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r~~o~otofun 
nutku 

ve Türkiye 
Yazan: ASiM US 

r:~'Y"t ' . l • • , w"' .... ı•ıcrac;e ıcr::-. ıcyctı ı-cı. 

~i Ve haı·iciy~ komberi Mofolo. 
kn «.;n nulkur.dl\ Türk • Sovyct 
lr·Üuas::betlcrine temas enen frk. 
ralıwı <li:drn:le okuduk; fakat iti. 
raf etlclim l~i bütün dil<kalimiı:ıa 
rar;mea b•ından vcu:ılı bir mana 
~:ıJwi\madılc. Bizim bildiğimiz 
'ri•rl.iyentn Sovyellcr Birliğine 
karş, ai;;.ucli her \'akit do:ıla11e 
Ye he:- v<ı.'dt açıl;: olmuştur. Bu 
<l J$(hık, u.muır.i harpten ıonra 
Osımır:lı İmparator1uğ\ınun yı. 
kı lhİ.-ın ara~ı 1d" Türk milleti. 
n,n 1'ut'Ün ;.;r huı;umct dünyası. 
na ıhar~ı t~k başına mücadele 
ır-e~!.lu:-İyeli11dc kaldığı :zamanlar. 
da kunıhnuştu.·; ,.c yeni Türkiye 
Sovyet Rusya ile miinaıebette 
bulLmmanın beynelmilel bir suç 
ı.lyıldtğ-r del"ida:.do J.>il!!c b.J dost. 
tuğu kalbinin en ırunimi kÖ§-elc. 
rinde muhafaza etmiıtir. Ve bey. 
tı-elmilel siyaset ıa.hası.nda eaerJc. 
l'İni de göatcnniıtir. En ıonra 
Avrupa harbi ba§layrnca ıadec_e 
nıiUi hlldutlanmızı ve milli emnı-
7et Mhaımzı harici taarruzlara 
~ konımak makaadiyle aktet. 
tiğj İttifak muahocleıinde bu 
cloatluğuoun bariz delilini ver. 
nıi~. 2 numaralı protokolda İngil. 
tere Ye Fransa ile aktedilen bu 
İttifakın hiç bir ıebep?c Türkiye. 
Yi Sovyetler Birliğine knrıı mu. 
h~p va'Zİyete getiremi~·eceği a.. 
''kça kaydedilmiştir. 

h.e.lyn har~ girdiği zam'31n 
Tiiı-kiyenin harp harici yaziyetini 
llluhafazaya karar veri~i, mlıa
hedeye bağlı protokol hükmünün 
'~den ibaret olmadığım fiilen 
İ3bet etmesi itibariyle unutulma. 
n:._ak liwmgelen bir had· ııedir_; b~ 
lıaciıenin bilhaua ehemmıyetı 
he henü~ Alman D. N. B. ajansı 
tarafından crt.aya atılan mahut 
Ve&ikalaı·ın ne!rİne tekaddüm et. 
rrıeııindcdir. 

Tüı·kiycnin So\')'Ctler BirHğine 
1.1:1~§1 vaziyeti böyle olunca ~imal 
komşumuzun Türkiycyc kar:ıı va. 
7İYeti bundan baıka olabilil" mi? 
O hclde muhterem Mo1 otolun: 
"Türkiye ile münasebetlerimizclc 
<:aaslı bir değişiklik olmamıştır." 
:ı.eklindekj ifadesine bu v;ıziyetlc 
telif clunamıyacak bir mana ve. 
ı·j )ebiliı- nü? 

Bununla beraber Molotof Yol. 
daş D, N. B. ajansının netrettiği 
~·esikalar üzerinde durmak lüzu. 
n:'ınu hiaeetmj!: Alman beyaz 
kitab1 ile ahiren neıredilen •;eıi. r1a:- Türkiycdc yapılmakla olan 
aaltYCtlerin bazı nevi J\ihoş le.. 

