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Rl'i~irımı:wr lnö ii Haydarpaşada 

lnônü. 

f i i Şef akşam üzeri şehirde 
bir gezinti yapt ı l ar 

Ticaret Vekilimizin 
bir nutkıvle açıldı 

Nazmi Topçuoğlu şöyle dedi: 

rd müdafaasının bi ınci şa 
haline gelmiş o an i tı adA 

şlerimizi tesad · f e b ra l{ mayı 
--------------~-=---------------------------------------~ 

l 

Topraklarımızın ebedi bekçisi Mehmetçiğin arkada bıraktıklarının 
iktısadi soypunculuğa maruz kalmas;na müsaade etmiyeceQiz 
i Vekilin-! 
i : 
1 nutkundan: l 
i * 941 senesinde yerıi ~ 
i döviz mcnbalarımız sa·~ ı 
! yesinde paramız Avru· i 
panın en aail•m parası İ 
, ıertebesine çıkacaktır. J 

* Halkımızın kendisi İ 
· .. _in kurulmuı tetkiliıtı- j 
mıza yardım etmesini f 
bekleriz. i 
il 111111111111 11111 1 ..................... i 
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Ticaret Vcl:iUmiz '/\'azmi Töpçunğlıı t•c Fuardan l>ir görimriş. 

H avacıhğımızı 
ilerletmek için 
b·r hava vekaleti 

kati değildır 

E\·'\·elki gece saat yırmi ıkide hu
susi trenle Ankaradan hareket 
eden Cumhurreısimiz Inönü dün 
sabah saat onda şeh r im ize şeref 
vermişlerdir. 

çoRÇiL Odun deposunda cinayet 
AvamKamarasında -- -- --- - - -- ___ _ ___ _ _ _ 

Reisicumhurumuz iıı.tasyonda 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
Meclis ikinci reisi j-Insan Saka, 
vali ve belediye reisi LCttfi Kır. 
dar, harp okulu komutanı kor: 
(Ycncral Ali Fuat. Jstanbul partı 
~üfcttişi Tc\•fik Sılay, emniyet 
müdürü Muzaffer Akalın ve U.. 
niversite l'Cktörü Cemil B ilsel 
diğer bir çok askeri ve mW~i c:· 
kan i!t: devair rüe~s1 :ı.·c kcsıl bır 
halk kitlesi tarafından hararet· 
le karşılanmıştır. 

hır nutuk söyledi Bir amele odunla 
Haftalar geçtikçe 

Yazan: AS/Af US 

Geçen gün bu ıütunlarc!a (ha· 
vacıl fr Tıtzı ilerletmek için !>il" 
' '"k 1 t ihdn.sı kafi midir) başlığl 
8_1tında bir yazı yaznu~lım. Vck. 
tıle bir bahriye vekaleti ihdas et. 
ınckl~ dmizcilikte istenilen mak. 
s.:ıdın husule gelmediiini ve bu 
:cı, · ıc .in sonradan ilga olwıdı.ı· 
Runu la:ı tır]a tarak: "Hu-aCllı~ 
)'ahuz devletçe değil, milletçe 
hal1ecli!ecek meseledir. Talim ıe 
t.,rbiyc sistemimizden baıhyarak 
d::?,·l t "C millet teıkilatı:ıın bün. 
YcıJ-:j hnva~ıhk ihtiyaçlanna uy. 
K~n hale getirmek li\xımdır'' d~ 
rııışl!ın. 

ingilterenin istila arkadaşını öldürdü 
projesi büyük 

Milli Şef mütebessim bir sin;a 
ile trenden inmiş, kal'§damaga 
gelenlerin ellerini sıkarak ha • 
tırlarım sormuş, iltifatlarda bu. 
lunınuşlardır. 

( Del'anıı 2 ;nride) 

müşkülatla ROMENLER 
karşılaşmaktadır M . t ki . . 

Almanya ile italyanm 8C8r IS 0 erini 
ablukasını en sıkı bir reddett"ıle 

surette tatbik edeceğiz r 
(Ya.m. ı 2 incide) Macaristanda büyük bir 

------------ infial hüküm sürycr 

Evvelki g e ce ~ugün 4 ne~ Dobruca tahli-
B er l l• n de fam --da say ... ye ediliyor 

be~:~ ~=k~:;:1:ut~~g:::~~ al iı, m işareti M u a m m a Bükreş, 20 (A.A.) - Röytcr: 
hava vekiılcti ihdaıı fikrine mu· •ıd • Transilvanya hakkındaki Ro. 
halifct :çın yazı lmış telakki etmiş Ve f l l men • Macar görüşmeleri dün 

Ve lkd&ır.n gazetesinde bir makale Çok heya·~anlı bir saat 20.30 da Turnuseverin'de 
neg'l"etmiıtir. Eğer. muhterem 3 o Alman tay- \j tekrar başlamışt1\. 
Erg· kr.ıcn ma~lemin baı:.hğını 
t k' "' b t I Alınan malumata göre. 18 say. eş ıl eden cümlenin manası il%eo ar e meydanı za 1 a roman falık bir vesika teşkil eden Ro. 
rin,lc hiraz dikkntlc dunnuı ol· y men mu ıl tekliflerinde Tran-
5~Ydı b"'nim makalemin irinden b 1 d ç . Suat Dervı' ş 
b ~ % bom a an 1 evıren: silvanyanın iıçte ikisini isteyen l'~r ç cümleyi çıkararak tenkide Macar teklifleri reddedilmekte. 
u

2
urn gönnczdi. Bu romanda esraren· 

A. k d Londra 2o (A.A.) _ Bugün dir. Romanya. huduttaki dört böl. 
1 ~ " aşımız makalesinde şöy. ""k erken' Manc: deniz.inden gelen giz vakaların yanı ba- geden bir kısmının terkini ve nü-
e c!ı~ or • "B' h k~ 1 • • ı.~ ~ • l k 
lt • ır.ce ava ve a elinı kuvvetli infilak seslen du>:Ilm~ı:: •ında çok tatlı bir aşk fus mübadelesı ynpı masını t c • 
~Y!•re &atın alan değil, bugüne t Gökler"ı avdmlatan proJektör· "S lif ediyor. Romanya bu suretle 
ac;:ır ku l l · bede ur. ~ · l ·ı· L'"k'"' • d d'kl · kl Yok • ru ~muş o maıı ıca n ler ve patlıyan obüs seslen, ~ı ız nı ayesı e Macarlarırı iste ı erı t opra a. 

k sa •rrıkansızlıklan yenerek hava kuvvetlerinin Fransız sahılle. okuyacaksınız rın beşte birinin terkini \' e Ma.

1 
Y uı;-ıınca~ ol n milli endüatri sa· ı rine şiddetli taarruzlarına tekrar ~ car tekliflerine göre. mübadele 
cıande tayyare, rnotör, kanat başladığı zannını veriyord~. ~ate \...,..._ ________ _. ,. ( Deı•mııı 2 itıcıdc) ı 

(Devamı 2 incide). (Devamı 2 sncsdt) 

Dün Ka.dıköyünde yeni bir ci. 
nayet işlenmiş, bir amele arkada. 
§ını hiç yüzünden öldürmüştür. 

Yapılan tahkikata göre vaka 
§Öyle cereyan etmiştir: 

Kadıköyünde Murat adında 
birisinin odun deposunda çalışan 
ameleden Zağralı Ahmet oğlu 
Şükrü ile Romanyalı Ömer oğlu 
Ahmet dün depoda odunları istif 
ederken, sıranın iğri olmasından 
dolayı kavgaya tutuşmuşlardır. 

Altalta üstüste boğuşan ame. 

lelerden Romanyalı Ahmet bir a· 
ralık kurtulmuş ve eline geçirdi. 
ği iri bir odun parçasiyle Şükrü. 
nün başını yarmı§tır. 

Şükrü kanlar içinde yere yu· 
varlanmış, kafatası çatlamıı ot. 
duğundan biraz sonra ölmüıtilr. 

Yakalanan Ahmet dün adliye. 
ye teslim edilmiı ve geç vakit 
tevkif olunarak tevkifhaneye gön 
derilmiştir. Ahmedin bu~ün .c~r
mü meghut kanununa gor~ ıkin. 
ci ağır cezada muhakemesı yapı. 
lacaktrr. 

Günlerin peşinden: 

Peşin mi, veresiyemi? 
lngtıterencin şu Hındıstnn meselesi bir tUr lti halledllemı~oı: ıı . 

:zacl ıkÇn uz:ıyor. Ben lngillzlcrle Hintliler arnsındaki bu .hli. 
liıfın mahıyetın ı tahlil Ntim ve neticenin pc. :n ile veresiye alış ve· 
1 iş meselesine daynndığınr gördüm· 

lnı;i!!ıler HintlilerdC'n nsker nlmak için onların istediklcı 1 ıstı:· 
lal: v recel:' ı'r ; ynl:ıız alacnklorı şcylcrın bedelini sulhtan sonrıı 6· 
el mek ynnı nlıış vc riı::ı vcresıye yapmak istiyorlar· Hint liler ıs" hak. 
'a rının derhal tesliminde, yanı nlış verlşi:ı pcc:in olmasında ısn.ı c. 
dı~·o rl:ır! 

1 lh-1<> nn'aı;ıll\or ki bugilnlr:;ıdc Hin: kongresi toplann<'alı. vr , n· 
·ı· . k J ırtııı n· g ~ .zlerln tekliflerine Hintlilerin CC\'nplar.nı \'(' rccek· Bize ~il · ııı cı i 

gıhzlcr Hindi.<;tnn m eselesini daha fazl:ı uzııtMamalı · E~<'r n 
1 

ı, 
veresiye nlış verişe rnz: etme k mUmkUn d C'ğll .. c pc>şln aıı:rç''C:~ı e u 
İF. i hitırmcll. HASAN Kllı ' 
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Havacıhğımızı ilerletmek ıçın bir 
hava vekaleti katı değildır 

{ Baştarafı 1 incide) 

bezi, kontrplake, kimyevi mus. 
tahzarat, sun"i kauçuk ve her 
türJü iptidııi malzemeyi temin ve 
tanzim eder bir müessese tnnı. 
yoruz ve bunların yokluğunu ha. 
va vekaletinin bulunmamasına nt· 
fediyoruz." 
Eğer hakilmten bir hava vcka. 

deı·din <icvasmı tayinde ayrı dü· 
şünüyonız. 

Cörçil Avanı 
Kanıarasında bir 

nutuk söyledı 

Berlinde alarm 
işaretı verıldı 

( IJa§ ıa10Jı l ıııcıde} 

ve Bolonya bö geleriııin bu bom. 
bardım:ınıara billıas ::;a hedef tutu
lan no,;talar oldugu aııl~ı5ılmakta· 
dır. 

BERL1NDE ALAnMt 

·AMERiKA 
donanması 

manevra ya çıktı 
Amerika ile Kanada 
arasında askeri birlik 

yapıldı 
Londra, 20 (A·A·) - Dirleeik 

Amerika donanmasınm en mtihlm 
kısmı. bir ay devam edecei,;1 tah· 
min edilen manevralar yapmak il· 
zere bugJn lfonolulu limanından 
ayrtlınrtır. 

1 Romenler Macar 
isteklerini reddeti 

(Btl§larafı 1 iucidrJ 
edilmesi icabcden 3. 700.000 nU· 
fus yerine 500.000 kiıinni devri. 
ni kabul etmektedir. 

Budapeıte, 20 (A.A.) - Ma· 
car ajansından: 

Turnuıevcrin'den bildiriliyor: 

Jeti ihdaı ebncldc bu §eyler he. 
men oluvereceksc hiç dumııya. 
lnn. Bir vkalet ihdas edelim. 

Bir kere havacılık tabirinin bir 
memleket içinde varlığı icabeden 
bütün §eylerin bir vekalet ihdası 
ile meydana gelecci:.;ni :nınnet
mek bir telakkidir. Bizim bildi. 
ğimiz bir memleketin muhtaç ol. 
dufu tayynreleri yapmak vekalet 
ihdasından evvel umumi manasi. 
le bir s."\Jlayilqme meselesidir. 
SMtayile§mc programımızı bu İs· 
tikamette inki§nf ettirilebilirse, 
ancak o zaman milli vnsıtalanmız 
ile tayyare yapmak meselesi hal. 
leclilmit olur. Zira bir tayyare 
fabrikası kenclidııe lazım olan 
rnotör, knnat bezi, kontrplake, 
sun~ kauçuk ve saire gibi mad.. 
delerin hepaini, mühendialerin 
tayin ve si;>ariı edeceği ıekildc 
l:ıiribirinden nyn yerlerden alır, 
toplar, bunları bir araya getire. 
rek, bir kısım malzemeye kendi 
vesaiti ile icabeden fekli vererek 
laJ'Yllre yapar. Tıı.yyare motö
rünü ve sair malzemeyi mutlaka 
bir hava vekaletine bağlı müesse. 
selere yaptırmak fikri doğnı de. 
ğild.ir. Bugünkü devlet te§kilnb 
i~inde isterıek ve mümkürııe ve. 
kilet ihdasrna hacet kalmadan 
dahi tayyare fabrikası yaptıracak 
tqkilat bulabiliriz. Nitekim §İm· 
~İye kadar bu yolda te§Cbbüsler 
de olmuıtur. Bu tqebbüslerclen 
müsbet netice nlınamamıı ise el. 
bette bunlann mensup olduktan 
vekaletin adı hava vekileti oJ. 
maman değı1dir. 

Bugün İçinde bulunduğumu% 
mühim vaziyet her ~eyden evvel 
DK-Vcut vasılalarmıızla varlığı. 

mızı ve milli istiklalimizi ltoru. 
mak için tedbiı-lcr almayı ve bif. 
hassa milli birliğimizi bir te.k he
clef Üzerinde toplamayı İcabedi. 
Yor. Memleketimizde mesela se!. 
liloz faorika$ı gibi birkaç serıc 
CV\•cl bnılanmıı oldueu halde bu. 
günkü dünya şnrtlıınnın zararet· 
leri karşısında yarım kalmış tc. 
şebblislerimiz var. Bu yanm kal. 
mış teıebbüslcri tamamlamak i. 
çin imkan bulamazken bir hava 
vcknleti ihdas ederek tayynre 
fabrikası, motör fabrıiknıı, kim
yevi müstahzarat, sun'i kauçuk 
fabrika lan vücuda getirebilir mi. 
yiz? Sulhtan sonraya kalınca, o 
zamanki milli ihtiyaçlanm12r, 
şimdiden münakaşa chneye ihti.. 
yaç olmas::ı gerektir. 

Lon Ira. 20 (A·A·) - B~vekll 
Çörçil bu ak0am Avam Kamarasın.. 
da mühim bir siyagf nutut irat et
ıniıitir. Çörçll evveli 1914. bıırbl 
ile ısimnikf muharebe arasında bir 
mukayese yapmış ve bu defaki 1n
giliz zarnrlarııun lllü, esir, yaralı 
ve kayrp o~arak. sMller de dnhfl 
olduğu halde !JS bin kiı;iden ibaret 
olduğunu ve bwılnrd:m biiytik bir 
bir kısmı esir olduğu iı;ln hnyatta 
bulunduklarını F.öylcrcrek demiş
tir ki: 

"- Biz 1941 \"C 1042 seneleri 
muharebelerine §imdiden hazırlan. 
malıyız. Almanyanm. ltalyanm. 
Frnnsarun ve Almanların eline 
dU§mti.; sair memleektlerin en mkı 
bir tarzda ablukasına devam ede
ceğiz. Yiyecek maddelerlnln bu ab. 
lukıı hattını yararak içeri girmesi
ne muhalefet etmek mecburiyetin
deyiz. 

ı\'evyurk. 20 (A.A.) - Nc\-york 
Ta) ını:ı gazetcsınin Ueılindm aldı. 
ğı bir telgrafta, şehrin saat yirmi 
dü:-dü kırk iki dakika geçe ba~la. 
rıp sabahrn :::aat ıkiyi rirmı iki da
kika geçesine ·adar devam eden bir 
alann işareti verdiği bildırilmck
tcdır. Bu aiarm işareti, Berlinde 
şimdiye kadar verılmiş oian alarm 
ı~aretlerinin en uzununu t~kil et. 
rnektrdir. Garbi b?.nliyöde nlarm i
§aretleri gayri mWltazam fa:::ılalar· 
la vcrilmi~tir. Bir s:ıat d~\'am eden 
bu isaretl~rdcn sonra sül:1lnct av. 
det ~tmiştir. 
Jlir haft ııda 568 ta.vyar<" dü-;iiriildil 

l.rındrıı, ~o (A . .\.) - Hava nı·ı.a 

rctiııin l'l;tihbarat lll'n·lııt tc-bllğ ctmlıı 
tir: 

Ntvyork, 20 { A.A.) - Am~ri
kan muhriplerinin Kanada sulann.. 
da devriye gezmcğe memur edile
ceklerine dair \'erilen haber, baı:ı 
diplomatik mahfillerde Ruzvelt ilt 
i\lnckenzie King arasında yapıları 
mülitkatm bir neticesi olarak t('Ulk· 
ki edilmektedir. Bu suretle bu \'a. 
zifcyi üc:tıerlnden atncnk olan lıı. 
giliz muhripleriniıı Ana,·atan "-ula. 

Ak§2mki görü~elcr geee yarısı. 
na kadar devam etmiştir. Müza· 
kerclerden 11onra neşredilen teb· 
liğde, iki heyetin 19 ağustosta 
yaptıkları görütınclerden sonra 
heyet reislerinin hük\tmctlerin~· 
şahsan rapor vermek hususunda 
mutabık kaldıkları ve hcyetleriıı 
Tumuseverin'de kalaeaklan bit. 
dirilmektedir. Müteakıp toplnıı
tı tarihi sonra"tesbit edilecektir. 

Macar heyeti reisi Horti gece 
Budapcşteye, Macaristanın Bük· 
reş aefiri ile maiyeti ve Romen 
heyetinin reiai de Bükrcıe hare. 
ket etmişlerdir. 

Tayyarenin yapılman ba§ka, 
tana.reci yetiıtirmek baıka, sivil 
ve askeri tayyarecih"k bafka teY· 
terdir. Fakat bu fe)'ler baıka 
&aJka olma:kla beraber aralarm.. 
da ııkı bir rab.ta bulunduğu da 
inkar edilemez. Devlet ve miL 
Jet tetkilitlanmn aralannda kat'i 
hudutlar çizilemez. Bilhaasa milli 
müdafaaya temaa eden her iti ıa· 
dece devlet teıkilab çerçevesi i. 
çnide mütalea etmek doğru de. 
ğildir. Devlet ve millet teıkilatla. 
rı tnm bir temas ve imtizaç ha
linde olmalıdır. Hele havaalık 
bahsinde bu zaruret kendini en 
bariz bir ıekilde gösterir. Bilfarz 
havacılığınuzı ilerletmek ıçın 
muhtaç olduğumuz §CY yalnrz 
tayyare ıilahını kendi milli vası. 
talanmızla yapmaya iııhüar et. 
mcz. tik okullarda okuyan ço. 
cuklanmızı terbiye ederken bun
ları havacılığa müstait kılacak 
bir program ile yetiştirmeliyi7.. 
Gençlik ve spor te§kilatlannnzın 
\'8.Zifcler:inde futbol gibi oyunlar. 
Jardan ziyade hnvncılığı inkişaf 
ettirecek imkfı.nlar hazırlamalı. 
yız. 

