
-o .. 
Alma 

1 
gunlcr gelince l ngilizler 

o Sl'lla '
1 arın şimdi Britnnya ada. 

'L• Yaptıklarr hava taarruzları 
ıı11ı Al 

· caklard •nanyaya taarruzlar yapa. 
la • 1~· A~~ o vakit Alman
ı r. §imdi lnır;ılızl~rin göaterdik. 
erı mukavemeti gösterecekler 
ıtıidir?" 
k Diye soruyor ve bu suale yine 

endisi cevap vererek: 
- Bence, hayır!'' 

. Diyor. Hatta bu fikrini daha 
21Yade kuvvetlendirmek için: 
[ -:- Almanya Karadeniz sahil. 
h.r'n': inse de, Hazer denizi sa. 
d ıllerıne gitse de, Hindistan hu. 

h
utlanna yetİ§miş olsa da yine 
ayır!" 

Diyecek kadar ileriye gidiyor. 
k Vakıa lngiliz devlet adamı as-
: vaziyetin vehamctini inkar 

: ) İyor. Hele Somalinin bo§al. 

-------

Odunun çekisi 435 
den satılacak 

Fiyat murakabe komisyo
nunda dün narh kondu 

f~' 

B 

Saat tam 11 de kafilenin basın
~a. bu~unaıı ilk gemi, Manıı sahi
lındeki bir limana yaklaşırken 
Fransa sahllinden gelen şiddetli 

i Evvelki gün İzmir fu_arının a. top sesleri işitilmiş vo denizden 

ı 
çılması münasebetiyle İngiliz d~rt mu.~am su kolonu havaya 
müstemlekat nazırı Lord Loyd yuk_s~lmı.ş~ır. .~0P scslerile Manş 
ile Hindistan nazırı Mister Ar. sahılindekı İngilız .şehirlerinin bü

tün camları sarsılmıştır. Toplar_ 
mi Londra radyosunda Türkçe d ık ı ı 
olarak memleketimize birer hi- .an ç an a ev er. denizi kaplayan 

sıs arasında muntazam bir sıra 
tabede bulunmuşlar, fuara mu. halinde görülmüştür. 
vaffakıyet temenni etmişlerdi. İngiliz sahilinden bu bombardt. 

Diğer taraftan İngiltere hari. 

l 
ciye nazın Lord Halifaks da İz. l manı seyredenler ateşin gittikçe 

kesaiet peyda ettiğini ve topların 
mir belediye reisi Dr. Behçet her yarnn dakikada bir ateş ettik-
Uz'a cok dostane bir mesaj gon. lerini söylemektedirler. Kafile li

t dermi§tir. Anadolu Ajansınm f ~an önünden geçerken Alma~ a. 
! verdiği mesaj şöyledir: ,. gır topJarınm ateşi bütiln bütün 
i İzmir, 22 (A.A.) - Onuncu şiddetlenmiştir. Gülleler, 32 kilo-
! enternasyonal İzmir fuarı dola- metre mesafede bulunan Fransız 

l yısiyle in_giltere hariciye nazırı sah~ind_en gelmekte idiler. Harp 
Lo:d Halifaks İzmir belediye gemılen. hemen kafilenin etrafın 
reisine aşağıdaki mesajı gön. ?~ dol~arak gemileri muhaf~ 

ı dermiştir: ıçın kesif bir duman tabakası VÜ-
Doktor Behçet Uz d tirm -1 cu a ge . işlerdir. Bu ~nada i zınir Belediye Reisi yine devam eden toplarm şiddetli 

1 lZMtR tarakaları ve güllelerin ISiıkları 
"Bu çelin saatlerde lzmir fu. her taraftan işitilmekte idi. Kafile 

arını açmak suretiyle başladığı. ces~rane bir tarzda yoluna devam 
nız işin mükafabnı göreceğinizi etmış ve keşif vapmak ü d 
samimiyetle ümit eder, tam :mu. man tabakası u.s'tüne gele:c~~ A~~ 
vaffakryetler temenni ederiz." man t t ayyaresi ngiliz avcıları ta-

LORD HALlF AKS rafrnd!'-11 geri püskürtülınUştür. 

.. gu 

6 

Troçka 
öldü 

Katil diyor ki: 

Dünya sela
meti için 
kendisini 

ortadan 
kaldırdtm 

'.l'~ki 

T roçkinin ailesi Gepeo· 
nun öldürttüğünü 

söylüyor 
Meksciko, 22 (A.A.) - Lcon 

Troçki dün ölmüştür. Bu eski 
~olşevik şefi evvelki gün şehrin 
cıvarmda kain eski bir kale olan 
ikametgahında öğle yemeğine da. 
vet etmiş olduğu Fransız Yahu. 
disi Franck Johnsen'un taarruzu· 
na uğramıştır. 

'(Detıamı 2 incide) 

Yunanistanın 
dış siyaseti 

Başvekilin ordu mümeı
sillerile aldığı karar 

l(ral tarafından 
tasvip edildi 

1 ltıaıı Fransız mütarekesinin Z Şarki. Afrikada mÜ§terek mü. 
hl 8_a Planının lıükümden düs. 
et~•knin rıeticesi olduğunu iz~h 
ha 1:n. sonra "Orta Şarkta da. 
d'r'~ülı.inı hareketler beklemeli
} 

1 deırnekle bu hareketlerin bi. 
~~ ~ngiltcre aleyhinde çıkabilece. 

~ZMiR BELEDİYE REİSİNİN . Kafı~e, Manş denizini takiben 
: INGİLİZ GENERAL KONSO- ilerledıkçe diğer bataryalar ates 
f LOSUNA MEKTUBU açm~~ idiler. Aradan bir saat 

• , lzmir, 22 (A.A.) - İzmir fu. geçtıgı halde Yine dört toptan mü-
1 arı dolayısiyle İngiltere devleti 1 (Devamı 2 incide) (Yazısı 2 incide), 

adamlan tarafından mesaj gön.

1 
_____________ :__ _______ _:_ ____ ~ 

, dermek ve radyo ile hitabelerde 

1
• k 

1
• • 

bulunmak suretiyle yapılan sa. c ı na yet 
Ciyornale Ditalya 

Y anyayı istiyor 

ıını i w - - 1 bcr ıtna etmi§ oluyor. Bunun a 
.. ~her lı:at'i neticeden yine emin 

Korunüyor. 

Çörçilin nutkımda göze çar -
Pan b,1 u·· 't . . b. . · · . rnı ve emnıyetin ırmcı 

~·ti":t noktası §Üpheıiz İngiltere
~ et" giin, biraz daha artan mü. 
n t aa hazırlıklandır. ikinci isti. 
ç a noktası iıe Amerikanın silah. 
ı: ~.r-dnnı ve belki de ittifakıdır. 
a ~hz Baıvekilinin cözleri pek 
·ıçı l olmamakla beı·abcr Amerika 
ı e ·ı .

1 
. l\gı tere arasında bağlılığın 

gd! ti~Çe artbğını da göstermekte. 
ır 0 't'ba 1 "k' •. u ı ı r a ı ı aya kadar A-

i:rı~hl lngiltere yanında har. 
• K•receğini iddia eden bazı a. 
l•na haberle · b"'t" b"t" h l tnah .. rı u un u un aya 

•ulu olmasa gerektir. 
Eıa~ b .. i ·ı ·1 A tllerik . ug~n ngı tere ı e _ 

a Bırleşık Cumhuı·iyctleri 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

~~-----------~----~------~~~----------~ 

·Gazi bulvarı 
açılıyor 

Vali dün sabah mahallinde 
::;111~. ~rp nısıf küresi hu. 

: ::~~ır~'ı:~i~!~~e; !!:eri~·~=: t et k ,. k 1 erde bu 1 u n d u 
d ,_ ternlekelerınden doksan 

<>"'uz se ··d..ı So • ne rnu uetle üsler verdi. 
let-"~~ çınclen çıkan lngiliz asker. Yali ve Belediye Reisi Doktor 
ıeıi"!n yerlerini Amerika asker. 1 LUtfi Kırdar dün sabah ı\ksaraya 
tne~~n ~iması kararla~brıldı. A. giderek Gazi Bttl\'an etrafında 
terek ~i~e ~anada aras~nd~ müş- csa~ı .tetkilder yapmıştır. . . 
kil edildi· :rnud~faa komıtesı t~ş- Valı Istanbulun en gcnış . bır 
le tn~ilt ' Yanı Kanada dolayısıy. cadde i olacak bu bulvarın bıran 
bir ar:Ja ere ve Amerika arasında en·el açılmac:ı için hemen istimlak 
nihayet ';:ıa vukua gelmiş oldu, muamelesine baı::lanmasına karar 
c.nnhu . '-\U:veltin rakibi olarak vcrrnic:tir • 

rıyet t' • :ı • 
curnhu par 151 namına reisi. İstimliı.k muamele~i Aksararda 
lan v[lk~arnzedi ilan cdile<:ek o- Pertevni'-·al li..;~si önüne kadar '- a-

ıe d .. 1 d' w. J j 

e soy e ıgı &on bir pılmış ,-c bu kısım f.enclcrcc CV\'el 

f Devamı 2 ıncidc) açılını~tı. Vali bundan sonra gelrn 

kısmın açılması lüzumuna isaret 
etmiştir. Bu bulvar Aksara)·<lan 
Gazi Köprüsüne kadar inecektir. 
İstimlak muamelesine hem Aksa· 
ray hem de Unkapanı cihetinden 
bir anda başlanacaktır. 

Vali, öğleye doğru refakatinde 
belediye sıhhat müdürü 0:;.man 
Şefik olduğu halde Haseki hasta
hanesine de giderek iki saate yakın 
meşgul olmuş, hastalarla görüo;;-
mü~ü~ • 

i mimi tezahürlere mukabele ol-i 
f mak üzere İzmir belediye reisi i 

ı 
Dr. Behçet Uz İngilterenin İz-
mir. general konsolosuna aşağı. B 
dakı mektubu göndermiştir: ,· r paçavra c 1 metres,·. -"Onuncu İzmir enternasyo. 

l 
nal fuarının açılması ınünasebe. 
tiyle ekselans Lord Halifaks ta. • 

rafından lutfen izhar buyurulup n 1 ta b · ı . · ı d . . d .. tarafımıza tebliğ ettiğiniz sami- an c a 1 e o . u r u 
ı mi hissiyattan ve ekselans Lord 

1
. Loyd ve ekselans Amcry tara. 
fından Londra radyosundan vc.I 
rilcn dostane mesajlardan dola. 

i yı fevkalade mütehassis olduğu. 
i muzun teşekkür ve minnettarlı-J 
ı ğımrzla birlikte kendilerine arz. 

ive iblağına yüksek tavassutunu.! 

İ 
zu saygılarımla rica ederim." 

Belediye Reisi 
Dr. Behçet Uz 

"·---.. --.-...,. ... J 

italya Mısır . -
arazısıne 

tecavüz ederse 
Mısır harp 
ilan edecek 

General Vavcl Londra
dan Kahireye döndü 

(l'azısı 2 incide). , 

Bir sabıkalı da arkadaşını 
sekiz yerinden bıçakladı 

(Yazısı 4 üncüde) 

Günlerin peşinden: _____ ...,.:____;:_ 

Hatanın tashihi 
1. 1 

Ecnebi garson mesele::ıi hftla gazeteleri işgal edip gidiyor. Gazino
o~rc :.ı, .?:eıı.~r?e. barlarda ecnebi garson k.ullamlı;ıası kanunun sarih 

.an hukrnu ıcabmdan o!duğu halde Taksım gazınosunda, yahut yc
nı Yolcu Salonu gazinosunda mü-.terilere yemek te veriliyor di\'e bu 
~;c~nu!yet kaydından kurtulma~a· çalı~mak beyhudedir. l\eteki~ yeni 
d.° cu ~alon_u bu hatasını ga7ctclerin neşriyatı üzerine görmüş. ve tak
_.ıre dcger. bır sürat ile yabancı garsonlara yol vermiştir. Halbuki Tak
sım beledıye gazinosu bu hatayı anlamamakta musır gibi görünüyor! 
İı:; d ~lu~~e~att~ ~1ata şüphesiı ?i.r ku_su~ olm;.ıkla beraber hiç hata~ız 
[) .. ,.1c, ınıkan harıcındedır: onun ıçın bır ınsandan, yahut mücsse~~n 
~.l.cnecek ~ey layuhti olmak değil, anc:ık hata rnkuunda bunu gor
~c i :e ısl.ah et~ekti~. IJ atayı k?laylıkla anlamak ve ıslahın~ çalı;m::ık 
~ a~r.r h_ır m~zıyettır .. Bu mezıyeti yeni Yolcu Salonu gazıno::ıu Rtbı 

:dıı enın murakabesı altında olan Tal:s:m gazinosundan da bekle-
ıncgc hakkımız vardır. HASAN KUMÇA YI 
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ingiltereye hava 
hücumlar ,ı azaldı 
Ingiliz tayyarelerinin 
Almanyaya akınları 

devam ediyor 

U~ ay uırlında Almanya 
iizerine 100.000 bomba 

atıldı 
Londra, 22 ( A.A.J - Ha'a ne 

z:ıretinin bu sabahki tebliği: 
Gece esnasında dü~man hücum 

l:m az miktarda 'e küçi.ık mikya · 
.arda icra edilmil>ltir. lngiltereııin 
cenubu sarkisinde iki mmtaka üze 
rin~ yuksek infilaklı bombalar atıl 
mı tır. Bir sahil şehrinde su ,.e h:r 
rngaıi borularını hasara uğratmış· 
lar Ye bir demiryolunda da ftnza 
te,·ht etmı~lerdir. 

lskoçyanm cenubu şarkbinde 
'ıir bomba bir dağın eteğine düş
mti~tür. Bu gecenin zaferleri huP 
::ırdan lbarf't bulunmak H~h-. 

Londra, 22 (A.A.) - Hava ve 
emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Düşman dün akşam İngiltere 

iizerindc taarru7.larına devam et
miştir. Ve gündüz olduğu gibi 
muhtelif kısımlar üzerine gelişi 
güzel hücumlar yapan münferit 
veya küçük gruplar halinde tay. 
yareler kullanmıştır. Bilhassa ha. 
va kuvvetlerine ait meydanlar 
hedef tutulmu§tur. Sahilden u. 
zaklarda pel..-az dUşman tayyare. 
si sergüzepte atılmıştır. Taarruz 
edilen hava meydanl:ırmda insan
ca zayiat varsa da az hasar vuku 
bulduğu teabit edilmi§tir. Yorks. 
hire kontulğunda kfiln bir §Chir. 
de ve cenup sahilinde kiin bir 
sehrin bir mahallesinde bazı l>i. 
nalarda hasarat vardır. Bu son 
şehirde birkaç ölü olmak Uzere 
insanca bir miktar zayiat mevcut. 
tur. Avcılarımız daha altı bom
bardıman tayyaresi düşürmü§ler. 
dir. 

13 tayyare düfiirüldü 
Londrcı, 22 ( A.A.J - Diln hı

giltereye yapılan taanıızda 13 
Alman tayyaresi düşliı-ülmü~ • 
tür. Almanlar üç gündcnberl ln. 
giltereyc geçen haftaki gibi•bü
vUk tayyare hUcumu yapma.ma..r 
todırlar. G<?çen haftaki bUcum. 
•ı:.r kendilerine 600 myyarcye 
.1 1 olmuGtur. DUn bir İngiliz 
:cı t.ayyarcsi düşmüştür. Pilo. 
ı sağdır. 

Yedi tayyare Ue muharebe 
Londrn, 22 (A·A·) - Hava nezıı
tl tebliğ ediyor: 
• bil İngiliz ha .. ·ıı. kuvvtıerine 

ml'nsup bir Hudson tnyynrcsl pl-
1'e halinde uçarak dün öğleden 
sonra 5imal denizinde bulunan 
ıki dıişmnn gemisine hücum etmiş 
\ e gemilere refakat etmekte olan 
yedi tn} yare ile muharebeye tu. 
tu11muRtur. Muharebe esnasında 
bir dli!ıman tayyaresi denize dü-
ürUlmUş ve tnyyaremlz hasara 

uğrnllllfj olduğu halde salimen Us. 
süne dönmUştUr. 

A lmıınya Uzerine akınlar 
Loı.dra, 22 ( A.A.) - lla\'a ne

zareti tebliği: 
Yeniden hava şeraitinin fenruaş

ma:ıına ra&rmen Çarşamba gecesi 
duşman petrol tasfiyehanelerine 
kar,:ı tekrar hücumlar ~apılnu)ır. 
Hedefler arasında başlıca ısabetler 
sunlardır: Magdeburgdcki mühim 
tasfiyehane, Hanovre de Dcrag 
müessesatı. 

Tayyarelerimiz Cehı \ c Abbivil· 
le de tayyare meydanlarına hücwn 
etmi§ler ve atılan bombalarla ha
reket ve muva~at sahalarında in
filaklara sebebiyet vererek hangar
ları yakmı~lardır. Projektör batar
yaları ta:ryarc1erden açılan ateşle 
t.ıhrip edılmiştır. 

Hanovrc \e cıvarında Konbruck 
\ c Texel tayyare mevdanlanna 
karşı da hücu!111ar }iıpılmıştır. 
Ruhr de ve Rhın havza ında mü
him demicyolu merkez \e durıüın 
.• oktalan bombardıman edilmiştir. 
Hano' rc'in şimali garoi inde Hem. 
burg ile Verdun arac:ın<la bir iac:~ 
t:eni giderken bomb.1lar ülılını~tır. 
Tayrarelerımiz<len biri üssüne 
dönmemiştir. 
Almanya üzerine atılan bombala. 

nn miktarı 
Lor.ara, ~2 ( A.A.) - 10 ma_ 

yıstanberi lngıliz hs va k•t\'\:et-
~cri Almanlar tarafından ır 
gal edilen yerler .lzerlnc 200 hU. 
cum ynpnnslar, 160 bın bomba 
atmışlardır. Bunun 100 bini 
Alnıanyo. \!zerine o.t:ılmışlır. ln
.,,iliz avcı tayyareleri cemo.n 5 
milyon kilometre mesafe katct
nişlerdir, 
ln~llz an&\"atan n:ızınnın nutl:u 
1..ondra, 22 (A·A·) - Anııvatan 

mniyct nazırı Anderson dCn Lon
lra da söylediği bir nutukta ez· 
ı-iımlc şöyle demigUr: 

~:ı>ct isUlücı muvakkaten dahi 

1940 

Romen kabine- r 

sinde tadılat 1 

olacakm ış 
Bukrcş. 22 ( A.A.) - ::)tefanı 

Ajansından: 
Kral Karol, Homen Ortodoks 

kliscsi patıiki Micedemo ile Tran
silvanya Ortodoks ınctroıx>lidi Ba
lan \ c Rum - Katolik metropolidi 
~1iculc,cu'yu c:altanat meclisi aza
Iı&rına tayin etmiştir. 