:.-~hüratını aydrnlattığrnı söyle. 
~ten ıonL·a Franıuz büyüle elçisi l saigli taraCmdan verilen i;o:a. 
ll\t bunlann mümeyyiz v.asıfla.-
~~a değişildik huıule getirme. 

l&tni IÖylcnıi,, Fazla olarak ge. 
?en. nisan iptidasında Türkiye ü. 
d~rınden uçarak Batum etraf mda 

ı ol.a~an bir ecnebi tayyare mesc. 
eın~ı batırlatını1• Nıa-.ı İptidalannd T- ki ·· zer· d a ur ye u. 

uı. en Baturna biı- ecnebi tay. 
!~,~ ~~~I olduiutnı ilk defa 

"'""-1[ •••tiyoruz· h .. k. met i :r ' ~ u u. 
d ca~n tcdbırleıı alacn"'1nı vaa etntj , 

'-d h. ! ve o g\i,pdcn bu1;üne 
- 8t' Jr b" • ·-L-• " ır yen.ı • ..,_ zuhu'°' et. 
lfternL' oJd ~ •• b ~ de uguna g~ •.ı noldi\ 

n E.z1.e. durmaya littum 
(Deruımr :? rıc:idc) 

Ankara, 2 (Huıu11i) - Bura. 
ya .,.elen yeni malumata nazaran 
Yozbgat ve havalisinde zelz.ele va. 
kit vakit devam etmektedır. A. 
lakadar makamların verJiği .:es. 
mi rakam]ara göre Yozgat koy~e~ 
rinde ölenlerin sayısı 255, agır 
yaralılar 50, lıafif yaralılar ise 250 j 
dir. Yıkılan ve çöken binala~::: 
sayısı ise binden fazladır... ı.-ı 
yüzü çift hayvam olmak uzerc 
1100 hayvan ölmüştür. 

Sivasın Kangal kazasında vı.ı. 
kubul.an zclıclede 22 ev .. ı,emmi. 
yctli, 25 ev de az hasara uğraıııış. 
tır. 

Tokatta bugün yine bir zelzele 
olmuss.a da hasar yoktur. 

hl~nbul, 2 (A.A.) - "Kan.dil. 
1i rasathancsoinden tebliğ edil. 
miştir." 

Saat on sekizi yirmi dakika iki 
saniye gece merkez üstü h~an. 
buldan 8400 kilometre mesa{ede 

(1Jeı1<m11 ~ 11rfı/rJ 

Fransız elçisi 
Ankaradan 
ayrıhyor 

Numan Mcııeınencioğlu 
bir ziya fct verdi 

Anka,·a, 2 (A.A.) - Ankara. 
dan ayrılmak üzere bul.u~a~ Fran 
sa büyük cıs;isi B. Massıgl.~ !:~~e. 
f . bu aksam Marmara ke>§kun. ıne ~ • k• 
de Hariciye vekaleti umumı a. 
tibi büyük elçi Numan Menem~ 
cioğlu tarafından bir dine verıl. 
miştir. 

Dinedc Ankarada bulunan ve. 
killer. Meıbııslar Fransa • b~yük 
1 "lig~i ve Hariciye vekaleti er. e cı . r 

1 
h 

kanile bazı güzide m1sa~ır er a. 
1 zu bulunmuştur. 

Aç kalan 
Avrupa 

milletleri 
Amerikadan 

yiyecek ve 
yakacak istiyor _ 1 

B . Amerikan gazetesı lT , 
diyor hı: 

Peten hükfımeti, 
erzakı Hitlerden 

istemeli dır 
) "Röyter Ncvyoı-k, 2 (A.A. -

. dan". N cvyork • Sun ga.. aıansın • 
zetesi yazıyor: .. n 

Varsova mıntaka~mda her gu 
bin k;dar insan açlıktan telef ol. 
maktadır. . 

Nevyork • Post diyor kı: 
1 haberlere Ccnevrc<lcn a ın~n 

.. P t hükumeti pkı:ıda A. gorc c en . ı er mu 
merikadan uzun vadclı 1tre .ı .• 
k bilinde mahrı.kat ve za.hıre ıs-

a 1. Almanya tararrndan 
tevecc"tır. ,, . 1 /r) 

.1 ( [)r:V.Cl/11 ~ m 1 

..........- . p. . . . ... . . . ... .......,.1 

1 :.~:. t!}!~t i 
t • 

jAlman ajansı! 

d il ld 4 i Molotofun nutkunu t Un ne l f neırederken ~ 
~ ı Bize taallOk i 

__ .... ı •• 

.. 

-l~ . '~ 

.. 