Bir noktada arkadnıımızla bir. 
Ieıiyoruz: iflas etmiı eski fikir· 
Jeri ve bu fikirlerin eskici kah. 
rammılartnı artık bir tnraf a bı. 
rakmak zoru önündeyiz. Bir re. 
fonna ihtiyaç vardır. Fakat bu 
reformu sadece bir vekalet çer
çeveai dahilinde mütalea etmek 
hakikatte bütün devlet ve millet 
teıkilabna §8IDil olnuuı icahcden 
ihtiyacın hududunu çok mahdut 
telô.kki etmek olur. Yalnız harici 
hadiseler ile bir şekil almıştır ki 
bugünkü beynelmilel buhranlar 
arasında tetkiksizcc yapılacak sü. 
rntli ve derin deği~ildikler mev. 
cut hayratı mt:mlekct :r.arnnna 
yıkm.Jk netice:ini vcmwsinden 
korkulur. 

Hülasa bc;ı bugün hava veka. 
leti ihdasına tımutar olmamakla 
havncıhğın ilerlct:Jmc.si memle· 
ket için hayati bir m•sdc oldı.:ğu. 
nu inkar etmek istemiyorum. B:.ı. 
nun tamamen tersine olarak sa. 
dece hava vekaleti ihd sı ctmel:le 
de muhtaç olduğumuz ilerleme• 
nin temin edilcmiyeccğini, daha 
başka şeylrr ynpılması, bütün 
devlet ve millet teıl:ilabnın bu 
ihtiyaç istiknmetine dol:ru ç~v. 
rilmesi linmgeldifi'ini ıöylüyo. 
rum. Demek ki esas itiboriylc D

ramızdn ihtiJi\f yoktur. Yalnız 

rında kullanılabilecekleri aynı 
mahfillerde tebarüz ettirilmcktooir. 

ASIM US 

inönü şeh
rimizde 

( Baştarafı 1 incide) 

Rcis.icun:ıhurumuz, bundan 
sonra kendilerini karşılayan 
büyük mahdumlarile beraber, 
alkışlar arasında rıhtımda bek
lemekte olan Acar motörilne 
gelmialer ve motörde bulunan 
muhterem refikalarile küçük o. 
ğulları ve kızlarına mülaki ol. 
mu~lnrdır. 

Milli Şefimiz, motöre biner
lerken harp okulu komutanı 
korgeneral Ali Fuadı da refn.. 
katlerine almı§lo.r ve nhtnnı 
dolduran binlerce halkın sami. 
mi alln~ ve sevgi te?.ahllratma. 
selllmla mukabele buyurarnk 
Floryaya hareket etmişlerdir. 

Millt Şef akşam iizeri otomobil. 
le şehrimizde bir gezinti yapmıştır. 

Alman paraşütçü
lerinin kıyafeti 

Almanya fsviçre 
vasıtasile ingiltereye 

bir nota verdi 
Hcrlln. 20 (A· A·) - D. N. n. 

bildiriyor: 
Alman paraştitçülel'inin Unlfor. 

malar1 hakkında lıariciyc nezareti· 
nin İngiliz lıükfur.etinc !svlı;re va
sıt.asile vermiş oldu~'1.l bir notn1l 
şunlar ynzılmııktadır: 

Tavyare ve pnrnaütçü ekipleri. ' 
miz boynelmilel kaidelere uygun 
Unüormıılar taşımaktadır. Tnyyare 
mürettebatı \•c p:ırnşfitçillerin mil. 
li Uniformıı.lan, Alman tayyareci· 
leıinin ünlformnl:ırmm aynidir· 

Hıtıerin zaptet.Uği memJ('ketle· 
rin hemen hepsi kendi iauelerini 
temin edecek kadar zahire stoku. 
na maliktiler. Bu ııtokları Alman-
lar zaptettiler. Yine aynı memle. 
ketler mühim mikUırda zahire ye· 
tLstireblliyorlardı. Bu zahirclerse 
bugün ellerinde değildir. Çünktl 
bunlar Alın:uı milletine verilen 
zahire taylnjnl biraz artırabilmek 
içln oralardan alınarak Almanya
ya naklolunmuıstur.,. 

ÇO.rçil bundan aonra sözünü ln
gilterenin askeıi \"'ftziyetine geçir. 
miş ve demiştir .ki: 
"- BugUn yalnı?. kendimiz! kuv 

vetli bulrnakln kalmıyoruz. l!'akat 
bu kuvvetimWn hiç bir ?.aman va
sıl olmadığmu.z bir derecede oldu. 
ğuna da. vakıfız. Asker olarak 
dörtte üçü muntazam askeri to
{lekküller içinde çalışan iki mil· 
yonluk bir ordumuz vardır. Donan
mamız harbin baelangrcma naza. 
rn.n da.ha kuvvetlidir. Miknatıslı 
mayni mağlQp ettik. Artık böyle 
bir tehlike ortada mevcut değildil'. 
V&kıa dll.şmnnm elindeki hava kuv 
vetlerl bizimkilere nazaran adetçe 
henUz çok faik ise de bugUnkti tay-
yare imalat.muz Alman imalAtınm 
çok fevkindedlr· Amerlknn istllı • 
salfitJ da buna illh·o olı·akn hcnü~ 
eliınlze kcçmeye b::ı5lamqıtır. Maa· 
maf.iıh lllldlfinfz bUtUn bu lıav.ı 
muharebelerine rıığmen elim.izde
ki bombardanan ve avcı kuvvetle· 
ri hiç bir vakit vn!!ıl olmadıklaı r 
bir derecede kuV\•etlidirler.,. 

Çörçil bundan sonrn sö.zll hav:ı 
muharebelerine nakletmi§ ve bu 
muharebelerin ne kadar mtiddet 
devam <'deceği veya atlyen ne mfü 
yasta artacağı hakkında bir miltn. 
lca dermeyan etmek için vaktin 
henüz gelmemiş olduğunu ve fa
kat düşmanın her lıaldc daha bti. 
yilk gayretler sarfcdeceğine lna -
rulması icap ettiğini söylemiştir. 

Bundun sonra Çörçil, haftalar 
gcçtlk~o lngiltcrcnin istilfisı pro· 
je:ııi daha btlyük m~killAt ile kaı·. 
şılaşmaktadır. demi§tir· Almanya -
dnki askeri hedeflerin bombardı _ 

:Son yedi gUn znıfında ıngiltero ü 
zerınc yapılan baskınlar esno.:suıd1ı 

düşürlilen Alman tayyarelerinin he 
men <mrtte liçU bom~ımnn tayya 
resıdlr. FUhakılta bu 7 gUn zar.ındll 
hıgtnz a'\"cılan 1518 tayynrc dü~Urml\J 
!erdir ki bunun S77 t9Jlc8! ll\'CI - bom 
bardım:ındır. 

Aynı de\Te zarfında b:ıoka vasıta 
larıa 5r> tayya"e dalın. dll§UrUlmfJştUr 
kt bu suroUe eon yedi ı:unun yekCllııı 
ı56S, yani günde vasatı Sl tayyareye 
b:ıli# olmaktadır. 

Pazar günü baskınlara jştirak e. 
den 4 00 Alnuın ibombanl1Illan tay· 
yarceinden 89 tnnesi lııgili.z avcı. 
ları tarafından muhakkc.k sureU.C 
tahrip edilmi~tır. 
Hı\ VA NEZARET~Ji ~ TEBLlG l 

Londra, 20 ( A.A.) - lngilitı 
hava nezareti tebliği: 

Dün bombardıman · tayyareleri
miz güpegündüz Hollanda ve şimal 
denizi üzerinde k~if ııçuşları yap
mışlardır. 

Amsterdam civarında bir tayya. 
re dafi bataryası mevzii ve Flcs
singue tayyare meydaıu bom~rdı
man edilmiştir. Tayyarelcrımızden 
hiri dönmemiştir. 

Gc·ce Almanya ve dü§tl'lamn iş. 
gali altında bulunan t<)praklarda 
30 tayyare meydanına hücum edil
miştir. 
Ba~ka tayyarelerimiz de Kici 

deniz ü stinü ve Hano\'re.. petrol 
tasfiyehane~ini bombardıman et-
mişlerdir. • .. •• •• 

Leipzigin ~imalinde Zschorı:cvtz 
elektrik fabrikası, Furda eımal 
garbi Almanyasında dü~anın ~u 
\'asala hatları üzerindeki strateJtk 
bazı nol.ialar, llordcaux ci\'arında 
Ambes petrol depoları da rnU\ af. 
fakiyetle bombardıman edi~~şler
dir. Bu harekat esnasında tkı tay
,·aremiz kavbolmustur. 
• Londra, io ( A.A.) - Ha\•a ne. 
zarctinin tebliği. . 

Dün gece düşman tayyarelerı ek
serisi ayn ayrı olmak üzere hare
katta bulunmu~tur. Fakat bu hare. 
kat lngılterenin çok geni~ bölgelo
ri ile Galles bölgesinin cenup kıs
mında ,·c İsk()\:yanın birkaç böL 
gcsi üzerinde cereyan etmiştir. ln
gıltcrenin d<>b'U şimalinde kfün ba
zı şehirlerde bazı e\·lerde hasar~ 
vukubulmuştur. Bununla beraber 
bombaların ekserısi kırlara dilfmüş 
\'e pekaz hasar hasıl olmu~tur. Bir 
kaçı çok ağır olmak üzere yaralılar 
\-ardır. 

Bu hareket. kanuni mlişküliitm 
önüne geçmekle beraber ln~iltere. 
re Amerikan destroycrlcrinın gon· 
derflmesinc muadildir· 

\"a~lngi()n, 20 (A·A.) - Stc. 
fani ajıınsından: 

Ayan meclisi, bitaraflık kanunu· 
nun tadiline mllteallik teklifi ka
bul ctmf3Ur. Bu teklif mucibince 
Amerikan gemJlerl mUltecllerin ço. 
dıklsnnı tahlfye etmek için harp 
mıntakalarma gidebileceklerdir. 

Lef ajansmm t.dslratı 

Otta,·a, 20 (A·A·) - Lef ajanın 
bildiriyor: 

Kanada ve Amerikanın mlidafa
aaı için muhtelif bir teşekkül ih
da.zı hakkındaki burada derin bir 
memnuniyet hasıl etmJştir· 11fkAn 
umumiye bu kararın, tehlikenin 
AYnıp:ı ve lngl.liz imparatorıuğuna 
münhasır olmayıp blltUn dünya;> a 
§anıJl olduğunun tanınmakta oldu. 
guna bir delil olduğu kanantinde
dir· 

Bundaa ba~ka Ruzvclt - Ma
kcnzl K!ug a.ılaşınasıııuı tam ma. 
nasını ancak istikbalin gösterecef;ri 
doğru olmakfa beraber. batı :ran 
küresinin mü<lafıııısı için alınan 
yem tedbirler tnan\JZ tehlikesine 
maruz memleketler arasındaki ma· 
nevi bağların sı.kqıtırılmakta oldu. 
ğuıın lıir deliWir· 

Yeni wılaflllalar hakkında t.cl.si· 
rattı\ hulun!ln B~ckiJ, p)Ü~terek 
müdafaa pren.sipi iki memleketin 
s.ilfıhlanmasma ve Ingiltcrcyc ya. 
pılaca.k yardıma t::ıtbik cdllcllği 
takdirde. bu vaziyet ~imal Ameri. 
knsı tarihinde be.rnelmllcl fcvka!A
de mllhlm siyasi bir je!!t olnc.:ık. 
tır. 

ln;ilb: Jı:ızine nazın :Karuulaya 
gltti 

Bc.'U:-0111 20 (A.A·) - Haz.ine na
urı Morganta.v dün Kanadaya mH
tcveccıben hareket etmiştir. ı .. a. 
nadad:ı 15 gün kadar kalacıığı ve 
ııcyahatinin Birleşik Amerika ile 
Kn.na<la htikümcti arasında yaptl
m13 olan mUdafna. pli.nJarı ile nll. 
kadar bulunduğu zannedilmekte -
dfr. 

Biltlln modern devletlerde oldu· 
ğu gibi. tayyare mürettebatı ilo 
paraşütçü nskerlı>r, iinüormalan· 
nın üstüne hususi bit· elbise giy
mekt~iıler. Bu ise 1936 dnnberi 
bUtiin geçit resimlerinde g&ıteril. 
miştfr. Yine bu <ılbisolcr sol kol 
üsttindl.' askeri rütbelorin bari:: 
bir surette görillebllecek i'arctle. 
ıini tn..cıımaktadırle.r. Tiunun h;!ndir 
ki mezltfır huswıi elbiseler dalı i 
beynelmilel hukuk kaidelerinin 
tasrihntma muvnfık bulunmnkta· 
dır. 

manı meselesinden bahseden Çör
çll bu bombardımanın glttlkço kuv
vetini :ırtırıırak bir sene .sonrıı hiç 
bir hayal kuvvetinin tasavvur cde
miyeceği derecede 5iddeUcncceğini 
söylemi' ve bunlıır •'zaferi temin 
etmek için cllrnizde en seri değil
se bile on cmın vasıtalardır.,. soz. 
Ierini ilave etmiştir. 

Bundan sonra Çö11:il nutkuı.a 
devam ederek nruıvatanın glttikı;e 
mütezayit bir surete temin cdikn 
ı:mıniycti. lngUterenin kuvveUcdr i, 
<laiml surette nrtan bir ni6bct da· 
hiliııd e, Akdonizc ve ltalya) a tev
cih ettiğini \'C fil.kat Fransanm 
ortadan silinl§i §arkta ve ezcümle 
Somalidc İngiliz mcvkUni esaslı 
!lurette rahncdar eylediğini ila,·e 
etml f!\'C yine ıınrkt.ıı daha çok 
mUhim askeri hareketlere pek 
yakında şahit olunacağını illi.ve uy. 
Je.:ni~lir. 

Dünkü harekat hakkında alınan 
raporlar avcılanmızın diğer bir 
tayyare daha dü~ürdükl~ni \'C. bu 
~ureUe dün gündüz tahrıp cdılen 
tayyare adedinin he~ baliğ oldu .. 
ğwtu tcyid cylcmekted!r: ~ç ~vcı
ınız ka}•bo!mu~s.ı ôa ikmmn pılot
Jan sağ \'e salimdir. 

Japon gazet.cJcrinin ncşıiyatı 
To]Q·o. 20 (A·A·) - .Amerlluı 

ile nKruı.do. nra.sındaki müdafaa 
anlıışnın.sı hakkında. tefsirattn bu
lunan Yomiuri Ş!mbun gazct~si, 
Amerikanın uzak olmıynn bir ta
lihte Avrupa harbine a~tk bir su. 
rette iştirak edeceğini bllcllrmck
tedlr. 

O i Şimbun gazetesi, bu anlll§. 
manın tedafüi bir nnlaşmn şümu
liinil tecavüz ettiğini iddia etmek-
tedir. ' 

Gnzetc Jnpon lıUkiımet ve mil
letinin bu kU&tahça Amerikan te. 
şcbbUslinc .Async'..a bUytik müçtc
rek rAfnh bö!g('si ihd:m suretile 
sarih bir cevap vermekte olup oL 
madı:ğını sormaktadır. 

Anlaşma Ümidi Henüz Baki 

Budapeıtc, 20 (A.A.) - Ma. 
car ajansı bildiriyor: 

Turnuıevcrin'deki bitaraf mU
şahtiler dün öğleden sonra alete· 
dilecek celsenin akpma talikin. 
den veakşamki uzun içtimadan, 
her ne kadar Macar ve Romen 
noktai nazarlarını biribtrinc yak. 
lagtırmaya muvafak olunamamış. 
sa da Turnuseverin ko:ıferanır· 
nın müsait bir hava ;çindc m~aai. 
sine devam edeceği ümid"nin elan 
bulunduğu neticesini çıkarmak. ' 
tadrrlar. Bu mahfiller her iki ta. 
rafın da fedakarlık yapması lazım 
geldiği fikrindedirler. 

Macaristanda infial 

Budapeıte, 20 (A.A.) - Yarı 
resmi bir surette tebliğ cdilmi~· 
tir: 

Macar hükümet merkezinin si. 
yasi mohfitlerinde Rcnıen gazete 
ve radycları-ıın Turnı• .. everi., ırü. 
ıakercJerinin cereyanı sırasmea 
dahi Macar görüJiinc karşı hü. 
cumlara devam etmiş ... e bu su-
retle toprak m6'elclerinin hallin. 
de en büyük itilafgiri:.ı:Jiği göster. 
mi~ olmalarından dolayı büyük 
bir infial hüküm sürmektedir. 
Aynı JT'ahfillcr, Roman)"anm bu 

hiıcumlarla nasıl bir fikir besledi. 
ğlni ve nasıl bir hava yaratmak 
istediğini merakta sormaktadır· 
lar. Buna mukabil Macar gızete 
ve radyoları büyük bir ihtiyat 
göstermişlerdir. Romen hattı ha. 
reketi, müzakereler hakkındn 
mutlak bir iyi niyetsizlik olarak 
tcliikki edili}•or. Bu hattı hareket 
Romanyanın Münib, Snlz:burg ve 
Roma ruhunu no zaman anlıya. 
cağı su.alini doğurmakta, zira bu. 
giinkü hattı hareketi mihver dev
letlerinin maksatlarına hi~ bir 
surette uymamaktadır. 

Romen • Bulpr Heyetleri 
Görüıtü 

Bükreı, 20 (A.A.) - Romen 
ve Bulgar murahhas heyetleri 
dün Craiova kral Earayında karp. 
la§tnı§lardır. Yapılacak göril§me. 
lcr, zannedildiğine göre, cenubi 
Dobrucanın Dulgarist.ına terki i
le neticelenecektir. Başlarında 
Pomenof bulunan Bulgar heyeti 
dün sabah Craiovaya vasıl olmus. 
tur. İlk toplantı resmi öğle ziya. 
fctinden ~vvcl. ikincisi de öğle. 
den sonra yapı1mı§tır. 

ltilafnamenin, Tuna iizerinc 
stratejik bir nokta teşk;J edc:ı. Si
listre mevkii ile Kraliçe Mari'r"n 
mezarının bulunduğu BaJçık mev 
künin terkini mucip olecağr zan. 
nedilmektcdir. 

Esir ediJcn Alman tayyareci ,·e· 
ya parasütı:ülcri. beynelmilel hu· 
kukun harp esirleri hnkkındnki 
tasrihntın::ı te\•fil :ın murunclc gör
mc1fkleri takdJrde, lngiliı: tayyıı. 
releri mürett<'bltma knl"5ı derhııl 
en siddctli muknbr>IC'hllmiwl yapı. 
le.cağını Alman lıtik\imeU yeniden 
işaret eder. 

Çörçil bundan sonra lngilt.crenin 
Amerıka Birl~ik hükfımeUcrir.c 
hiç bir talebe maruz kıılmndan \'e 
kendlllğindcn atlas okyanusunun 
öte tarafındaki mUstemlckeJcrde 
bazı üslcd kira.ya vermek teklifin
de bulunduğunu .söylemi§Ur. Çör. 
çil ln.;ilterc ile Amerika Birleşik 
devletleri arasında menfaatleri \'C 

gayeleri teşrik etmek prcnslpl.nin 
daha harpten C\-VCI bile yer tut ~ 
muş olduğunu söyledikten sonra 
nutkunn fiU suretle devam etmiş
tir: 

kinuyctini Amerikaya 1lak!l mese. 
lesi bahis tnevzuundan tamamen 
h:ııiçtir. Fnltat İngiltere hUkiımetl 
Amerlknyo 99 sene müddetle ba-
7.I müdafaa kolaylıklnn vermeye 
tamamile Uırnftnrdır. Eminiz ki bu 
suretle hareket hem bir.im hem d<' 
ı~onada i!C' Ternev'in menfaatle
rine de tamamilc tevafuk edecek. 
tir· 

Bu suretle harekeliıı mana!! 