Dun öğleden ronra nazırlar mec
li i. bir ictima akdctmi~tir. Bazı 
kimseler, Sallan.1t meclisine yeni 
aza tayinlenni k·ıbinc.'(ic tadilat ic
ra cdilecetrine alfunet addetmekte
dırler. 

KOYLOLEHE TAVSİYE 
Biikre~. 22 ( A .. 4..) - Stefani A

jan mdan: 
Dahiliye nazın, Cenubi Debrica 

köylülerine hitaben bir beranname 
neşrederek ziraatlc iştigal eden hal
kı silkQnetlcrini muhafaza etmeğe 
ve evlerini ve tarlalarım bırakma· 
mağa dm•ct etmiştir. 

13e~·annamede ş(irle denilmekte
dir: 

Kom:;ıwnuz Bul,ı::arlarla yapıl
makta olan müzakereler, iyi bir 
zemin uzcrinde ilerlemektedir. Ka
sabaları, C\ieri \:e em\'al ,.e cmlllki 
terketmek için hıç bir sebep yok· 
tur. Elde bulunan her şeyi tahliye 
etmek için k{ifi zaman vardır. 

HlikCımet memurları ile ordu, 
~·erlerinde bulunmaktadır. Yalnız 
memurlann \"C ordunun hareketi 
halinde Romen çiftçileri de hare
ket edeceklerdir. 

Bükrcş, 22 ( A.A.) - D .• l.B. A
jansı bildiriror: 

lyi malQmat alan bir kaynaktan 
öğrenildiğine göre Tw11usc,•erinde
ki Romen heyetinin reisi B. Pop, 
yarın akşam 'I\ımuse\ erine döne
cektir. Fa!:ıladan ronra ilk celsenin 
Cumartesi giınü aktcdilcceği zan. 
nedilmektedir. 

Dün sabah 

iskenderi yede 
alarm ışaretı verı ldi 
Habeşistan hava üsleri 
şiddetle bombalandı 
lskenderiye, 22 ( A.A.) - ls

kendriye şehrinde bu sabah alarnı 
isareti \ erilmi~tir. Alarm 35 daki
ka süunü tür. Alçaktan gelen tay· 
yare gtirültüsünü uzaktan rört inf 
18.k sesi takip etmiş, müteakiben 
sükunet tekrar teessüs eylemiştir. 

J..ond~. 22 (A·A·) - DUn öğle
den conrn. dürm:ın tayyareleri, Mal 
ta ndası üzerinde uçmuştur. 

Bu tayyareler, lnı;iliz avcı tay
yareleri ile muharebeye girişmiş 
ve tayyare dnfi bataryalar tarafın· 
dan bombnrdmıan edilmiştir. DUş. 
man tayyareleri, bomba atmaksı -
zm geri dönmUşlcrdir. 

Snlı gUnU adaya ynpılan lıücu. 
mn müteallik olarak alınan yeni 
maliunatıı. göre umunıt binalardan 
biri ile bir tayyare meydanında ba
zı hasarnt vukua gelmiştir· Bundan 
başka bazı hususi binalarda da e
hemmiyetsiz hasnrlar vardır. 
Diğer taraftan avcı tnyyaroleri 

satm almak maksadile teşekkUl et· 
mja olan "Malta aermııyesi" adın. 
dnki meyct, eimdiye kadar yedi 
bin İngiliz lirası toplamıştır. 
9ıtaı~!JP'C !PilS :> uıuaqm~cI ·.rw.ı;ır 

Habcıiıtandaki üsler 
bombalandı 

Aden, 22 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri, Habeşistanda 
Dessic İtalyan hava üssünü ıid. 
detli bombardıman etmiılerdir. 
Tayyare karargahı ve binalara 
tam isabetler kaydedilmiştir. Tay 
yarelerimizin hepsi salimen üs
lerine dönmüşlerdir. 

Dvedavc'de hangarlar ve demir 
yolu ista yontan üzerine de bom. 
balarla ~iddetli hücum yapılmış
tır. 

Düşman tayyarelerinin muka. 
bil hücumuna maruz kaldık. Tay. 
yarelerimizdcn biri düşürüldü. 
Fransız mürettebatını hamil tay
yareler Habeşistan arazisi üzerin 
de miıhim keşif uçuşları yapmış.. 
lardır. 

ol.sa snlıllleıimlzc aynk basmağn 
muvaffak olur ve para..~ütcUlcr \'e 
):a hav:ı nııklı)'atı suretl'e askeı 
indiıcbHecek em n bir nokta bulur. 
sn d ('e '!Ürat!! bir hücuma ma
ruz ka'ac:ık değildir· Harekata 
geçmr.k fırsatını buleoıı dahi en 
nıııhtaç O!"cağı lstlh'ıik "rlndd~leri 
o k dnr <>lir.in altmdsn uzaktn bu. 
lul"durulnı-ak ki, hareke o::erniti 
pek müskm ol:ıcakttr· 

B- Anderson ~unları ılive etmış
tir: 

Bir çok <'\ ltr ha !kın harPk 'lınC' 
bağlıdır. Halk hiç brr ?.Aman volla 
ra top'annrak :ıyı lnra lrnb.!: ve· 
rcrek· ynl:ıncı C'mlrlerc inanarak. 
dü~roanın ekmeğine ~ağ sürme _ 
mnlldir 

Ter·növ'ün 

müdafaasında 

W'ümessıller tam 
anlaşmaya vardılar 
Amerikalı gazete kralı 
yakında ha rbe gireceğiz 

d iyor 
St-nt Jan dö Temİ.I\', 22 (ı\·A.) 

- MUrterek mUdaföa hakkında 
Kanad~ \'e Ternöv mümessilleri a
rasında. yapılmı~ olan milLakere. 
ler. gôrll!iUlmUı;ı olan bUtUn mese
leler hakkında umumi bir itilaf 
basıl olmuş olduğundan ilinı sure· 
tile e\•rlki gece hitama ermiştir· 
Tebliğde bilhassn §öyle denilmek. 
tedir: 
Temöv'üıı müdafaası meselesi, 

heyeti umum.iyesi itibarile milz:ı • 
kere edilmiştir· Bilhassa bu mın -
tnkanın coğrafi \'aziyoti dolnyısilc 
5imali Amerikıırun hirinc.t mildrıfan 
hattı oldğu meselesi ile iştigal edil. 
mlştir. 

Konferanstaki I<anada murah
hasları, Tcmöv'iln Jıükümranhk 
baklan ve istlklili hususunun ka
tlyen mevzuu bahsedilmemiş oldu. 
ğunu beyan etmişlerdir· 

Resmi mahafil, konferansın ne
tayici hakkmda mUtalea beyanm
dıın içtinap etmektedirler· Maama. 
fih Röyter ajanSI muhabirinin is
tihrabarma göre Kanada, Temöv 
gi'ıya Kanadanm cczasmdanıntıJ gi
bi bu mmt.a.kanm mUdııfaasma mil. 
tealllk bUtUn mcsuliyetl denıhle 
etmiş ve Tcrnöv murahhasları da 
bunu kabul eylemişlerdir· 

l'L5lngton, 22 (A·A·) - Askeri 
bir ittifak akdi jçin İngiltere ile 
Amerika nmsındn. görllşmeler ba§· 
ladığma dnir olarak J..ondradan 
,·erilen Amerikan haberleri tama
men asılsızdır· Ranndıı.da yapılan 
mllmkercler mllnhrunran istikbal. 
de batı yarı küresine yapılabilecek 
bir taarnua mUtednirdir· Bu mll
zakcrelcr Amerikanın simdikl saf
hasında harbe iştirakini dcrpi!} eL 
mcmektedir· 

IA>nılra. 22 (A·A·) - Amerika· 
nm meşhur matbuat kralı Hörst 
Amerikanuı ter.rinisaniden evvel 
lııırbe gireceğini yar.ıyor. 

Harp havası bUtUn memleketi 
kaplamaktadır. Ve pek yakında 

harbe karııJacnğımır.dan emin ola
biliriz. 

Hint icra 
komitesi 

ingilterenin tekliflerini 
reddetti 

Vardha, 22 (A.A.} - Kongr~. 
nin icra komitesi kabul ettiği bir 
karar suretiyle 1ngilterenin Hin
distana yaptığı teklifi reddeyle. 
miştir. Bu teklif umumi valinin 8 
ağustos tarihli beyannamesinde 
izah edilmişti. 

Karar suretinde. mevzuubahis 
teklifin hür ve mUttehit bir Hin. 
distanm inkişafına engel teşkil 
edeceği bildirilmekte ve Hint 
milletinden lngiliz hilkiimetinin 
ittihaz ettiği bu hattı hareketin 
umumi tezahUrat ve diğer vasıta. 
tarla takbihi iıtenmcktedir. 

Gandi, beş giln devam etmiş o
lon komite müzakerelerine sık 
sık iştirak etmiştir. 

italya Mısır 
arazısıne 

tecavüz eders& 
Kahire, 22 (A.A.) - Mısır 

meclisi tarafından dün akşam ak.. 
tedilen gizli cefoede başvekil Ha. 
san Sabri Pa~a. İtalyan kıtaau 
Mısıra tecavüz ettiği takdirde 
Mısırın İtalyaya harp ilan edece
ğini bildirmiştir. 

Kahire. 22 (A.A.) - halya 
Mısıra istila ettiği takdirde Mı. 
sırın harbe gireceği hakkında baş. 
vekil tarafından yapılan beyanat, 
bütün Mısır matbuatı tarafından 
hararetle karşılanmıştır. 

:ı.tısırın müsalemetperver bir 
memleket olduğu, fakat taarru1a 
kı:ırşı rr.u>.avemcte yalnız kendisL 
ni rimavc için değil. aynı zaman. 
da İngiliz • Mısrr dostluk ve itti. 
!ak muahedesine tamamen riayet 
suretiyle şerefini de muhafa. 
za için mecbur bulunduğu btyan 
edilmektedir 

General Vavclin Beyanatı 
Kahire, 22 (A.A.) - Orta 

Şarktaki hgiliz kuvvetleri baş. 
ku~ıa:ıdanı Genen! VılVcl ciiin 
ak~a:n ma.buat mümessillerine a. 
şaf ı<laki b~yanatta hulunmustur: 

Gizli bir vazife için gitti{':im 

/ Yunanistanın 
dış sıyaseti 

Atiııa, 22 (A·A·) - D·N·B· a. 
jansı bildiriyor: 

Elli kruvazörünün torplllenme
Ki hakkında Bqvekil B· Metakııas 
ile ordu mümessilleri arasında 
mUteaddit göril8Dleler Yuku bul
muıttur. Bu görüimeler esnasında 
Yunanistan dış eiyaaetinin pren· 
sipleri tcsbit edilmiş ve alınması 
zarurf görillecek tedbirler hakkın
da mutabık kalmmı.,tır. 

Baııvekil bu görli"melcrde alı. 
nan neticeyi derhal krala arzcL 
J1Ü3• kral da bu kararlarla muta· 
bık olduğunu bildirmiştir. 
İtimada lfıyık bir kn~'Daktan öğ

renildiğine göre, Yunanistan bi
taraflığını idame etmek lı!Uyor, 
fakat toprak bütünlUğliuü \'C is
tiklalini mUdııfonya azmctmi~ bu. 
lunmaktadır· 

Ordu mezuniy<'tlerf kaldmlnutt 
ıfoi,..flcllr 

Atina, 22 (..\. .. \ .) - I:.6ytcr: 
Balk arasında dolaşan ve kalı· 

\'elcrin taraslarında bir çok asker
lerin görülmesi, orduda mezuni· 
yellerin kaldırıldığı hakkıııda ya
bancı memleketlerde çıkan haber 
lerin asılsız olduğunu isbat et
mektedir· Memleket hadiseler icap 
ettiği takdirde kendini müdafaaya 
ıwnetmiş olmakla beraber tam bir 
slikfın içindedir. Aynı umanda hU
kümet tahrik mahiyetinde telakki 
edilebilecek hiç bir eeyl yapma -
mağa dikkat etmektedir· 

l'anya ltalyaya \'Crilmell 

Roıns. 22 (A·A·) - D·N·B· a· 
j:uuıı bildiriyor: 

Yunan idaresindeki Arnavut e
knlliyctinin vaziyeti ile iştigal e
den G;ornale d'JtaUa gazetesi dL 
yor ki: 

Arnavutluk ve bu sebeple 1tnl
ya vaz.lyetin katl surette hnllJnf lıı. 
temek hakkına maliktirler. Yalnız 
Çamura. nrazis.1 hakkında değil, 
aym ?.runanda Arruwutıarm ekseri
yete bulundukları bUtUn topraklar 
yanı Yıınyanm bilylik bir kısmı 
hakkında da muhakkak bir suretJ 
tesviye bulmak meselesi mevzuu 
bahistir· 

Rlr Ama\·ut ı;aze"-ısinin yazı ı 

Tiran, 2e ( A.A.J - Stf/arıi rr 
ja11$ı bildiriyor: 

Tomur ~:tzcte i "Yüzba ı Sı.nv 
ridi .. başlığı altında u ~tırları 
razmaktadır: ~ 

Bu isim, Çamura • Çamlık · 
Arna\'utları ara ında hazin bir u 
rette maruf olan bir i imdir. Bir 
jandanna yüzba:;-i ı oları bu adam 
A..rna\·ut \'atanpencrlerinin \Clh~i 
bır celladı. vicdan<:ız ve endisesh 
bir subaydır. ~ 

Yüzö"aşı Stavridı bir \· ıl önce 
yalnız posta ile Arna\'Ut gazeteler 
celbetmekten suc:lu Sako Brnno i<: 
minde birine karşı sicklctli hareket 
!ere ba~lamı~tı. Sako hakkında o 
kadar ,eyler U}'durmu tur ki nihH 
yet mahkemeye sevked ilmiştir. l\ 1 u 
hakeme dört gün sürmOs ve Yu 
nan hfikimleri de Arml\11t düsmaıı 
lığı bah inde Jandarma subaylil 
nndan aşağı olm:ımalanna rn~ınen 
Sako delil bulunamadığı için benı 
at etmi~tir. Fakat hükfim okunuı 
okunmaz yüzbaşı Sakoya dönerPlr 
arnen şu sözleri söylemiştir: 

Deli Çamura müslümanlan, iı 
ftalya ile Af'l'.a\-utluğun bur3\"3 
gelmesini bek!eyiniz Sltt habe• 
\•eriyorum, o gün hiç geltnl~·ecektı• 
Fakat gelirse biz yedi buçuk mı! 
yon yunanlı bir tek ç.amurah'Y' 
hayatta bırakmıyacağız,, hepinizı 
hançerliyeceğiz. 

İngİltereye Kanadadan 
yeni kıtaat geliyor 

J.oudra. 2:! (A·A·) - Ottnva 
dnn nlınan resmi haberlere göre. , 
t.nm kadrolu iki fırka ile mua\'İn 
kttanttan mürekkep bir Kanada 
kolordusu pek yakında Jngilter<'. 
de olacaktır. Kadrosu §imdi hemen I 
hemen lamamlanm15 olan üçüncu 
\'e dördüncü fırkalar Knnadada ta· ' 
Um \'C tcch!z edileceklerdir· 

İki yeni destroyer inşa bnlinde -
dir ve "üç tlc:ıret nakliye vapuru 
eilô.hlı kruvazör hnline konulmuıı • 
tur· 

Hava tallın planı mucibince bn • 
len Kanadnda 22 tayyare mektebi 
tedrisata devam etmektedir· Plfı· 
na göre 1941 de taınnmlnruua"lı 
icap eden hıı,·a ml'ydanlarlylo han 
garlur \'C diğer binalar, bu sene 
hazır olacaktır. 

2-1 temmuzda Kanada bava ku\·. 
vetleri li65 subay 17·688 asker 
\'e 2 55 sivili ihU\'a etmekte 
idi· 

Londra 'an döndüm. Pek ya~nda 
Yakın Doğuda cok mühim hadi. 
sclere intizar edilmek icabedcr. 

General Vavel, tarihin bir dö
nüm noktasında bulundu"umuzu 
ve zafer saatinin ça lacağır• ilave 
etmiştir. 

JAPONYA 
Hariçteki 40 Türki_ye ve 

.. .
1
. . Yunanıstanla 

mumessı ını .a. 
T k u d Sovyetler arasın• 

O yoya çagır 1 Askeri müzakereler 
baıladığı doğru de;il 
Moskova, 22 ( A.A.) - 'fas ~ 

janst bildiriyor: 

Ankaradaki sefir de 
bunlar arasında 

Tokyo, 22 (A.A. ) - Japon ha. 
rlciye nu1n Matsuoka bugün Ja. 
ponyanın 40 diplomcıtik mümes. 
&iline telıraf çekerek Tokyoya 
dönmelerini bildirmiştiı. 

Domei ajansına göre, hu ted
bir Japonyanın yeni diplomasi ta. 
arnızunı mukaddime tc1kil eden 
geniş bir haraketle alakadar bu. 
lunmaktadır. 

Geri çağrılan diplomatlar ara. 
srnda beş büyük elçi: "Viş Va. 
şington, Ankara. Rio de - Janei. 
ro sefirleri ile Çinde nezaret em. 
rinde bulunan eefir" le ı 9 orta 
elçi ve birçok b&§konsoloe bulun. 
maktadır. 

Troçki öldü 
(Baş tarafı 1 i11cide) 

Johnson, Troçki)i i:rcilerfo kul. 
landığı küçilk kazmaya benzer 
bir aletle başından, sağ omuzun. 
dan \'e sağ dizinden yaralamrştı. 

Hatırlardadır ki Troçki iki ay 
ewel evine yapılan bir taamız. 
dan yaralanmadı.n kurtulmuştu. 
O zamandanberl yeni !bir taar. 
ruıa hedef olmaktan çok korku· 
yordu. 
Mekıiko, 22 (A.A.) - Troçki. 

nin katili aşağıda.ki beyanatta bu.. 
lunmuıtur: 

"Bir Bel!;ika diplomatının oğ. 
!uyum. Tahranda doğdum. Troç. 
kinin ülkülerine hayran olarak 
Pariıten Meksikoya geldim, fa
kat kendisinin itimadını kazan. 
dıktan sonra inkisara utradım ve 
o zaman dünyanın selameti için 
kendisini ortadan kaldırmaya ka. 
rar verdim." 

Troçkinin evinde neşredilen 
l.ıir billtende ~yle denilmekte. 
dir: 

Lcoa Troçki, Gcpeonun bir a. 
janr tarafından katJcdllmiştir. 
Katil Funk Johnson Franr.a ve 
Amerikadaki Troçkist hareketler 
ile olan münasebeti dolayısiyle 
Troçkinin itimadına marhar bu
lunma 1:tta idi. Kendisinin Gepeo. 
nun bir ajanı olduğuna asla ihtL 
mal verilmemişti. bir makale hak. 
kında istişare vesilesiyle ziyaret 
etmiş. Troçki kendisini bürosuna 
davet etmistir. Müteakıben kor. 
kunç tıcslcr duyulmuştur. 
İngiliz G"2et~leri Ne D iyor? 