Dün .~elen Demir Şilebi ve Siit•misi Salafıattin Sarıoğlu 
~~~~~~~~--Akdcnizde kalan r.on ~llebimlz "De· 

mir de dU.n. akr:aın limanımıza geldi. 
:;ıue

1

bin :;U\•arUı( :SalAhaıtın Sarıoğlu 
etra.fını alan gıızetecUere: 

- Yalla.hl dedi, seyahatimiz tama.
:ıxıen tabit bir şekilde geçti. 31 Ma
yısta !stanbuldan . aldığımız ihraç 
ma.ııa.nıu Marsllyaya. götürecektik. 
Marsi.J.yada t&m on gün kaldık. İtalya 
harbe glrml§ti. Malları bir türlü tı· 
~ramıyorduk. Bitaraf bir Umana git
memiz icabcdlyordu. Ear:ıelona ı;it· 

meye karar verdim Ye Marsilyadan 
hareket etüm. Barsclona.ya. ı;ıder git· 
mez malları transit deposuna boşalt
Wn. 20 gUn de Barselonuclr:ı. kaldıktan 
sonra fatanbula ha.rekct ctllm. 

, j"Ei'~şvekil bu 

l sabah· Anka
:.r~dan geliy9r~ 

· l Ankara, 2 (Hususi) --! 
~Başvekil Doktor Refik • i Saydam bu akşam • 
i 19,25 trenine bağlanan İspanyadan buraya gollnceyc im· , 

dar, Çanakka.lede gördtiğUmUz Bursa 
vapuru hariç tek bil' vapura rastla· 
madik Koca Akdenlzde bir vapur du· 
maw bile görmedik. Ttlrk bayrıı;;ı 
Akdenlzde tek ba1'ma dalgalanıyordu. 
Meslnada İtalyanlar gemiyi alelusul 
kontrol ettiler. Gemimizde bir talebe. 
bir Fransız yolcu ve İepanyadan aldı· • 
ğımıı: 6 ki!illk bir de mtisevt ailesi 
vardır. 

j hususi vagonla İstan-
: J bula hareket etmiştir. 
l Başvekilin Pazartesi-ı ı 
f YC Ankaraya dönmesi 
t muhtemeldir. 
i........... .. ................. ___ i 

Geminin kUpe~tesinde dalgm. dal· 
!!'Ill oturan bir .;ene; ı:;ördUk. Talebe 
~er halde bu ola.caktr. Yanma ya>:
~tığtmız zama., Orhan Hancr adeta 
kızardı: 

_ üstüm b~rm çok perişlln. d:!dl. 
Tam iki aydır yofü.rdayon. Parisin ı..:.,. 
tahliyesi pel< fecl oldu. Bi?. 6 arkada~ 
k1raladığmıız bir otomobille Parlııı Vstte: Şilcf>le J!elcıı Miiset·'i a-ilcsi, 

Altla: Talebe Orhan l/aırn (/'ı>11ı11111 , rıriftr ı 

Akdeııizde 
iki italyan 

tahtelbahiri 
'nasıl bahrildı? 

I DOBRUCA 
MESELESi 

Bu ay içinde 
haUedtlecekn1iş ! 

Kahire 2 (A./\.) - Röyter: Romenler, Transilvan
Akdcnizd; son gü:ılerdc iki lt::ıl. yayı vermek istiyorlar 
ya.-ı denizalttStna İngiliz tayy~~c- ' sorya, 2 (A·.\ .) - 11.öytcr ajan· 
krinin yaptığı hücumun tafstlatı ST bildu p·or: 
!i:imdi öğrenilmiştir: Eükreı;ten a\'del etınif; olan Bul. 

ı - Kc.şif yapmakta olan tay. garLc;tandaki Romen sc.fiti Pilotu, 
yarelerimi;ı; deniz üstünı:le scyr.:t- bugün Bulgar. hariciye. ~azıı·ını z~
mt'kte ol~n t ... ır denizaltısını gor. yarct edccLk ır Umurnı)etle :ne'.· 
mü~ler \'t' dcnizaltmın hemen ar. ı r.ut olan ı.a. tc na?.aran, Fılotlı. 
kasında patlayan ilk grup bom. Romanya ile Bulgaristan .arasın_ 
balarını .ıtmışlardır. Denizaltısı da ceaubi Dobrucaı:ın terkı .. husu· 

·· · d h · d do""rudan do"Tuya nmzakc-dal~aya teşebbusd etm.ıl~~e . t" a. su~- ::ı.l'anı" a""Cak t;limatı hamilen 
va fı:osu kuman anı ı tıncı grup ra.a • • ..... 
