdi etmelerL 

:? - HllUuıa. hareket cezayı muu· 
ıı~·cti miıslefziın olmak üzere müfll.ııln 
borı;lularuıın ayni mUddet içinde ken· 
dilerlni ve borçlarmı bildirmeleri. 

S - Müfllııln mo.llarmı her ne ııu
rctle olurııa oı~un ellerinde bulundu· 
ranlarm o mallar Uzerlndekl hakları 
mahfuz kalınıtk ıartile ayni mUddet 
lr,indc daire emrine tl'\"dl etrr.~lerl \'e 
etmezlerse mai<bul mazeretleri olma
dıkça. ceza}i mcsuliyete uğrayacakJa. 
rı ve ruçhan haklarından mahrum 
kalacalcları. 

4 - 15/8/9i0 tarihinde Pa1.arte11l 
gUnU ııaat 11 de alacaklıların ılk le;· 
tlmaa gelmeleri ve müflis ile mUşte· 
rek borçlu olanlar ve kefillerinin ve 
borcunu tekeffül eden ııalr kimselerin 
tıplantıda bııtunoıağa haklan olduğu 
ıı ... 11 olunur. (330t2) 

, 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi:' l888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lira$ı 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai v~ t1rari her 1'1evi b;:\.nka muamelelel"i 

Para birıktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

Ziraat Bankaıımda kumbaralı ve ihbarsız ta&arru! lıeaııplarınd:ı en a:: 
CiO lirası bulunanlara senede 4 dPfa çekilecek kıır'a ile a.a~ıda:d 

p!Ana ı;öre lk~aı:.'yc dağıtılacaktır. 

" ,\det ı.ooo Liralık 1.nr.o 
ı ., Sft<) :!.uoıı 

' 2ii0 1.000 
•o ıoo .ı.uoo 

t OO so :>.o:ıo 
J:?O ,, 40 .. 4.300 
IGO !O ., 3.200 

DtKKAT: Heııaplanndaki parahr bir ~ne l<:lnde 50 llrf.d;n a~ağı 
dü~miyenlere ikramiye c;:ıktrğı takdirde % 20 fıızlsıriyle ver:llecl'kt\r. 
Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylf.tl, 1 Blrincikll.nun, ı :.:aıt '"" 1 Haziran 
tarihlerinde çekileC'ektir. 

A NllJfl Orıuncu Hukuk Hakimliğin · 

dfln: 
' 940/ 409 

Galataaara,y Zaı a. Apırtm!.ll Dair? 
3 de ·oturan J"vacı Hatice Hayriy~ 
Atak vekili A\'Ukat AbdUlkerlm taıa· 

!mdan }.fusta!:ı. Çinl ve Ankara Yeni· 
hal Urfalı· Mehmet AH Ç:ırh ~·ı..nınd, 
Mehmet Fatih ııleyhlcrlne açılan lıı • 

t.hıkak davıısmın nıuhakerııcsl aırasın· 
da nıüddeialeylılcrden hııkkli'lda dnw· 
Uycnliı llhntn tebllg-l.ne karar verıl"tı 
Mehmet Fatibin uurılısm1iYa gelmc
meai hasebiyle davacı vekili sıya}Jı:n 
devamı ıpuhakeme edilme.sine ve gı
yap kararınm tebliJinl talep etmiş ve 
mahkemece de . mUddeiıı.leyhlerden 
Mehmet Fatihe hukııl< u!lulU muh~ke· 
melerı kanununı.ı:ı Hl. H:.?, ıu ocU 
maddeleri mucibince bir ay mUddctle 
gıyap kararının ılAnen tel:llğine ve 
muhakemenin 2/ 9/ 940 saat 14 de ta~ 
liltlne karar verllml§ olmakla muınn· 
llıeyh Mehnıet ı.•atth yazılı giln ve.sa
atte mahkemeye gelmediği ''cya bli: 
\"ekil göndermedı:ı takdirde hakinn
da gt)-aben muhakemeye de\·Am oıu. 

nacağı \'e l§bll llAnın bir suretinin 
mahkeme divanhanesine talik edildiği 
llAn olunur. <330•6> 

Askerliğe davet · 
Fntilı askerlik şubcsindw: 

Talim ve terbiye dolayısile ~evke 
tabi bulunan 327. 328 \~ 329 do· 
ğumlulardan (jandarma hariç) di · 

ğer ~mıflara mensup sağlam, ~kat, 
ağır sakat. is13Jn, gayri istam ihti" 
)1lt erattan henüz müracaat etmi· 
yenlerin kı~a bir zamanda ı;ubemi· 
ıe müracaatları ve gelmiycnler hak 
kında kanuni takibat yapılacağı 

ilan olunur. 
• •• 

AJağıda lııimJeri yazılı gedlk}i er . 
bqların en kısa bir zamftllda F'atth 
ıubcıılne müracaatları JIA.n olunur. 