Londr11, 22 (A.A.) - Deyli 
Herald jlazetcsi, Troçldnin ölü
mü hakkında yazdığı yazıya: 
"~ok fenalık yapan bir adamın 
hal tercilm~i" ba!lığrnı vermi!?. 
tir. 

Deyli Mevl de çöyle yaııyor : 
"Treçki biızat ktndi tiddct 

hırekAtının kı.ırbanı olarak men. 
fada atmU1tUr.'' 

Son günlerde yabancı rnat'1 
ta, Uniled Prc~s Amerikan AJ 
sında Sunday Dispatch 1 ngiliZ 1 
zetcsinde, Uaosi Usomi Fin ~ 
tesindc ve açrede. SovyetJC•: 
Türkiye Ye Yunanistan ara.:.ı~ 
askeri mlizakerelerin basladı~ 
ya de\ am etmekte olduğu haktd! 
da neşredilen haberlerin tama!!IJf 
c<>assız \'e uydurma olduklannı 
rana Tass Ajansı mezundur.~ 
-· ~ 

Fransa sahiline 
yerleştıri len 

Alman topları 
( BaştaraJı 1 ıncıde} 

rekkep bir batarya ateşi kafilC1' 
te\•cih edilmekte idi· Bidayette' 
itibaren aradan SO daldkn geçti!. 
ten sonradır ki. kafile, tebUkt9 
mıntııkııdan uzakl~abilmlştir· öt' 
rollerden hiç birisi zarar görm~ 
ği için. bu tecrllbc de akamete ul 
ı-amış addolunabilir· 

Aynı kafile, batnı-ya mevzUcrill 
den uzakl~tıktan binu zn.rrı.ıı 
sonra Alman bombardıman tan" 
relerinin de hllcumla.nna marıı' 
kalmı;;tır. Fillıakika kafilt! f ngillS 
sahilini şimale doğnı döndUkte' 
sonra ~lddctli bazı infilaklar ~itli" 
mi ve tayyare dafii toplann att
t:i ne semada bir çok beyaz du • 
manlar peyda olmuştur. Sa.bild' 
seyredenler bundan az sonra htr 
taraftan hücuma geçen lngillı: af• 
cılannın önünde Manş dcnW Uz~ 
rlnden kaçan 12 Alman tayyarc-1• 
nf görmüşler ve şiddetli bir muh• 
rnbP. neticesinde bunlardan iki ta· 
nesinin deniıe yuvarlandığım1 F.'.l· 
bit olmuşlardır. 

Çörçil'in 
ümitleri 

( /Ja~ tuıuıı ı ıncidtl 

nutkunda " l ngilterenin donaa. 
m1111 dP.üılncnk oluna Amerik• · 
nın iıti!<liJi te!ılikcye dütcr" de
mekten çekinmedi. 

Şu halde Büyük Britanya l\.ı~ 
sı A lmnn tal\rru:z.lanna karsı bır 
lt'iinkü müdafaasınd;ı ı'ıı.ha iki a1 
devam ed~rse ve yeni inti!ıab•' 
faaliyetleı·i nihayet bularak yeoİ 
cumhurreiıi kati olarak aııl11~ı1ır• 
ıa Amerikanın Açıktan açığa 111· 
giltflre yımtnda Yaziyet alma•• 
ihtimal haricinde değildir. • 

ASIM US 

~ GC N C N AIK~~ 

Bayan Burhaneddinin dansı 
M c;ıhur facia aktöril Burhanctlinin Cfiİ Seniye Tepsi, Avı upndall 

geldJğlndenberi dUn gece ilk defo olarak 1stnnbul salıı~csindO 

görUndil· 
Bu iki Türk eanatklrının Avnıpada ııasıl eölıreL lemin ellikleri. 

ne dır.it bir fikir almak istiyenlerc glizel bir fırsat değil mi?·· GözU· 
mü dört açarak baktım: Dayan Senıye evvela. hani şu, mcvlut gün· 
kri müezzinlerin bellerine bağlayıp iı;indcn ııekcr adğıttıkları fut•· 
lnr yok mu'! YilziınU gözlinU onbra sarmı§ ol:ırnk ve ayağında ı;ın· 
r;ıraklı papuçlarl:ı çıktı \'e Mncaılnnn çaldığı bir mlizikle bir ıran 
IJansı yaptı. 

Sonra ~ine, aynı derecede < nzlp bir kostüm ve pamıakl:ırınd• 
z 1 Ue kô~ck oyunu oynadı· 

Halk alkıı,ılamadı değıl· Fnknt ne yalan söylemeli? Yadrrganı•· 
dı da dcğıl· Zira Seniye Tepsi'nin yaptığı her iki dans ta, Şark .Aıe. 
mhı.in çok i>i tanıdıfı soydan olduğu halde, bir hayli zamandır A\'· 
rupn soyircileri önünde O)'llandığı için, bir çok tadilli.ta uğramıB· . 

Rizce bu tadilat kalkmalı; biraz daha harekeL cUnbüş ve yerl1 

zevkle; daha doğnlsu aslmda olc1uğu gibi oynanmalıdır· Böylectt sc· 
niyo Tepsi'nin topladığı alkışların yekünu. tepsi tepsi artacaktır· 

fo: * * 
Hafıza ve alaka 

A ktör Burbanettin e.ııinln hangi müessesenin sa.hııesinde oynadV 
m sormayın. Çünkil auıııı bilmiyorum. Anma diyeccltslntz 1'1 

na,;ıl olur d:ı bir insnıı, git ligi yenn ndını aklında tutmaz!?·· Nasret 
Un Hoc:ıya biı gün karısının ısmıni sormualar. 

- Bilmiyorum, unuttum· denı1ş. 
- Nasıl olur yahut! fnsan knnsmm ismini aklında tutmaı ırıı! 
- Geçlnmeğe gönlüm yok kf ... Ne diye aklımda tutayun . 
Sen de onun gibi bUtUn vaktiml daruı O}'nnD.an sahnelerin öntln

de geçirmek nlyetlnde değilim ki bu dnnsm da oynandığı ycrln ısnıtıı! 
aklımda tutaynn ..• Taksim civıınnda bir mahal işte? .. 

.. ... * 
Troçkiye dair 

E ski Rus Harbiye komiseri Troçki, )imıi defa. hayatına ka,ate

dildikten sonra. nihayet yine bir suikastla öldfi. 
Atın ölümU arpadan... 'UtK~IY.T MCNIR 