Alman njan<:ımrn \'erdiği Jıab<-r 

NelJ>ork, 20 (A·A·) - D.N.B. 
lıildİl"İyor: 

Ne\j'Ork Ta~'llle grumtesi tara
fından neşredilen bir Vaş.ng'ton 
haberine! naznrau. Kana.da ile A
mc.rikn a rasmda.ki askeri sörüş
m cJ erin ilk neticc'1inin Amerika 
htikfunctinin Kanada sahillerinin 
:ınu1ıafa7.aSI için b'r mlkUır Ameri. 
ka deair<>yezi öÖndcııurei ihtimali 
oldu~ diplomatik mahfillerde ?,tın 
nedilmel~h·dir. 

Ahali' mübadelesi ve tavizat 
meseleleri hakkındaki teknik taf. 
silit, önümüzdeki haftalar zarfın. 
da yapılacak celselerde göril~Ulc. 
cektir. 

Vefat 
Nen1llzadc merhum Hay Ha.mdinln 

Ze\·ccsJ, Nemllzndc Bay Cerna.lln hem· 
~resi; Nemı;~dc Bav Galip, ?J:ltnt, 
Cclftl, l:!ttkı, Nafl:ı: \'C l'!J.yAn Şnltlre, 
H.:ıbibe, Saad t \C HRmlyr.nln vrudc· 
leri, V torincr ! kUllcsi cerrahi eıuti· 
tUsu doç nll Tcv!ık B ı•erin kalm"ll.1· 
dcs' E yan Nurly n.n p:uaı lesi tlın'l 
ııl<şamı sa'lt 23 bu" ı"!tıı. \'etat cttltf· 
ni tcc ı;fül hn "r nlJık. Cennzc.'\f 
bt: iln sr.'lt il bıİc;ukta Or 
tal o\·de T m •rttlvcnlor Alado""aa 

• ınd l'i 1 ' nım 'lr.:ı.lt hanesinden 
kal ıı-;.,l3ra!< B yazıt ea'l'flnde üfle 
nnmazı kıh: dıkt!in sonr:ı. F.<!lrnckapı· 
ııehllll"'IDI' dc!ncdllccektlr. 

IO:e erdıd" :. 1 "lıne · • nı to.ı:•yet 
cyleıız. 

Kendi memleketi sahiller inin h::ı. 
vadan \'C dcnizdt'n mUda!ansı hu
susunda Birle ·ik Amc>rika dcvlPt
lcrinde de bazı endışeler hissedil. 
melı:te olduğunu haber almtıttk. 

Reisicumhur Ruzvcıt ıeçenlcr
de Ternn ?t .Antll adalannda 
gösterebilecek kolaylıklan bizim· 
le ve Kanada iJe mü.zat.ere etmek. 
trn memnun olacağını açıkgn söy· 
lemı"ti. Şüphe :;ok ki burnların ha· 

Brita.nya imparatorhıitu ile Birle
şik devletkzi bazı iı;ılt're her iki ta
rafın nefine oluak mü«tcrtkcn 
knrı~maya sevkC'trn('k <lemek ola. 
eaklır· 

nen ı;ahsan böyle bir vaziyetten 
htikbnl için hic: bir korku hiaset
miyorum. Znten bu teşebbüs iler • 
Jemf:'lttcdır. Onu istecck bile, ne 
biz .ne de b~kaları durduramıra. 
caktır. 

Misisipi nehri gthi cereyanmı 
takip f'lnektedir. Bu ct-reyan dur
•adan. dinlenmeden mll}avemet -
siz bir şeklide ilerlesin Ye bizleri 
daha f~i giinlere l~al ~t!fn, benim 
temennim budur. 

Çürçilin bu nutku biiti.ın m<'bu"'. 
lıır tarafmdnn ıılddctll nlkı•larln 
karsı1ıınmıştır. 

Bu destroyerler. İngilteroye gi
decek olan Kn:ıru:la ı;e.mileriyl('. 
J\:anada S"lanndn bulunan 1ngili" 
h:ırp gc.'11.llerlıtln yerine ikame edi. 
leccklf'rdir. Bu suretle !nglltcıre • 
nfn tnlep ettiği de~yer yardımı 
bUn.srta yapılmış olacaktır. Bu 
hııır'f!Jret tuzı fstez:ncın destroyer 
tıat!!ma tekabftl f!tmiyereJı: ve My
leee .Amerika hnricl}•e nez:?retfne 
havli 51ktntı "erf'n hukuki mUşkUl
leıin iinüne ge~llml5 bulunacaktır. 
Iluna mu"mbil T\:anada Amerl.kaya 
deniz ve hn\':t füıleri kııllnnm:ı.k 

1 hııkkınr \'erecektir-

Bulgarista'.'tla Macaristan ara. 
sındaki müzakercl~r. Romany3 
matt.uatında fazla alaka uyandır. 
mamıııtrr. Dünkü gazeteler. Ro. 
manyanın komşularivlc musJ!ha
ne bir teşriki mesaiye varm:ıkta 
ve yine muslihane bir teşriki mr. 
sar lizerine tnilstcnit yeni bir te~ 
k 'Hitfanma politikası kurmaktaki 
olan arzusunu yeniden teyit et. 
mişlerdir. 

Dobruea Tahfiye rdi?i,_ 
lükreş, 20 (A.A.) - D. N. :B. 

ıj~r bildiriyor: 
Romen makamları muhtcmilcn 

Bulgaristana terkcdilecek olan 
Dobrucanın tahliyesi ic;in tedbir· 
lcr almaktadırlar 
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Şehir Haberleri 
Yıldırım cezaları 

Maarif Vekili dün 
Ankara:qa gitti 

Muhtelit tedrisatın kaldırtla
cağı şayiaları asılsız 

Bir sabah gazetesi memleketi- ! Maarif Vekilliii bu hususta tet· 
miJXie Cumhuri)'!t deTrindeoberi kiklere ba~. 
tatbik edilmekte olan muhtelit VEKİL ANKARA YA DONDU 
tedrisatın ban sebeııierden dolayı .Bir mtiddelteaberi tfhrimiJck' 
pek yakında kaldmlacaimı ve kıs, bahınan Maarif Vekili Hasan Ali 
erkek okullannm ayn ayn oiac:a- Yücel ~hrtmildeki tetkiklenni ik
lım yazıyordu. mal ldertk dün akşam Ankarayı 
Bu~ etrafnda Maarif Ve.. dönmüştür. 

killilinden ve alAJcadarlasdan \ap- Vekıl, lstanbulda kaldliı müd. 
tıimm tahkıkata göre muh"lit ~t zarfında Oniversite ~ını 
tedrisatm kaldmlması katiyyeT\ anmiı. Universite rektörü ve -· 
memm bahis defit<fir. arif miidüriyle ıörüfmık bu yılkı 

Mohtflit tedrisatın okullarımrz.. t«lrisat etrafmda kendilerinden i
da tatbik ~\mest avnı zamand9 ıahat almlştn. 
bir ttjim dava ıdır!. Muhtelıt ted- Okullardlı tatbik edihnekte oları 
matm blmdan birkaç )'ti önce kaY- ıedrisat rejimi w öl'eden tonl'I 
chrıhnası ~ bir cereyan ıtlf!V· mütalaları hakkında yeniden bUt 
cut ofdaii.ı ban kim9eler taratm- naslı ckğişrWler olacaktır. Bu e. 
dan ortaya atılımş fakat Maanf saslı deği~n en b8Jlftda öll~ 
Vetmeti tarafından tekıtp edilmi,. dtn 901u1ı mütalealarm 9efbe9t o
tir. Otriimüı.deki sentden ıtıbatttı tutu ıelmtktedir. ()tleden Mmra 
muhtelit tedrisatın ka?dırrlmıya~ müta'eıaya nkisi ıibi talebe mec. 
ir gibi Anadolu \'lla} etlerinde n huri olarak gitmiJ ettk ve ihtiyari 
şehrimizde yenfde-n mul'lttlit ttdri. ~rak arzu edtn ta~beler ıeleClk-
sat yapan ol<unar açılacaktır. rrr. 

Romangaya satılan 
tiftikler meselesi 
Ticaret müsteşarı tevzı etraf mda 

tetkiklerde bulunmak ıçin geldi · 
Ticaret Vekaleti MüatcfArı 

Ha!ıt Na.ımi Kifmir evvelki ıün 
ve Vekllet tdt:it heyeti reisi de 
dün :t%;adan tcbrimize ıel .. ........ ,.,.~-· 
ı.rla te.d ...... da ..W.im tet. 
Jııikl .. -.ıa ...... •ır. 

Enelce iMi iMiam yapılo ... 
dikodta w lilllJetler blıt~ 
wuı diWracini cclbetlllif. Yeri. 
ı.n emltle t.a 1e11i tahkikat Mf· 
Jamıttır. 

Tttlrikler ta üç ... üzeri~ 
yapılmaktadır: 

1 - Romanya ile tiearet müa. 
kerelni yaprmya ıiden heyette 
bulunan bil' tilccann mUnkere 
mevzuunu gizlice buraya bildi· 
rerek piyasadan mal toplam'! oL 
maar hakkındaki iddia. 

2 - Romanyaya satılacak mal. 
)ardan bazı kinaıelert yolıu o. 

larak ihrac:at hakkı verilmesi. 
3 - Tine aynı mallardan hak

ları olduiu halde birçok kim11. 
lıre ibta'4t lakla vırilmtmcıi. 

Heyeti teftiHc .relal dUn U. 
il allbdulana malimabn- mi. 
racaaı dmİftir. Tabldkatuı , .. 
nifletilecep ve derbJletWileceji 
haber venlmektedir. 

Kala•• l&Mlk ...._.ı.w 
v ......... 

Diler taraftan llü•• itbalAt 
birliiUs41e de yel8ual•ta rMtlan. 
mıtm. Hariçten ıetiriln llliihifn 
miktardlı kahnm. bir im tkcu 
aralUMla hlluıs ~e m.betlla ola. 
rak taklbn edildlii yapılan tef• 
tifl•'de ıönu.ctttiir. 

•lrUkler u.....t Wtiplili hU 
buauata bir rapor baıırhymak 
vk&Jete ıöndernrittir. 

Kadıköy vapurları 
yavaş işlivecek 

Denizgolları kaplanlara 
böyle bir emir verdi 

Deniz Yollın idareli bUtün it· 
Jerinde ıimdiye kadır ı~rtilme.. 
mit bir tuarruf yapmaya batla. 
mıttır. Bu arada Kadıköy, ~ay. 
darpap ile Köprü ar•_. ifle· 
yen vapurlann çok liiratli Jidr 

rck f aala kömür yaktıktan ·~~· 
mUt ve kaptanlara J8Y8I ıiıdil. 

mesi ihtar olunmuft1ıar. Böylece 
eskiden Haydarpafl ile köprü a
rasını 13 daklkacla alan vapurlar 
bu meaafeyi fimdi 1 7 • 1 dakika. 
da 1catetme1rtedirler. 

Fakat bu vaziyet bu defa tf 
yolcuların pldyetini mucip ol. 
maktadır. 

ihracatta bir kolaylık 
Demiryolları nakliye paraları 
memleketimizde ödenecek 

Avrupaya ve Balkanlara yapı
lan ihracat mtifkülltla karıılaı. 
makta ve bu memleketler demir-
yolları idareleri nakliye parılırı.. 
nr kendi memleketlerinde n dö
viz olarak iıtemekte idiler. Hil. 

Münir Nureddin konseri 
Sanatktr Milnir ureddin ,. t 

arkadafian bu akpm saat 21 ek 
Bakırköydc halkevi bahçesinck 
Bakırköy Kmlayı menfaatine bir 
konser \ erecektır. 

lcumtimiı. bu milşkülltı hallet. 
mtş; nakHye paralarının burada 
ödenmesini teminetmittir. Bu au. 
retle ıon zamanlarda trenle yapıl· 
makta olan ihracatıtnır en bOyük 
nriifllillltaa kurtarılmıtbr. 

Elonek Ç9'niai 
Belediye iktltlt 11tUditril Saffe. 

tin reteltliııdt dUn elnnekçiltt 'it 
fmncdarla 1mmacılann ittlrlkl~ 
le bir toplantı yapılm&fo ekmek 
çqniat üıerlndt 11Sroımmd1t0r. 

Meseleler: -----------------
Av mıntakaları-
mız bir servet 

manbaıdır 
Türk topraklannın raahıulle. 

ri, Türk toprak altlarındaki ma
denler kad4r Türk toprakların. 
d&ki n mıntakalarmtn da eıılı 
bir servet membaı oldufunu 
bilmeyen pek H insan var. Fa. 
kat ne yazık, ki bu mıntakalar. 
dan liylkı veshile iıtif ade edile. 
nriyor. Bunun birçok Hbepleri 
l!raaında en mühimmi ıudur: 
Av mıntakalarmın tamamiylc 
t.bit edilmcmit olmaaı ve avı:a. 
lara icüeden llolaybkların ıöı. 
tırilememeai 1 Bu kolaylık, av. 
cılara ucu• Hyahat imkanları 
vermekle mümkün olacaiı ka
...Uftdeyis. Dii•r bir nokta da 
'fürkiytye yabancı mımlekeL 
terden metJtur avcılann kafile 
aaaıinde ıchnelerini temin et. 
mektir. Bugünkü vaziyet kartı. 
sanda ltiç ıüphnlz iıuna imkan 
yoktur. Fakat pmdiden yapıla
cak hazırlık ve propqanda ya. 
nn meyvaıını verecektir. 
................ unı ıu 1111111 ......... 1111111 

Odun, kömDr 
fıyatları 

Azami fiyat yann 
teabit edilecek 

Fiyat murakabe komisyonu o. 
etim ve kömtir fiyatlarının ciln. 
4en ıiJne yübelmeti kartıSmdı 
bu ite ellı:oymuı. ıehirde ıtok 
hakkında tetkikata istinat eden 
belediye raporunu alarak nılye. 
tl ı5zden geçirmiftir. 

Komisyon yarınki topJanmm
da kömür ve odun meıclcıini bir 
bre daha tetkik ettikten eo11rı 
auafllyatı tettilt ecfeCe•tll'. 

vaıı Ye Belediye m.ı Doktor 
Utfi Kırdar dün fiyat mün.kabe 
komlayonunc!J belediye r.amma 
bulunan lktıaat müdDril Saffetle 
cörilım&t. bahat alrıuıtır. 

ilkokul kadroları 
hazırlanıyor 

Şehrim ilkokul öjretmtnlerinin 
yeni ders yılı kadro&an dünden iti· 
haren huulanmaja batlamqtır. 

Muril müdürlüiü tehir dah.ilin· 
de bir okWdan bir okula nakil için 
iltida Vfren öiretmenlerin dilekle. 
rini tftkike be,ıamıştır. Bu dilek. 
1er imkAn niutinde yerine ıetlri
lecektir. 

Kadro kısa bir zamanda hazır
lanacaktır. 

Bir a~da bozuk çıkan 
gıda· maddeleri 

Belediye abhat itleri müdür. 
lüiii tarafından aon ay zarfında 
htınbulda alman cıda numune. 
Itri hakkında aıhhat veklletine 
bir rapor vmbnitdr. Buna rare 
ton blr ayda 1448 nUmune alın· 
mrı. bunlardan ı 93 U boruk çık. 
-.trr. 

7 3 ıu nUmuneainden dokuzu, 
127 sütten yinni biri. 217 undkn 
yirmi cRJrdti, 22 l çaTdar unun. 
dan yirmi dördü, 162 ekmek nU.. 
munflinden yirmi yedisi, 58 ma· 
amadan on dokum bosulı: çık. 
ınqtır. 

Memleketimize hariçten 
aelecek hayvanlar 

Hariçten memleketimin celen 
ve fbndlyc kadar dahilde sıhht 
mua1encye tlbi tutulan bay.an. 
lann bundan ıonra memlekete 
ıirmeden hudutlarda muayeneye 
tlbi tutulmall lrararlafllllftll'. 

Büyük Romen vapurlan 
işlemeie ba.tladı 

Sovyetlerin Beaarabyayı i1&a. 
linden sonra Köstence ile latan. 
but arasında yalnız küçük ve ea. 
ki R~ya vapurları lıtetiliyor· 
du. l)ün ilk defa olarak Roman. 
yanın en büyük ve yeni vapurla. 
nndan Beaarabya timananıza ıet. 
11\lftlr. Bundu ıonra bilyilk va
purlar da lfllyecektir. 

G azetelercJe çıkan ılkiyet mektuplan, son günlerde Meta 7e
nl bir dert oldu· Bnnlann ber birL pdnolarda ao,.ıaa W&-

1.a' alhaın fc11 adıdır• 
Belet117enln liıte.ıaden fazla içki parası almak, IDflllM'ı"k, 

iıı~aa.p PnlMına llLl'M>D yapı koymak, artık mütemadi saçlar ltallne 
gırdl. Bir yanda Wtltler. cezalar, kapanamlar. mahkemeler aürtlp 
ılderken, t.ir 7anda auçun asil eksllmeyltl, hepimizi çtlfıden çı. 
ka.._ 1eaidir· 

Banu, yalnız yuap çıpenen bir belediye da\-a.<ıı ballıade ıö. 
J'U'le)ia. Her hlrlmi:ı. ayn a7n ha davanm müddelamamlıll olma.
hya. Kaauaa laaJai7ett, bitiin vat&ndaflann fulletiae ananM
fü. Oau, bilt\in htinnetebllkterden uak tutmalı, muka.lldM Mr 
varlık laaliade mahalaup borç bllmelijiz· 

Ue,.,.. abanalara. 19&er cahllUk, ister nala 'e Ticda.n çtirtiklti
ihdea ötilri u.yg..Wık ıöaterllsla; \'uifeml• deiltme7.· 

Gueteıerc mektup yuular, tlkiyeUerine suçu delilini de 
ekU7erek IÖ•detmelde, rnedeai 'ulfelerinl yapmış olurlar· Ht>r 
•itterl PIÜDeda &llriUtti eıkaramaz· Klml basan. kalabalıldma llr
kor, soshtib Jilkıtehneıdne ımsMnıa meraklı başlarm dönmeelne 
tahammül edemez. Gertl ~. yerlacle tokatlamak çok dokunaklı 
ltlr 1«'1 olar- 11·a1ıat dedlla, ya bu bir yaradıbt me&elet1ldlr- My~ 
lerl heup pulalannı ellerine alırlar· l'a bir karakola., yahut ta 
&azetel~re bq\"11rarlar· 

Bwatlan ilte&ı. artık hlktmetla l&lülyett Jaadadm clayullr· 
Gazeteler, ıtlitnlanacJa '1kiyetlere yer vermekle. hem halka, hem 
dnlete •tanet edlyorlar, demektir· Reemt ....... ı.r her ulıelı 
ba ttlkiyetlere l(h indirerek l§o 1-§lana. •lana ll7.aklıiwm -ö
rtlfh. 

Ne nriptlr, ki Snadlye ıazJaOllU Jaakkmda bir yanda aiittbı 
lar dolqsa fudar ~•karken, yine •JDı paetelerla 1-§ka Mlılfele
rlade " nsı11onua llbmr hıtılnuş balaraz. 