bombalan attrmıı«>trr. Bombalar ~rlnıi': bulunmaktadır· . _ 
denizaltının arka ~arafına isabet tyi mallımat alan mahafılc ı:o
ctmislerdir. Deni7.altı tamamiylc : rr. Bul:rnristan 1? 18 huclııd_urııın 
d.;lm"ıs ve r~·n bo;;llnlar d:Jdığı 1 viir.ncfa. gctirilme.,ı lıalı:~ınrlakı rnıı. 

• d.. ·,.t·· D .. niz •-"thına 1 talclıatmı ipka edecektır· Dobruca y ... rc tısmu .. 1"r. ~ .,.. 
1 

_.. •• kere 
r.ıkan h;bbeiui r-:iitealtıp geniş mcEelesinjn. Sa,zb•Jr~,a 1~u.!~ ve 
Sir ya· la'vJk;ır. • .. olmuştur, 1 edilen yegane mese c o 211".' •. d ) 

"' ( · .. ,·ide) ( Dctı(Tmı. 111rı c 

Şerbul'.'g 
Tayyare 
meydanı 
yeniden 

bombalandı 
Alman tayyareleri İn· 
giltere üzerine beyan

nameler atblar 
IA>ndra., 2 (A·A·) _ İngiliz ha

va nP.zare:lııin tebliği: 
Dün sahil kumandanlığına men

sup kun·ctli bir havn filosu~ AL 
manlann i::;;gali altmda bulunan 
Şer•burg tayyare mcydanma mu· 
vaffakıyetıe neticelenen bir gün. 
düz hücunıu yapmı~lardır. Tayyare 
dafi bataryalarının 15iddelli ateşi· 
ne rağmen hücum esnasrnda fa
tihdaf edilen gaye elde edilmişi ir. 
Bombardnnan tayyarelerimizdP.n 
üçü Ü!'V3Üne dcinmemiı:ıtir. 

Londra, 2 (A·A·) ·_ l\ n"'.' ' :ı 
emniyet nezaretinin tebliği: 

Şarki İngiltere, şarki k•nr.\'ıı 
\'C Gal evaletinin bazı mmta.J.:alan 
Uzcrine. düşmı.:ın tan·arelP.ri gece 
bir nıiktar bomna atmIFlardır· Ila_ 
sar \'El ;nı"anca zavil'\t azclır· 

Cenubi İngiltere. ile rcnuhıı g::ı r· 
bi nııntakalan üzerine. Hitkrin 
son nutkunun ba.c--;ı kt:<ı!ml::ırrnı na. 

( Dcı•arm 2 fncidc) 

'ı eden kısıml~rı J 

değiştirdı l 
t Ankara., ~ (A·A·) - Alnrn n 
resmt ajansı olan D.N.B· .de Molo
tofun nutkunu telgrafla. her ta.rafa. 
yaym.JŞ ve fakat TUrkiyeye ait o. 
)an kısmıları aşağıda.ki §ekilde 
dere etmiştir: 

"Bundan sonra. B· Molotof Sov • 
.retler Birliğinin Türkiye ile olan 
münasebatmdan bahsetmiş ve bu 
münasebetlerin son zamanlarda 
esaslı bir surette tebeddill et;me· 
diğiııi söylemiştir· Yalıuz ahır~n 
Alman beyaz kitabı ile neşredıl
miş olan dokümanlar bazI Ttirk. ri
calini gayri mii.sa.it bir şekilde 
meydana. çıkarmakta.dır· Alman be • 
yas kitabının ifşaatı: Fra.n.sa.nm An· 
kara. büyük elçisi B. Masigli ta.m
fmdan ya.ptlan beyanat ile kuvvet
t~n düşmemiş.tir. Bundan sonra. B· 
Molotof Sovyet hükfunetinin geçen 
nisan ayı za.rfnı.da. gayrika.bili ka. 
bul addettiği aşağıdaki mevat hak 
kında. Türkiye hükfunetinin nazarı 
dikkatini celbetmiş olduğunu söy· 
leyerek o tarihte bir çok ecnebi 
tayyarelerin Türkiyeden gelmek 
suretile Sovyet hududunu geçtik. 
lerini ve Batum. mm.t.aka.sı üzerin
de uçtuklarnu ve Türk hükümeti. 
nin evvelce hSdi.seyi inkar etmek· 
lG beraber bilillıara aynı hldilıe
lerin tekerrürüne mani olmak üze
re icap eden tedbirleri alacağtna 
dair mUtea.ddit vaitlerde bulunclu. 
ğuiiu tal1atlur ettirmiştir· Bugün 
Alman htık.tlmeti tarafından neş · 
roluııan dokümanlar sa.ye.sinde bu 