-
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.. ··- - ı:.- : dij --~ diller.. ı 
.... -:-•-._ u.-.. T d · tt d h h i f ahakkuk eden l 
._~_Er:.:..... e rısa a a a as- I ıki eksık 1 
~~~': sas hareket edilecek i Vak", &•çon sono ymo "Mo.,ı 

8q lr.abi j seleler" başhgı altında uzun tet· 
tllan._ ·tiyet fİmdiye kadar bir Maarif vekili Hasan Ali Yüce! f men!erın dcrslerınde bulunacaklar : kik yazıları neşrederken bugün 
iti-~ ~elerden geçenık in. geçen sene verilen tedris raporlan dır .. Bu dcr:ilerde ö~r,tmenlerın 0 ı.· tahakkuk etmek üzere olduğu. 
~ •tti. Fakat itiraf etmeli ki nı gözden J(eçirdikten sonrd maari~ zamana kadar okutmu~ olduğu bu • nu gôrdüğümiız iki meseleye 
~ kat'i Mtic:e elde eclilmit hayatımızda bazı ıslahata daha Jü tün bahislerden talebeye muhtelıl : dokunmuı; lüzum ve ehemmi. 
~ ~ K.a AYrUpa11111n AL ıum olduğunu hissetmi~ ve bu hu sualler sorulacak, alınan cevaplarla İ yeti tebarüz ettirmişti. Bunların 
lttia n uııı:una ıirmeai, alb dn. susta alınacak tedbirlere dair ait ~tmenin muvaffakiycl dereceı;j 1 biri, taksitle ev, diğeri de Siliv. 
~ Clltad~ luılkımt Mılunmus, olduğu makamlara emirler vermiş ölçülecektiı:. Bu suretle oğretmen· riyi imar ve oraya bir rıhtım in. 
iai.. İati~üycela enme.i l~?'d;at tir. Haber aldıtımıza göre bu di· ler bu ~ene :-ıkı bir tefti'.je tabı tu şası idi. Taksitle ev meselesi 
deiildi pmaya •• • muuı ~ktifler ~unlardan ibarettir: tutacaklardır. 1 halledilıni§tir. Bunu görmekten 

1.._ "~~ •• • • 1Ma--,1• ,· ,.;_ ikı· ter8 f. • ::. dederken, bir noktaya daha te. 
11J r. Talebenin iyi retismek veya ye Aik-nın ı;ocu"u ile mecgul olma duyduğumuz memnuniyeti kay·ı 

-.. UU' uıl'I; ll' .. , ti~mcmek mt"SClt5inde bugünkü ka :ıı mc:.r·,..,i üzerinde de ehemmiyet 
dı. y,:•n amana ıelmeai lazım· naate göre. iki selx'b vardır. Bun le dur aca!.tır. Bilhas~a talebenin maıı etmek isteriz: Taksitle ya. 
ku~~t .il;ri tarafın luır!ılıldı fardan biri öğretmenin çalışma va· öğret •.• en ,·e okula karşı ıazımge ! pılacak evler İstanbulun intihap 
ı..._ nı ıdrü ederek bir uz. ıiyeti. dılerı . ailenin çocula ka~ı len alaka) ı Jto•terme ı, öğretmeni ! edilecek bir ıemtinde toplu bir 

a· 1• ••rmalan ..-tir olan alaka ı. saymaları için okul ,.e ö~retm'~ : halde yapdması mümkün oldu. 
il

. i "'· uzla--._ nın hu···'- 8°eJ- · h d ~ ı• f g·u gı"bı", muhtelif semtlere dag~ı. r·- _.. ·- Talebenın muvaffak olamaması met umu üzerın e çocu~a dzım 
değ);. hen~ pıikolojiler müaait na dair c:iJrülcn sebtbler ara~ında gelen terbiye ka:de!eri öğretilecek i nık olarak da yapılabilir. Bu su· 
ttt~ ır. Bır tan.fan diğerini ıü. en mühimmi \erilen der~leri,\<avra ve çocu~un ::tykm hareketlerinden ı. retle lutuf iki cepheli olur. Ta. 
F Yennıe.i de beklenemez. mak huc:ıı ında uğrarh~ı mü-ıkülat" veliy de m~~uı olacaktır. f !ipler. kayıt altında kalmıı ol. 
a ....... nın İfthiJilinden IOllrA in. tır. Jete bunu önlemek \e öğretme Bu hU"ll ta ı:enış bir talimatna i mazlar. Hatta bu evlerin bir kıs. 
Y~tere Üzerinde kuvvetli iMr tu· nı daha l:ı:ı:la çah~ra ııevkctmck mc hazırlanacak; ve bu talimatna • mı sayfiye yerlerinde yapılabi. 
ıÜt Yapılabilıeydi. bu araldcta ın. için yeni tedbirler ittihazına lüır:um me muhtnf it bro~iirler halinde aı f lir. Zira. istanıbulun sayfiye yer· 
ı.._~ •ulha i.ı. __ -..11·1-LiJ· .. yda.' - Ml .. •. t B l · · ·-.ı- - 1 1 d - t 1 kt r ı" !eri daha müsaittir. i • ....., ~__,. lllJV - ...., goru mu~tur u yı ıçensınuıc: mu· e ere agı ı aca ı . 

Faİc.a buaü" tarihe kan11rd1. fetti~1er ge<,"f'n seı.•lerde yapılan Bundan ba~ka maanl Hkiılctı ! Silivri ye gelince burada ya. t 
t t lnsiltere irjn hesaplar teftişlerden daha f:ırkh olarak o· lstanbula hir

0 

m lddct ıçm öğ~t İ• pılan rıhtım, İstanbul ile Silivri} 
111"•nıaclakinin •YIU çıkmadı. Al. 'mlları tefti~ edKekler ve öğret· nYn tayin rtmı ·rccktır. : arasındaki nakliyatı mühim mik. f 
.ı:nya !".t:!lt~r~y! ~ranHya ol. • i tarda arttıracak ve netice itiba. I: 
t iu ~ibi 11tedıiı h1r aulhu dik. od k 435 • riyle balık, meyva ve sebze daha 
• ~t~remedi. tnptereye tur· unun çe ı·sı· ,ı taze, daha ucuza maledilmiı 

:.• 
1~"' heniz müı.Ut hirkaç haf. 

btii~ct:!' Zllman lcebnttır. Bu i.~1.~~.~~~:~: ............................... ... 
t• :urfında lcvkalidc ter. den t, ,. a c ak = bir •Ürp1:riz meydana sa 
1111 zaa bq k~1n da Avrupa ~in 

izınire müthiş bir 
akın başladı 

h ~.~zda ceçirile<-ejine ıüp. 
• .TU11tur. 
lil~~ Baıvekilinin yalnıa in. 
liın l"elıtn hava ••lnnlan ile teı· 
._ 

01nuy••imı aöylemekle kal 
~ AYIU amanda 1941 • 42 
laahaed· bup)erine haurhlrtan 

•Yor. w!':t!ia Bat..ıülinia 1lu nut. 
Alnı.ı. aalatılan .....,.. ıudur: 

lllii . t.arruau lftl'İlt .. cle 
d .... r om.,.... harp J'lpran. ;na. t..rbi .-ldini alacakbr. 
·..ı_,_~ail.... ...... 1 ,,. ........ Q-· rniicıa.W. ,. .... ,....., tald 
hini tanzir .... tir. • 

Bu r.amanda filhüika lnsilte. 
re denizleri pefİne tabnıık mİll. 
"'"'İ AT1'1lp•unn ortaımda kınİL 
h ~bpc:aktır. 

Telııilıtiyle mih•ar Mı kıtı or
dusu için burrlad1iı ve iıtili et. 
titi ..-uiden elde ettiii sıcla mad. 
deleri ile açlail ancalc iıtili edil. 
~ mmtakalar ı..Jkma tepm1 e. 
deftlr mukanmet eder. 
. C.lecek sene için de zirai t~ 

tibat miiMIWı kuvvetlere dö. 
~ imlrinms hah....... Bu 
~ harbin uzama11 ve haJri.. 
~- lair yıpruulnma naüc:adele. 
.. halini ..... mahtmıeldir. 
~-- 12 inci ayınm nihayet. 
~- cloiru mücadeleni arzetti• 
11• lllanzara lnldur. - SADRt ERTEM 

iki kaymakamlığa 
verilen yardımcılar 

ErııUtonU ve Btyoğlu kazaların· 
da itlerin çokluğu nRı::arı dikkate 
•lınıraır buralarda blrtr belediye 
ll'ıuavinlıği ihdas edilmişti· 

lie:voflu muavirıliğlne belediye 
b1Ufettlşlerinden Hutusi tayi:ı edil· 
ıniştlr. Emtnönllne de yine beledi. 
Ye IDUfetU lertnden AIAettin tayin 
rdilmflk llıeredlr· Bunlar belediye 
'''rinde kaymakamlara l ardım 
tdecektcrdır 

iki mü.stah;ar toplandı 
Ankara merkeı bıfmaıhba mil

•11eee11ınce yapılan tahlillerde va. 
:rflan uyzun görulmlvcn Üskü
f •rdll '<:ıacı Ömer Kenan tara
~~d:ın hazırlanan Romıa Kenan 
t ıt&hzuatı Ue Çiftebq Zua toe: 
rq aabununun a&llf yerlerinde 
~tlanmıı mUbOrlenmesl ve 
kim nllmune almarak belediye 
d' Y&haneıl.De a6nderilme1t bele. 
...!!' ıubelerbıe bUcUrllmiftir· 

Fiyat murakabe komisyo
nunda dün narh kondu 

Fiyat murakabe komisyonu 
dün öiledtn SıOnra saat 16 da top. 
lanmış. odun toptancı ve yarı top· 
tancı tüccarlarını dinlirerek t.oı> · 
tan ve perakende odun satı' fiya· 
tını tespit etmjt~ir. 

.~ıJMn..DJ~tf yen~ ııth• 
riııüdeki iskelelere kantar üstü 
çekisi 330 kurup mal olduiu ıutla 
ıılımştır. Bunun üzerfne komi!)·on 
vazi~ti tetkik etmiş ve toptancı 
tüccarların yani depocuların e\ le· 
tere teslim ve odunluklara kadar 
latif edilmek şartile çekisinin 435 
kuruştan satılmasını kararla~t ır 
mıştır. Böylelikle 90n günlerde 
550 kurup kadar çıkan odun fi· 

yatı ı Jj kuru, ındırı mı~ olmakta 
dır. 
Ayııca diJkkanlarda pcıakcnda 

ıle oc:un satışı ki!~u iki kuruştan 
yapılacaktır. O·luıııt kCJrıulan bu 

narh her ta rıılla sıkı tturette kr1n 
trol ellilecek vt bu rıatı-n fazlası 

na satmak lııtı;> enler mllU kc;.runmR 
kanunu hükU-:n!crJ dairesinde ad 
llyeye verill'CJilir· 

Komie)•on • ~ ·ıca "llangal kömUrU 
fiatlarına da narh konmuı Uzerin 
de ledk.ikler vapmıkladır. Bu bu 
ausl&kl karar a:~lecek toplantıda 

verilecektir· 

~--~-------------------

Valinin belediye şube müdür
lerine gönderdiği tamim 

iş ve vazıfe kımsenin 
ardından koşmaz 

Formaliteyi ensel l'Ö•terecek olanlar 
vazifelerini yapmamış demektir 

Beledi) e ı cbi doktor Lfıtti Kır. 
dar diln .,ube mUdllrlerlne şu ta· 
mimi gönrlr.~tir: 

bir sığınak teıık.il edemez· 
lıı ve vazife kimsenin ardından 

kOfl!laz, maalahat ilin önUııden 
gitmektedir· Arkadqlarundan bek. 
!ediğim budur. Bundan ıt0nra ıora· 
cağım bir iş için formaliteyi en.gel 
ııöaterecek herhangi bir arkadat 
vuifeaini benlmaememit deaı&ktir· 

M:Umtaz arkadqlarmun bu mev 
ide dil~rniyeceklerlnden ve bu ta
mlmi göz önünde tutup ona röre 
hareket ederek muvaffak olacak
larından tmlnim.,, 

"Bazı idare ve şube amirlerinin 
her ı;ün göz önUnde not defterinde 
bulundurulması ica peden ve intaç 
edUınemeıi 'azifetinu bir memur 
için huzu~uıluk ''trecek mUbim 
itleri formalitelerin cere)·anma 
bıraktıklarmr evrak önüne gelme
dilcc;e meııcul olmadıklannı görü
yorum. Çalışkan bir lmlr için hal. 
ledileml tC"k mU11kUI olmadığı gl· 

1tl formal,te de işten kurtaracak =========·===== 

30 Aoustos 
programı 

30 Aiuıtoa Zafer Bayramın~ 
ıdırimiıı:de yapılacak mcra11m 
proıramı fstanbul kumandanlı. 
lmca hazırlanmaktadır. Proıram 
birkaç ıün isinde ıllkadarlara 
teblil tdilecektir. 

O gün ve cıce İstanbul Hılk. 
evlerinde de müsamere ve tem. 
ailler verilecektir. 

~ - ' > 
~ 
c( .... 

Cuma fcumarte .
1 
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Vapurlar-
da yer yok 
Fuıu nıiınascbctıle lzmıre her 

taraftan akın başlanuotı.r· Yalnız, 
yüzde elli tenzllittan istifade ede. 
rek lzmıre gıtmek iatiyenlere ve.. 
ıınit kAfi gelmemektedir. Dün de· 
niıı:yolları acentesine bilet almak 
itin müracaat eden binlerce kişi 15 
&ün içinde kalkacak vapurlarda yer 
bulamamı§lardır-

BütUn bu vapurların kamarala. 
rına varıncaya kadar biletleri ıim· 
diden satılmı§tır. Tı·enlerde de va
ziyet aynıdır. Bilbıuıısa lzmire gi
derek alış vertıılerde bulunacak 
tllccarlar bu Vf.dyetten elkAyetçl· 
dir. Deniz yolları idareeinin latan. 
bul • hmir hattına llA.ve vapurlar 
ta.beis etmesi beklenmekte iıe de 
idare normal vakittekinden bir tek 
razıa vapur bile knldıramamakta
dır-

Otlar bir türlü 
kaldırılamadı 

Gelen müsaadede çayır. 
lar için bir kayıt yok 
Çayırcılara otlannı demet yap. 

mak için hll& tel tevziatına bq· 
lanmamıttır. Ankaradan gelen mü· 
saadede tellerin çayırcılara tevzilne 
dair ayrı bir kayıt olma.muı bu 
milfkUli.tı doğurmuıtur- Allkadar 
lar tellerin çayırcılara teıliml için 
ayrı emir beklemektedir· 

Bu anlqamamazlığm halli için 
A.ııkaraya yeniden müracaat edil· 
mittir. Fakat vakit geçtiği ve yağ
mur mevaiml geldiği için otlann 
bozulmasmdan korkulmaktadır. 

Nüfus işinde çah
şacak memurlar 

htanbul 16 bin 
mıntakaya ayrılıyor 

latanbu n numarataj Jşi bit. 
mi~tir- Şi kontroller devam et· 
mektedir· Tahriri nUtuı itinde ça. 
lışacak memurlar da bugünlerde 
tayin edileceklerdir· btaııbul on 
altı hin mrnakaya tyrılacak, bu me· 
murlar bir gUnde bu mmtakalarda 
nüfus yazımını bitireceklerdir-

Altın Fiyatı 

Dumlupınar'da yarılacak bi.ı· 
yük t~me tatan-buldan Parti nı. 
INfta Sanyer tcıuar ıteiı Vekili 

Sadi ile Umumi Mecliı uısmdan Altm diın de 2(1 kunıt dllpıüı, 
Zahid Ural gidecek ve bir çelenk ~ kuruttan muamele ıönnU,. 
giStilreceklerdir. tilr· 
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l 9Ötiip düşiüıdü~: - _,,_, - ._,, --
Pilotu sağdır 

.. J:Ia\a muharebelerinin, artık günlük basit hadiseler haline gır. 
dığını görüyoruz. Beş on, de,ril bın uçak bırden hasım hava!arına 
dalıyor. Yumuşak, elle tutulmaz, sis gövdeli bulutlar, siper oldu. 
DO\ u."n <wcılar, hep bunların arkasına gizleniyorlar. bunların ar
kbcak:>ınoa pu:.u kuruyorlar, avlarını bunfann arkasında örümcek gibı 

lıyorlar . 
Türkçede: "Denize düşen yılana sarılır!,, diye bir atalar sözü 

vardır . . l\leğer havaya çıkan da buluta bürüminnü~. 
lkı ayrı davanın; iki ayn ülkünün .bayrağı altında toplananlar, 

er .• . geç dovüş meydanında kaq~ıla~ırlar. Alman ve lngıliz cıhanı 
goruş zavıye.erı, bambaşkadır. Eğer dunya bunların ıkı ını birden 
} a~a~mağa eheri~lı değılse, biri mutlaka ortadan kalkacak. 
k . farıh, ıstedığı kadar açık konuşsun; okuyanlar, bir tek haki
atı ayn ayrı renklerde gormekten kurtulamazlar. 

1 
Bku. oyle bir insani eksikliktır, ki ne geçen a ır yığınları, ne de 

ge ece _ ça~lar, bu noksanı gideremıyecek. 
S!mdı ~~rşılaşacak. boğazlaşacak bir kara parça ı bulamadık· 

lan ıçın lngılızlerle Almanlar havalarda dovuştiyorlar. Son haftaya 
tayyar«:· kanatlı bır kabus gibı çôktü. 

• Dunya terazisınde bu muharebelerin 1ngiliz tarafına ağır bas
tıg~nd~ ~~phe yok. Hemen hemen altıya karşı bir tek lngiliz tayya
re~ı .duşu.yo~. Alman ta)•yare tutarı bu nisbeti karşrlayacak halde 
~ı~_ır? Bılmıyoruzı Fakat iki tarafın tebliğlerinde benim en zıyade 
ustunde durd:.:.~um bir nokta var. Bu nokta, ~;lireğime dalga gıbi 
çarpıyor. Ingılızler, düşen tayyarelerini halka bildirirken: 

k 
-d Şu kadar uçak kavbettik. Fakat Allaha şükürler olsun, ki 

şu a arın!~ pilotu sağdır: 
M .dDefmCbrt borç biliyorlar. Okurken "Pilotu sağdır,. sözünde bir 

muJ .e ~rahı sezıyorsunuz. Düşen tayyarenin değeri belki yüz hin 
lngılız lirasıdır. Fakat bir tek vurttaş karsısında bu büyük kıymet 
hemen hiçe iniyor. · ~ 

. B~ in~ışta, yurttaşı bu kıymet terazisinde tartışta ~ 
çok derın \e ınsana emniyet verici bir mana var. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

F avdah bilgiler, merakh şeyler 

Avrupaya kahve Tür· 
kiyeden gitmişti 

Bugün en zengininden en fa. 
kirine kadar her evde bulunan ve 
bir itiyat haline gelen kahve ia. 
tihlaki Avrupaya Türkiyeden 
geçmiş ve ilk olarak Franaarun 
Marsilya limanından Avrupa kt. 
tasına girmi§ti. 

Fransaya kahveyi ilk olarak 
Teveno isminde bir seyyahın ge. 
tirdiği iddia olunur. Halbuki la
tanbulda ve şarkta bir seyahat 
yapan Manilyalı bir tacir ilk de. 
fa olarak 1644 senesinde Manil. 
yaya h~nbuldan kahve, cezve, 
fincan, tepsi gibi kahve levazımı. 
nı göndermişti. Mösyö Teveno 
ise seyahatinden 1658 senesinde 
yani tam 14 ıene sonra avdet et. 
mitti. 

Bu vaziyete göre Franıaya ve 
dolayısiyle Avrupaya kahveyi ilk 
sokan Teveno değildir. Filha
kika Teveno seyahatten evdette 
~baplann!, dostlarını Marailya 
cıvarındak1 sayfiyesine toplıya. 
rak kendilerine kahve ikram et. 
mit ve bütün davetliler küçücük 
porselen fincanları, kenarları sır. 
ma veya gümü§ iılcmeli mini mi • 
ni peçeteleri fevkalade beğenmiı
lerdi. 
. Bu tarihten itibaren kahve is. 

tihliki yavaı yavaı · Marailyada 
yayılmaya başlamış ve bilhuaa 
denizcilerle uzun zaman §llrkta 
kalmıı olanlar arasında büyük 
bir ratbet bulmuıtu. 
. 1660 9Cnesine doğru bazı ta. 

cırt~ Mmrdan birkaç balya kah. 
ve ı~~l etmişler; bu kahveler bi. 
ran ıçındc atılmış ve bu şekilde 
k_ahve istihlaki yavaı yavaı Mar
aılyadan içerlere, Lion'a kadar 
yayılmııtır. 
~ Az zamanda kahveye kartt a. 

laka o derece artım9tır ki, "'1666 
d!' kahvenin menıei" iaimli bir 
kıtap Yazan bir zat, birkaç ev 
satın alacak servete k&VUflllU!
tur. 
• 1671 aeneısine doğru da Mar. 

aılyada ilk halk kahvehanesi açıl. 
~ııttır. Bu kahvehane borsacı ve 
ış adamlarının toplandı.klan yer· 
de idi. Burada oturanlar hem 
kahve içiyor, hem oyun oynayor, 
h~~ de işlerini takip ediyorlar. 
Gidıp, gelen gemilerden malOmat 
alıyorlardı. Bu 1elrilde toplantı. 
lar bUyük bir allka celbettlf'n. 
den kısa bir zaman aonra Marail
yanın muhtelif yerlerinde birçok 
kahvehaneler açılmış&ı. En bllyük 
kahvehanelerde ve busut! yerler. 
de kahveyi Türkler hazırlamakta 
idiler. 
. ':Türk kahvesi" iamini alan bu 
ıçkı bir iki sene zarfında Mar
silyada tamamen yayılmıt bulu. 
nuyordu. Bu vaziyet karpsında 
bazı doktorlar kahvenin sıcak ve 
kurak bir memleket balkı için za. 
~arlı olacağını ileri sürdUlene de 
ıleri fikirli bazı doktorlar, lcllh. 
v.c~in biç bir zaran olmadığı file. 
rını müdafaa ile kendileri de IU· 
zat kahve kullanmaya baf1edı1ar. 

Nitekim şarkta da hocalann: 
"Kahveyi içenin yüzü ahrette, 
cezvenin dibi gibi kara olur .. " 
demelerine rağmen şairler "Kah. 
ve-nin %aleri" isimli methiyeler 
yazıyorlardı. Bir kıaım ::M.arallya 
doktorlannın kahve içilmesi ta. 
raftan olmaları bu kasidelerin 
tesirini icra ctmi~ ve o tarihten 
sonra Marsilya başta olmak Uze. 
re hemen bütün Fransız vilayet. 
]erinde kahve büyük bir rağbet 
görmeye ba!lamııtı. 

Vaziyet böyle olunca kahve t i 
careti çok klrlı bir it olmuş : 
Marailya tüccarlan hiikümet nez. 
dinde teşebbüste bulunarak bh. 
ve ticaretinin yalnız Manilyalı. 
lar tarafından yapılmasını ·temin 
etmiılerdir. Bu inhisar ii%erine 
tatanbuldan, Arabistandan, Mı. 
aırdan kahve getirtilmeye bqlan· 
mI§ ve Marsilya limanı bU. 
yük bir kahve ticareti iüeleai 
halini almıştır. Fakat bir mlld. 
det sonra Oamanlı paplarmın 
kahveye yüksek vergi m,maları 
üzerine Mde.nizden yapılan kllı. 
ve ticareti durmuı ve Sen Mllo 
tacirleri ilk: olarak 1709 menesin· 
de Mokadan kahve cet:lrmltler • 
dtt. 

Böylece Türkiyeden giderek 
Fransayı ve bilAbare bUtün Av. 
rupa kıtuma yayılan kahve ip
tiliaı bilhaaaa on lqinci Lui .za. 
maıımda Fransada pek fazla rat • 
bet ıörmüştü. 

Bugün ise artık kahve iatiıhll. 
ki tabit olarak mükcyfat aruın· 
da ve ıbirinci plinda bulunmak. 
tadır. 

Meccani leyli talebe 
müddeti uzablc:lı · 

Lise ve orta okullara bu yı1 alt
nacak meccani leyli talebenJn ta. 
y!t müddeti 17 ağustosta bit.mitil· 
Fa.kat yapılan mllracaatlar üzeri
ne Maarif VekilUğl mlcldetl qua
tosun sonuna kadar matm.Jfbr· 

:Meccani leylt talebe kaydına 
devam edilmektedir- etmdlJ• b.. 
dar yalmz ~en &00 mtıra
caat olmuştur· · 

JJ11&&t uata okuluna 
alınacak talebeler 

hlut alta okullarlle bmae -
ll&t o1mllarma k&bul edilecek meo-
canr ıeytt talebenin imtftı8J••n ı.
taııhul balge sanat otu'Jmıd• ya. 
pılıllJIUr- lmWıana 192 1dlt iltink 
et:JDfttir. Evrak tetkik edtlmek ._ 
zere Ankara telmfk tedrllat 11J1191 / 
mildtlJ'ltığQne ~ 

Nafia: Vekili ~e 
Nafta Vüill ..-!- :All J'u:t 

CtbMoy dtbl ~ '8hrtmi· 
...... th. 
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Avrupada 
gıda vaziyeti 

l iki cin aye t 
Diln ak!iam Taksimde aşk yiJ.. r doktoru tarafından muayene edil. 

zUnden feci bir cinayet işlenm.lş, miş ve morga kaldınlmı1'tır. 

11 Tarihten Fıkralar: 
1 Helvadan 
i 
i 

I' 
1 

lngiliz İktısadi harp 
nazırının beyanatı 

Londra, 22 (A.A.) - lktısadi 
harp nazırı llug Dalton, avam 
kamarasında sorulan müteaddit 
ı;uallere cevaben Avrupadaki gı. 
da vaziyetinden bahsetmiştir. 

Büyuk miktarda Alman kıtaa. 
u ile Gestapo kuvvetlerinin de 
mıihim tıir kısmının, her halde 
memleketin yiyecek mevcutları 
uzerinden yaşamak üzere, Polon. 
} ada karargahlarını kurdukları 
bildirilmektedir. 

Haber alındığına .göre Alman
lar, Avrupanrn cenubu şarkisin. 
deki alıcılara büyiik miktarda Po. 
lonya unu satmayı teklif etmiş. 
lcrair. Dalton keyfiyetin Birleşik 
Amerika tarafından haber alın
mnsını temenni eder. 

l>alton, sözlerine şöyle devam 
ediyor: 

" - Almanyaya harpten evvel 
büyük miktarlarda kahve ithal e
dilmiştir. ı~akat mütemadiyen bu 
kahvelerin cinsinden şikayet e. 
dilmektcdir. Fazla beklediği içni 
bu kahveleı: bozulmuştur. 

İşgal altında bulunan hemen 
bütün memleketler süt ve sütlü 
maddeler noktasından kendi ken_ 
dılcrine kifayet etmektedirler. 
Halbuki İngiltere, Danimarka ve 
Holandadan olmak üzere bu mad. 
delerden takriben 240.000 ton it. 
h~l etmekteydi. Bu miktar dü§~ 
man için emre amade bulunuyo~ 
demektir. Buna da İsviçreden it. 
hal etmekte bulunduğu stoklarr 
ilave etmek lazımgelir. Halbuki 
bütün bu memleketler bayv:Uı 
yemlerini hariçten ithal etmek 
mecburiyetindedirler. Buna iırf.. 
kan olmadığı takdirde istihsal i.. 
tm düşeceği tabii olduğu gibi, 
§imdiye kadar kasaplık ih tiyaçla. 
rı için kesilen hayvanlar dolayı
&iyle bu istihsal esasen azalmı§ da 
bulunmaktadır.'' 

Dalton, mütareke mukavclena. 
mesinin 17. nci maddesi mucibin_' 
ce Fransız: hükumetinin, işgal al
tında bulunan araziden işgal al
tında bulunmıyan araziye mal 
gönderilmesine mani olmayı ta• 
ahhüt cttigini işaret etmigtir. Bu. 
na mukabil serbest Fransadan iş. 
gal altında bulunan Fransaya mal 
göndermek serbest lbulunmakta. 
dır. 

Muhafazakar bir mebus keyfı. 
yc.t hakkında şu mütaleayı ser
detmiştir: Binaenaleyh serbest 
Fransaya gönderilmesine müsaa. 
de edeceğimiz bütün yiyecek mad 
delerini Almanlar, kolaylıkla iş.. 
gal altında bulunan araziye nak. 
Jedebileceklerdir. Bu şerait daire. 
sinde de serbest Fransaya mal 
göndermek cinnetten başka bir 
şey olamaz. 

Dalton mezkfir mebusa ceva
ben "doğru söylediniz" dedikten 
sonra sözlerine devam etmiştir: 

"- Haziran nihayetinde Al. 
manyada yedi milyon ton ve iş. 
gal altında bulunan memleketler. 
de de iki milyon to ekmeklik hu. 
bubat bulunmakta idi. Alınc nlar 
bu stoklara dokunulmadığını id· 
dia etmektedirler. Bu ı-~kikatlcri 
bitaraf memleketlere bildırmek 
istiyoruz. Zira Almanlar, bu 
memleketleri Hitlerin açlığa mah 
kum ettiği milletlere yiyecek 

bir paçavracı çok sevdiği metrem.. Tahir iki saatilik sıkı bir ta· 
n1 öldürmll§tUr: kipten BOnra yakalanmL.,, mUddci-

Yapılan tahkikta · göre Mdlse umumilik tahkikata başlamIŞtır. 
suf eUphe yil.zünden ileıi gelmiş BugUn katil cUrmU meşhut b· 
ve çok gUzel olan metresini paçnv· nununa göre ikinci nğır cezada 
racı Tahir sebepsiz yere öldUr- muhakeme olunacaktır. 
mü!}tür. S:ıbıkıılmın <'inayeti 

Katil paçavracı Tahir geçen se- Dün gece Tophanede kafes ııo. 
ne Pembe admda bir genç kızla ta- kağtncla da iki sa.brkalı arasmda 
nışmış ve sevişerek metres yaşa.. bir kavga çıkmL,, ikisi de blribir
mağa başlamıGtır. 1kl sevgili Tak· terini ağır surette yaralamışlardır· 
simde Sazlıderede bir odadan iba- Vo.kanm knhrnmanlan Kör Hasan
ret olan yirmi numaralı evi tut- la Hızır isminde iki sabıkalıdır. 
muşlardır. Ancak evvelce çok se- Hasanm Htzırdan kumar parn.sı 
vişen çütlerin arasına son günler. yüzünden alacağı varmış, Hasan 
de karn kedi glrm.lş çok ciddi ve dlin geco parasını istemiş. Hızır 
namuslu bir kız olan' Pembeyi Ta· ters cevap vermiş, aralarında 
hlr @yn bir erkekle sevişiyor diye kavga bnşlnmıştır. 
ithama başlamıştır. Nihayet dün Htzır bir aralık fazla kızmış, hı· 
akşam Uzeri de bu yilzden kavga çnğı.nı çekerek Hnsanı yüzünden 
etmi!;iler ve hırsma mağlup olan ensesinden yaralamıştır. 
Tahir çektiği tabancasını Pembeye Hasan da can acısıyla bıçağa dav 