Ka.paadı, kapanaeaJr IÖZlerf ortada do1--ırkeJı, müeweaha 
ll&hiM: ' ._ 

- Açıp, açık t 
Diye Hinlar Terlyor. 
S~la ceza arasına ......,.m llnae.t. helld U.11J1un emNWll 

bir t'°kmnmttl lktlzuıchr. Fakat M!lll&l"&k .a1uyellm, ba tek x il 
fllcllşeıd, hazan pek zararh neticeler !le doianrror· 

A~a sırada "yıldının Cfll.Uı" diye bir eeyler dUJ11J'Ol'U• Ba 
J:ibl hldlselerdc. ı,ıe bu tllrlll ceraar verllmelldlr· :Kararlar labet. 
8b ohu, araya lnanJ Mr takan ualJar bnpr diye endişe edflfyor
sa. karar mcvkllade balananlan da 1dr falmn 1J1clmm eem.laltıe 
ballamak kabildir· O 'akit ceza Yeftllllel' de g6zlerlnl dört ..,...,., 
Jaabı MlkUmden ~mtrJar. HAKKI Stn1A OE'LGIN 

Faydalı bilgiler, merakb şeyler 

Almanyada Yahudi aleyhtar
lıQı yeni deQildir 

HiılWıa,.ffj>p.il belli 9ftll.~«· 
den IJlrr ö1ari Yanüdi ateyht&futı, 
yeni icadedilmiı bir icraat !J'kli de
lildir. Almanyada Yahudi aleyh. 
tarlılı Hitlerle bqlamaz. Biraz tet
kik ettilimiz tak4irde bundan kırk 
ame evvel de Almanyada bir Ya
hudi altyhtarlıiı ve Yahudi dost. 
lıiu mücadelesinin geçıniı oldulu. 
DU IÖrüriız. 

1901 senesinde Almanyada cere
yan eden Yahudi aleyhtarlıiı mü
cadelesi dünya matmuatına 1\1 te
kilde aksetmi§tir. 
. Almanyada Yahudi aleyhtarhit, 
ımparatorluiun ilk senelerdeki t,i. 
caretin~ bir son vermi' olan malt 
fellketm se~erinden biridır. Al
man gaztoteci Otto Glago'nun 
"borsacı ve iş adamlan i9Dlindeki 
müheyyiç kıtabı, ~ iktısadt 
VllİYetin mesulü olarak Yahudileri 
göstermekte idi. Bu kıtap Yahudi 
aleyhtarlıp 1-eketirıi tahrik et
mi~ir. Siyasi ~rait te insiyaki Ya. 
hudı aleyhtarlığını t~illth bir 
mücadele haline sokmağa musaıt 
gel~ştir. Muhafazakar parti Ya. 
hUdi düşmanlığını pttnsip itibarile 
~abul etmiş ve o zaman liberalizm 
ıle bozu;muş bulunan Bismark mu. 
vaffak olabilmek için intihaplarda 
Yahudi dil,ınanlıimı kendine vası· 
ta olarak kullanmıp. Bundan 
~ da Yahudiler Uberal fildrle
rm müdafii olarak kalmqıardır. 

Fakat bütün hareketıere. bütün 
nıilll bayramlara tezahürata hü.. 
kOmetin tazyiki~ , e zeng~terin 
pa~alarının dağıtılma ına ryağmerı 
ınbhap zamanı gehnce, Yahudi 
d~şmanhğından beklenen netice 
luç te tahakkuk etmemiş; bunun 
ttzeri~ Btsmark Yahudi düşman. 
hfının llaunilU rolü ornıyamadığı
nı ıörerek bu ı~ten tamamen 'az
geçnuftir. 

Böylece Yahudi düpanlığı si. 
yast hareket ııektinden çıkmış; fa. 
kat Almanyada ve bilhassa Berlin
de d~iına şiddetle hissedilmiştir. 

Bısınarktan sonra bir kere Hes
de bir kere de Saksda olmak üzere 
daha iki kere Yahudi düpanlılt 
hareketi kaydolunmuş; fakat bun. 
lar da siya:.i bir rol oynayacak ka. 
dar kuv,etli olmamJjlardtr! 

Bütün bu hareketlerden sonra 
~~udi aleyhtarhfl bareketJeri de
rınlıkte ka) bettık erinı genişlikte 
kazannuştır. 
. Bu hareket siyasi sahada kaybe

dt t_rnelde beraber, cemiyette birçok 
ar.attar kaıanmıı; Yahudileri ara. 
ıanna kabul etmiyen cemiyetler ve 
teeekkmter littikçe ftn bu1mara 
.h8f1Bmlftr. Resmt llle\'klJeft, onta. 

ya, idare işlerine, diplomasi lla; a.. 
tma hattl üniversiteye Yahudi er 
pek kabul olunmamata ba amı 
lardı. Buna mukabıl de artık hı~ 
kimse "Yahudileri oldurun, Yahu. 
dilerle alış 'eriş etmeyin!,, dı) t: 
baiımuyordu. Yahudi düşnanlığı. 
nm iktısadi cephesı kapanmıf il bı 
idi. Yahudi du§IIWllığı yenne, 
Yahudilere karş bir likaı: dı kamı 
o1mağa ballamıştı. Artık herkes 
Yahudileri öldürmeli delil. mum
kOn mertebe temas ~memeli du
~üyordu. 

Almanyadaki Yahudi aleyhtar. 
lıiuun doğurabilmie oldulu yeıl. 
ne netice, ırk farkı fikrinin doj:ma
sı ve inkişafı olmu,tur. Bu fikir 
Müsevi Alman vatanclatlan birliii, 
Sionist Almanlar cemiyeti &ibi hu· 
susf teeekküller tarafından tutul.. 
mue ve i.§lenmiştir. 

Dijer taraftan Almanyada gô. 
rülen bu Yahudı bırlilinin. aile 
balları ve din birliğı ile husule ıel
mesı, diğer vatandaşlarla ram mil
letle kaynaşamamak, daima uzak, 
ayn bir cemiyet halinde } a&ama}c 
gıbi kötu nctıceleri olm\ljtur. Irk 
ayrılığı fikrinin ~sile Yahudi 
dü§nlalllıiı insiyaki bir fark anla.. 
mı şekline döküldü.. Fikirlerde. 
ki bu ınki§aftan sonra Almaııyada 
Yahudilerden nefret edenler her 
ne kadar ualm11 ise dt, Yahudiler
den oo,lanmayanlar }ek1lnu fev
kalade .kabarmıştır. 

Gorülüyor ki Yahudilerin kendi 
aralarında birlikler te,kil etmış ol. 
malan akıbetlerini tayine yardım 
etmi~tir. 

Bu itibarla Hitler ta.rafmdan 
tahakkuk ettirilmiı olan Yahudı 
aleyhtarlığı Almanyada ) em bır 
~ise değildir. 
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Jzmir, 20 (Hususi) - Onun. 
cu enternasyonal İzmir fuarı bu
gün saat 18 de Kültürparl:ın Lo. 
zan kapısı önünde yapılan mera. 
simi müteakıp Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlu tarafından a. 
çı:imıştır. 

İzmir şehri fuarın açılışı şere
fine baştanbaşa donanmıştır. 

Lozan kapısında Türk bayra. 
ğının yanında fuara iştirak eden 
ecnebi devletlerin, İngiltere, L 
ran, Yunanistan, Yugoslavya, 
Macaristan, İtalya ve Almanya. 
nın bayrakları <:lalgalanmaktaydı. 

Merasimde vali, birçok mebus· 
lar, mustahkem mevki komutanı, 
parti müfettişi ve vilayet idare 
heyeti reisi, vilayet, belediye, 
parti erkanı, bütün konsoloslar, 
ticaret, sanayi ve ibankalar ale. 
mine mensup zevat, matbu;t · er. 
kanı, fuarın açılış merasiminde 
bulunmak üzere şchıimize gelmiş 
olan Yugoslavyanın Ankara bil. 
yük elçisi ve daha birçok davet· 
Iilcr hazır bulunmuşlardır. 

Kalabalık halk, merasim yeri. 
nin çevresini d olduruyordu. 

Merasime istiklal marşile baş. 
lanmıştır. Merasimin bitmesini 
müteakıp belediye reısı Uz 
nutkunu söylem.iş ve Ticaret Ve. 
kili Nazmi Topçuoğlu bu nutka 
mukabele eylemiştir. Alkışlarla 

kesilen bu nutuklardan sonra 
Nazmi Topçuoğlu kordelayı kes
miş ve fuar açılmıştır. 

Bundan sonra Vekil, ziyaretçi. 
ler ve davetlilerle birlikte ayrı 

ayn pavyonları açarak merasim 
tamamlanmıştır. Birçok yenilik. 
lerler arzeden fuar göz alıcı bir 
mahiyet taşımaktadır. Belediye 
reisi Uz, bu akşam Yugoslavya 
büyük elçisi şerefine Kültürpark. 
ta bir akşam ziy ti vermiştir. 

Ticaret Vekilinin 
nutku 

"Sııyın hcmşrrilerim, 
"Gilzel lzmirln, bu eşi bulunmaz 

,ehrtmizin "Onuncu EnternMyonal 
Fuarı" nı açmak şerefi bana ve· 
rildiğindcn dolayı bilhassa bahU
yamn. Pek sayın Bıışvekilimizin 

cmrilo bu asil vazüe}i yaparken 
bu iyi an'aneyi kurnn ve yılma7. 
bir irade ile devam ettiren Beledi. 
ye Relsi Dr· Behçet Uz'a dalına 
tekemmül edC'n eseri için, hepini
zin huzurunda. takdir, tebrik ve 
teşekkilrlcrimi ifıı etmC'k fst,.rim· 

İzmir enternasyonal Fuarı bütün 
memlC'ket ekonomisi inkişafmm 
hakiki bir barometresi olmuştur· 
Enternasyonal karakteri ise her 
sene, emeklerimizin neticesini ti· 
cari münnscbctlerde bulunduğu~ 
muz dost memleketıerinkile mu
kayese etmek fırsatını vermekte. 
dlr· Burada eksikler daha iyl an
laşılmakta. ihtiyaçlar dabn çok tc· 
bartiz etmektedir; ticari rabıtalar 
geniı;lcmckte ve kuvvetlenmek· 
tedir· 

Kendilerine Fuarın bu açılış Tö_ 
reninde aramızda görmekle müf. 
tehir ve bahtiyar olduğum dost 
memleket mümessillerini hUnnet. 
le selamlar ve bu mclcktler eks
poznnlarma, dünyanın bu karışık 
ı:ünlcrindc sulh ve mcdl'niyet ifa· 
desi olan Fuamnrzra iştiraklerin· 

den dolayı bilhassa. teşekkür ede. 
rlm· 

Nümune fuarların 
müşterek gayeleri 

BUtün nUmune fuarlarının müş
terek gayeleri var<;iır: Alıcı ve sa. 
tıcılarm asgari masraf ve zn.h.met
le bir araya gelebilmelerinln temi
ni ve alış ve ııatış cereyanlarının 
inkişafına mUsait bir zemin yarat· 
mak; her iki noktada da Fuarmıız 
muvaffak olmuş bir eserdir, vo 
gitlkçe de tekamül etmektedir. 

Dalmi bir şekil almakta olan l?u. 
ar tesisatı belki de yakın bir istik
balde, blribirini mlitcakip muhte. 
lif ihtisas meşherlerinln de kurul: 
ması imkanını verecek bir şekil al· 
maktadır· Ticari bir mUze, merkezi 
enformll.'!yon bUrosu, resmi istih· 
barat teşkiltaı bu güzel müessese. 
yl tamamlıyacak dalmf unsurlar o
lacaktır. 

İzmir Enternasyonal fuan, ıııehir 
için bUyUk bir Turist hareketi ya. 
ratm:.ı.ktadır· Ticari 1tlô.kalar bari· 
cinde, sadece Fuardaki ince bir 
zevk. devamlı ve anlay1ı;lr bir ça
lışmanın mahmıli\ olan bin bir ye. 
nilik ve eğlcneC'ler için İzmire ge· 
!enlerin adedi her !IPne ıırtmakta. 
dır. Hiç şliphe::riz, bu hareketin 
kendi kendine rnı>ydnn:ı çıkaraca· 

ğı mesrlcleri de birer birer hallet
mek fır:::ıtı. Fuarın daimf ve mu. 
V"lff:ıkıyetli emektarlarına dilşım 

b"r vn .. ifC' n' ~r'\khr· 

lzmirde en faydnh ve rahat gün. 
ler geçırmck i<:ln ve Fuardan istl
fadt m:ıksaclile koşanların ihtiyaç· 
larınr tatmin edildiği nisbette bu 
turistik hareketin muvaffakıyeti 
artacağına emin olablliriz· 

t zmirin kalkınması 
devam edecektir 

lzmirln kalkınması, bütün mem· 
leket inkişafını bir sembolü ha. 
linde devam etmektedir ve devam 
edecektir. 

'Bu kesif faaliyet havası içinde. 
huzuımnuzda, geçen yıl yine bu 
mevsimde başlamış olan bUyük 
dünya hadiselerindenberi. memle
ketimizin yeni ekonomik şartlara. 
uymak hususunda almış olduğu 

karar ve tedbirlerden kısaca bah. 
eetmek isterim. 

Saym Egeliler, 
1939 • 40 yıh, arp dtsmda kal. 

mış birçok JJ\~l.Ak~tltn.JA 9lduğu 
gibi bizde de, her şeye rağmen. 
ticaret bakımından harp yılı gUç· 
lilklcri ile dolu olarak g('çmiştir. 
Ancak bu mUşkülatı karşrlıyabile
eek teşkilatr yapmakta ve icap e. 
dC'n tedbirleri almakta gPcikmcdik· 

Tam ihracat mcvsiminize tcsa 
düf etmiş bulunan hnrp vaziyeti : 
nin doğurmuş olduğu mUşkUlat 
karşısmdn ilk iş olarak ve derhal 
dış ticaretimizin yeni ı;art!arn lntr 
hakınr temine çalrştrk. Drş ticar~t 
için alınan her tedbirin, muttasıl 
karplcrdekl mayht seviyesi gibi. 
iç tir:ırl'tte de tesirini gö<;tı>r<'ccği 
tabiidir· 

Drş ticarette ithalat ve ihracatı 
teşkllfıtlandırarak, milli, iktısadi 
menfaat bakmıındıın sıkı bir mu· 
rakabeye tabi tutark<'n dahildeki 
müstah.5!1 ve mfüıtebllki spekü_ 
19.törlerin insafına mUrtekar bir 
halde brr1tkamryaeağnnız aşikar
dır. Bırakamazdık ve bırnkmııdık. 
Yek diğerine mUtenazır olan bu 
tedbirleri şöylece hulasa edebili. 
ıiz: 

Dili ticarclimizln y<'nf istikamet
lerini tayin ederken. cldPki cihaz. 
lnrı tekemmül ettirmek zaruretilc 
bir tnraftnn dış ticaretimizi t rşki. 

Çeviren: Suat Def~lş 
Birinci kısım 
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Başkomiscr Sir Egbcrt Lucasdan 
Emniyet amiri Anllıoni Gctlıryn' e: 

Ar.izim Gethyn, 
htorniycrck tntHinizln ıılıtcnnııtlni 

bozmak mccburl.} etindıı olduğum için 
cidden mütoe&<ılfim. J~c:ııebl n1-0mıe.. 

keUcro 5"ynhntc t•kmndruı ev,·eı, ta. 
uı gUnlerlnlz.ln rahatını, hiçbir \~bile 

boz.mrunağ'B karnr 'ermiş ohlıığııııu.,,u 
bana llÖJlemlştlıılz. Hntt!ı en Jmrışık 
clıııı) ot l:ılerlııo bile blgAııe lmlnınk 
nlyoilndc ldlnlz. ""&yabııtlnı denun 
cttlğ-1 milddet.çc, Jı:ıttfı Jııglllzoo bir 
gaz.ete hile ol.umıyn.c:ıı;ım, di,) ordu 
ııur.. HalbukJ ben bunlar! bUdltlm 
halde J lno rıı.hntmızı bozu) orum. 

Fal.at emin olunuz ki bu ocs:ıretJ 
yalnız başının bulmadım. l'ordan, Pi· 
ki ve Chartcn beni ~,-ııc ettıll.'r. Aıle
tA oııbnn 1.abh teslrlndo kı:ıldım. nu 
benim için pek to şa)ıuıı Htlhnr bir 

til"Y del:ll, dPğll mi? 
Zıınnrdlyonım ki f'Adede gelmek L 

rtn blr hayli ,·nkıt kııybedlyorum. na. 

MUAA/1\fA romanına başlama· 
dan evvel romanda geçen eşlıast ı•e 
ııakamn cereyan ettiği mahalli da
ha ;yi mılamak için okuyucuları. 
mızdan bu iki şemayi dikkatlı 
mütalea etmelerini rica ederiz. 

llllandırmağt, diğer tıtraftan muh- iç piyasada fiyat teşekküllerini 
telif memlekctl<'rle olan ticarl ah· tanzim ve murakabeye sevketmiş_ 
dl vaziyetlerimizi basit vo pratik tir· Bunu. bir tartıftan, müstehlikin 
şekillere irca etmeği hedef bildik· menfaatlerini korumak. diğer ta
Dı§ ticarclimizin mUhim maddele- raftan, iyi nihayetli tüccarlarmııza 
rini, en ziyade ihraç edildikleri doğru yolu söstererck kötil niyet. 
ı;nıntakalar merkez ittihaz oluna • li olanlarını bertaraf etmek için 
rak birliklere bağlamak surctile yapıyoruz. Bu murakabe bittikçe 
trşkilatlandırdık. ltıracatı birden sılulaşacaktrr. 
ziyade mıntaka.ya ayrılmış olan Vilayetlerde kurduğumuz fiat 
maddeler i<:in bu tabü taksime uy. murakabe komisyonları ve merkc. 
gun olarak mtiteaddit birlikler zt teşkil:Hımız bu murakabeniıı u-
kunnaktan C'ekinmedik· zuvlanru teşkil etmektedir· 

Harid mlibadelemizin ihracat Bir taraftan VekiUet umumi ma· 
unsurları bu suretle birlikler va- hiyettc ve diğer taraftan komiti
sıt.asile teşkiliıtlandırılırken. bir yonlar mahalli mahiyette olmak U· 
çok ithalat maddelerimizde aynı 7.ere muhtelif ticaret şubeleri için 
sistemin çe~evcsi içine alınmıştır. muhik oları kiı.r miktarlarınr tesbit 

Biltün bu teşkilatm ruhu, ibra· etmektedirler. Mümkün olan n.h. 
cat ve ithalat tacirlerimizin faalL valde doğrudan do~ruya fiyat tes
yet sahalarında, bu faaliyet yur- bitleri de yapılacaktır. Tn.~bit edL 
dun yüksek menfaatlcrilc nlrnnk. len ııisbctlerin vPya fiyatların to· 
dar b!r surette inkişaf ettiği mUd· cavüz edilip edilmediği çaI"§t ve 
detçe ve inkişaf ettiği nisbclle bu- pazarda fillen kontrol edecek mu
lundurmaktır. rakabe byrol:ın da tC'şkll edilmek 
Dünyanın geçirmekte olduğu bu Uzereclir. 

müşkül zamanların icaplarını ve Murakabe kuvvetlerimizi dağıl
memleket ekonomiı!inin ihtiyaçları· ma.mak ve işe en lümu.ılusundan 
nt karşılamak üzere kurulmıış o· başlamrş olmak için. geniş miisteh_ 
lan bu teşkilfıt içinde çalışacak ta- lik kütlelerine hitap eden madde
cirlerimiz için p:ıra kazanmanın lcr ve bunlardaıı dn en ziyade har. 
yolu, menıleket zararına rekabet cıAlem olan n~vileri üzerinde bil
veya umumun zararına fırsatcılık hassa durmaktayrz. Gıda maddelc
yapmak değil, azami emniyet için. ri, pamuklu ve yünlil ml'nsucat, 
de tabii ve fayda verici bir şekilde malzemc~f. deri, kösele, çuval bu 
çahsmaktır. meyandadır. Bu vadide yakmda 