Sv. Gd. HUsnU Ol,. lıımail Hakkı, 
bL P. Gd. İBmail Oğ. Şemtettin. J . 
Gd. Hacı Maksut Oğ. A hmct, tst. Sv. 
G<.1. Abdullah Oğ. KAmil, tat, J. G<.I. 
Hilse)1n Fehmi Oğ. Fazıl. Top. Od. 
HUııeyin Galip o:. :t.I. All, !st. P. Gd. 
Ahmet Cemal oğ. fıımall Eki, İst. r . 
Gd. lbrahlnt oğ. Bekir lııt. 

. Salııbl: ASI JI U~ 
ll;l'1Jrl1Aı ~·er: \'AKl1 Mntbnrm 
Unıunı neşriyatı iıfare eılen: 

Htflk Ahmet ~tt•engll 

l"atilt • ulh Jl,lnci Hukuk Unki111ll· 
ğiııdrn: 

l9!fı, H!l 
;\h::n ır \":ı•ııld <.ilın; JAlclid" A1'-

• ..aral <·aJclı~i. =71:? ~n.h apar• 
tım 111111 S ııclı kntında mukim, 

I<o.::a Mustaltıp3~a YcnlÇe~m •. l:? 
::o.ıı evde cııurnn Hıt!ı3n i\ferk\l::"ün 
ma)l~cmCnJizin ~Q lfıt SG)l!ıma• mu: 
kjay ·~d lslıj3ya istinaden atc;>i1>nızc 

hizmet UC'rc.ti olıtrak ıkau·ıc eyıe,ııp 

:ı. chiıııı iki lira alacak dava.smuı lcr11 
kılman mubaheıne!I ııonunda; 2i/l/f0 
dan itibaren ";, :5 faizle b;rlll:tc meb· 
IA~'J mUddeablbin tahelllntı 2.t 'rem· 
ınıı.z !HO teıllılnde tem)izi, k:ıbll ol· 
ıııa}\ U~cre ;pyabınııd:ı hUktrm \'erıl· 
dığı ve U!lu!Uıı 111 ncl maltde~ıne t.-v. 
!ikan b..a~kllıp ihbarnamesi t 

0

bllğ 
mııkPmına ı..-aını olmak üze.re bermu. 
clbı ltı.rar on he~ giln mllddeUI) tı~n 
olıınuı-. • 't3&04S) 

. 
I:°A.'Joğlu r>ördiıncü Sulh llıll•uk 8 :1-

l•iu.liı::.indtn: • · · 
•Ol72b 
Hlı!Cısl tlir:ı!ınılaıı kıtrıııı Malatr.ıı 

a1cybln~ açılan aulh teşebbUsü dwa· 
sında.: Beyoğlunda Ağahamlllılındo. 

"cıı;e§nıe .ııokllk 13 No. da oturma•;uı 
iken hilen nereye 

1

ı:;ltllğl dıwetlye;>c 
\'Cl'llc-n ' meşruhat ve uhıtac:n. yaplln ı ı 

talıkiltatta meçhul olduğu bildirildi·· 
ğlncren dıı\·acı tarafından gaıete ile 
ilAnerı lebllğa.t talebinde buluııulmıış 
oldı.ığUndan on beş gUn mllddetlc UA· 
ncıı tebllğat yapılmasına karar veril· 
ml~tl. 
Duru~ma gilnll olıto 21/S/940 11:u1.t 

l ı <le Beyogıunda dördUnctl ıulb bu· 
kuk mahkcmealnde hazır. bulunır.an :r 
tebllg yerine geçmek Uzere llln olu· 
nur. (33041 ı 

tstanbul UçUnoU icra memurlufuıı 
dan: 

94<1/25H 
Klgork Fındıklıyanın Klrkor Dt'r 

nlgosyan ile :ıevcui Oikranuht Dem" 
gObyan zlmmctlrrinde yckdlterlcrin• 
mllteııclsllcn alacağı olan malumu! 
miktar mehallğln temini lııtlfa.sı zım
nında tahtı hacza alınan Kumkapıde 
lstaByon caddesinde Z2 NoJı berbeT 
dOkkAnında me\'cut ve Harbl)'9de ka
ya aokakta 50 No.lı hanedeki q)'Ala· 
rm satılarak paraya çevrilmeıılne ka
rar verilmiş \'C emvali meıkQrcnlrı 

sonei hallyci AğUıtoııunun altıncı Salı 
r,ilntl :ııaat 10 da Kumkaptda ve ıaal 
12 ele Kaya ıokakt& müzayedelerinin 
icrası mukarrer bulunmtıf oldufun
dan talip olanlann mahalle ve eaatl 
me:.kQrei:le hazır bulunmaları ltızumu 
U~n oltınur. '(33047) 