doğrultmuş, ateş etmiştir. Çıkan ranmış, o da Hızın sekiz yerinden 
kurşun Pembenin başına isabetle yaralamış, ikisi de kanlar içinde 
beynini dağıtmış. kadıncağız kan- yere yuvarlanmışlardır. Yakaya 
lar içinde yere yuvarlanarak öl· zabıta memurları yetişmişler. ikf
müştür. sini de imdadı sıhhi otomobilile 
Vakayı mUteakip Tahir kaçmış. Beyoğlu hastanesine kaldırmışlar. 

yetişenler zabıtaya haber vermiş- drr. Hızırm yaralan çok ağırdır. 
lerdir· Pembenin · ccscdl adliye 1 

Askeri terfi listesi 
hazırlandı 

Dört hava Generali 
kazanıyoruz 

Anknra, 22 (A.A.) - Askeri 
terfi listesi tamamlanmak üzere. 
dir. Liste bugünlerde Milli Mil
öafaa Vekaleti zat işleri reisi Ge
neral Abdi Tandır tarafından İs. 
tanbula götürülerek yüksek tas. 
dike arzedilecektir. 

Bu liste ile ordumuz ilk defa 
~rak dört hava generali kaıan. 
m-.ıktadır. Bunlar Tuğbay Zeki 
Doğan, Şefik Çakmak, Razi ve 
Celaldir. 

Bunlardan başka tuğbaylardan 
MC'hmet Nuri, Zeki, Kifan ve 
tümkomutan vekillerinden Hasan 
~amanın da generalliğe terfi e. 
decekleri anla~ılmaktadır. Gene. 
kan orgeneralliğe, Zeki Erokay 
rallerimizdcn Abdurrahman Gür. 
ve Kurtcebe korgeneralliğe terfi 
etmektedirler. 

Ellerinde İngiliz 
banknotları 

bulunanlar 
24 Ağustos akşamına 

kadar 

Merkez ve iş banka-
l ar ına yatırmalıdır 

Ankara, 22 (A·A·) - lngiltcre 
hUkümetl tarafından ittihaz edi
len son karar mucibince <-cncbt 
memleketlerde bulunan lngiliz 
banknoUan -Çekler vesair evrakı 
nakdiye müstesna- 24 ağustoe 
akşamına kadar bankalara tevdi 
edilmediği takdirde tedavUI ctmJ
yeecktir. 

Bu sebeple ellerinde lngiliz bank.. 
yccektir. Bu sebeple ellerinde İn
giliz banknotları bulunanların 
azami 24 ağustos cumar. 
t~i gilnü saat 11 e kadar Ankara 
veyn diğer r;ıehlrlerdo merkez 
bankasına mukabilleri tahsil edil
mek Uzere paralarını tevdi etme-

senet 1 
İ Bir Yahudi sarra!ın Yeniçeri ı 
: zorbalarının birinden alacağı ı 
i varmış. Hem de senetli sepetli. 
f Yahudi senede güvenerek durup 1ı ! dinlenmeden alacağını iıtermiı. 

1 : Yeniçerinin bir gün ayranı ka. ı 
• b' • : barmış. Sarrafı sıkıştırmıı ır ! 
~k~ua: 1 

! - Çıkar §U senedi, demi§. ı 
: Yahudi çıkarnuş. Yeniçeri bu 
! sefer de: ı 
i - Yut ıunu 1 demi§, yoksa 1 
i kafanı keserim senin 1 ! 
: Zavallı Yahudi, ne yapsın. ! 
i Senedi yutuvermiş. : 
: Aradan zaman geçmiş. Yeni- I 
: çeriye yine para lazım olmuş. : 
1 Baştan tırnağa kadar silahl.ı ?· i 
: !arak sarrafın karşısına dıkıl. : 
! miş. Yahudi korkudan istenen i 
i parayı çıkarıp vermiş. Fakat ıı. : 

1 
ra senet yazmaya gelince, sar. i 
raf: i 

i - Ağa, demiş, biraz dur da 

1 
kağıt helvasr alayım .. 

- Neden? .. 
• - Senedi üzerine yazmak i-

1
1 çin .. Nasıl olsa yutacak değil 

miyim. 
Bazı milletlerin biribirleriyle 

·ı anlaşmaları, Yeniçerinin sene. 
r dinden de hükümsüz kalıyor. 
i Halbuki bu anlaşmalar için ne 
1 emekler, ne alın terleri, ne mas.: 

1 
raflar yapılmıştır. Fakat şu fark İ 
var ki bu anlaşmalarr yutturmak 1 
isteyenler, Yeniçerinin senedi 

i gibi hazmettiremiyorlar galiba? 

L -··-~ 
Ruzveltin Papa nezdin
deki mümesaili dönüyor 

Roma, 22 ( A.A.) - Ruzveltin 
Papa nezdindcki fevka!Me murah
hası Taylor Birleşik Amerikaya 
avdet edecektir. l\laamafih Vati
kan mahafilinde söylendiğine na
zaran Taylorun vazifesi nihayet 
bulmuş gibi telakkı cdılmemetidir. 

Az zaman ewel ağır bir hasta· 
!ık geçirmiş olan HuzH•ltin murah· 
hası, sadece bir tebdilha\'a seyaha
ti yapacaktır. 

f 

1 ran - Sovyet 
münasebatı leri icap ettiği merkez bankasın. _ 

dan bildirilmekteı>Jr. c-Tahran. 22 ( A.A.) _ Stcfani göndermeye teşvik 
ler. 

etmektedir. 

Almanlar Holandadan büyük 
miktarda tereyağı. yumurta ve. 
sair yiyecek maddeleri çekmeye 
teşebbüs ettiler. Bu miktarlar 
normal zamanda bu memleketten 
ithal ettikleri miktarların fevkin
de bulunmakta idi. Bereket veri 
sin ki İngiliz hava kuvvetleri bu. 
na mani oldu. 

Almanlar N orveçe girdikleri 
zaman bu memleketi nuzun sene
ler kifayet edecek kadar hubu. 
batı vardı. Dokuz aylık şekerleri 
vesair yiyecek stokları da mcv. 
cut bulunmakta idi. Bunların bü. 
yük bir kısmını Almanlar çek. 
mişlerdir. Bunları hazan bank
notla ödediler. Fakat ahalinin 
ihtiyacı olan yiyecek maddeleri. 
ni almak için bu banknotların ar. 
tık işe yaramıyacağını düşün. 
dükçe seviniyorum." 

ı - M~rkez bankası ~ub.,sl ol. , Ajansı bildiriyor: 
mıyan şehirlerde bulu:ı~n~:ır para· Resmi gazete Iran ile Sovyctler 
!arını l§ Bankası ~ubelcrıne tc\•di B' r~· d hamıane bir hava 
edebilcceklC'rdir· . ır ı~ı arasın a ' 

2 l n k b 1 d hl ıhdasına çalışan vabancı matbua-
- ş an ası şu es a mev t t bb" .. ·· · be h ı gavret 

cut olmadığı takdirdn yc'linde ln- m e:C .u~unu, . Y. uc c ~ 
giliz evrakı nakd:yesi bulunan ze. olarak tmsıf etmcktedır. 
vat bunların nunıarnlarrnı bir !is. --<>---
tcye derçcderck rr.nh:ı'li noterine Moskovada manevralar 
tescil ettirdikten ı:onra bu listenin yapılıyor 
bir suretini yedinde alıkoyacak ·;e 
diğer sureli ile banknotları nznmt 
24 ağustos cumartesi günü kıymc. 
U mukaddcreli mektupla postaya 
tevdi ederek Anknrada cumhuri -
yet Merkez Bnnkasma gönderecek
tir· 

Orta okullara parasız 
girecekler hakkında 
.Ankara, 22 (A·A·) - Maarif 

Vekilliğinden bildirllmiştir: 
Görülen JUzum üzerine orta okul 

ve lf.sclerin parasız yntılı imli.. 

r ~r müfettişi haberdar ettim. o 
Skotland Yard'a da haber verilme-

Moskor:a, 22 ( A.A.) - Mosko· 
vanın a kcri mıntakalarında her 
halele mütchas~ıs1 ann bir rol oyna
nıakta olduklan teknik manevra
lar cereyan etmektedir. Mareşal 
Timochenko, Budyeni. Kulil \C 

Chapcchikov ile erkanı harbiye re
isi l\Ieretzkov bu manevralarda ha· 
zır bulunmaktadır. 

hruılanna sirecck!C'rin kayıt mua· 
melelerine 27 ağustos nkşamnıa 
kadar devam olurımnsı, okullara 
tebliğ edilmiştir. 

ş:ık Arthur Yenniııgs, l\listcrs Yen· 
nings, oda hizmetçisi olan Jeaıı
nette ve \'iolet Burragc. 

Çeviren: ~uat f0er'41Ş -3-

ini söyledi. &1yledıği gibi yaptım. 
~onra da evdekilerin iradesini al
dım. Bunlar da Cravley'in aldığı 
ıfadclerle beraber dosyanın için
dedir. 

- Bir sual daha. Aldığınız ifa· 
delerin kopyaları jürinin önünde 
oldu&ru iı;-ın burada. bunları size 
tekrar ettirmek lüzumsuzdur. Esa· 
sen bu şahitler de sıraları geldiği 
zaman mahkeme huzuruna gele
ceklerdir. Benim sizden öğrenmek 
istediğim şey, evdekilerin sizde 
hasıl ettikleri tesirdir müfettiş 
Symc. 

C,,"'.ok derin bir kccler içinde olma
sına rağmen I\li ters llrunton bü· 
tün suallerime gayet açık cevaplar 
verdi. Mi ter Brunton'un a abiyeti 
oldukça kendisini hırçın bir hale 
sokmu~tu. !\laamafih cevaplan ka
rışık değildi . ~tister Harrison si
nirli idi, bu yüzden ifadesini açık 
\'e anlaşılacak bir tarzda 'erebil· 
mek için biraz zahmet çekti. ~lis
ters Bayfo:-d felaketin karşı ında o 
kadar bitkin idi ki ancak sordu
ğum şeylere cevap verebildi. Mis
ter Hargreaves'in halinde hiç bir 
fc\·kaladclik voktu. Gavet normal
di. Mb Lam~rt pek haisizdi. O ka
dar ki suallerimi azaitmak mecbu· 
riyetinde kaldım. Acc-!e ile çağınl
mış olan hususi doktoru :\li ter 
Fothergrill, kendisini bu gece da
ha fazla isticvap ederek )'orma· 
maklığımr ta\•siye etti. Ben de Mis 
Lamortu ancak ertesi günil istic
rnp edebildim. Hizmetkarlara ge
lince: Arthur Jennings ile ze\•cesi 
Mıster Jenning · gayet normal bir 
ha!de iradelerini verdiler. Violet 
Bııra~e bana pek müteessir görün· 
dü. Hatta şaşkın bir hali vardı. 
Jeannette Bacpuet oldukça heyc
canlr idi. 

-2-
Müfettiş tY ohh Syme 

- lsminiz ve soyadınız? 
- Yohn Symc. 
- Doğruyu söyliycceğiniıe dair 

yemin eder misiniz? 

• dilmiş olduğunu haber veriyordu. 
Hemen bir arabaya atladım Dok· 
tor Crosby'yi yanıma alarak cina· 
yet olan eve geldim. Saat tam üçü 
on iki dakika geçiyordu. 

- Cravley'ın 2fadesini işittiniz 
mi? 

- Evet efendim. 
- Tabii cinayet olan e\'e gelin-

ce heınen ce edin bulunduğu oda
ya çıktınız. Ve her tarafı mua)'Cnt' 
ettiniz. 

-: E' et. Her şey Crm ley'in an. 
mufettisJcrindcnsiniz, !a~tıgı, ve planda gorüldüğü gibi 

ıdı. 

- Kadiri mutlak olan Allah na
mına yemin ederim ki mahkeme 
Jıtizurunda hakikati, bütün haki
kati ve yalnız hakikati söyliycce-
·m. 
- Polic; 

değil mi? 
• - Evet. 

- • tulctiış S}m<', mahkeme 
huzurunda, 12 Temmuz sabahı, ne 
"Urctle Ra; ah G.ırden 'de 4 ı nu
maralı C\c gc dtin'zi anlatır mı
ı::ımz? 

- Geçen Per m' e ı::un ~. cab;:ıh 
aat ikiyi elli beş dakıka geçe, te

lefonla ça~nldnn. B:ına telefon e
dm po!is memuru Crla-.Jcy idi. 
l~ \ :'1.h Gardcns'dc. 44 numar:ılr 

, ... , ~li lcr Bnıııton'uıı katle-

- Sizce bu ölüm bir cinayet e
reri mi idı? )oksa bir kaza veya 
intihar mı idı? 

- Bu ölum ne bir intihar ne de 
bir kaza netice i idı. Buna e~inim. 

- Odayı muayene ettikten son
ra ne yaptığınızı mahkeme huzu· 
runda anlatır mı ınız? 

- Adet oldu~u ıtıb ılk orcc r(' . 
men bu i~e 'aziyct ettim. \-alışma 
oda"mın kapı ma hır T' ılx-tçi po1 ı
.ı koyrlum. Fottı~rnf getirdim ve 

~imdi mösyöler, unutmayınız ki 
Müfettiş Srme cinayet mahalline 
geldiği zaman en evvel cesedi ve 
odayı muayene etmiş, sonra bir
çok forma! telerle meşgul olmuş
tur. Böylelıkle ev halkının ifade i
ni alıncaya kadar epeyce bir vakit 
geçrni~tir. Yani ilk rfade ıle ikinci 
iradelerin arasında bir hayli za· 
man ,-;ırdır. nlüfettiş IQtfen bunun 
ne kadar b;r müddet olduğunu ta
yin eder mı ic::iniz? 

- Tahminen üç çeyrek saat. • 
- T~kkur ederim. Şimdi ilk 

c::ualime cevap \erir mi iniz? 
- Şahitleri şu suretle istıc,·ap 

ettim. İlk önce !\listcrs Brunton, 
sonra sıra ile Adrian Brunton, 
Mi ters Bayrofd, Mis Lamort, u-

- Te)Ckkür ederim. Şimdi size, 
bizce pek mühim olan bir sual da-

YAZAN : 
- 36- 'llıut 

Beria Medihaya doğru Mabi bir miltehassııı işçilerin bir çoğunu 5'~ ~r 
adım attı. Öfke güz.el, muntanm kararak yerine kendi.sine ta\-S~ u 
yüzünü büzüyor ve çirkinleştiri· edilmL'i ekipler almış. §imdi bu~ıl!I' 1ast 
Yor· Delice bir kin baklflarmda n birer birer temizlemekle uğt11Ü 'nlın 
parlıyor, gözlerini bulandırıyor· nıyorum". Uğ~ıyonım nma tab Old 

etrafta bir takım hoşnutsuzluJdal' Pct dU• ( 
- Bu kelimeyi ağzına alına··· da uyanıyor- Pc 

O benim kocam değlı. .. O serseri. Bir kaç dakika. evvel lıayaldctıo lia 
nln biri.sidir bir alçak. bir hırsız... histen, sevgiden, nefretten bahS~ den 
Yaptığı iş bi~ hınuzlıktan başka bir dilen bu odada Galı'bin söyledb;• Ya 
şey değıı ... Artık onunla aramızda sözler kulaklara çok tuhaf gelL. ları 
müşterek hiç bir şey kalmadı. yordu· Mediha da sinirlerinin ~Jr tnc 

Berianın bütUn vücudu titriyor, denbirc gevşediğini sezdi. Galıbill tol 
genç kadın bir sinir buhranı geçir. vücudu, havada mevcut elem ~~ nu 
mek Uzeredir· Mediha korkudan ne ıztırabı bir parça dindirmiş gıb J>ct 
yapacağını şaşırmış bir halde hb:. idi· O. bu odaya girdiği dakikadsıt lo 
metçiyi çağırmak üzere bir hare· beri her şey normalleşmişti. Factıı. Ha 
ket yaptı. Io'akat daha ı.lle basm~ ağır ağır oradan uzaklaşıyor, e~· Pc 
dan kapı açıldı ve korkudan büyil· ya Ye hadiseler normal ı;ıekllleriıt1 • l 
mUş gözlerile biz.metçi kadın gÖ· alıyor, ve Berianm içinde çı111ınd1• 11, 
ründU: ğı dalgalı hisler, bir kfı.bus gölge!! l) 

- Ah. hanmıcığmı, hanımcığım. haline giriyordu. 

Aradan sert, keskin bir erkek se. Fakat Beria bir türlü bu 11ükfı• 
st duyuldu: nu hissedemiyordu. Binaenaleyh 

- Çekil oradan· heye<'.anh bir sesle Galibin sözleri· 
Hizmetçinin arkasında bir erkek ni ağzına tıkadı: "' 

gölgesi belirmişti; gelen adam le· _ Rica ederim. dedi. burada, 
reddütsüz bir hareketle hizmetçi- fabrikadan, ameleden. knrdeşirn· aa 
yl koridora çıkardı: den ve işten bahsedilmez. de 

- Üzerine vnz.Ire olınıyan l.şlore Yüzlinün çizgileri canlandı: 
karışma! le 

Mediha üzerinden ağır bir yük - Bütün bunlar banıı vız gelir• ta 
kalkmış JCTbi, teselli bulan bir ses. nnlıyor musunuz vız ı:elir diyoroın da 
le adeta haykırdı: ~l:r.e... Madem ki hiıliı utanmadatı çi 

- Sen misin Galip? karşıma çıkmak cürctini kC'ndinW &ıl 
Sonra daha çekingen bir tavırla cie bıılıı:rorsuııuz. O halde dinleyi.. nı 

Beriaya döndü: n1z beni. 
ıu - Artık aranızda anlll!!abllirsl· Beria kocasına yaklaı;nnıi, dik .. 
te niz! kntle yüzüne bakıyordu· Genç ka· 

Bir an içerisinde Beria kendini dının gözleri ımdadı. burun delik· Ic 
toplamış, .soğ1.1kkanlılığını trkrnr lerl açıt41 ve kelimeler sıkılan dl,e· 
kazanmıştı. Jeri ıırn"ından geçerken ı::ıhk gibi 

Mediha, genç kadının yüzüne öttüler: , 
camit bir maske geçirdiğini, yüz 
çizgilerinin düşman bir ifade ile 
gerildiğini. çenelerinin sıkıldığını 
görerek odadan çıkmak i::ıtrdi. l<'a· 
kat Beria cc\'ap Istemlycn bir ta. 
vırla: 

- Gitme! dedi· 
Kendisine rloğr11 yüriiycn r.alibe 

bozukahir çehre ile bakarak tek-. 
rar Mcdihaya döndü: 

- \'ukuunu hiç arzu elmrdiğirn 
bıı konuıımada ecnin de bulunman 
hoşuma gider. 

- Fakat ... 
- Rica ederim ltirıız etme. ma. 

dem ki sen de bu işe knrıetın. Ma
dem ki n:ınemle. kard şimlc>, beni 
bu korkunc p:ı.zarlığn girişmeğe, bu 
iğrcnq mukavele) i kabul etmeğe 
1.1ğraşa:ılarla iş birliği )aptın. O 
halde şimdi bumda kalmanı iste· 
mek te benim hakkımdır. Bunu 
rcdd<'dcmczsln· 

Merlihnnın ı:ıinirli bakışları Gali
bi aradı: ılrlikanlı sararmıştı. fn. 
kat laka)·t göriinUvordtı· 

- Annt>niz bana clerhal siıi 
bulmamı telefon rtti: halbuki bu 
sınıda fabrikaların haşındRn bir 
dakika bile ayrılmamın do:?ru ol· 
madığını bile bile her i~i ylir.UslU 
bırnkımık geldim. 

Mediha . gayrülıtiynri bir hare. 
ketle ~ordu: 

- FnbrikalardH Hr ""Y mi \'nr? 
Calip bııı::rnı ~lf' ctilrndan larafn 

çevirdi. i1ahat verdi: 
- Evet, işler iyi ı:;itmlyor· iki 

ay evvel Scrnıt>l BC'y fabrikadaki 

ha soracağım. Vakıa hır şey daha 
ev' elce de me,·zuıı hahsoldu ama, 
bunu \'cııiden. ın;ılıkemc huzurun· 
da size sormak İ!>tiyonım. Acaba. 
Rayah Gardenı:.'deki 4..t numaralı 
eve gece dısardan birinin girmiş 
olduğunu şiiphclendırecck bir ~ey 
gördünüz mü? 

- Hiç böyle bir ŞC}' nazarı dik
katimi cclbetıncdi. 

- Sizce, bu e\'e gizlice bir ada
mııı girip ç:kmı~ olması mümkün 
müdür? 

- Bence bu mlimkün değildir. 
Yani e,·de bir ~eriki cürmü olma· 
dan dısardan bir kim enin e\·e gir· 
miş olduğuna katiyyen ihtimal ve
remem. 

- Bunu neye istinat ederek söy 
liyorsumız? 

- Bütün ~alıitlcrin de tasdık et· 
tikleri gibi sokak kapısı gece saat 
onu çeyrek geçe. u~ak Jennings 
tarafından içeriden kilitlenrni~tir. 
Yine şahitlerin tasdik ettikle ri gibi 
kapıdan sonra da a~ğı kat peııçe
relerdeki bütün pancurlar kapan
mıştır. Taşlık kalının kapı Ye peıı· 
çereleri de her akşam oldu~u gibi 
saat dokuz buçukta Misters Yen
nings ve Violet Burra~e tarafından 
kapatılmıştır. Evin dış larafımıı 
yapılışından, yukarı pencerelerden 
c\·e. merdi •enc:iz girilmesine katiy
yen imkan yoktur. Esasen ne du· 
varda, ne de pencerenin kenarla-

- Siz bir scfilsin;z. Beni çok 
b:ıyağı bir' şekilde aldattınız. Ken
disine hürmet edilmesini isteyen 
bir inı::anın ynparnıvaca*ı bir ımh
lekıirlık yaptınız. Si7.i eı:;kidC'n yııl. 
nı:r. ·şiihrcl \'C para delisi bir muh· 
trris ııanıyordum. Sizin gibi bir n· 
~ıµu dl\ baqkn tiirlü olamazdı :r.a· 
tl"n, fakat hu"'Ün artık lçvüzilnüzll 
tamamilC' ii"'r"ndim. Siz kız k~ı· 
ran bir hayduttan dııha aıoağı bir 
adamsınız. Yaptığınız iıı, cv b:ısıp 
kı:ı: k:ıı-rrmaktan daha iğrençtir. Sit: 
istikbalimi çaldınız. neş"mi çaldı. 
nız. b:ıhti\'lır olmıık hakkımı çal • 
dınız. talihimi çaldınız. SizdC'n iğ· 
renh·orum artık sizinle beraber ya· 
sam~mız imk:msız .. 1 le bu ka. 
dar. 

Cıtllbin vi:zünde ufnk bir alev 
k,,ştu . A~r.nıı ac:tı. fakat Beria, e
linin nmiraııe b'r işarf'li!C' onu :ıus. 
turdu \'c sözüne dı-vcm etti: 

- Sakın kenclinizi mnzur gö.s. 
lenneğe kalkmnymız, \'C bilhus3:ı. 

.A:?fil aşkınmfon hiç bahsetmeyi· 
niz. Biltün bunh~r beni i~rendiri • 
yor. Sizin n!lk ismini verdiğiniz 

hi3 ahmııkl'n bir gururdan ba.A,kn 
bir şey d"ı:;ildir- Bu ı;-urur. rlinlzc 
diploma denen bir knı; kağıt pnr· 
eaııı geçti diye b,.rıJVinize eklenen 
ıhtiraslan do:~du. Bnbam s izi fab· 
ıi~:adan ıırırmakla ı:ok )anhş bir 
iş yapmış . Fnbı ika. amelelerin a· 
rnı:ıı ıılr.ln tabii ve hakiki muhiti. 
nizclir 

(IJrı,nmı var). 

rmda tıf<ık bir çizik ve bır iz bu
lunmamıştır. Bu cihetle mesat o· 
ela ına pcııcerf"dl'n girilmiş olması 
me\·zuu bahc;olamaz. 

- Teşekkür ederim. Erendiler ... 
Zannederim ki müfettiş Syme'dcn 
sorulacak başka bir sualimiz yok· 
tur. Yani şimdilik demek istiyo· 
ıum. 

Şımdi l>oktor Hiclıard Crosbr· 
yi getiriniz. 

- 3 _ 

POLlS DOKTORU 

Y ams Richard Croaby 
- lsıniniz, soyadınız? 
- Yams Hichard Crosby. 
- Doğnıyu söyliyeceğinize ye· 

min eder misini~? • 

- Kadiri mutlak olan Allah na
mına yemin <.'Clcrim ki mahkeme 
huzurunda hakikati bütün hakika· 
ti, yalnız hakikati söyliyeceğim. 

- Polis doktorusunuz, d~il mi? 
- Evet. 

- Doktor Cro,Sby, bize ne su-
retle Rayah Gardens'dcki 44 nu· 
maralı e\'c cafmldığınızı söyler 
!misiniz? 

(Devamı mr) 
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- petrolleri Fırıncılara karşı 
j llayfaya her gün 12.000 
tJ ton petrol geliyor 

mücadele açıldı 
ftatya.n h 

nıuttası . . .ava kuvvetlerinin ,,......,., .. ___,, .. -...,.,. • .-.,1 .. 

ı· bard 1 Fılıstındc llayfayı bom. 
~·e bü~an etmeleri, bu şehirlerde 

• ta&{· ı>ctroı depoları ve petrol 
. nırnZehaneleri bulunması bakı. 

Her fınndan hattada üç nümunel Trende öpü-

alınarak tahlil eOilecek şen çittıer 
~il oldug n .~yanı dikkattir. Mallıın 

Pctro~· uzere İngilizlerin Irak 
<t>ct u meşhur Payp - Layn 

:ı• liay~ll"nakil borusu) vasıtasiylc 
denizd ıınanına gelir ı Bu hat Ak. 
Ya ta .c~ Erduıı ve Mezopotam. 
larını tıkıyıe zengin petrol kuyu. 
tıı&t~·bulunduğu Kerkük'e gi!. 
rol k ır. Hemen herkes bu pet· 
nu uyularının Musulda olduğu. 
Pct zanneder. Halbuki Kerkük 
10;

01 kuyuları Musulun yüz ki. 
ııa;ftre §ımalindedir. Kerkük'den 
Pet aya kadar uzatılmış olan 

• L"roJ nakliye borusunun Pipe 
li ıne~ uzunluğu 619 İngiliz mi. 
babanı bin kilometre kadardır.. Unyrıı~"ll ı:elrn pPtrol oonıl:ırı nihn~ etinde bcklll eıı lnglllı. nöM>trllcrl 

zas a kısa olan diğer bir kanali- Kl numaralı petrol ista:.yo· şu işlenilmesini imkasız kılmış 
'l'r~~n da Kerkük'den Suriyede ı:unda bliyiik petrol tankları bu. ve ancak Kerkük • Hayfa petrol 
,. .. ,_ ussarn'a varmaktadır. An. · 1 '--ru"ıı Gıöc:endikten sonradır ki _,.. F Junmaktadır. Temizlenmış o an uu ~ " 
k• ransa, Almanya ile mütare. · Musul petrolü namiyJe ıMruf "' Yapt ı petrol buradan hareket. ıle pom. 
d ııı:tan sonra Sın-iyeye gi. d k Kerkük petrolü ic:lenilmeye baş. en bo d ı p!llama ist:ısyonlanna gı ece ve x 
k" ru a, ngilizlcr tarafından b t ı·· Ak lanmıqtır. "Pat ı kontrol postaları u pe ro u • -ı 
sad ı mış ve İngiliz donanması cJ~_n"ız sahillerine kadar çıkaracak. 
d ece Filistindeki hattan istifa- Kerkük petrolü fevkalade zen. 
\.,etnıcye başlamıştıı. !ardır. ~indir! Aynı :zamf!nda tayyarede 

Ekmek cesnisinin son günlerde 
co:t bozuk- ve ekmeklerin fazla 
:ıamur çıktıklarından belediyeye 

1 
ş:kayetler yapılması üzerine dün 
lı:.itün '."Ube miidürlerine bir ta. 

1 mim gÖnderilmiştir. 

1
1 

Belediye bu tamiminde diyor 
, ki: "Ekmek çeşnisi bozuk ve ha. 
' murdur. İstanbul mebuslarına 
yapılan halk dileldcrindc bu nok. 
ta üzerinde durulmuştur. Fırın. 

cılarla derhal sıkı bir mücadele• 
ye geçilmesi lazımdır. Gazinocu. 

)arla y:tpılan mücadelede nasıl 
nıuvaffak olunduysa fırıncılarla 
da yapılacak mücadelede aynı 
derecede muvaffak olabiliriz Bu. 
nun i!:in her fırından haftada üç 
nümune alınması ve buların he. 

~~n ~eled.iye kimyahanesine 
gonderılmesı lazımdır. Kimyaha. 
ne. bu nümuneleri süratle tahlil 
erhp neticeyi bildirecektir. Fı-
rıncılarla mücadele faaliyeti be. 
lediye teftiş heyeti tarafından da 
kontrol edilecektir.'' 

Deri piyasası 
yükseliyor 

Susaın tiyatlarının Cjiişrnek ıhtımali var 
J ~u Petrol yolunun muhafazasi- Her gün Hayfadaki ~azyi~ fab· de kı.:llanılabilir.. Bu memb3lar 
c sek" rikalarına akan pctrolun tnıktarı ı · · 1 • Akd · d k. ha vr Deri pi}•asası gittikçe hararet. 

l " ız_a_vrı posta me gul olmak. ngıhz erı11 enı1. e ı ''a 
.. ve b J? 000 tondu,. .1 • f"J ı ,. •etl• lenmektedir. Harieten hie talep 

bulıat ı;elmiştir. Bunlar arasında 
4? vagon buğday. 6 vagon arpa, 
bır vagon cavdar, iki vag-on ya. 
pak vardır. 

da.
1 

ırınci sınıf bir teknisyen ... • · uenız ı o arını ve umıım } ' 
n.. k k ı t 1 · b"'t""n ı· n olmadıb;;.ı lıalde normal siklette ... .., pompaları muayeneden ge. Keı kük'de petrol madı!lli bu va ın ~ar ve sar t acı u u • • 

sırrnckt d" . . k 1 keçi derilerinin çifti 160 • 18!) ı .. e ır. Tayyaıeler mutta. lun .... ası daha çok eski zamanlar. oiliz kuvvetlennı ve ya ın şar.;· -
1 sı coıı ·· ... "' 1 kııruşa kadar çrkmı§tır. hracat-er uzerintle uçmakta ve danberi maltım olan 'bir mesele tnki İngiliı <1ostu memleket erın Susam mahsıılii bu sene yüzde 

ll'lerkez ·ı ı f . 1 · k çılar piya .. adan mal toplaınaktn ı c tc e on veya radro va. 1·di .. 1skendere ait tarihlerde ve petrol ihtıraç arını tcnun etme on nisbctinde fazladır. Geçen se. 
sttasiyl b K ı ""k \'e harice göndermeye hazırlan. 
t d' c teması muhafaza etmek· e-;ki din kitaplarında buradan tedir. Bu münase etle cr.•u maktadır. nı:-den de mühim miktarda stok y: ır. Bu muhafaza ve devri. geçenlerin yerlerden ~le\• siit~_n. petrol mcmbaları ve dolayısiyle vardır. Bu yiizden ihracat temin 
1 dostnfarı umwniyetle gizli yer ları yükselmekte oldugunu gor. llavfa İtalyan hava kuvvetleri i. Dün Anadolu ve Trakyaclan edilemezse fiyatların düşmesin· 
i:rm~ ~ulunmaktadıılar. Hiç bir d~kleri kaydolunmuştur. A.ncak çin birinci derecede bir hedef teş ~ehrimize mühim miktarda hu. den korkulmaktadır. 
le 1 en yoktur. Muayyen işaret. petrolün kıtanın çok icinde olu· kil etmektedir. ----------------------------