Yeni ticari zihniyet ilıln edilecek kararlarımız, vardır. 
Vücude getirilmiş veya getirile. Bu fa3 liyet daha §İmdiden teııL 

cek olan tilecar birliklerinin bUn- rini göstermiştir. Fiyatlarnnızm 
ye!!i. yeni devrin yepyeni olan u· slindelik haberlerin revşine tabi ol
caret zihniyetini azaınt temsil ka- maktan çıkanldığını ve bilhassa 
blliyetini haiz tacirlerimize yar. geçen teşrinlerdekl gibi .!larih ih. 

tikô.r hadiselerine yolun kapanmllj 
dım etmek ve böyl~ olmıyanlara olduğunu söyliyebillrim. 
kapısını kapamak için kafi derece 
kuvvetlidir. Bahsettiğim bu yeni Tüccarlarımrzı tenvir et.miş ol· 
ticaret zihniyetine göre tacir, ibra. mak için şu bir kaç nokta üzerin-

de duracağım: 
catta olduğu kadar ithaUıttll da, 1 
memlPket" Uk k r tl · thalat emtiasmda. '.·abancı mem ., ın y ııe men aa en -
nin bekdsi olan hükumetin takip leketlerde fiyatlarm Rrlmış olma. 
ettiği siyasetin sadık ve samhrıi 8ınr derhal memleketimizdeki fi. 
mümc"•s!li olmaya. bu siyasetin 8r yatlarında arttırılması için muhik 
rasında feragat göstermeyi; feda sebep olarak kabul edemeyiz. An. 
etmeyi de bilen dlirüst bir tatbi- cak daha yü.kaek fiyatla fiilen it· 
katçısr olarak çalışmaya mecbur. hal edilmiş olan mal yeni fiyat U-

d zerinden satılabilir. İthalatrrları-
ur. " 
Ticaret birliklerinin size tasvir mır. bu ciheti iyico bilmelidirler. 

ettiğim zihniyetteki tacirleri çoğal· Dahili mahsul ve mamullerimiz_ 
tacnğından eminim. Ancak herhan_ de do keza. fiyatlann yükseltilme
gi bir mevzuda veya birlikte bu- sini ancak maliyet fiyatının yük. 
nun nksini gördUğUmUz. znroan bir. selntesi meşru kılabilir. Dikkat e· 
llk premılbinl hatalı olduğuna de· dilmelidir ki. kendi maliyet fiyatı· 
ğil orada ve yalnız o mevzuda sa- na hatta mütevazı bir kir föh-e. c,, 
hanın tamamen olgun olmadığına derek satan her facir -mutlaka .iyi
kani olacağız. Ve o zaman yine yolda del:'ildir. NitekJm bugün 
aym prensiplere uygun o1arak demiri 38 kuruı:a ahp 40 kuruş~ 
daha. mUessir ve daha kati tedbir- ııatan tacirlerin -varsa- vaziye. 

ti böyledir. 
ler almaktan çekinmlyeceğiz. 

Dahilde ticaret m<'kanirnıasmm Fuarlara hakiki kıymetlerin ya-
bugünkU icaplara uygun bir şek. zrlmadığr söylenmektedir. Bunla. 
Je sokulmasına çah!lırken. diğer rm meydana çıkarmıcağr zannolun
fara rtan da mübadele imkanları maktadır. 1kinci el veya peraken
mevcut olan memleketlerle ticari dcclnin yüksek fiyatla eatmasmı 
nhclf miinasebctlerimizl yeni vazi· muhik göı:•termelc ic;in hakikaten 
yete intıbıık ettirmek için çalıştık. yüksek fivntla !IRlılarak kesilmiı1 
En yakın ticarf milnP.scıbetlere gi· fatura cadecc birinci elin başın; 
rlı,ilebileeeğimiz rnemleketlC'rlo yakmni'fa yarar. E~er yilkı!ek fi
m!'vcut ticaret anlaşmalnrnnm ye- yatla satıp ta aşağı fiyattan fatu. 
ni hUkfımetlerle teçhiz ederek ve ~a kesilmiş ise, bu faturayı alma
mllrldetl bitmiş anlaşmalar yerine ga nza göstermiş olan ikinci el 
ycınilcrinl ikame ederek bugünkll veya perakendeci düşünmelidir ki 
beynPlmilcl ticaretin arzetti~ kendi :atış fiy:ıtınm muhik olu~ 
mUşkliller orta.smda yurdun dış olmadıgrnı bu düııkUn bedelli fatu 
ticaret ihtlyacmı tatmin etmeğe ra Uzerinden hesap edeceğiz. • 
calıştık. Halktan beklediğimiz 

Dış ticaretimiz gibi iç ticareti. yardım 
mlz de nizamını bulmaktadır. 

Bu milnasebctle, halktan bekle· 
Fiyat mürakabe işi diğimiz yardıma da işaret etmek 

• "k isterim. 
gıttı çe Salıcı ile uyuşarak vüksek fiat-

şiddetlendirilecektir la mal almağı kabul 'eden vatan. 
çİindc bulunduğumuz ahval ve · daşı kendi rızası hlliifma himaye 

şnralt ve ma1..inin tecrübeleri bizi etmek mtimkiln değil~r· Fakat bu 

ım sebep yaln~ mektubumu dikte et· 
tlğlm dPglJ, biraz da bu satırları o· 
ı,urkı-n bana no kadar hlddetleneceğl· 
nlzl dü,Unerek ılnlrl"nlyorum. Sizi 
rııhat.,rz etrniyecetıruı blrkaç hafta 
onel l"ll&detmtı olduğumu dU,UndUk. 
çe- Ne lso ııadooe &'elellm: 

Sl1.clrn sonra, Kenslnı;ton cl\'ıırmda, 
harlkul!hlu eyler cıerl')an etti. Olduk. 
ça uzun me!llek hayatımda, buna ben· 
F-er bir lııkaya <ılmdly0 kadar tc°"'düf 
t•tmenıı,nm. Otuz beş eenellk 15 htı 

~atında eu lhtl~ ar Yordan bile bu tıln 
hlr mislini ıörmedl;tnl söylüyor. lıh· 
anlatıyorum: 

'fr.mmuLon 11 1 ile 12 ılnl blrblrlıw 
lıaflayan gece Kenslngton•da bir ıı· 

dam öldlirüldU. Her zaman bu gibi va. 
l>alarda olduğu gibi, bıı a.dam kendl 
~'lllı!jma odasııııla öldilriilJü. Bunun bir 
clnıı.yet. olıJnJ;"U muh:ak.kaktır. Kallllıı, 

maktul ile ayni nde bulunduğu da he.. 
men hemen ınutınkkak gibidir. Cirın· 
) et r;eecsl bu r.vdt>, maktulden ba,ıra 
ıhha on bir ı.ı,ı bulunmakta idi. Bu 
on bir ki ldrn biri muhaltkak ıurctte 
l>atlldlr. l'ııkat hanı;lsl? t~to bunu 
mt•yllana çıkarmak 1'8bll dtğll. nunu 
ltlntf etmek polis için ne kadar acı!. 

Clrl<aç hafta eV\'el \'ulma gelen bu 

cinayetin U ille tabl<lkatmdanberJ 
deh~tu surette uabl bir halde>ytm. 

Az.iz.im ıl.r.den yalnız ~unu lsUyoruz. 

Hargrt' 
/lvp.s 

Bu mektupla berııbt:r gonderdlğlroll' 

evrııkı tetkik e>dlnl:r.. Bu clnııyet.e alt 
bütün do5yahu lnmdan lbuetttr. Bel· 
kt bunlan ı;özdrn geçlrlrkf'.n, bl7.lm • 

ıüzlimllzden ka~mı:ı olan bir ,eyi gö• 

Yalandaş, satıcıyı yüksek fiatın 1. 
damesine teş\•ik ettiğini ve bina
enaleyh diğer nıUstehllkler için 
zararlı bir hareket yaplı~ını unut" 
malıdır. 

H:ılkıml7.dan kendisi için kurul-. 
muş olan teşkilltunı7.a yardım et. 
mesini bekleriz. Bunun birinci ıar. 
tr kötii niyetli satıcılarla uyu9· 
maktan imtina etmek ye bunlann 
yıı.kalanmaısınr kolaylaştırmaktır. 
Kulaktan kulaihı şikayetler, bol" 
luk içinde yAşıyan mcmlı'kctimlz
de lüı:ım!nız ''e hak'51:r. bir haleti 
ruhiye tevlit ed"bilir. Şiknyctlerini. 
7.İ komiıwo'llara bildiriniz. Bu su. 
retle onlara, tetkik ve takip im
kanları vermiş ve fiat murakabe· 
~inde Dovlctin faatirctinc i~tirak 
ctrıic: ,,l,,rr,unu1. 

f>ı§ ve j~ ticaretlf'rimizin ni7.am 
altına alındığı bu dönüm anında 
harp içinde çalkanmakta olan dün
ya vaziyeti karııısınd;ı piyıı.~ala· 
rmm:ı ııağlaın bir §f'kilde idame 
ettirebilmek için, milli koruma 
kanununun saliıhiyetlerine istina • 
den. muhtelif mahsullerimizin pi
yaııalarma, sık sık Ye en nafiz bir 
şekilde müdahalede bulunduk· Gi. 
resun fındık, İzmir iizüm ve incir 
satış kooperatifleri birliklerine Zi
raat Bankasınca 2.5 milyon liralık 
müdahale kredisi açılmıştır. Aynı 

mıı.ksatla, Burım Kozll ııatış koo
peratifleri birliğine 600.000 liralık 
kredi verilmiştir. Zirallt Bankaam. 
ca Yerli ürünler Türk Anonim 
şirketine açılan 5 milyon Uralrk 
kredi ile de tütün piyasası tutul
muştur· Diğer mahsullerimizden, 
başta pamuk olntak lizcre, zeytin 
yağı, fıstık, yapak, fasulye, nohut, 
mercimek. ve kendir için Ziraat 
Bankasının mildahale milbayaalan 
yekünu 5 milyon 900 bin lirayı 
geçmiş bulun.maktadır· Bu mUda. 
hale mlibayaalannın mahiyeti yan· 
hş anlaşılmamalıdır· Müdahale. pL 
yasayı, lıazr fevkaltı.de amillerin 
doğurduğu geçici sıkıntılardan ve 
büyük fiyat s!.rsrntılarmda.n kur
tarmak için yapılmaktadır. Yoksa 
mahsulU, kalitenin ve arz ve talep 
§artlarmm fevkinde fiyatlara sat. 
trrmak için yapılmamaktadrr. Bu 
tarzdaki talepleri isafa maddeten 
imkan olmadığı gibi, böyle bir te
şebbüs memleket ekonomisi üze
rinde yeni bir yük ihdasından baş· 
ka b\zı111ctioe de hasıl edcntez. Böy
le yanlış bir yola ııapmaktan bil
hassa çekindik. Müstahsilin deği _ 
şen ve artan ihtiyac;larıru başka 

yollardan da temine c;alrştık. Bu 
meyanda tütüncülere yaprlan yar
dmı ıııckli zikrolunabilir. Kredi ko
operatiflerinin ortaklarına 300 ye· 
rine 600 liraya kadar kredi verme
sini temin ettik· Kredi kooperatif
leri bulunmayan yerlerde Ziraat 
B1tnkası müteselsil kefaletle bir 
krt!di kooperatiflerile aym hadler 
dahilinde kredi vermektedir. 

Bütiln ~ah~malarnnız, d 1lnyanm 
ateş içinde bulunduğu bu gUniln 
r.ok 'ayr~tabif ve bin bir müııkUlle 
dolu sartlarma rağmen, milspet 
ncticE>lerini vermf'kte gecikmemiş
tir. 

Altı aylık ihracatımız 
geçen seneden yüksek 
1939 senesinin ilk altı ayı zar

fında harici ticaretimiz 10 milyon 
900 bin liralık bir açık gösterirken 
1940 -senesinin ilk altr ayında 26 
milyon liralık bir fazlalık kaydo. 
lunmuştur. 

1933 tenberi dış ticaretimizin 
memleketler arasında tevziinde gö
rülen aksaklık, yani gitgide tek bir 
ahcıya bağlanmak tandansı da kı. 

nlmıştır. Geçen senenin ilk a~tı /ll 
yında Balkan memleketıeritlC i:ll 
milyon liralık ihracat yapnU? 
bu sene 8 milyon liralık ibr.l 
yaptık. Fransaya 2 milyon ikd

1 

milyon, Ingiltercye 2 milyon >~• 
ne 8,5 milyon ve Amerikaya 3 
yon yerine 9 milyon liralık ibra 
yaptık. . 

Yalnız orta Avrupaya olan ılt ıe 
catımız eski haddini bularnaını~t 1 

Fakat biraz önce sayını' oJduğvl 
memleketlere 1939 a nazaran )1~ 
mış olduğumuz ihracat fazlası ,1 
kOunu :~.> miıyona varmı5tır. h('. 
di milli büııyemiıin ihtiyaçlııf.a 
dü~üıierek bazı maddelerimizin,1~ 
racatını tahdit etmemiş olsa ıvU 
bu rakamların daha pek büyük 
lacaklarında ~iiphe yoklu. 

lthalatımızı da ihracatrmızı r 
tığımrz memleketlerden ve ihrıı 
tımııla mütenasip bir surette )" 
tık. Bu memleketlerin heyeti .ııJll 
miyesile olduğu gibi, ayr ıayrı 
biri ile de ticaret muvazenenıiı 
himizc bir ihracat fazlalığı göst uı 
mektedır . Lehimize olan bu fll· 1 

muhtelif memleketlerin diinya ıızlr 
binin netıcesi olarak, bazı mad 
}erin ihracına koydukları memll 1 

yetlerin de tc iri o'muştur. :Fal: a 
ticaret muvazcnemirin bilhassa s 
best döviz memleketlerine ka~ı 
lan akth itesinin tediye muvazcrı: • 
miz için ı;ok mühim Ye mü~t r:a 
kazanç oıduğu inkar ka,bul ctıı11• 
bir hakii\attır. ' 

Diğer taraftan harbin ba~ıaO... 
1 Eyıfıl l9:i9 tarihindeki kfirı : 
hesapları vaziyetini içinde bultlru 
duğumuz Ağustos ayının ilk hattı ~ 
gında klirıng hesayları durumu ' 
mukaye5e edecek olursak, hartı' ' 
bu ilk senesi zariında husule gel l ~ 
tahavvüller tebarüz eder. U 

1939 bCnesi Eyhil ayı bidayc~ ~ 1 

de kliring hc~aplarındaki oor&1U 
muz, alacaklarımız tenzıl edildf.! ı_<. 
ten sonra, :33.000.000 liraya bııl 
olmakta idi. 1940 senesi Ağust · 
ba~ındaki borcumuz ise alacaklllf11! 
mız yekunu tay edildikten soı1J·; 
ancak 18.668.000 lira tutrnaktad"ll 
Aynı zamanda hususi takas Jlr:l 

saplarının l Ağustos tarihli duf\"r 
munda yalnız Ingiltere Ye Fr11ll 
ile olan takas muamelelerinden d rı 
ğan 2.716.000 liraya baliğ bir ihP• 
cat fazlalığı görülmektedir. 

Buna mukabil birle~ik Arncril' •. 
devletlerine bu Ağustos ayı ba~ı •: 
da 3.458.000 dolar borcumuz b 
lunmakta ve enterşanjabl meırtl 1 

ketlere karşı olan açığımız da ).r 
milyon 879.000 liraya baliğ oiroV 
tadır. 

1 Borçlarımızı ihracatlıı ~ ~ 
ödeyeceliz i · 

Ancak bu borçlarımızı daha ~i ! 
diden ödemek imkanlarına malı v 
bulunmaktayız. 1910 senesi mabs:"• i 
lünün ihracatına başlamazdan ~ t 
vel ihraç edilebilecek 10.000 to ı 
pamukla bu hesaplar tamamen 1' 1 

panabileceği gibi, 19·10 mahsulıl n 
nün ihracına başladıktan soıt · 
buğday ihracile de takriben 10 nıı 
yon, 25.000 ton pamukla da 1 r 
milyon dolar temin olunabilCCC~ 
kaviyen muhtemeldir. 1 

Bu yeni döviz menbalan norm 1 

döviz kaynaklarımızın tamaınef. ~ 
haricinde kalmakta ye bu ilk ııarf: o 
yılının memleketimiz iktisadiyat!' 
na getirdiği pek mühim bir kaza!l 0 

olarak telakki edilebilmektedir. 13"' 
sayededir ki sene sonlarına do~ a 
ithalatımızın ihtiyaç gö ter~' 
dö,.;zıcrin günü gününe tediye e(iı .a 

(Denmt 5 incide) 

rllnünUT., ellmlzdo bundan .,ka bir - Doğruyu söyliyeccğinize reı 
;) 

rare kalmadı. min eder misiniz? 

ilk önce yalıırz bir mektup yauırak, - Kadiri mutlak olan Allah 11ıt-' 
bu do'lyoları .cöndermekllf1!111ze mil· mına yemin ederim ki mahketP lit 
aaade &dip etmlyooefinlzl ıl.r.den ıor- l d 1 ak"k t" b""t•· h-ı..1• ıuzurun a 1 ·ı ·a ı, u un w \~ 
mağı dU~Undllm. Fakat ıoııra enakı k f 1 h k k f ·· }" e#. • 
mektupb flcraber yollamatı clah" ~~ ı ve ya nız a ı a ı soy ıy } u 

- gım ı 
milnaaJp buldum. ŞUpheeb; Jd mt'ktu· · 

ha bir red oevap verecektiniz, halim. - Polis memurusunuz değil n1ı k<ı 
ki belki do,,yalan görünce lçlnlzdcı bir - Evet. t 
t.ecesslls uyanaaak \·e onları göT.d<-ıı 

ı;ı~lrecekslnlr. UmJt e-derlm ki bunlar 
•izi alWiadar edecek \"& o zaman bt-1. 
ki de."." 

l\lektubumo keıılyorum. l\tlıılreıı 

GfotJıryn'e anı börmet ed<'rlm. Sami
mi aclA.ıxılar, 

J;.Lt:CAS 

· ikinci Kısım 
Cinayet masası şefi tara/mdan 

Marxı•ell Brunton cinayeti hak. 
kında aluuın if nde zabıtnamesi. 
''Birinci gün,, 

-1-

L. 1. 84833 numaralı 
polis memuru 

- isminiz ve soy adınız? 
- Georg Cramlcy 

- Hica ederim, 12 Tcrnmuzd t, 
sabahın ilk saatlerinde, Harı: 
Gerdens'de 44 numaralı eve ne sıl t 
retle çağırıldığınızı bize anlatınıt 

- Devriyemi yapıyordum. J3 ı, 
rones Gardens'de devriye gezen pt'>' c!·· 
liste bir müddet konuştuktan sol1' 
ra, Hayah Gardens'in ~imaliııt h 
cıos!ruilerlerken. oradaki ;\lcrdcf 
birinden çıkan bir adam yanırıı 

yaklaştı. Saat tam ikiyi kırk ge\Y ~ı 
yordu. Bu adam, 4·i numaralı e\ıJ1 b 
sahibi Mister Marxvcl Brunton·ı.ııı t 
uşağı idi. Arkasında bir robdo· 
~ambr ve ayağında terlikleri oJaO d 
bu adam çok heyecanlı görünil' hı 
yordu. Ke·ik cümlelerle bana arı· 
lalmak i tedi~i ~eyleri güçlükle 
kavrayabiliyordum. 