tayyarelerin hakikati baltkmd& tam 
bir karar vermek kabildir.,. 

Şayanı dikkattir ki Tas ajanat 
tara!tndan "yalıuz ahiren Alman 
beyaz kitabı ile neşredilmiş olan 
do~İimanlar Türkiyede yapılmakta 
olan faaliyetin bazı nevi tezahUrı:t
tniı nfilıoş bir eekilde tenvir ~t. 
mektedir,, suretinde verilmiş olan 
cümle D·N·B· tarafından "yalnız 
ahiren Alman beyaz kitabı ile neş
redilmiş olan dokümanlar bazı Tlirk 
ricalini gayri müsait · bir §ek:ilde 
meydana çtkarmaktadır., ~eklino 
konularak neşredilmiştir· 
Diğer taraftan B· Molotof "Türk 

arazisinden gelen bir ecnebi tay -
yare .• den bahsettiği halde D·N·B: 
"TUrkiyeden gelen bir çok ecnebı 
tayyareler,, §eklini daha muvafık 
bu}muşt?r· 

;._--o---
M ol ot of diyor ki~ 

Harp süratle 
bitmiyecek 

Mosko"a, 2 (.\.A.} - "B. Moloto· 
tun nutkunun devamı,,: 

Şlmdl LitVBJ)t"a, ~tonya ve Eston· 
ya Jle olan m\9.asebetıerimiZB s-eçiyo· 
rum. Baltık memleketleri ile mUnase· 
bat meselesi son zamanlarda y.mt bir 
1:chre almıııtrr. Zira. üç menılekeUe 
yapılan karı;ıılıklı yardım . paktları 
beklenen neticeyi vermemı:Ur. . 
Baltık memleket.leri Sovyetler bır· 

liğl hakkında hasmane oı~n faaliyet· 
lerinl gittikçe ~iddetıendırmekte irll· 
ter. Bu hale daha fazla ~lUsamabR 
etmek imkansızdı. Buna bınaen Sov· 
yet hUkümcU roalOmunm:; olaıı ıstck· 
teri ileri sUrmu.,rnr. • 

H. .Molotof bund::ın sonm h.ızılord.u: 
nun Ballık memleketlerine gırdlğinı 
ve Sovyctıcr mrllğine dost .olun bil
kO.metlerln te!lek:<ül et~ığinı n . ~1l 
hükOmetlerln aldığı tedbırler ııayesın· 
de Lltvanya, Lctonya ve Est?nyıı. par. 
ı~ ... ıentolan için .rcrlı<?st ııcçıTTI yııpıl· 
dı-s-ını~ 'l'C Uç milletin So\>yet re3ioıi· 
nl~ tesis ve Sovyetler Birliğine ilhakı 
müttefikan istemiş olduklarını hrıtrr
latmıl ve sözlerine şu suretle devam 
eylemi§ lir: 

- Bu iltihak ve Besarabya ile §l· 
mail Bukonivanm Sovyetıer Blrlltinc 
avdeti suretile nUfusumuz 10 roUyoo 
artmıştır. Buna batı Ukra~yası ~~ 
batı bPvaz P..usya.sının l3 mılyon n 
fıısıınu .• dR. 11:'1.ve l.'dersck SovycU

1
c
1
r 

., .. m. 
Birli'"l nUftısunıın geçen sene ~·' t 

"" .. rürüz Yeni sovyc 
yon arttığını go · . ·e ı1<tr ;vll 
cunıhudyetlerinln :oılya~ \ 

( nevnmı 2 ncide) 
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Şerburg 
Tayyare meydanı 

bombalandı 
(Baş tarafı 1 incide) 

vi beya.nnn.melcr atılmqtJr· Alman 
tayyareleri ilk dofa olnrak lngllte
rerun llıerlne beyannameler ııtmLS
lardır· "B· Bitlerin o.klıseliıno son 
mUrııcnn.tr,, başlığını taşıyan be_ 
yaruuunelcr, binJ~rce nUaha olnrnk 
atılmıştır· 

lskoçyanm flm8.ll e;ırktalnde ka· 
in bir ~ehir Uzc~e bu ımb:ıh, yilk. 
sek l.nfiJiı.k kablllyctl! 5ç bomba llo 
otlwian faı.la yangın bomb:ı.g a· 
tılmıvbr· 
J~ndra, Z (A·A·) - Hava vo 

emniyet nczar tleI"İndcn tebliğ e
dilm~tir: 

Çok yUkscktcn m;ı:uı bir d~ 
man tayyart'nl dü!l öğleden sonra 