~~~~~~n~~a~2 ~ec~~a~~~tar:r~ ~ l Ham ve çu··ru··mu··ş maktadır. Bu noktaya ka. d 1 ı 
~~ i~~ribirinc m~vaz:i olarak g~- Dünya a ne er o mayor 
Yeye~i~~~~;~~;r;ıt;3 v~ufı~. vvvvv-.v-vvvvvv-.~ 1meyva satışı lJUSak 
~F~~~u~nr~!~n~s~n·fr~i.Ji~i~~elf~: 11 em "ahş·ı hem medeni b'ır kanuni . '" 
ltont::1 u5

. postaları tarafıncbn n ,, ' Belediye reisliği tarafından • I!. rın daha ma·:nalarda iken pa-
B edılmektcdır. b:: miidürlerinc gönc1erilen bir ta. zarlara sevkedilmiyerek imhası 

u muazzam hattın, bomları. Avrupayı kı"ın bü~iik bir nçlık Tıı.hıLi adulıınııdakı ):Crlılcı nra- . d k • 1 ü 1 d bildirilmiştir 
nır. kalınlıkları 40 santimetredir. felükctinin br>klediğlni söylüyor- s:nda bir !ı.dct \·ardır Var.lfclerl mım e. so aK arın -~o.? .~ n er e '======·======== 
Ocrinlikleri bir, iki metre arasın. br: bclkı harptP. ölenlerden daha herkese neııe \'emıek olan bazı ııar kavunb ka~p~f-ve çun:mu§ mer;.a 
eladır. Yalnız iki posta arasındaki fazlası açlıktan ölecek· kıcılar, lıangi kadından olursa ol ~e1Je ~e 1 

ıst~ a~ına b~graı:nış k.U:r 
telefon tesisatı bu hatların mev. Harp \·e bu g·bi felaketler ol· sun, çocuklarını kendi clh:ırile boğ a e .• u un ugu, .ırço s.o • Çöpün tarifi havale 

edileli C:Udiyetini dana vurur. lll?!la dünya nüfusunun tnlıanunül mak mccburi\'etindedlr· Bu. pek ların ıgrenç ve gcçılmez lıır va-
Son gene~~~ kadar Kerkük hiç dilmez bir hale gC'lcecğini ve yer dar sahalı bir. mcmlckC't olan Poli· ziyette ~lduğ~ bildirilmekte, h~s

t~nın.ınıyan bir Kürt kasabasıydı. yüzundc imıanl:ıra ya.şıyacnk yer nczya adaları lçln, fazla nüfus:ı. t~lık .dog~ırabılecel: ~~a~ bu pı~. 
l•a.k.at bu da t 1 b 1 nduktan kalmıyac:ığını söyliycnler bu neti· mani olmak mak"tıdilc dilşünül- Jıklerın bıran evvel onune geçıl. 

ra pe ro u u ceden memnun olnbllirler.Faknt bu müş IJir kanun olacak· · · k d. sonra rrUzcl bahrcler. binalar, ya· mesı ıstenme te ır. 
h =- "' nnzariy<'y~ pek medeni bir dil'llln. }.le.leni.yet tc aynı sekilde ~ 11.v • 

Beledi~ e temizlik iı•leri mUdür
lüğii belediye riyasetine müracaat 
e.der~k .. '•<;öp: .ün tarüini istemiıı· 
ti· Çöpun tnnfı belediye hukuk iş. 
!eri mUdiirlüğünc havale edilmiş· 
tir. 

zı ~neler ve akşamları bütün .ec. ec diyemeyiz. Zira, aynı dUşüncc. rusunu boğan bir bab:ıya br>nzc- Diğer taraftan ham meyvalann 
nebıleri toplıyan her türlü tesısa. yi vabt>ilet nrnsındn bıılmnktııyız: mlyor mu? da ratışmın menedilmesi. bunla. 
~·havi bir klübiyle mükemmel 
ır ~ehir haline geldi. 
ButUn bu tesisat Irak petrol 

ku:npanyasmın malıdır. Kumpan. 
Yada Yüz elli kadar İngiliz ve A. 
ınerikan memurlar ile binlerce 
Yerli çalışmaktdaır. Dışarıdan 
~.elecek misafirleri ağırlamak i· 
<ıın 6ehrin mükemmel bir oteli de 
vardır. 

. l>etrol mcmbaları ve teknik te. 
&ı~atı yekdiğerlerinden kilo:nct. 
~ e~ce mesafededir. Bu kuyu1a. 
. n uzerinde Romanya veya Ame. 
rıkada Olduğu gibi yüksek kule· 
er bulunrnayışı bir yabancıyı ilk 
evvcıa hayrete düşürür. Halbuki 
?'er altındaki tazyik petrolü filtre 
ıstasyonıarına kadar yükseltme. 
Y~ kafi geldiğinden pompa kutla. 
nı ınas:na hacet görülmemiştir. 
t Bu Petrol kuyuları bir hava 

b~~~~~ızuna uğradıkları takdirde 
Ut\Ul t · ı . esısatın kum ve taşlar va. 