(Devamı 1Jar) 
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Tic-ar-et_V_eki-lim~izİn nutku- Değirmendereliler 8 . . k 
Gölcük belediyesinden ır ana ıle iZi 

ayrılmak istiyor Hapse malıkUm oldular 
Nuri adında birisi dün yolda 

~umı..:· <.Bat tarafı 4 üncüde) 

l~lllaııtlrullrlkAnlaıd;; n elde edilmi lekct mildafasının yalnrr. sınrr'~r-
• Yeni doviı ~ ?aki a•ker ve tahklmaUa dN,'il. 

1 ~~ bu ~ide iil=i ık:uıadt. kudr~ıe1 1takv0fyekü~ıım1 !& 
t -·~nde genış bi dö . ilı.. ınurnt .... •r t Ü r er e m r.:ı. n o • 
1111n husule ie r. vu: . du~ herkesin melUınudtır· Yurt 
1~ ~ bıtnun :1~ \: mUdafaum.'tl blrlııcl ,artı hııline 

ınillt paramız A cesı 0 gelmi! o!a.., ilctr!!ııdi fcı1criır:lzi te. 
bir P&raa VNJ.JQ!lln en • aadUfe bırakamayız. 

tır. r mertebesine Çl· Toplu iktıst.dl menfaatlerimizi 
er bir lbahaulün _ baltahyan ferdi ihtira!'!lara meydan 

etvtı il par.ara dökül. vermiyeceğiz. Topraklanmmn ebe-
-..rııMı;· .. elin:ı oldulu ~>:&~ dl bckçilıl lılehMet~ğtn arkada br 
~ çıkması ıç~ ~- ra.JrtıkJarıDm bil' iktmadl eorıuncu-
1~ al~sı iktı- tuğa marm: kalmuma mUaaaade 
tütün hmelidl!· 1939 etmiyeceğiz. 

lı Jlnnı;:ı-uıflnün pıyasaya ktbudt lMln,ede yer alm!J her 
. bu lliJbet a...ı~~ ~ ferdin bir asker bdar •ukaddea 

zıua aynı aenenın vulfelli vardır- Bunu takdir ve bu. 
PWllJlnrtıl J: PllDuk mahlPJllerinin mm e~ idrak etmlyenle. 

-~L aldtiı &ibi 194-0 rin nuanmnııla l>Jr uker kagafm· 
'•..-... tiftik, afyon, d:ın farla yoktur. 

· i~ Ye yulaf mahsulü. Bu m~lekette refah Vfl husur 
~ ~ da ta- bulan unsurtarla prıf4 mlufl~r. 
~ve .bu leDenin bundan verllğimlzdeo lstlf'ade ed@n. ka· 

iç n de edilecek bütün mahsul- zan~ ka~aklatmJ n.bat ft1eten 
,.t.azıııa11 ~.~lecektir. yabancılann da iktisadi bUnvemlz. 

e old11g:•~ı;11aed1i, eski sene- deki vuifelerhıl Türle c:ocuklan de. 
bQYÜk" llbi her çıkan mahsu. receainde ifa edecelderini ümit e· 

<la bir Jamıiiun kısa bır derim ..• 
. ~aluup ~~~na mani- Yurddaşlar. 
la PiYi~ en ıyı prtlarla Ç'.ok ah~ı olduğum bu güzel 

en ınunt ma arz ve ~IJiı. şehrin ha\'atl altında bir sulh yu-
leınin elb:~~uz mallar- \ası ve timsali olan Fuannm, Mil

:&asip ıanıanlJWCI\ ıçın fırsat \e il Şefin etrafında tek bir kaya par. 
•<l:.!l olrnaktad beklemek ıarure. çası olarak toplanmış olan bütün 
1u tahsıl ır. . yurt çocukları gibi memle.ketin ik-

- t~ bir oda size! Rahat rabat yerlqiniz; fakat bir ıte~ c do· 
kanmaJ11UZ! 

} a attııı.ıU:aulunu bırden pı- tisadi hayatında yer almış her fer-
tın bu 6 dirde bıç bır tes- din de aynı sallamlık, · a)·nı bağ. 

!il n o.~:fı arzı k!lrşı ama .1 lılık ,.e inanç ile birbirini tamam·a· 
n tedbı ğı gibı mustahsıl yan, ahenkli ve §Uurlu çah~maları 
cn,~me i rd~~:11kk ~meres~ı ile bütünlütü }·apan unsurlar ol
.d:ın zarar rro..-.ak 3

1 
tırb.. e uuğ11na inanarak açıyorum. 

·ıu \ •• _... o an ızzat . • t . 
t e nu.ı tansil olacaktır. 1 1em lzmır, 20 (Hua•aı) - zmır 
tııı IKtısach refahı koylu ve Belediye Reisi Behçet Uz nut. 

ınaıı •hn ka kınmasından doğa- kunda davete icabet edenlere te. 
,~n .kımsen n ~uphe;;ı yoktur. şckkür ttiktn sonra ezcümle dedi 

~~oımiY~ 
Orijinal bir vasiyetname 

ını ketın, aldrgı tedbırlerın tat. ki: 
~uro a} la4tırmak 'azıte i de .. Muhterem Bqvekilimiı Dr. 

re,· ıpt dai Refik Saydam'm kıymetli bir e· 
eıoe erı ıt~ madde, gerek g~da seri olarak KWtilrpuk'ta d&iml 
ıhtı> acı =;ü> ük bf ır ıs200tih- surette halkın istifade.ine arıedi. 
~'Onu \e nu u:;u 1 -hk - . . · geeçn Avrupa kıtatma en en sac museu, zırut •• mu. 
• Y nıaı lhr-dç edeoılecek coğrafi rif vekiletlerinin müzeleri, inhi-

a~ u. liız ham ruadde ve il- sarlar .ekilctinin ati§ poJiaonu, 
1~~e.erı ıstibsalımızin büyük Türk ha•a kurumunun paraftit 
b~uıu dahi ınraca tahsis et- kulesi, beden terbiyesi ıcncl di. 
bıle 1~akın olan memlekeL relctörlüiünün tenis ve atlı apor 

hesapla y ~eıneııı. Teenru klüplcri, parkın en dcierli mUcs. 
Jen•ıı 1• apı acak harekeUer aeaelerini te..tnı etmektedirı H
a • .,ll •3Z?nçjar ı'8min ~ ,_.. ..,. 

19 uncu asrın tanınmış zenıin. 
terinden Fraıuız aaılıadcsi Kont 
dö Sen Oen dö Picrökur 1901 ıe. 
nesinde ölmü§ ve ölümünü müte· 
akıp 26 teşrinisani 1899 tarihli 

vasiyetnamesi açıldığı zaman. hi~ 
bir varisi olmıyan kontun 10 mil. 
yonu mütecaviz servetiyle bütün 
meııkul ve gayri menkulünü va. 
ris olarak tanıdığı Ruen fehrine 
bıraktığı görülmü§tür. 

Kont dö Pierökur vasiyetna. 
meıinde şöyle yazmakta idi: • 

"Doğmuş olduğum Ruen şeh
rini yegane varisim olarak kabul 

lncır, uzum. Juadır aabi lüks .. ne ~~'M:~ tımnek• 
· olunan mahsu.Uerimia dahi te oıaft "klilt~'ia bU ·defa da 

tnadde.eri olmak ıtibarile sa. yeni teslaler, lllveler ft tenllcr kutlulayacağız. 
,...._uı end.ite edilebilecek meta- görecekıinh. t~ enternaı. Muhterem Vekilimiz, onuncu 

deii!dir. yonal fuarını hüld\metlmisin tas. bmir entemaıyonal fuarını lut. 
Yın Yurtta~anm. vibi ile "İzmir cntcmuyonal fu· fen açmanızı rica eder ve sevıili 

ediyorum ve menkul ve gayd 
mcnkulümiln, bütiln servetimin, 
e§yalarrmın, paralarımın öldü. 
ğUm andan itibaren Ruen şehri. 
ne terkedilmiı olduğunu bildiri. 
yorum.. Ancak şu şarhn kabulü 
lazımdır: 

- Eğer Ruen şehri benim va· 
siyetnamcmi kabul ederse, her 
sene 100 bin franklık bir mükL 
fat koyacak ve bu para ile fevka. 
lade iri yan bir çifti teçhiz ede. 
rek evlendirmek suretiyle insan 
neslinin tekamülüne hizmet ede· 
cektir. 

'Bu cif ti secmek icin bir müsa. 
baka yapılaca'ıc ve bu mUsaböL 
ya ll'tirak edenlerın ıehrin do'tc. 
torları tarafından inceden inceye 
muayene olunacaklat-drr. MUkl
fat bu çiftlerin en sthbatllsine 
verilecektir. 

D~nyaıun en kanşık bir harp an. Kliltiirpark Ye turimı" ilmi Cumhu.rreisimiz Aziı Milli Şefi. 
ıçı~ sıze yurdwnuzun il"tisa. altında bu sene belediye mWhak miıe, esasını kendllerintn kur· lOO bin Irankın SO bin 

lzmit, (lusıısi) - Golcük kaza 
rncrl.ezı oiduğu Yakit, yanı ba,.m. 
da ~ kılometre me afede bulunan 
Oeğır;nıendere ıle birleştirilerek bir 
beled~ye ~esekkül etmişti. (iölcük 
beledıye,,ı gelirinin ~ lizde seksenini 
temin eden Değirmendere. bu bir. 

l 
leşmer~n P~k rı:emrıun olmamış ol
m~l.ı . k!, ıçlennde Değirmendere 
saKınıerınden Ordu mcbu:.u Ahmet 
İh nr;_ T?' .göz'iı~ de imza mı ta~ı
ya.~ 50 nnza_h bır takrirle vi.aycte 
mu:acaat edıl.:1 i; \·e Gölcü!, hclcdı 
}'<.>!~~den ayr~!mak i ~temişlercfr 
~e. ım:en.derelıle:- bu dilcl,lcrim 
'ıla) ctım.z mebu l:ırına da ~ınlat 
rnı~larc!ır. 

- ·u---
lzmitte mısır mahsulü 

çok bol 
lzmit. ( llıısıı.;i) Bu sene mm 

takam~zd~ mrsrr mahsu~G pek bol· 
dur. 'enı yıl m:ıhc:ulü Yugoslav
ya)·a satılmıştır. Romen bandıralı 
P~rse!c \•apuru limanımızda mı1:ır 
yUklemekteclır. · 

Bu sene c;eY'e \'e Adapazannda 
ce~cr. pan~an da çok bereketlidir 
Koylil '-azırctten memnundur 

Kocae1inde hasad jc;1eri ~n·a er 
rnek üzeredir. · -
~ 

Fikri Tüzer lzmitlilere 
te§ekkür etti 

lzmit, (Hususi) -C. H. Partisı 
Genel sekreteri Doktor Ahmet Fik. 
ri Tüzcr, Ilnlke\'İ reisi !\ lehmet 
Ali KAğıtçıya gönderdiği bir mek· 
lupta. ~ehrimiz halke\·inin son al· 
tı aylık faaliyetini takdir ,.e hal 
kevli arkadaşlara teşekkürlerin: 
bildirmişlerdir. 

Şehrimizde yeni } apılan halkev• 
binası. ikmal edilmek üzeredir. Bi
nanın, küşat ~mi Cumhuriyet 
bayramında yapılacaktır. 

Gümrükler müateıarı 
Ankaraya gidiyor 

Şehrimizde bulunan Gümrük 
ve inhisarlar Vekaleti Milsteşarı 
Mahmut Nedim yarın Ankaraya 
dönecektir. 

Eminönü meydanı 
Eminönü meydii'!mn•n tanzimi 

iti sona ermi,tir. Belediye simdi 
elinde butunan mütedavil ser:na. 
ye lle Emin6nünden Unkapanma 
giden sabanın iatimlakine baslı 
yacaktır. U ticari manzarasını birkaç çiz- bütçeli idareleri arama almıt bu. muı oldukları bu eserin bugUn erkeğe nakden verileçck, 

e anlatmağa çalı tını: Uzak, Junuyoruz. vasıl olduüu teWmlil ve yarattı. SO bin frankla da kadma M dd • 
m bı....w, lek ti . ancak • yapılacaktır." Ü eıumumiliğe 
}(aıad;r- ~ e erın Sevıtll yurttatJaııım, ıulh, ıU. ğı hareket hakkında izahat verir. davet 

frukı 
diler 
çeyiz 

intibakatedbırler alarak guçlük- kfın ve emniyet memleketi ola• ken, biz bmirlilerin sonsuz ıay· Bu vasiyetname hükümleri kaç 
t şaru çalı~Ukları muşkulı ha- Türkiyembin bu tirin fdırinde il· sevgi ve bağldıklanmızı da sene yerine getirilmiıtir?. Bugün htanlıal M~dea: 

arı kaı-§ısındayıı, mallan. . ' yine müsabakalar tertip edilmek. lzmlr lza mua-nnt 7084 nen Ayılı 
satll1ak hususunda sıkıntı ,~k- bu sene de en btlyük lktnat ~Y· ibllğ buyurmanızı bilhassa istir. te midir? Bunlar maalesef meç. Handanm memurtyeUmiz bl.rlncl tet-

Yen ve daha e\'\:elki yllara naza..ılra•m•rm-r11ıı_h•u•nı•r-v•e-n•*İlll.-i4;İlılnd-e-•h•am-edleİn•·m ..... ________ ıiihliiuiilUİİi.mmUz:=d:ü~rİııl. -------..1.~k~lk~bt\rosu===n~a~m:n:l'8::caa::tı~. ---•• 
1 old~ça farklı bır ihracat faz- 1 
~n eden bir memleket oı. Ku·· çu·· k H. k " ~ tu~Yarun sulh flltlan ıçinde 1 aye : 

ovule muamele ) apan z beketıerte olan munasebetleri- ._ ______________ _ 

yW:iÜnbudaha geni~ bır olçiıde en Uf unuyoruz, bu bize es. tmraır ceza e\inin ıenelik toplantuımda ada.ya incir ağaçlan dikil-
. kalını sıkıntıl rımızı bile mesinl teklif eden )ı{urat Murat oğlu bir hafta ıSOnra hemen işe ha§ladı· zırlamalıyıı! 
nı: ıçın kuwetlı bir mesnet Senede yilz yirmi bin kllo soğan, 15000 kilo bakla. seltaen bin Yüzü bir sabah gibi dUz ,.e pilrüuüulü. 

vız bo ı~. Yakın b:r ı tikbalde kavun, bir o kadar karpuz, buğday ,.e mısır veren adnda incir fidanı Bununla beraber c;ukurlann kazılmuı mU§ktıı ld T k rt 
mustaıç annı k pamış n bu ne- niçin yeti§Urilmesin !· Murat Murat oğlu bu fikri o kadar l'ıararotle ti· Bel i§lemiyordu· üstelik kaya parçalarım kı~~· k op~a se w-

tmı h ul ted }e eri ıç n kafi ihti nıUdafaa etmlfU ki kılıç baltğma çıkacak mahkumlar için ağ parası. sulamak icap ediyordu. Halbuki mllfrezedc çalınanı : .. lZI topn:gı 
e ir ~ır mı~ hır memleket ha. kanca ve yedek Iosmılar bulıı.mtyan idare bir hafta ııonra Murat oğ- ml dakika ötedeydi. ar but; ve su yır-
11 g ınış. bulunaca ız. Eğer bu tunun emrine 5000 incir fidanı vermişti. Murat Murat oğlunun en fazla dlljUndllğü RU 1 . d . 

1
:a ıçınde birçok memleketle- Murat kendJ.sl de bfr fıd:uı gibl ince idi· Onu görenler bir ağaç- Müfrezeye yorgunluğunu hilllettirmenıeıc... 0 

U) or u · .. 
,ea~~ koyduklan kayıtlar. tan koparılmıs bir dr.l zanned rlrırdi. Bir yaprak Ur.erindeki damarlar kurlan bir haftada kamıalıyız!" diyordu. "On~en:l k~dlne,,, Çu· 

e §era~ı ahval neticesinde nak- gibi de gilr ve taze bıyıklan vardı. Yalnız gözleri yeşil \"O bir çini gUn sonra burası truımmıyacak '" ve mtlf tesi olay· On 
•~ -d ıtının go terdili fevkalade. kada.r aydınlıktı· Bunun için olacak ld ilk ,.;amanlar onu bir denizci ralar onlara masal anlatır · k ~. r~zeye istirahat verdiği sı. 
&er bn oolayı ithal t ihtıyaçlan- zannedeni batığa çıkannJ6lardt· Halbuki, Murat tarlada bir ökUz gf- vardı? Bir inclr fidanmı .... " en ço · - Benim derdi, bir tıdanım 

_..cmı•1tazan· tarnamıle tatmin ede. bi dikine çalışmasrm bUlr; ekin zamanı hnftalarcn ~eriye girın~i. Murat oğlu bu incir fidanı meaeleaini gilnde . . 
kar \'aZı)et o mamı olsaydı, Uzat.mryalım· Murat Murnt oğluna beş bin incir fidanı ile bcra- ği halde, her nedense mUfrezedekller onu d Yırmı defa söyledi. 

ışık hır dünya ietnde en ber bir de yardımct bir mll rt-ze verdiler. Bu. on iki kişilik bir mUf· kelimeleri bir zincir' gibi blribirine b ~l alma dinlemek isterler; 
un hır ___ ,_,__ -'-~il. l .ı • •• Ü d "f . bi 1 k . .. . ag tyarak dakika"'t tamamlamaya 

• • 
ıocır fidanları 

X azan: Kenan Hulu•İ 

g iderken, botanmak üzere oldu. 
ğu karısı Adaletle a."lncıine rast
gclmiıtir. Adalet ile annesi Mu. 
yesser, Nuriyi karşılarında gö· 
riince üzerine atılmışlar ve ada. 
ma sokak ortasında bir hayli 
küfrctmişlerdir. 

Nurinin şikayeti üzerine ya3a. 
lanan ana ile kız birinci sulh 
ceza mahkemesine verilmiılu. 
muhakemeleri so.nuncla 13 u 
glin ltapis cezasına carprlmı~lar
dı r. 

Metresinin yanaklarını 
jilet ile kesen adam 

Unkapanında oturan Havri a
dı:ı~a biri, geçenlerde ~etreıi 
Zc hr:ırı aövmüş, } arıakfarını ji. 
Jetle keserek küpelerini kopar. 
mış, l;acmısttr. 

İkinci r. ğır ecza mahl;cme:inc 
verilen Hayrinin dün mumkme. 
siı e ba§lanılmı,, suçlu ber şeyı 
inkSr etmiştir. 

Şahitlerden bir kısmı dir.kr.ıl
m·ş ve muhakeme bir defa ela 
Z< hranın annesi ile babasının 
bi ılcnilmcsi için ba!>k<' bir güne 
bırakılmıştır. 

VEFAT 
Malkara hAklml llılml Sovasla!l vt 

lh.kul: ! k ite ı .. lebelerinden Seyfi 
Soyaıılanrn ıx derler! Knfkaa tsı~m or 
•lu ru muha cb clll;, lnden ;mUtd•ail . 
l nMsarlar ld .:ır sı 1stanbul b~ mUt!U. 
:rlyctl eııkJ \ CZT d:ularJl'dan Kubl>'
!".c)h l Ali Hayd:ır Soyaııılan 19 A us 
toe 940 Pazarle51 Unl1 Hakka yürü 
mil tur. 20 A ,uatoıı 940 ~alı gıın ı 

nıımazı \·oıdc cami ndı: ılındı :•au 
:.orıra aa len rr.ubarekleıi Kerkezeren· 
dl hazlrealne defin edllm~tir Ha ... 
chllbcyte mtllhıık eyleye. 

ingilterede bir 
Belçika hükQmeti 

kuruluyor 
ingilterede 100 Belçika 

mebusu var 

Londra, 20 (A.A.) - Röytcr 
ajansının diplomatik muhabirinin 
Londra yabancı mahafilinden ha. 
ber aldığına göre. Belçika hüku. 
metinin sair azalannın da tn-gil
tereye gelerek bir Belçika hükiı. 
meti tcıis etmeleri muhtemel bu. 
lunmaktadır. Zannedi!diğine gö. 
re, İngiliz hükumeti Belçika hiı
kumctiyle diplomatik münası:ba. 
tın muhafaza edilmesini arzu ey. 
lcmektedir. 