doğu &bilini ~arak Norviclı üze
rine bomlr.ı. ntmrntrr. Sana)i büro. 
lanncb bazı hasarat ,.e sivil halle 
a.rtıSL"ldn dı.ı. bazı füenler ve yara.. 
lnn:ı.nlnr olmu~tur· 
Bn~a ycrl:rde <l~man faaliye

ti Man."I denizi Uzcrinde bir kaç u. 
<;u~ münhasır klllınq ve ıi.kşnm 
Uurf avcılanm:ız tarafrncnn ilti 
dUşman tayyaresi dilşU.rü.lın\1.ştUr· 

Domye avcılnr.mmmn blrl Us· 
!!Unc dönmemiştir. 

Londrn, 2 (A·A·) - Haya nez:ı.. 
reti tehi.izi: 

Dlln İngiliz bombardıman tayya.. 
releri, Alm&nya, Alman ''e Holan
do. s:ı.hlllerl aç~armda. n:ütUyat 
yapıın gemilere hücum e~ler. 
dir. Bu hücumlar esnnsmd.:ı. bom· 
ba.rdıınan tayyarelerimiz dllşman 
avcı tayyarelerinin mukabelesine 
u~lar ve iki dil§man avcr tay. 
yaresl <lll§UmıU§lerdlr. Bombardı
man tayyarelorinUMen biri llissllne 
dünmcm.işt.fr. 

Ho.novr'da. clvnrmda Miabnrg w 
Alman lfolanda hududu civarında 
Emcrlh J>lltrol tasfiye.haneleri dUn 
gece bombardıman tayya.relorimJz 
tarafmdan bomlıalannnısttr· DJğer 
tayyarelmimlz de Opnabruk leva
z:mı deposunu, Zulderze U%erbıde 
yapılan nakliyat ve dilomanm AL 
manya iıoland&smdald tayyare mey 
danlarmı bombardmıan etm!tler • 
cUr. ıtl tayyaremlr.i zayi ettJk. 

DUn bir deniz nakliye toluna 
refakat eden Avustralya hava bv 
vetlerine mensup Surderland ti.. 
pinde bir deniz tayyaresi dtı,ma. 
nm Uç hücumunu pWıidlrtmUi· 
t1lr· 

Ncneç l&hlllert 0-'nde ...,. 
~ aahll hm•ndanJ.,,.. ID8L 
sap tanaremı. ............... 
tfr. 
ı...r., 2 (A,A.) - lnsUl8 am1o 

nJlllmdut tebıUI edflndttlr: 
?ngUis doıumma=ıa men.sup lJd 

"Gladlator,, denJz tayyaresi Pa.zarte31 
ı;1lııQ Akdenlzde Savohı S 79 tfpüıde 
a ltaıyan tanarea1n1n )'O!wıu keıt
mı,ur. ttaıyan tayyarelerlnln biri a
levler f~lndo dl1ftlrtllııı11ı, 1Jdndat a
ğır aurette huara utratılm.lftır. Bu 
1ld.nc1 tayyarezım na.un. döneblldlJl
nıı pek ilıUmal verilmemektedir. 'l'aJ'o 
)'anlerimlzden btri denJse ımu,. 
mecbur olm'Uftur. Zarar ıomıemı, o
lan pilot kurtanlmıttır. 

Bala1re, 2 (A.A.) - JUlyter: 
lı2ıWz hava kuvnUert taratnı~ 

Tm.lCD tebllte nazaraıı. dllD. ~ 
clvanndakt btlyQk cephane depoauı:a 
kar§ı l.ııgWz hava kuneUertne men. 
sup bombardıman bıyyareleri tara
tmda.D bQ,Jtlk ve muvattakiyeW bir 
hilcum yapılmıfbr. Bu depolarda vu
kubulıın lıın.JA.km tarrake ve ~ 
aı Qo bin metre yllluekllkta ııı.... 
dilmJfU,. Çıkan aln n duman .Utan
lan t&nareıertn cUlııO, aferlertnde 
6' kilometre uzata Yarmcaya kadar 
gtir1llın11ftur. İngllWerfn zayfatJ 10k
tur. 

.. Port Soucıan,, Qıerlne ttaı,an 
bomb&rdmwı t&yy&relerlnln yaptık• 
lan Jıücum &k1m kalmqbr. 

Loudra, :Z (A.A.) - JUSyter: 
Londradaıı Öğ"renllditfıı• sGre Tr&b-

111' Gaıp hududunda ııaı,_ Ue harb!D 
bafmd&Dbcrl iki t&ratnı zayiatı run
lard.an lbaretUr: 

lngill&leriD: 20 ölll Teya kayıp, 10 
ya.r&Jı, ııo araba. 

ltaıyantarm: 20 aıu, 20 Y&ralJ 412 
cm, 80 araba ve 16 top. 

İTALYA..~ i'EBLlGt 
ltalyada bir malıal, 2 (a. a.) -