1 ıtasıy1e müdafaası çok kolay o. 
h~ca_ktı~. Herhangi b!r .. ~botaj 
&<lısesınc mahal vermemek üze

~e umumiyetle Kürtlerden mü. 
d~~ekkil devriye kolları gece gün. 
d u~ ı>etrol mıntakalan civarında 

0 Ştnakta ve üzerinde umumi 
~rkezden verilmiş hüviyet vara. 
~ bulunnuyanları tevkif etmek 

tedırler. 

s Kcrkük petrolleri evvela yük. hk ıoğutına kulelerine ve bila· 
ri~re tanklara geçerek pislikle. 

ı den temizlenir .. PetrolU ilk o. 
arak s lf" ·k 

malt u Jrt gazından kurtar. 
y··ıc lazımdır. Tasfiyehanenin 
b~t·~ek bacasından çıkan alevler, 
tad Un gece etrafı aydınlatır .. Bu. 
gaza her gün kırk ton suUilrik 
l3ir r Yanarak ziyan olmaktadır .. 
tifadtnUddc~tenberi bu gazdan is· 
ya b c edebilmek çareleri aranma. 

8§lanınıştır l 
Ba'"d • 

ni ~ ~le Kcrkük arasında ye. 
ğundan ~olu ~·ap~ış oldu. 
taın· rnakınelerı yemlemek ve 
ı:nu:tır etmek işi biraz kola} la§. 

11 ır, 

Hikaye: 1 ·-----Küçük 

il 
Ertesi yıl şu oldu: 
İlk u~ğı na~ıl gördiığliıui birinci hikay~de anlattığım Çiğ

dem kendisi ,fe uçmaya karar verdi· 
Bir Lcncniıı Uzerindc kollarını boydan boya açıyor; \"C or

mand:ı. henüz t<.'s:ıdUf edilmemiş bir kuş kadar garip sesler çı • 

karıyordu· 

Bülfin köy ona "fiuş Çiğdem!" dedi- Bazılan da '•Ah, diye 
söylendiler; aklını oynattı kız~ağız:., 

Ve, bir gün kollarını bir kus kanadı gibi açtığı tepede ne· 
ıcr yaptığını 'S'Ozctlcmek ı!lteyen köylilleı- arknsnıa takıldılar. 

Çiğdem, keçi ~·ollarmda h!r yılan gibi ıslık çaralnk yuka. 
rt doğru kt\Tllıyor; iki kat ol:ııak onu habersiz takip eden köy 

halkı nıkasından yct.işcmiy~rdu· Bunların içinde Zeytinlinin en 
vaşlılanndım, en küçilklcrino k:ı.dar hepsi vardı· ).luhtar bir n
dım önde yürüyor ve ayaklarını Çiğdemiıı nyaklanna uydm u
yordu· Sonra. dnha gerilerde çocuklar ve tarla i§lcrini bırakan 

kadınlar gcliyorlnrdı· 
Çiğdem bir mağarnwn arl<ı'.lsından birdenbire kayaların üze· 

rlnc fırlamı.tı· KöylUler arka tarafta yakanın altmdn duruyor. 
!ardı. Çığdem en uçta itli· Başaltı tarlalarma doğru m:aklnşnn 

ılk uçağı gördüğü ycrdC··· ~af; elini güneııten alnnuı doğru si
per etntiali· Zeytinli tarlaları uçsuz bucaksız bir ova knoar ı::c. 
niş göz:Ukilyor; kızgm güneştPn yanmaya hazırlanıyordu. &ınrn 
Çiğdem kollnrnıt açtı. İki tarafa doğru ve bir kanat ~ibi bilekle· 
rınden itibaren onları kırıp oyııabnayn çalıştı. H!\fif 1.ıir rüzgar 
etek1eıinl uçunıyorc.lu· Çıplak ııyaklarile kayaların U7.erindC' bir. 
denblre bitmiş bir katır tırnağı kadar garipti. 

Köy!Ulerin en korktukları §ey Çiğdemin sesi idi· H ç i.§it· 
mcdiklcri bir ses! Çiğdem bunu neresinden çıkarıyordu?. Adeta 
gırtlağı oğuldoyor; oınyıi bırakılmış madeni bir fırtldnk. yüzü 
ve ııaçlan r~ra dokundukça birdenbire dönllyor; bu ses 
bançcrcsindcn mi. yoksa göğsü ve başkn bir Yerinden mi çıktı. 

ğı belli olmadan i'itlllyorou· 
KöylQler Çiğdemin biltUn hnreketlerinc belki de hiç ses çı

karmazlanlı- Fa.kat bu sesi işittikleri uman vaklf.t!lı 8ten bir 
hayvan kadar <>nda gnrlp bir Leşc•um hissederlerdi. 

Paraşüt ••. 
Yazan: Kenan Hulusı 

Kayadan ka)aya atlnyarak daha çok, daha çok yükseldi. N~re
de ise ellehini yukarıya uzattığı takdirde. bas parmağının ucu 
tam bir gök pnrç:ısuıa temas edecek kadar .. Onun için Çiğdr>mi 
takip eden köylüler bir defa bağırdılar: 

- Çiğcicm, dediler. Çiğdem; düBccek!in kız! .. 
l•'akat hepsi de knyalann altında idi. RUz.ga·r ec 1 • l ç·w 

, " s enn ı"· 
demin kulaklarııın değil bnşka bir tarafa do;;ru 1 ··t·· .. "' 

• c a ıp go uruyor. 
~U· l_çtcrlndcn biri, çıktıgı kayalara doğru bir tecrübe <'tmek 
ı tedı Ayokları kaydı; vat geçti. Sonra heı)sı· b" d d • 
b k 1 ır en ona o~'lu n tı nr: 

- Kuş Çığdem; diye konuştular. Kuş Çiğdem! 
Ve köylilJcr. aralarında, cin çarptığını söyleyerek onu kn· 

ynlıırm üstünde bıraktılıır .. 

«· * * 
Çiğdem o ~ıl blitlln yazı böyle geçirdi. Daha b. . 1 

1 Z ti. u t 1 . • ır sene c\. 
vf' ey 11 epe eruun Ustundcn uğulda,•a-1. l3 

1 "' ...... • aşa tı tarlaları· 
na uzaklaşan uçakları gözeUdci. Fnknt hiç biri . k H. 

Ö ""km"' d .,_. ;}O tu. ıç bir 
rıey g zu uyor U· .n.ulnklnnna hiç bir ses "el cı· ı··· 

1
-

1 .,. me ı. "oy u er 
onunla az konuştular; ve ara sıra köyden geçe . d . 

• n Jan arma ylız-
b:ışısını sordugıı zaman alay eltiler. Çünl·U ..,.ıı b b. gü 

• · .; uz aşı ır n de. 
mişti ki: 

- Geçer Çiğdenı kız! Onlar birer ku«tur· t k 
. " , c rar ge~erlcr ... 

Ne Yakıt?. llk gUnC<J "V<' ılk tomurcukla b b 
1 
.. y 

. .. .1 . d 
1 

era er m . . olcsa 
llzıın bır guıı nı ınyctın e gc en Uk gece ile mi?. Ağıllnrda ilk 
lıay\'nn sc;.s!cri vo :ığnı~lanln ilk öten kıışlarla ını ?·· 

Çi~df'm, dahn ertcei yıl olunca llkhahnrd .. ., t" 
1
. · ., ,,ey ın ı tepeli' 

tl üzeıindoı Bnş:ıltt turlalaı ına uzuklttcan uç ki 
1 

: 
. • • _ ·~ ::ı arın gcçmeıı nı 

beklemedı. ı lenoıre koydo yok oldu. Tam ı"k" biltli k"" 
ı ay. ın ov. 

liıler onu konu 1 ular. Gtiniln ekseri vnkitlerı· 1. . . •
1 • • • e ını gunPşe s • 

per ederek ilk gordll~u .uçakla11. yakalamak için yükseldiği kn-
valtırn tırmandıJnr. N ahıye mUdUrU Çig-dn-.10• c d. • t 
• "'" ese ını ara tJ. 
lçerlerinden biri, bir bulutun üzerinde B'"''"ltı tarı 1 d -.• -..... a arına ogru 
,,.ittiğini söyledi: - '•Çıgdem, galiba uçml13 olacak!,, dedi. Bü· 
tün köylüler buna inandılar· Kuıı Çiğdemin, bileklerinden birer 
kanat gibi ellerini sallayarak uçtuğuna .. Sonra hiç kimse ondan 
J,:ıhselmcdi· Çiğdem unutuldu· 

Çiğdem. o gUn sıcak bır öğle sonunn kado1· o da kaldı 11-------------<D•c';_;"a;m;ı~y;ar~ı;ıı~)--•I ....................... 

Dün hapse mahkum 
oldular 

Dun :ıabah Floryadan gelen ban
li~ ö trcniııdckı iki öpiı~me hadısc~ı 
adlıycyc intikal etmi~ \~ ikı genç 
kızla ıki r;enç erkek alenen öpiı~· 
tuklerınden mahkum olmuşlardır. 

Hadise ~yle cereyan etmiştir: 
Zehra ve Kamran isimli 15-17 

ya5larmda iki ktz Floryada plaja 
gitrr.i)er; orada Ed,-art \'C Jilbert 
isimli iki fta!yan ile tanı~mışlar
dır. 

Florvadan beraberce trene .bıneu 
genç çiftler yalnız kalmayı beklı
yemiycrek sabırsızlandıklarından 
1 l"C'Jldc öpüşmeye ba;lamı~lardır. 

Fakat bu hal pek uzun sünnemi§ 
~h il zabıta memurları bu hali u· 
ınumi fidaba mugayir gördüklerin
den cünnümeşhut rapmışlar \ c 
rn;lulan mahkemeye te5lirn etmiş· 
lerdir. 

Genç çiftler üçüncü sulh cezada 
1:izli olarak muhakeme edildikten 
.onra suçları sabit görülmüş ,.e 
hep:ıi on beş gün hap_e, on beş lira 
ıxıra cezasın:ı rnahko.m edilrn;~ler
dir. Ancak Zehranın ya~ı küçük ol· 
dığu için hapis cezasının )'ansı in
dirilmis \'<' para cezaSJnm da üçte 
biı i tenzil olunmuştur. 

Kamranm cezası 12 gün hapis. 
12.5 lira para cezasına indiri~miş· 
tiı. 

---().._.--
Yeni Siirt Valisi 

dün gitti 
SJirt valiliğino tayin edilmiş bu. 

lunan Hnlfık Nihat Pepeyi dün 
ı..aal on dokuzda knlkan cksprcsl" 
yeni vazifesine gitmiştir. 

Yeni valiyi Haydarpaşa i:ıtas 
yomında valimiz duktor Lfltfi Ku 
darla vilayet, belediye parti, eı kf. 
m \'e pek ~ok dostinrı uğurlamış 
trr. 

ltha.Jat ve ihracat 
birlikleri 

lthaliı.l \'C ihracat birlikleri ıı· 
mumi kfı.tibi Snlih birliklerin yenı 
teşkilat projelerini Ankaraya ı;ön. 
derm.i3tir· Yeni teşldlii.t ile birlik
lerin muhasebeleri Ye diğer eu2>c· 
lcri de birleştirilmektedir· 

Fransada bazı general
ler tekaüde aevkedildi 
Lmıdra, 22 ( .11..'1.) - Vişi hukO· 

meli, Flan<ler muharebelerinin kah 
ramanı General Dlanchard ile 
FJan<ler ricatında geri cepheye 
kahramanc:a kumanda etmi~ olan 
General Priu'yu ve diğer baıı 
Fransız generallerini tekaüde sev
kctmiştir. 

ıı:~kl bir ıuu.ır da b&psedildl 
Lc11evrc, 22 ( A.A.J D.N.B. A

jansı bildiri\'or: 
Fran ız radyoc:unun v~rdiği bir 

habere göre Blum kabinesinde 
milli terbiye nazırlığı yapmış ve 
ahiren Fasa kaçmış olan B. Zay, 
Rnbat"da ka.;ınak su;undan tevkif 
eclilmic;tir. Zav, km·,·ctli bir muha
faza aftmda Ctcrınon · Ferrand lıa
pishane::.iııe gelmiştir. 

, .... 
80 

- Ankara 22-8 ·940 -
--ÇEKLER--
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Siyasal Bilgiler Okulu Talebe Kabul Şartları: 

Siya.mi Bilgiler Okuluna taleb:: lmydı 1':;,-tullio l.kiocJ ı;UnU ile bnincl 
Teşrinin UçUncU gUnU arasruda ynpılııcnkttl'. A1nğı•Jnki §art aı-ı h:ı1z olanlar 
leyli veya nchart olarn\t nılıcSJK' C.)C aırııırlar. 

A) Llae mezunu olmnk \'e 0!1<.unıuk inıtıhıuımı muv ftu.l•iyclle bltlrml~ 

bulunmak. 
B) Blrlncltccrlnin bc~!ncl ı;ünU Ankarada o .. uıu blıınııındıı ve letanbuldn 

Yllkaek öğretmen olrnlunda ytıpılacnk otan mııs.ıbaka ııııtlbaruncıa muva.. 

fe.k olm:ık. 
Talip oinnl:ırın ileride mali, idari, dıplomıuıl ~utıelerdcn hO.nglslne gir· 

m.ık ı.stcdlt.'inl bır istidada yazması ve bu lıtldııya lise aıptomalarını ve bU· 
\•!yet cüzdanını ve 6 tnne 4,u. G boyunda folo~raf ve aşı ka~ıdmı bağlayarak 
Pll%artc11i ve Per embe gUnlcı1 Ankaradn sl)n,t;11J bilgiler \"C lstanbuldn )'Ük 
sek ögTetmen okulu mudUrlUğllne müracaat el leınclert hizınıoır. 

Müsabaka imtihanının g\lnlertnı \'C dersleri ö;trcnmek \'C fazla malQ 
11.mt almnk ı tlyl'nler yukarda nıJı geçen ıkl milcssc:ı,.ıılD n1ildUrlU(ıilne mu 
racaat edebilirler. (4 Gi) Ci669J 

lstanbul Valiliğinden: 

Çocultları Kurtarma Yurdu Marangoz ve r>emirhaDe ııenlltlerl açıktır 

Ş!mdlllk 40 kıı.r lira Ucret verlleeektlr. Sanft Okulundan mezun oıantıu-m 

bclgelerlle .Maarif mUdürlUğUııe milracaatlan. (7610) 

ıstanbuı Emnıydt Sandığı Müdüürığünden: 

E~·vclce Boğaziı;lnde Tarabyada Tarabya caddcsınde eski 202 yeni l9i 

No.lı evde ikamet edip mukQr evi kanuni lkametgtuı gosteren ve tlmul ıka· 
mctgt.ııları meçhul olan Sandığımız borçlulannılan Ayşe Cenılle, Mllzeyyen 
Ve Muammer Talibe ıııın yollylc aon tebliğ: 

1132G sc.sap No.ııllc Sandığımızdıın aldığımz 222 liraya karşı yukarda 
adrest yazılı ve tapu tezkeresinde csld 302 No.lı oldugu blldlrllen evi birinci 
derecede lpotel( elmlş idiniz. \'adesiııdc ödenmediğinden 2i /5/931) tarihinde 
borç milctan 5i0 lira 9G kuru§a varmıştır. Bu sebeple ve 3202 No.lı kanun 
mucibince yapılan takip ve açık arttırma netlceslnde mc.zkQr gayrimenkul 
501 lira bedelle talibine muvakkaten ihale edilmiştir. 

lşbu nan to.rlhlnden iUb:ı.ren bir ay içinde 88/271 :-:o.rn Jle Sandıgtm11.a 
mUraca.aUa borcu ödemediğiniz takdirde kaU ihale kararı verilmek Uzere 
dO.!lyanm Sera hft.klmllğine tevdi oluııacağl 11011 ihbarname makamına kaim 
olmak Uzere lllllı olunur. (7688) 

por 
1-' tacı ... 

Futbol hakemlerini 
davet 

İlitanbul futbol hakem koİnJteıd 
ba-5kanlığmdan: 

8 eylfılde b:ışlnmuı tekarrUr e
den Jile mııçlan hakkında görllşUl
mck i.1%cre bölgemize mensup ha· 
·cm ve hakem namzetleri arkadaş· 
•arm 26 • 8 - 940 pazartesi ak§a~ 
ıı saat 18 de bölge merkezinde 
ıulunmalnn rica olunur· 

Kürek şampiyonluk 
müsabakası 

Askerlik ilanı 

Fatih Aırtkerllk !jube!linden: 

ı - 15 eylOI 1910 taJ'.lhinden İ· 

tibarcn GUlhane GUmUşsuyu ve 
Haydarpaşa hıuıtah~nelirndP açı

lacak gönUUU yardımcı hemşireler 

kumu ir."n şimdiden kavda h:tşla. 
nacaktır. 

2 - 20 • 40 yaş!arı .u:ıs:ndr.ki 
okur yazar olan bııv11nlar lPrdh r. 
dileccl:lerdiı. 

3 - Kur11 mUlldeı ! 2 bu1tuk ay· 
dır. Devam saatleri ISğlecı;~·J S'ln

ı-a ı.aat H den 1-: ye kadardır· 

" - isteklilerin '!; cy.ü~ 1940 

•tstanhul u pcırlan 
'an: 

(ÜnUnc lıcadar (Cumnrtes· günl<'rı 

}llllhğnı· hariç) ber gUn 'S~'tcden 11 •nra ıııı.. 
kcrlik şube blna.ıı"'1ıda karır ,.e ıra 

1 - lldlgemiz kürek şampiyon_ 
ık müsab:ıkalarr, 25 ağustos pa· 
ır gllnü kumknpı ile Samatya a
ıtsındakl sahilde saat 13 te yııpr-

lacaL.-tır· 
2 - Hakemler; Rwı Sueri, mL 

ınil 1'...'tem. Bekir Macur. Nedim Ul· 
batur, hmail Dalyancı, Ali Rtta 
Sözeralp. 

Nuri Bosut. Bedri Koray. Saha 
komiseri: İbrahim Kelle· 

Yukarıda ~imleri yazılı hakem 
arkadaşların muayyen saatte yanş 
sahasında bulunmalan rica olunur. 

Fransızca ders 
Orıu mekteıı ve ıı~clcrdc ıknıııll! 

kalanlara Ye flrensı:r:cııııını llerlet· 
m,.k ıstt-yı-nlere mOsalı şP.nı:u,. 
fnınsı:ıca ders Yerilir. 

Arzu edenler \'akıl mıılbaasında, 
"Fnınsıı.cı Oarelmenl" ismine ti· 
foheo YCYll lahrlrtn ml1rıcaat 
edebilirler. 

r ' Meclis-i Meb' usan 
1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

Jlk Devrenin müza
kereleri: 

COO bUyUk u.bUalık 1ıtt kltab. 