Elyevm Londrada Devbcibau. 
ver, Gutt ve Jaapar olmak ilzere 
üç Belçika r.azm bulunmaktadır. 

Londrada aynı zamanda ı 00 
kadar Belçika parlamentosu aza
sı mevcuttur. Bunlar, müttefiı.:. 
lerin zaferine olan itimatlarını ,. e 
Belçikanın milttefi!dcrle tama. 
men çalıımaya amade bulunduk. 
lannı beyan ctmiılcrdir. 

Panamada 
Bir Alman üç sene 

hapse mahkUm oldu 
Pnı.ı &UQW...u:ün tasvırini reze idi· San badanalı m&11&um ar O\ ınm on n e mu rezeyı rcr ça ışır en. - Canmı, derlerdı, gu senınn incir fid J hik" ~• tuhaf 
d § 0lacaktım. Ancak Türk birer gözden geçirdi, hrpldnfn dl' gözlerinin içine bakıyordu: eey doğrulu- 1 

aru ay_. 
u bu müşkül l ıHann kendisı- - Şaka değil, dedi; tw>OO fidan arkada§lar ! · İki hafta içinde on- Bu incir fldanr hikAyesi ıuydu: ~amma, .20 

. (A.A.) . - Doktbr 
~ ol~ak tahmil ettıği {eda. lan dikmit olmalıytZ· Eğer iı;lniule benimle beraber çalışmak istemi· Murat Murat oğlunun hakikaten bir fıdanı v . . . . Emıl Vo~ ısmı~d~ b~r Alman, 

tik.ballara ııükOnetle ve en guzel bir ' n biri vanıa? . Ha?. Ta.marn!. Demek ki yok! Şu halde .. Hemen işe Daldan ibaret bir fidan .. Onu yepyeni dikmiş . ardı. Bır ıncır fıdanı" Alman hükumetırun bır memuru 
•mesinienuıi.yctı içınde tahammül başlıya.biliriz··· dikmişti. BUyUk değirmen. çarktan gele ti; ve bir tepe Uzerine olduğunu kabul ettiği ve fakat 

rııli§tir·~ıhildiiinı. dwı> ~·a g<>s- Murat Murat oğlu adada fıdn.nların dikilecc>ği ~eri kendisi intihnp lıpnlar buradan hepsi gözWdlr; rtıqi.r ~>:;1n lavn1J:ar. tarlada. ça- Birleıik Amerika hariciye neza. 
btpıenie er elunizde omıa:yan elti· Mete burnu sırtlarında Helyo3to ile gecPleri konuşmak kin mü· oğlu eğer yonılmupa bir teati 8 u içmiş ve~~~ aman. Murat retine bu ünvanla kaydedilmedi. 
bniue ha~ <lola~"I ıhtiyaçlanmızı bendislerin ketif yaptıktan yer ... Daha apğrda llztim kütüklerinin rahatlık hissederdi- Beıkf de onu dikerken ihti b la yatmll kadar ti haJ.de nazi ajanı gibi hareket 

1 
fedak&-lık yapmağa uzadığt toprak ııahıı. gözükUvordtı· Üzilm rn.praklarr kısa. birer kol gi. Me.sela on sene sonra··· Bugün bir tomurcuk .:ar ğmı dliftlnmUttU· eylemi! bulunduğundan Uç sene 

arını ko W'iak bu fedakArlıklan da bi uzamış ve yanda kalm~lt· çinin elleri kadar bUyUyecektf. GUneş, yap~:r yapraklar bir çift- hapse ve bin dolar nakdi cezaya 
zla he:'bıtl~~ı:mıek, her milletle GUneş onların Uzı>rlne vııru,·or; ve karşıda Bo!burun tepeleıi de- eğer yonı~urs~ oraya uzanıp belld uyuyacak, be'""'ad~!~ .... talola .. ea~~ mahkum edilmittir. Maamafih , 

r,.._,,__ "'''"z ınunasebetl n·.,ı .. öte~lndc mn,.; bir sisle k:ıp:ı.lt duru ... ·ordu. d diktiği günleri Ve gUn- be"·' d &Al Yff..-...elrti Fi .~wı b. al • e ı ...,. • J ant ··· ....,, --. e yap-'"'- · nakdi ceza ödendiği takdirde B 

n 
'-• ır ıa ve satıcı o mak t b ı k cak olursa d .a-~ı •GAUlr arasmdan bir f~ · ... uıla i· s~ ~ up aça . . u ...... annm üzerine gelecekti· ÇUnkU fidanı ı Volfun hapis cezası tecil edile· 

nmayı bilditimizi 1 bata llk incir f1danı toprağa merasimle brr:ıkıldığı 7.aman bir sabah- dıktlğl günle nilz yenı evlenml§tJ. Belltl de d 11 kt. 
l~ Yurtt-..•l Balıkçı müfrezeleri garip bir sarkt mırıldanarak denizden ,·eni d". olacaktı? a ar kadar çoctıklan ce Mır. ··sa.cı . 
ua )ollan~ rnn, ıze dügu nllyorlardt· Sc.n<lallarm raı tarafl. rınd:ı martılar uçuyor; gün<>ş ha Fakat işler hl te dllfündUfü gibi çıkmadı. Murat ~l 1 azn;;.. mu k erdic. ~~ş o. 
ıı htden . \a aça §tıj(I· ,·ayı rırtmara çnlışıyordu· <:i bır fidanı ,·ardı. Fakat iki ae k:ırdef Vard 

0
E> unun ger. an san gırun en sıne ıade c. 

ıaav:.nn ne od unu anla. tık çukura i'k fıd:ını Murat llura.t oğlu bıraktı. Sıcak bir toprak yük· öteki iki YM kUçUktu. 
1 1

• Birli\ kendisinden bü. dilmesini. ~ep ctmiıtir. Cen. 
her~ em im1 e Onu glSrenlf'r adeta b'r kadmı toprağa ekh·or znnncderle:-di· Yani. bir Murat, bu orta ya§ryla ikisinin arasnıdıı lı:e . . . ben kendısıne, bu meselenin Va· 
illerjınız 1 lhım m • çocuk yapacak glbi heye<'anlı. tıttz ve aııabtvdi. tik fidan ... Baıınır kal· haf buluyor; daha doğrusu bir yol Ort&stzıda ın:~mi va.kıt '\-akit tu. tingtonda halledilebileceği ve o 

Jnde nl ve tacır r m· nü- dmlt~ etrafındakilerin goz bf'brkl rlni aradı: ve bclld de onırn J;ör. ruz bır:ıkıyorbr: üstelik ya.ptıklarou da bozu ....... 1: .... ~'-le~ on~ yal- ıamaa kadar sandığın Panama 
urctuı..~·· • r ha sa tl medi Bfrd bf dikil · IU\N\ fi ~zl rl i " ll t w fid J ... r Anif• .nıte~ bır sa· .~-uuıu ko ani •>e e · m re, r.mır """" ı an g e n n un nf' geldi: Fidan. bah tepeye c;:ık ıgı ıaman anın J.~rlııde yeller estiğini "rdil H mıntakası makamatı tarafmdan 

ltorSUnuı 3llU§ ?:>u.. lar bir a!\!llye ic;inde bU\'1idUler: k h·rr-r a~nc 'bir kt' l?Ba ~i•e )'Jr; költUnden aökülüp çıkarılm'llb· Ya1111 bıçakla UÇUnılm'!::,.· ·T a· muhafaza edileceği bildirilmittir. 
~d" • l . yara.lanmt!J, birer kadm ağzı gi i tat ı ,.e incirlı-rle <lo1 •ı b'rnr ab~ birer damara benzeyen JıWeıi topraja doğru beni1s ..., .. u. aze Mahkeme celsesinde sandıtm 

teaad(if ı lf enmizi oluverdiler. ladığt anlaşılıyordu· Demek ki fidan tulnıuştu. Marat ~efe bq. muhteviyatı hakkında bir ıey 
. Bu e J,arakamavwz Murat. kendi kendine güldü: ...:c dı ve yero rğflmedi· Aya'klariyle toprnğa .~,.10 blr donku dme alma. ö 1 . . d ·...:...a.. rami 

.... -=:..11.wı.ıL'-.................... ....:.:~J~· =--..a...---=;..J.~ı&AllılWlııL...AilA.L:....all;U!.O~fw':la.l:ıum"-..:'iill:::.:...~!9!:ill!1.l~l!n.Jll!:. __ .:..... ________________ ~~~------~'l"~. -=-]i.~o wı u; yahut ı yenmemıı ıee e ·~-n a- b 1 d anu 6--"'l:.tda J vcu.ik il 2iıli....Jifreler u un u. 
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Kısa haberler: . .-.. 
:ı. Sonbaharda açı acak o' m Se. 

Ianik . Be;grad \·e \ ı~ ana crgıle· 
rıne ınhi5arlar idar.::.ı 'i m~lıJeı. 
nümuneler gönderm ;;tıı. 

:ç. Trabzon gumruk n.ııdi.ır ü.L:iı 
ne B."\ğh Bul.:ıncık um.u~u lai,:e. 
dilmiştır. 

:/(o lie}og'un<.la Hamalmı~: -;o •• a
ğmda oturan \ orgıniıı do' ız ka. 
çakçılığı yapt1ğı h<ıDer a.ırımı:; , e 
Yorgi dolar :.atın :ıiır;.cıı curmu
meşhut halındc ~ a~a.anarak adli. 
yeye veriim:~ur. 

:ç. Akdenizc e i\Jtl:ı~ kazasma bağ 
lı Külliil~ lımamnın ı:Smı Güllük o. 
!arak d .. -gi~tırılmıştlr. 

-r. :\ lun:ıkalJt \ek ileti liman 
hizmctlcn rcı ı Zeki ~ak Ankara. 
da11 r-e m"ştır. Bazı tetkikler yapa
cak \e bu .. rada Pendikte kurula. 
caı\ 't'T 'J ~Nmenın hazırlıklarını 
guzdeıı •r.;ı:-cce':tir. 

istim ak n1uameleleri 
çaouk bitirilecek 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lütfi Kırdar. Dahiliye Vekilinin 
1stanbula son gelişinde kendisi. 
ne istimlak muamelelerinin çok 
uzun sürdüğünden şikayet~e bu. 
!unmuş, bu işin daha çabuk ya. 
pılma::ıımn hem Belediye ve hem 
de vatandaşlar için faydalı olaca
ğını söylemişti. 

Dahiliye Vekili Faik öztrak bu 
hususta belediyece incelemeler 
yapılmasını, istimlak muamelele. 
rinin daha cabuk bitirilmesi i;in 
esaslar tesbit edilerek bunların 
bir rapor halinde Vekalete bildi. 
rilmesini iGtemişti, 

Belediye hukuk işlc:ri müdür. 
lüğü tarafıncfan bu hususta yapı
lan tetkikler bitmiştir. Şimdi ra. 
por hazırlanmaktadır. 

İmar müdürü Ankaraya 
g itti 

Dclediye imar müdürü Hüsnii 
<lün Ankaraya gitmiştir. Anka. 
rada dört gün kadar kalacak, Ka. 
dıköy ve Uskiidann nazim planı
nı tasdik ettirecektir. 

P asif korunma için 
ayrılan tahsisat 

Edcdive bütçcs:nde hasıl olan 
• ?.fa varidattan pasif ko:-unma 
i'i:n t?.h iscıt ayrılmıştı. Bu tansi. 
sctı.ı mahalli sarfı hakkında bir 
rapor hazırlanmıştır. 

H& luk Nihat yarın 
harcl~ct ediyor 

Siird valiliğine tayin e~lilen va. 
H :nuavinimiz Haluk Nihat Ptpc
yi yrrın ~k~m trenle yeni "'azi. 
fc~i baı;ır-a hareket edecektir. 

Vali-muavinliğine tayin edHen 
B:yoğlu kaymakamı Ah~et: ~e 
nuıün yeni vazifesine haılıya. 
caktır. 

Belediye reis muavinlik vekil. 
!etini de yine yeni vali muavini
miz ifa edecektir. 

--0-

Yeni araba vapurları 

Denizyolları idaresinin araba 
\"apuru haline getirilecek olan yan. 
dançarkh vapurları ayrılr:ııştır. 
Bunlar Halep vapuriyle Basradır. 
Biri evvelce kadro haricine çıkarıl
nu~. diğeri hala işlemektedir. Ta
dfült planları hazırlanmı~tır. 

Yakında Kao:ımpaşa ha,·uzların. 
da inşaata baı.;lanacaktır. 

Ankara 20-8 -940 -
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1940 

• • 
ıneır fidanları ı 

Toptan yaş meyva 
ve sebze fiyatları 

20.S.9 O halı gUnU lstanbul bcledı· 

( Urış tamıı S itıcidc) 

fld1nı itli; ve kUfrctt~ i ı'liflıll. Sadece, o dnkilı:aya. kadar yerinde iı.ı
rc.Aelsız durduğu göru ( ıı Murat geriye hirdenbire döndili;rU znman 
h;ziı 1m:lı koştuğu ı;onhcıtl· Çarka gıriyordu: 

1 

ye.ti .l\1erkez H~llnde toptan s:ıtıl:ın 

yaş ı:.cyva \'e sebze !!yatları: 1 

\,l • :.o-l kuru, 1 

• - Murat. :Murat oğlu; sakın ha .. .'' diye arkasından sesler du
'\'uldu. Kansı onu yaknlama.k için koşarken düştü; diz knpa.kları ka· 
~adı: - ·'Murat. unutma senin kardeşlerin onlar!···" Fakat hiç biri· 
ni du;mnmı3tL Belki de kendi kendine: ":\lahsus yapıyorlar!"' diye 
du:1ünüyordu: _ ''İkisi de bırlik olnlann ! Beni rahat bırakmak iste. 
mirnrlar!" 

• o gün Murat oğlunıın din.ien nasılsa bir kaza çıktı işte .• ı~.a~ı. 
c.ieşlerinden ikis~ni de <.;:ırkta krstırdı. Büyuı:unü öldürdü; ltUçugil 
kacarken yaralandı· 

- - Ya. ötosi Murat oğlu: ı;:ar:üa nastl ya!tal:ıc1ılar sonra scnei ?. · 

- öte.si hiç ..• l\:armı grldi· Çarkın .kapısını kapadı· Ağlıyordu. 
Ama kesUmiı} bir incir fidanından baı;ka benim gözümde hiç bir şey 

voktu ki··· 
• Sonra yavnş yavru; yanuna geldi: - ''Murat, dedi. d~arıda hay-
vanı hazrrlaclun· Eğer ist NS"n ! " 

_ "Hayır, dedım, burada jandamın..ları be.kliycceğiz!" .so~ ... 
Sonra. jandarmalar geldi işte ... Hepsi bu kadar arkad~IU··· 5ımdı lş
baıst··· Geceye altı saat vnr daha ..• Yirmi çukur istiyorum hcpiniz<len ... 

Fidanlar on dört gün sonra dıkildi Üç sene sonra da bilylldfiler 
5000 fidan .. 

Murat onların hemen hepsini tanıyordu· Birer bir er; ve yaprak· 
!arma varıncaya ka.dar··· Güne;;ı. vakil vakit onları ne tuhaf göstcıi
yortlu? Murat Murat oğlu denizi hiç te sevmediği ~ahle on.ıar~ ;erk. 
!erini denizin rengine bem:et'rdi· Onlar da tıpkı hır denız~.gıbı: .uç. 
suz bucaksız bir deniz gibi sabah \'e akşrun gUn~le rrnk degışUrıj or
lardt· Yalnız, ah §U kuşlar· .r-;a.-;ıl da g:ıgalariylo yaprnklara dokwıup 
kaçıyorlar: onları delik deşik elnıcğc çalışıyorlar? 

Murt oğlu bütün bu sıralarda bir tnraitan .. da hep kendi incir fi
danını dü§Undü· Hayır! lnclr fidanlarını!· ÇUnku S('rbest kalıp ta ken· 
di tarlasına döner dönmoz büllin tepe;i incir fidanlarlylc kapamayı 
hayal ediyordu· Yüzlerce fidan .. B~lki de bütün tarla bir in<'ir tarlası 
olacaktı· ÇünkU toprakların buna he.r mahsulden daha fazla mli!tnit oL 
duğunu görmüştü. Bütün bunları dll§Unüyor; \'C adadan serbest bı
rnkılaeağı zamanı hesaplıyordu. 

Murat oğlunun doğru bir hesapla, serbest bırakılmasına daha b~r 
buçuk sene vardı· Fak<ıt bunu hlç tc çok bulmuyordu. İmralıda kendı
sinin yetiştirdiği fıdanlıkta çalışıyor: günde yirmi beş kuruş kazanı· 
yordu· Zaten bülUn ümidi bu p:ıralardnydı. Şimdiye kadar sandıkta 
405 llral!lı bı.rikmişU. Bir buı;uk senede 135 lira daha·.· 4-05 + 135 ... si· 
gara paketinin arkasına yazdığı rakamlar üzerinde durarak. bir kur. 
şun kalemi ile baıfünp hakikatlerini daha iyi öğrenebilmf"k için ynzı
\'or: 405 + 135 = 54-0 diyordu'? 540 lira··· Bu para ile 2000 fidan ala

bilir; ve ökliıJerin birini yenilerdi· 

Bu sıralarda ba~ka bir çey oldu· Bir buçuk SQne bitti- Hayır. bu
nu bir ak~am yat.ağa girmeden evvel kendi kendine konuştu: 

- Daha dün bir buçuk sene diyordun Murat oğlu! Ya ı:imdi!· 
Serbest bırakılmak için tam kırk beş giln "ar işle·· Kırk beş gÜıı··· Ne 
kadar az değil mi Murat Murat oglU··· Üstelik paraların.• 540 liran ... 