ltalyan ordularının 54 numaralı 

tebliği: 
Cebelüttarıktan gelen ve iki 

safüharp gemisi ile iki tayyare ge 
misinden 'e bir takım roayn ge. 
milerinden mürekkep olan bir düs 
rnan deniz lilosunu tayyare filola. 
rırnız Formenterra-Balear adası 
cenubunda yakalamışlar \'e şiddet 
li mukabelesine rağmen bombardı. 
man etmişlerdir. Bir çok cüzütam 
1~ ~·e bu meyanda bir saf!ı harp 
gemısıne ~üyük çapta bombalar i 
~bet etm.is ve bu harp gemisinde 
bır yangın tıkmış olC:ığu muhak
kaktır. 

Tayyare!erimizden biri üssüne · 
dönmemiştir. Geceleyin Ugolino 
Vivaldi torpido mu.'ırlbi lonyen de 
nizinin merkezinde O!:vald adında
ki lngil.iz tahtelbahirin yakal<llllış 
torpillemi5 ve batmnıjtır. ln~ifü: 

Dobruca meselesi 
(Baş tarafı 1 iııcidc) 

Bulgnrisuı.nm ornda kanaatini ser. 
bcst.çe izhar cttlği na.ve edilmek· 
tcdir· Almanya hiç bir siyruıi t:uılı
hUt talep ctmemlııtlr· 
Şimdiye kndar yalnız Tuna. hav

zn.!ını nlakııdar eden meselelerin 
tetkik edilmiş olduf;"U ve cenubu 
Barkidc Almanlar için en mUhim o. 
l:ı.n meselenin henüz milza.kere 
fı;in olı;un bir hnle gclmcmlıı bu. 
lunduğu da ilı\ve cdilmcktodir-
H~, % (A.A.) - D.N.B. bildlrt· 

yor: 
Roma.oyanın Belgrnd sctirl il. Kn· 

deri, cenub1 Dobrlc:anın terki hnkkm· 
da Romanya ve Bulgar hQkQmeUerl 
anııımd:ı. cereya.:ı edecek gö~mcle· 
rln llk temasını teala etmek Uzcro blr 
kaç gtıne kadar Svfyayıı. ı;fdccekUr. 
ltomen siyası nınh!lllcrtnın talımlnlc
rln~ söre, lpttd&l mUzal:crat hiçbir 
mUşl•Ull'lta tcsadU! ctmlyecck ve bu 
aureUc esııs koııtcrıına mnncdlldJğlne 
göre Krojv da toplıınabUccektır. Bu· 
na benzer bir vau!e de Macıırlstaıı 
tarn!mdan eski nazulardan B. Bessy
yo tevcll edilecektir. ııomııny:ı hart
ctyo nıu:trı yııpılacal: mU:.akern.tı ha
zırlnm:ık \"11.Zlfcıslni UstUnc aıncaktır. 
Nazırl!lrd:ın B. Rlott bu ı, için l~ 
olnn dosyalan ihzar edecclttlr. 
Jllll~, ! (A.A.) - Rllyter: 
M.nc:nrtıırm Traıısllvnnya hal:ltında· 

kl ıs:;.._klcrl Roınıuıya ..-aziyellno h~
kim olmakta berd vamdır. Cenubi 
Debrlcanm Bulgarlst.ruı:ı. terki mcse. 
le,,l ikinci planda yer almaktadır. nu 
me:elentn bu ay ı:arfmcb llllkreııte 
do~dan doğruya yapılac~ mUzake
rcler yolu ile hnllc<1llecc:ı zannedll· 
mektcdlr. 

Bununı:ı. beraber, Alm:ı.r.yruım Ma
car istcklcrlne :ılJdctlc mlizılhe.nıt 
ederek iş1n Ey!Ql ııymn kadar halllDI 
ısrarla. istemenin l'omnn:r-nyı m~k\11 
mevklo dU:JUrdU~-U anlaşılmakt&dD'. 
Dizznt Transllvımyalı olıuı mllll kllylD 
pıı.rtlırlnln rclal n. Manlunun hariciye 
nıu.ın olmaaı mllll mukavemetin bir 
:rcmz1 olarak teIAl<kı ediliyor, 

Verilen mnlQmatn g6re, Kral Karol 
Tran."1l1ranyadak1 milllyetpcn·er parti 
reW Doktor Vajd:ı Yoevod'dan gelen 
bir mektupta bUtUn Tranallvıuıyanm 
B. llıuılu'ya mUz.ııberct etUğt ,.o eaki 
parti JıaygaJarı:ıdan \"azgeçUğt bildi
rilmekte 'o kralın ancak B. :Manfu'· 
.mm tavsiyeleri nçhilc hareket etmek 