Her kitabcıda bulunur 

F'aUb lcnuımdıın: 

Hakkı SOrer tarıı!rndnn icramızdn 
GO llranm rna maııaril ve fal% tahsili 
zımnında Mcyvliho~tn sebze halinde 
56 numaralı yuılııuıede Tc\·!ik luık. 
kında yaptığı Jcra tııkJbl Uzcrlne borç. 
lu lcnunızın 039/219~ numaralı do.~· 

yamıda NUzbctten alacnt,ı parayı bU 
borcun ödenmca!ne lınsretmck ıruretile 
beyanda bulunduğundan talep Uzcrlne 
mczldlr dosyadaki mebırı.,gı hnczedll· 
miJUr. İcra ve 1nA9 I<. 103 Q:ıcü mad 
dcslnln halen tı:ametgAhı meçhul ltıı
lan bOrçluya tebll~ makamına kaim 
olmak n.ıere 10 gtın mUddeUc llAnen 
tebllğiııe karar \"enldlği ilAn olunur. 

(28726) 

l)ııJ muameleleri yt.p·lacağ::.dan ı

lti kttn vesi!<a fotografyJ,. nufus 
cHzdıınlan ber:ıbtt .1•ünıca .. tl3rı i. 
16.n olunur. 

• • • 
İkramiye tevziatı 

Be~iktaş askerlik ~ubesinden: 

1 l - Şubemizde kayıtlı olan 
malQl subay ,.e erlerin 940 sene:.: l 
beyiye ikramiy~ te\•ziatı sona er 
miş gibidir. 

2 - Şchıt yetimleri. malül u 
hay ve erlerden de kanşık olmak 
üzere tarihi ilandan itibaren 4 a'r 
müddetle de\•am edeceğine nazara~ 
her salı, ~arşamba ve cuma gi.ııı 
leri saat 9 dan 12 ye kadar ikramı 
~·e tevziatına devam edilecektir. 

3 - l\lüracaatlar Besikta~ kaza 
sı kaymakamlığında müt~kkı 
te\'ıİ komisyonuna gelmeleri lazım 
dır. 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu ı;ecc Cağaloğlu Çlftes:ıraylaı 

bahçesinde Siıt Kılrdeftlcr 

Vodvil 3 Perde 

--<>--
Raşit Rıza Tiyatrosu 
23 Ağustos Cuma ı;ünU ak~amı 

Sun.diye Şenyol Aile Bnhçc.sind" 
"llııôlbc Teyze., Vod\il 3 Pcr(fe 

tııtanl>ul Uilrdônclı icra ~rernurlu
ğundan: 

IH0/3366 
Alacaklı: :\"ııim: flı•yaut Mitlı1tl 

Jl:ııta f'ftddı 1 \"eni dMir •Okul. 
So. 10 ela. 

Uor~·lu: Mustara şeru·ı: Çcnberll 
ta, 29 ~o. da sıınttl. 

Mahcuz olup parnyıı çe\•rllmC3ın" 

karar verilen saatçlliğe alt bir takını 

1 
allt açık artırma \'e pepn para ııc 
27 t8/tl40 taı !bine rastlayan Sa!ı ı;U 
nU aut g dan itibaren yultardakı ad· ı 
reste a:ıuıacaktır 

Muhammen kı.rmetınin t;ô 7:1 şıni ı 
bulmadığı takdırae tlclncl artırması 
olarak 20/8/040 Uıriltlne rastlayan 
Perşembe gllnU a.ynı saat \'e aynı 
yerde yamlncal.tır. Taliplerin t;ô 7 bu 
çuk nl.ııbetlnde pey akçclerllc 010/33G8 
numara ile yıı.zılı adreste bulunacak 
memurumuza mOrııenatıan ııtın otu 
nur. (332::0J 

Üsküdar /c,-a .~:cmrırluğundan: 

DJ8/2ui3 
1"otınl \C At.ine;nııı 'i;ını,e oıu.1 b;.ıreıınu.ın dolayı haclı: edllnl~ olan Us 

kUdaıua belfı.mlı.ıllcıcu ... 1 1w4 ... 1IL.ı..nl!l eııı.ı 7 N. Mc.)'hanclcr \C )CDI Uzilnı. 

kızı 61.)ı>ııg.nda uıı tar .. ıı u..;,,d.ı ......... ı. h.ur \"e :;ı..rkl.s \'e .:ıyvvm 8urp Hııı.; 

lul.ıtc:ıi akarı ve kısınen muıuı. Lı: .ı. \ ervn:ıt ıuo...ı..liı clyouİİ SUrllp haç kll· 
acai aknrı \e bır wrau eskı ., • .- ....... pcıf>.l.i yc.11 "·U~J.kçı soka~ı ve bir tarafı 
ınul<:lddcma Haçuc..ır cıycıvm ~uı .. p ı.ııı; .. ,u;esı altarı ve kısmen mukaddema 
Külhancı liıı.zerct ve EvaK clyovı.1 h.ıı;ılt hane ve bahçcqt ve bir tnrnıı eski 
meyhaneler ve yeni üz<ıın kızı .sokutı ile tCHıll ve lul metre murabbaı mık· 
larınua ve tamamt ı ıı l lirn loymell ınuhamınenelı mukaddema ıkı artn ve 
IJllkkal dük .. .nı \"C el.)UUl\" m.ıl,Jup mağaza YCUtl altıııda dUkkAnı bulunan 
hanedeki 4& !ıU3C itılıurılc al ııınr hıascuen 12 his clennln borcun ödenmeme· 
ııınucn Jo.ayı uwuınt hUl.Umıer daırestndc açık nrltırmıı ile satılmasına ka
rar \"erilnıı~ tır. 

t,v..atı: Layrl menl<ull.ın yeni No.sı 7 dlr. 

. ~ ... .~ . . 
~ .. . . 

ıwbrcklerden l<trnr torbıısına kadıır ;rollıırdakl baatalıklsnn mık# 
kôkUnöen temWcmck lcln Delmoblö kullanınız. 

HELMOBLElJ 
BöbrckleriD çıııı~mnk kudrcUnl artunr. Kadın, erkek idrar zorlu~ 

ak! ve yeni bclsoğukluğunu, mesane 11Uhnbmı, bel ağnaını, aık •11'_~" 
tıoz.mak ve bozarken yanmak bnllerlnl giderir. Bol idrar temin eder. lcsP' 
kumların. me.sarıcde ti41lnnn tcşekl:WUne m!nl olur. 

•>lKKAT: HEUIOULO ldrnrmızı temlzllyerck mavlleşUrtr. 

Sıhhat Vekl\lctlnln ruhsatını balzdlr. Her eczanede bulunur. 

Z.eııım katı: 7 No.ıı kapıdan s-ırtıdlkte zemin kara kapak t.aşı du~ell blr' 
taoıık ocagı Jıa\"J \'e bir aralık ,.e mcrdhcn altında bclft. vardır. lşbu tqlık 
.ıUıtkiuııJu.n tahln Uo bolme Uo ayrılmıotır. 

U..ıkidin: Vcınlr :ıııprak kepenkli olup zemini Tirycslc ve karo. lcapak 
taşla do~cll olup ıtınde b r sarnıç ,.e bir co.mlı dolap ve duvara gömUIU 

, 
raflar vardır. 

Ba.tırc: Tq döşelidir. Durnda bir kal ve helA ve könıUrlUk ve bir kuyu 
vardır. 

Uııt kat: Abşo.p mcrdh·enle çıkıldıktu caınekıln btilmell vı.ı bahçe tara. 
Cmda kil.gir Ye ~lmento döşeli ,.e demir korkuluklu bir balkonu havi bir sofa 
üzerinde Uç odıı vardır. 

Umumi t;\'safı: Hınanın beden duvarlan kft.ğir \'e dö~cmc potrcl Uzerı 
nh.,apur. Çatı nb~ap ve bölmeler bağdadldir. Arkadan denize nezareti \'ardır. 

ı - l~bu gayri mcnku.ün arttırma v:ı.rtnamesı 4/9/910 tarihinden IUba· 
ren 113. /':.!Ui3 No. ıle UsltUdar icra dalı.:siılin ınuo.yycn No. sıncı:ı herke.slıı 

görebilmeal itin açıktır. Jltwda yazılı oıanıaıdan :Cazla rnalCımat almak isti 
yenler işbu şartnameyu ve ll38/2078 dosya No.slle memurlyctımlzc müracaat 
etmelidir.._ 

~ - Arttırmaya ı,tın\k için yulrardıı yazılı luymcUn ~ 7,5 ni.sbôtlnde 
pey veya mılli bir bank nm teminat ınclttubıı tevdi edlleceltllr. 

3 - İpotek ıuhlbı aıacuklılarıa dı~er alacaklıların \'eya irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul Uzerlndela hnklarını hususile faiz ve masrafa dair 
olan ldillalurını işbu ııao tarihinden itibaren 2J gUn içinde c\•rakı mUsbitc 
\erile birlikte memuriyetimlzc bildirmeleri lc."\bcdcr. Aks! halde tapu sicili lk I 
sabit olmadıkı;a aatı11 bedelinin pııylB§musından haıiç ltnl.ırlar. I 

4 - Gösterilen g\lnde arturınııya ilJllıil.k edenler arttırma şartnamesin. ' 
okumu~ \"C IUzuoılu watQmau almııı ve bunları tamamen kabul etmla ad n 
itibar oluDurtar. 

f) - Gayrı menkul 2 BlrlncltC§rln lMO tnrlhinde ça~ba sUnn 8!lnt JG 

da UakUdar icra memurluğunda Uç defa tıaı;-ınldıktnn sonra en çok arttrrana 
ıJıale ecllllr. Ancak arttırma bcc.lell ınuhlımıııen kıymetin '..o 75 lnı bulmaz ve 
ya 88t.ııl UıUyeniıı alacağına ı'Uı;hnnı olnn diğer nıaculdılıır bulunup da bedel ı 
ounların bu gn) rl menkul ile temin cdilmlıı alacaklarıııın mccmuundan faz 

lıı.ya çıkmazsa en çol: arllııanın tııatıhtıdil baki kalmak Uzerc arttırm.:ı 151 
ı;i1n daha temdit edıleı-ck 17 Birlneitcfrln ll4l> taılhlnde Perşembe günU saat 
16 ya kadar UskUdnr ıcrıı memurluğu odn.<mıdn arttırma bedeli satı§ ısUyo. 
rı n alacıığma ruçhunı olan dığer alacaklılann bu gayri menkul ile temin edil 
ıııı'j ıncaltlnn m.:cmuundan ıaztayu \;tltmak ~tıle en çok arttırann ihale 
dıılr. Böyle bir bedel elde ed!lmez3c ıhale yapılmaz ve satış talebi dtl§cr. 

G - Gayri menkul kendisine ıhıııc olunan kimse dcrhıll 'eya 'cı1leıı 
m nlet içinde parayı ,·ermezse ihale kararı fcsholunarnk kendısıııdco evvel 
~·.ı yüksek tekııae bulunan kimse arzı tmlş olduğu bedelle almağa razı oıur.:ı 
Jnll. razı olmaz veya bulunmazsa he.nem 15 SUn müddetle arllınnaya çıka 
ıılıp en çok arttırıına ıhalc edilir. iki ihale nrasındı:.kl fark ve geçen glıolcr 
•ı;ln % -O V!n be.sap olunacak Calz "e Jiğer zarnrınr nynca hükme hncct ı:uı 

1 
na tımını mcnıurıyetlmlzco alıcıdan t ıhsll olunur. 

7 - Alıcı arttırma titdclı hııtlclnJc olarak ye.lnız U\pu fernt h:ırcıru ytr· 
mi enellk vakıf LR\'lt bedelini \•e ihnle knrar pulhrmı vermeye mecburdur 
MUterıtkım ,·crs-llcr. lcn\·lrat ve tanı:ifat \'e uellAllyc resminden mlltc\•elllt 
'>elediye rUsumu ve mutera!<ıın 'akıf icaresl alıcıya alt olmayıp arttırın 
J.dellnden tenzil rJlunur. işbu cnyrl menkul yulmrda gösterilen tarihte Os 
ı:Udar icra mcmurlu~ odasında işbu llft.D \·e gösterilen nrttırmn şartn3ın 
ıJatresinde satılacağı UAn olunur. (33:.?101 

KENDi B~RiKTiR 
._. .... _. ....... ,... ..................... ..... w.ıo llUtAl\ll\'El.EIU·,...ıf 

T. iş Bankas 
1940 /( üçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Plam 

ı ııdet :muu ıırL - ıoou.-ıır• 

IS • llll10 . -aooo.- • 

" • rıoıı .. -aooo.- • ,., 
ı~o -!000.-. 

40 - 111{1 . -4000.-. 
7~ .. :.o . -IS750.- • 

210 ıo. -r.ı2~.- . 
Kc~idcler: t ŞulMt, 1 Ma. 

yıa, 1 Ağuştos, 1 lkinciteıri" 
tarihlerinde vapılır l" •••••••••••••••••••mll w ew 

Türkiye Cumhurıyeti 

Ziraat Itlanka ı 

~STEill:. .. m:l3&~&zm:::ı;ıı;~sm-~ıs:ııııı .. l'Jöt'~tW\R.::l#WllC:ı~~A~A~'""'Mmlll .. Gnı .............. :::::;.,,~ ----

Kurulu~ Tarihi: 1888 
Serma vesi: 1 oo rno.ooo Tiirh Li1·asr 

<:\ube ve A ;~ nr. ~ ...J~di · 265 
Zirai ve ticari her ne\'İ b-:.nka muameJelcri 

Para brrıkttreniere 2 8, 8 O O Lira 
ikramıve Veriyor 

ı .. u Unoıtosuıau tıunı"arAll v., ıııoar ıı lıııııırruı acı.ııplarına:ı en az 
~o ıırası bulunanıııro ıe.,eae ı dcf3 <;ckilel"t"k kıır'u ile şn~ıdııkl 

plllııa ı;öre ıkramıye dıtgıtııacnktır 

Adet ı 0110 1.lnılık 4.000 1.lrıı 
f>llfl l!.011!1 

' ~.-.o ı .uııo 

10 ıpo 4.0011 
ıoo Ml {i.OOU 
1'?11 411 <1Jmo 
ıı;o ::o S.l!IHJ 

O!KKA 1': H1!88plarınclakl parnl:ır bir sene içinde ~'I llrada'ı' aşeğı 

ıu~mlyenlere ıltramlye <;ıklığl lltkdlr<tc r,, 20 Cııztaaiyto verllccrltltr 
Kur'alar BCDcae 4 defa: 1 ~yıoı. ı Blı1nclkllnun. ı ı.::ırı ve ı Haziran 
ta Mhterlnde çekllr.cel<tlr. .. ,,., • xr. w;;caaqe;g bi'? c;!!IDlimC12111d 

istanbui Belediyesi 
ilanları 

Urtal:oy camlı C'lrr.!ınm açılmaaı lı.ln ıslimlAk edlıen Ortnkö~ılc: ~ı~.., 
Jlyc mahallesinin '\ npur isi,,. lesi sokn~ındn. l 7,19,21 en yeni numarall rı;., 

enkazı E>atıtm k Uzerc nc;ık arttırmaya konulmuştur. Tahmin ocdcll 87' ~ 
\C ııı. tem ı•:ıtı 6!'i Jim <>~ kuru;,tur. Şartname Zabıt ve Muamelat MUdUrl::, 
k.ıılemlnde gorülcc ktır. llınlc 26/8/040 Pıı.uırtesl s-UnU sı:ın.t 14 de Daimi 
< llmcnde ~r.pılncaktır. 'l'alıplcrln ille teminat ma!<buz yeyıı. mektuplarllc uil 
6 U."JU ıouayycn saatte Daimi EncUnıcndo bulunmaları. (7162~ 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğunden: 

ı - Aı;ılt ek lltınc suretUe Istruıb:ıl Ctımrüklcrl ihtiyacı için 80 ton si 
mtı.olc kömürü nlınac:ı.htır. 

2 - Muhammen bedeli 2000 lira olup muvaklmt teminatı 150 llrad!~;ıto 
S - ı;, saf \ e şa:tnamcleı; lc\•azırn scrvl.BI şc!llğlndc her g1lD göruıcrıo, 
4 - eksiltme tı/9 9 ıo Pıızıırtcsl gl\nU saat ıı de Gıılaladaki Bagtıl 

dUrlUk blnn.sında yapılacaktır. 
5 - İ3leklllcrin ~crtruımcde yazılı ltanunl Yeslltaıarlle birlikte scımcıeP 

(7668) 

• 
lstanbııl Sılıh.'i Miicssescler Arttırma 

siitme Komisyonundan: 

Haydarpd.§a NUnıunc Hastnhanoıılnın sekiz kalem rtinlken filim ve aı•ı
zenıesl itap ılı zıırrıa ekslllmeyc l;onulmu11tur. 

Ek&iltm 2ü/ ıo-ıo PaznrtOBi ı;ünU ımat Hı doJ Cıığıılo~ıunda Sıhhat ff 
lı;:Unıal muavenet mUdürlUğU blnnıımdıı kurulu komlsyondn yapılacaktıf' 
Muhammen tiyat 6470 llrıı, muval:I at temtnat: 4g~ llı'a 25 kuruştur. _,, 

Ltcklller prtnanıcslnl her g\ın konıl ) onda görebilirler. lstekU!er lir'" 
Yılı Ticaret odnsı vealkusllc 24110 ıı.ıyılı kanunda yazılı veslkıılar ve bu il' 
yeter muvak.ı:at teminat nıııltbuz veya b:ınka mektubu ile birlikte tekilli ıı' 
vı zarfları lbnle saaUnil~ Lir s:ınt ewcl mııkbuz mukabili kom18yona .:et' 
meler!. (7120) 

Belediye Sular idaresinden: 

ldnremL-: lçln kapalı nrfla ck~lltmc ile (G) metr.: boyunda cllp 1<utı4 
(22J {}]t lcısını (18) c/m olmak !lzl:rc (250) telefon dire~I nJınııe!lktır. l)fre1'" 
ler çnm nl:"acınd.:ın olncnktır. Eksiltmeye girmek 1 tlyrnlcr Jd:ı.remlzin ota!C" 
simde Sınıservllerdeld merkrzlndc J.c\nzım sen1slne mUracaıttla ~artnaınef 
alablllrlC'r. 

J\:apalı zarnıı vcr!Jccck tekliflerin !J o !140 Pazartesi günU sual (10) 1 

k:ı:lar mUd!lr!Uğe verilmesi 11zımdır. Bu aattcn sonra verilecek tekut1'' 
lmbul edilmez. (7711~ 

Sahıbı: ASIM US lJmum neşriyatı idare eden: 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası Refik Ahmet Scvtneil 

T 