Murat o gece uyumadı. Şimdiye kadar serbest bırakılacağı daki· 
ka.yı a.deta hic; aklına getlrmemi~ti. "Bir gün ı .. " Fakat gelmiyecek ve 
yetişmiyeceği bir gün gibi ona uzaktı. Halbuki bugün .•. İı;i içine sığ. 
mıyor, ck!ilen gUnlcri her gün 1Jlrer birer h~saplıyarak dUşUnUyordu: 
44 g'ün ... 43 ..• 42·· Sbnra bir ğllıt, b'ltdcnbire günleri o kadar kendisin. 
den uzak hissrtti ki. adeta ıııcrbest kalacağı güne ellerini uzatırken 
günlerin çekilen bir Ulstik gibi uzad:ğtnı duydu. Saatler sanki yerin
de sayıyordu; ve Murat Murat oğl4 , bir gUn. hiç çalışmadı· Yahut ça· 
hşrr gibi gözüktü. Gece yatnğınrı. bitkin u~andı· 

ŞUpheaiz kendi tarla,gına ekeceği fidanları dilşünüyordu· 2000 fL 
dan ... Otuz yaşındaydı. Demek ki b~ sene sonra her şey hazır··· Aca· 
ba yaprakların rcn~i ) ine lıir el eniz gibi mi olacak?· Ah ~u kıı§lat.·· 
lnce gngalııriyle incirlere vurup \"Urup bırakırlarsa··· 

Bir giln, kendi kendine: - •'Daha tiç buçuk hafta ,·ar" detli · 
Tam yirmi beş gün! Tenbel bir hareketle gerindi, ve esnedi· Kendi. 
sinin birdenbire orada olmasını istcmi§li. İlk ağacı yine aynı yere d!· 
itecekti· Yalnız ç:ı.rkrn yolunu değiştirmek lazımdı. Hattf~. çarkı ycı:i 
baştan yapmak; ve arklan dnha derin nçmak ... Fakat yirmi bes ~ün·· 
Bir dakika geldi ki buna t:ı.lırunmül cdemlyeccğ'.ni anladı. Bir el yaka· 
smdan çekmiş adeta g5li.Jrüyor: dışarı çıkarıp serbest bırakılıyordu· 
Bir el!. Birdenbire bu elin bir agaç dalı olduğunu hl~etti· Eaşınm 
Uzerinde yeşil yapraklar kımıldadı· Küçük böceklerln gezdiği yeşil 
yapraklar .. "Gitmeliyim!" diye konu3tu. kendi J·cndlnc; ve i)yle his· 
sediyordu iti eğer hemen ı;itmiyrcck olursa fidanlar tutmayo.cak ... 
Daha doğrusu fidan dikme mc,-sirol geçiyordu· Bir aralık oubırı L 
pariş tlmck için kar!Jiına mektup yazmayı dUşündü. Halbuki post.nsı 

götürecek motör hir hafla sol'.rn kalkacaktt. Mt'\"l!im bir de gcı:;eccJ' 
olursa .. Tekrar di:ı:ündü; \'C ertesi günü :ıdadan kaçmayn karar verdi· 

Murat Murnl oğlu ınrir fican1art için kendisine ynrrlını cc1eıı 
müfrezcl·e bunu anlattı. "Fidanları diker dikmez gelirim!" dedi: on· 
lar ııimdi balıkçılık ycpı~·orlardı; \'C reisleri Murat oğlunun 1-ııçrşınr 
gizliyebiliceklrrcii· içlerinden nc;:ı bu fikre itiraz etti; rı>i.se karşı geldi
ler: •'Yirmi dört r.:ıat içinde lıcr fl"Y :ınlaşılır!" Faknt Murat o~lu on· 
lara öyle bir baktı ki tophınlJ) ı bırnJup çıktılar. Elinde bir çakı hı
tuyordu; ve biliyorlardı: Efn 't"lak~adını haber verece~ ol•ırl:ır'ln 
ne ynpnr yapar: onları ,..lint> ~cçlrlr; vo hepsini... MUfrc~dı-n .-tol:u • 
ltir<i de Mu sat o~lunıı hak \"erdi: - "Haklısın, dedil"r; mc,·aim :;ere 
cek olursa firl:ınlar tut.n;rıyabilir!. ·• Murat önUne baktı: 

- Sandalı Mete bnrnuna b:rakınız, dedi; zecl' y:ırısma. ka1ır h r 
şeyi hazırlamnnız lazım! 

Murat 'hlurnt o:'lunun cr.::asını tamamlamak için bu sıralaran t~r. 
yirmi hlr gür.il vardı· 

Murat şöyle yaptı: 
Gocc yansından ~onrn ~·ataktan bfr böcek gibi çıktı· Yorde sürü. 

nen bir böcek.·· Sonra kay:ı~n atladı. Karanlık bir gece> idi· 'Ktı'"R!da 
fid:ınlarm bulunduğu ter,cyr baktı. Onları görmUyor: fakat hlssedi
\"OrdU· Kalın ve knba vanraldnr yüzüne sUrünüyordu· 5000 fidan! Hep. 
~ de kendisinin yetiştlrdi~ Cıda~lar· · "Benim de olac:ak !" dedi· "2000 
fidan ... ·• Ve toprak üzerinde Mete burnun<ı gclinr.eyE\ kada~ bir bör.:?k 
gı"bi yürüyen Murat sularda b1r balık gibi 8C'Ssi'7.. harı>.kı>t f'dlvordu· Fa
kak bir aksilik oldu doğrusu-· KaçtJıh gecf"nin tabahı. bir fidım mc
EE'lcsinden <lokuz senen! mn'1ki1rrı edilmi11 Murat Mura• oğlunu yaka
ladılar. Bir buçuk sen~ dahr. yedi: ve> bunu adada değil başka bir ta. 
rartıı. duvarlar ara!'lmda ~"r'rdi. 540 lirasına gı>linre.. Jc:tc bunu ver
mf'.'diler. Çiinkü fmralı niza:nlnrtnıı göre kaçan malıki'ımlar birikmiş 
PHalanı:ıı alamazl~r<lı· l\urr.t oğlu tC'rleyen nlnmr sildi; ''2000 fidan" 
<lc:'dl "h-ın'.l 2 00 firh., ı: -"'TI !."' 

Bir bu:;uk srnC' "O. rı ?-.lurot ;,;r.::.ıt ogıunu köydn karısı hlrşıl:.ı. 
dl· Bir saman ç:>p i g"">i rr:·ı ""I"' ~rı bu!dıı: "- 'Murat dedi: kendine 
geı:. Unutma ki !fMtli bir(' CUr-UI'1"T. ds var! rnr fi<la-ıı:nıı!" 

Murat Murat oğlu ao!<ıız l!.n"denb~i l"ocuifonıı ük defa gl:iriiyor
du. Onu kucakladı: - F\·et. c11.'c11. bizi:n fidanır.:-z .... 

V A, ya":'a:o1 :·nvaoı. llçll ele ~nrl:a cfo~ru yürild'..ilrr· 
K l:!\ \ N Ut;Lf'. t 

J3aıııya 

..ıvuı.ı • .::ı kır 
J..>uınatcs sırık 

.:>aluzlcabaı;r 

ı 'alaleıı 

Su~an 

1''asulye ı;alı 
N13Ulyc J\Hd•:ıdın 

1-'asulye Ye,.11 
Fasulye Barbunya kıımızı 
8Uber dolmalık 
J3Ubu sı\'rl 

~aı1msak 

Patııcau baş 

Patlıcan orı.n 

Patlıcan ufalt 

Pathcan Bostan 
Asmakabağı 

Hıyar 

.Mısır 

Ye§ll salala 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
rlın•uç 

Pancar 
üzUnı ça\·uı 

ıoo 

OzUnı Rv.akt 

üzUm Çekirdeksiz 
Elma Am:ııya 

Elnıa Ereğli 

Armut Frenk 
Armut Akçe (Konya l 
Armut Yal.ıanl 
fo'ındık 

Erik Al 

Şeftali 

Taze incir 
Kızılcık 

Vişne 

ııuz yl'rll 
Uvez 
Limon ecnebi 400 
Karpuz Yenidünya b:ış 
Karpuz Yenidünya orta 
Karpuz Yenidünya ur11}' 
KM'Un Topatan baş 
Ka\'un Topatan orta 
Kavun Topatıın ulak 
Ku'Un Krrl:ağaç baş 
Ka. vun Kıı )rnğaç orta 
Kavun Kırkağ:ıc; ufak 

UıkUdar ıılll Uiı inci 
kloıllğlnden: 
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7 
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3 . ..ıv 

lG 
10 
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13 
3.50 
2.50 

J.~o 

3 
7 
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-.i5 
100 
-.:'10 
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3 
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16 
J.i 

10 

l4 
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18 
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25 
10 
25 
75 

6 

900 
lO 

() 

2 
R 
6 

JO 
7 

3 

11 111,uı. ua 

Mangar ııanıı diğer ::amlk~r Pa. 
zarba,ı mahalltııı I• ıçıcı aokı.l 

3!l No. da \'nstıye. 

\ cı.stıye •rııvnoı ııns:ın a~.ı nuı

tıallesı dolap sukak 30 No. ı.ı:ı 

Muzalfer larnrındaıı ı.oca111 oıtı 

Kemaleltın Al'yıicclırı mulnsarrır 

olduğtJ l slılı;JarcJa Tav:ı~ı llasnr. 
Ağa ınahalksindc Dolap svka. 
ğında cskı 66, yeni ~o No.lı ımnl·ııiıı 

ııııııf hlsıscslnln hayatında ı ı rıu ı ıırıı 

(64J kuru:ın Yasflyedcn ve llOl•) lir 
da NamlkArdnn ısuı8-nz ederek ccmnı. 
(250) lira (64) kuruş mul:llblllııdc cıı 

clz vazedilmiş ise de deyni mezkOr ko
cası tarafından ödenml!J olduğıından 

me\·zu haczin tek ki davasının cari 
muh,ıltcmeslnJe gôndcı ılcn tAJbligatta 
mnhnlll mezltfirda bu namlarda kimse 
olmadığı ve !l:ametg~bları meçhul bu· 
ıun.ıugu po!tıı. tebliğ memuru tara
fın<!an \erilen şerhten anlaşılmış ve 
!?O giln müddetle gazete ile ilAocn teb. 
llğ'at ıcı ıısııı:ı karar ,·eri imiş ve mu 
h:ıkemenlıı H/9/940 CUmaıtesi gilcU 
saat o.ao n talikine karar verflml~ ol 
makta ye~ ın \'e vakti mezk(lrda mah 
ltcoıeyc gelmelerlnız lıi:rumıı da\•eılyı• 

malıamı:ıa ko.lm olmak Uzere llancx: 
tcbll~ olunur. (331DS) 

ZAYi 
C'nh·crsftc llctı.~t !akWlcsindcn al 

Jı[;ım lıllvıyct cUzda.nımı zayi etUm. 
ıenl.si:ıı çıkarnc.ı.J;.'lmdan eski. lnır 
ı.!l:r.ıll yoktur. 

697 Snrı:h:uı AraJ 
(33199) 

f ransızca ders 
ı ırı .. 111 .. ht•·ıo ve ıı,t'fcnk ıı..ıuıılı 

.: ıı '"• r:• ,,. t-"rıın<ıızrıı ını llerll•I 
"'... • . .,.,.ı,:re nııı~ııı 1eru·llr 
lı '"'"' Jo h•r• v~rııır 

\ı 111 .1 .. ıııtr \'ııkıl rıı11lh.ı11.,ıııclı. 

') ınıı• 1t" llL•tt•tm~nı" hıuın!' ~· 
r:ılıt•ıı "'.. lııhrtnn nılir11ı·,1~1 
1'.lı·l. 1 1.ı 1• r -------------
Rnş:t Rııa T iyah·osu 

21 A~..ı " çı. '!ıınılın gilnU ~amı 
1'uy.ı,.Jc • .ı .Aile bahçesinde 

Hl nmr.r HKl.\'Aısl ---E. Sadi Tek Tiyatrosu 
:.'1 A ,u~tos Çarşamba gunll ak~amı 

O .ıı l ır lx ~nncıhıı· Ayp rıda 
•· '.1 ltıii ı \'u..,onlar J~oııtroliirü" 

Vodv.ı (3) Perde 
,.,.__._ .. .,..-ıurı.,...a.....-.._!W~W~WWW~~~~~!!!:: 

....,~hıbı. ASIM US 
lıa •ırt '' ·ı ı VAK 11 Matbaası 

l 'muı ı ııt ~·yatı •dare f'<lcn: 
Nrf ,k lıi:ml'l )eı•t:ngil 

,-· 2 ıe: -&!* + ULB!9 MNW 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziı aat Bankası 
Kurulus Tarihi : 1888 

Sermavesi: 1 00.000.000 Türk Lirası 
Sube ve A ians adedi: 265 • 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelclerı 

Para birikttrenlere 28 ,8 O O Lira 
ikramiye Veriyor , 

Ziraat Banluısında lmmbarnh v.: lhbnrııız tasarruf tıesaplanncta ~il 1 n 
~O ıınuıı bulunanlaroı. senede 4 de!a çekilecek kur'a llc aşnğıdakl I(} 

pl:tn:ı göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet ı.ooo Liralı!' .a.ooo Ll111 
4 .. 500 z.ooo .. 
4 .. 2SO ı.ooo 

40 1011 4.000 " 
IOO " 

ı;o 6.000 .. 
l :?U 40 4.UOO 

rno 20 s.:.ıoo 

OfüKAT: Hes::ıplarrnd:ıkl pıırııJ:ıı ılı sene lc;!nde :tı llnıd3n ııf' 
dllşr:!lyenlcre ikramiye çı\ıtığı tıtkc\lrdr I""<' 20 fnztnslyle \"Crilecel< r* 
l{ur'al:ır senede 4 defa: 1 EyJOı. ı Blrırıcllı!l.nun. ı r.:nrı \"t' ı Hnt.1 

tarfblc::;el<llecC'ktlr. e;ırom AAM • ;;x Aii!"ii.tı;!'.!D~~l 
Cc:t 

Bolu Naf ıa MüciürlUğünden · :tli11 
t aar 

iby 
ı - \'enlı;aga • Zon.;uıtıak yolıınuııo • uoo 3:i 1 !! .... O kllvm treırrı aı :ı P\1ısr 

:.ııı2:;0 metre uzunluğund.ı şos.? ın.:ı l'dll~cektlı. " , şist 
2 - l\.a(lnlı ı.arl USUJl)'IC C4fill0 llrıt 1'151 lrnrU} k,,{t bt.dcli" nİn 

den cuııı.nıeye çıkıırılan bu ın,aııı 27 l'\.940 tarihinin Snlı günU saat ı' ·· l 
ku •- Ye \'lifi.yet daimi encumenıntle lhııl•' l' ı 1 ıecr r. 111\tna 

:s - gkslltrnc ~ıırtn 111 ı, rnuhM·~ıe. fctlnl \"C hususi ~rtname, nı )•or, 
ve k<'~lr tıul:\sıu;ı \'e <'lm• en Boıu rı itııı mUdtirlOğUndcn 2 lira 40 kuru~ Afrik 
del ıl.: aıınJcRktır. 

4 - 1.stcklller ll\aıt>I o ı:ısı \'C nııyet \'esıı.aıunnı teklif 
koy:ıc.ı kl11 rılır. 

Muvukkııl tenılnntıJlıl4) llın ıı~. 

d<'fil 
lıarda 
~\"!\; 
lar h 

.------------.----,---------~----------~------'l''rd 

Devlet Denıiryolian ve Limanları ::;i 
işletme Umum id 3resi ilan lan !~c;~: 

•rkaJ 
.Muhammen bedull 11300> lir:ı olan J!,Jo Kı;. 10 mm. kutrurda k ı~ glln e 

kene\lr den lı.'\lat r20 .. 19401 Perşenbc gUnU naat ıll) onlJlrdo H!!ydnrıı"j hile t 
da Gnr binası dahlllndckt komisyon tarafından nçık cksııtme us.ıllJc it 
Eılınacaktır 

Bu ı e
0 

ghmck L<ıle).:nlerln 107) ıırn 150) kuruşluk rou,·alt'<Rt tC'ıul 
ve kanunun tayin ettiği veMlkle birlikte eksiltme glino s:ıatlııe kı:ı.ctnr 
mlsyonn mUrneaııtları ırı.zıcıdır. 

Bi.l ive tılt prtnanıe'er komısyond ın pBnı81Z olarak daj;rıtılrue.ktadtr· 
<72GS 

"' .. 
Mub~mmrn bNlrl 0164) ll:a t>lan lıOO Kğ. Briket Mn.n;:ane.: 400 

Briket S!lıs) um. 200 l{g-. Brikrt lt o for ve 2~0 K.ğ. BrU•rt Krom. teahhO~ 
ıta etnıcyc:ı mUtc<thhıt nnm \'C ''C hesabına olarak {6.9.lC{O) Cuma ~": 
saat (lll on birclc Hıı.ydarp • .ıda G~r bin:ısı dnhlllndt'.'ki komisyon tar 
clruı ıı.çık eksiltm' usıulilc .tatın alın:ıcaltlır. 

llu işe g"frme!;; lstıyenlertn (871 llı-a t30) kuruşl.:k m•n•ukkn.t teı .·n~t 
kanunun t..oıyin ettiği vcsalkle birlıklc eksiltme gUnU f.:l:ıtlr:e lı:adar l cı 
yona murncaatları lizıındır. 

J;u l,e aıt !Jartnamelcr ltoml. ;ond:ı.n parasız olarak d.Lğ'Itılmalt:t ..i•r 
(757~) 

Bakırköy kazası idare heyetinden: 
llo,tos B zazyanıu ;. .zımç, to ıl\ran, muvnzc!le, hava l:urumu verr il 

dec olan borc•ı i~lıı Sı.kızataw mslıall ~ m::ıltu!J! s6lmğmdakl .,arl,a. ç; 
rnn;> ars.a..'il garbcn ll şnakyan tınnc \'C babccsl. ;;;lmıı.l<'n hıztaşı ve ".: 
so a ~ı. ccnub<>n lJal:,cnıcz Artin lpokra hruıe ve b.ı.hçl']cırUc hudut 62 NoJı 
lG6.) ıır~ınlı S ılt :ılJ yazıt \'akfımlan ıcareıı nrsıı.nın;;·ı h\!St'slle mUU ~ 

satı~ bcd lındC'n olan borcu ıçımlc keza S duzaJtaC'l mahallesinin Fircnk ı. ı' 
P.Oka~ıllaa sa r Sos lyn l:nne ve bahçl'si solu dolctor Samsa hane ve b!'~ 

nr~·ası mukaud('m tarik clyövm Asmaı1 sokak ve C"'phcıı! Fircok kils<' • 
kağl lir .. 1alıclut 46 ııo.lı v 337 atı zıralı J3ezrn!A.lem ValdC3Ultıın va'lt 
dan lcaroll kAtlr bir l.ı p bahçeli h nt>nın lııhs:IJ emval kanununa gör• 
tılmaııı tckarılir rlnıı., o.ct.ğwıd J7 8ıılt0 tarih ndC'n lG.9.940 tar1hlnc 
dar 31 gl.m mUdd,.llc m i.Ul,>t:d .> ke? tıl':llu~ ve tarı.hl müzayededen 21 g\lD 

ra y nl 61 ll/ 910 c-.ıma ;,rtıııU ınt 15 de !halel cvvellycsl YC ıo gUn sonra I 
yani 16/9/940 Pazartr UnU s t hı de lhnlP! katiycst krn kılms.ca{!ıtı 
t.nllpkrın hane ıç n 2G2 ımı 50 lcuru uk \e arsa için de 321 lira 2~ kuruf • .ı 
tcıninnt mektup veyıı ınnkb•ız.:.a kr:ı.z.ı idare heyetine mUracaatıan 11" 

olunur. (756~) 

Estanbul 
1 1 

B elediyesi 
n ı a rı 

B ya.:ı:.:ı T ı\• anta ı m ':ıalle.ilndo C78 inci adadn 27 numarnlı ve -
ınct c m atıbtu ealıalı l;clcüiy~ malı ıırsn satılmak Uzerc açık arttırnı-1' 
kor.ulrıl'ıştur. T hmln lx 1cll 1245 lira ve ilk tcmlnnlı 03 lira !IS kunı_!~ 
Şartname Zabıt ve nıunmel:ı.t mUdUrlUğU kall'mindc görUlecckUr. l~ 
6 9 !Jill Cum:ı gunU ııaııt U de Daiml EncUmende ynpıl:ıcaktır. Talipler:. 
ilk teminat m lcbuz v ya mcktuplarllo lhalo gUnü muayyen saatte l)SIJI"" 

Encümernle bulunmnlıırı. (7606) 

T 