aurctlyle Trans!lvanyayı hicaptan ve 
terc!sizllkten 03lrgeyebllccefl ilAYO 
edllıncktcdlr, 

Kralın hQkQmetın Bcrchtcspden· 
deki mllzakereler hakk:mdakl J.zaJıa.. 
tmı dinlemek Ozerc Ç:ı.rpmba rıkp.
mı içtimaa d:ı.vet edilen mtl~vlrleri
nln bny\lk blr ho~utsuzluk g&ıter
dJkleri bllcllrJUyor. Bu ha va içinde 
Trall.Silvanynda her tUrlQ arazi tadlll 
t.,ebbbıert altJhlndt blrl1k b&reketi 
1ldlll bir ehemmiyet tlttiap etmekte
dir. 

Almanya ile yeni mllakereler 
lcrunu tecrübe edebilecek ve ay. 
m samanda Almanya fikrlnl deilf
tlnnedilt takdirde Rusyanm mQ. 
ıaheretini temlne tc,·essUI edecel: 
bir hüktlmcUn teşkili imk!nmdan 
da bahsediliyor. 

B- Ma.niu'nun siyasi progrn.mı şı: 
auretl hullsa edilebilir: 

1 - Bir milli birlik hUkUıneti.. 
nln intihabmda trun serbesti. Bu 
mllll birlik hUkfimetindo memleke
tin bUtUn temayülleri temsil edile. 
cektır. Yeni hUknmetin tnllli kay
ın partJıs1 ile liberallerln, demir 
muhafrilann ve sol cenah pa.rtlle. 
rin1n mllmeS3illerlndcn müteşekkil 
olacaktır. 

2 - Alnıanyanın en az; daha bir 
ay doğu cenubunda bir harbe ~
mJyeceği \'c B!llknnlarda harbin 
zuhurun:ı mUeande etmiyeceRt 
muhakkak olduğundan Yaca.r is.. 
teklerinin knti 6Ckilde reddedilme
af, 

3 - · Rusya ile yakla.cımn. 
4. - İngiltere Türldye ve Yu. 

goslavyn ile normal münasebetle
rin tekrar tesısı. 

tahtelbahiri 1500 ton haoninde o
lup 120 milimetrelik bir top ve 8 
torpil kO\'anmı hamildi. 

Ü.i\'aldın 56 ki~iden mürekkep 
olan mürettebatından ltalyari]ar 
50kişiyi kurtarmışlar ve esir almış 
lardır. Bunlann arasında kuman. 
dan kurvct kaptanı Da\it Frazer 
vardır. 

Hepsi de sağ ve salimdir. 
Şimali Afrikada tayyarelerimiz 

Sudanda kfiln Butanayı bombardı 
man etmis}erdir. Kasoala mmtak3 
smda tayyarelerimiz bir zırhlı o. 
tomobil miürezesini bombardıman 
etmi~ 'e bunlardan sekizini tahrip 
eylemiş ve Cirtır halinde bulunan 
mürettebatını mitralyöz ateşine 
tutmuştur. Müfrezelerimiz Moja
lenin 45 kilom~trl! cenubunda ka 
in Dehcli i~gal etmişler ve dllşma
nm şiddetli bir mukabil tan.mızu. 
nu reddederek onu büyük zayiata 
ufratmı~fardır. J)üşman tayyare· 
!eri Diredauarı bombardıman et
miş!ersc de hiç bir netice elde ede 
mcnüşlcrdir. Ciovello, Masoah· 
Asmaradaki diğer bombardıman. 
lar pek az hasara bais olmu~tur. 
Bir İtalyanla bir yerli telef olmU§ 
tardır. Bir çok yaralı vardır. lki 
düf.J11an tayyarc-i a\'CI tayyarel~ 
rimiz tarafından dü~ürülmüitür. 

Amerlkada 
mecburi 
askerlik 

Ruzveltin mevkiini 
tehlikeye ıokmamak . . 

ıç1n 

Tehir n1i edilecek? 
\0a~ln ton, 2 (A· A·) - Stcfenl 

njruı.'5ından: 

E- Ruzveltin rl;rascticumhur 
nmıuetliğindekl muvaffnlayetinl 
tc-hlike:re sokmamak i<;ln mecburi 
nskerllk hiz:moti projel!inln tehir 
edileceğine dair ortada bir µria 
dolrı~n' ~dır. ı~eoburi rıei:~rlik 
hizmetinin bir milyon mükclle!e 
hasredilm"s.i lehinde bir ttm~yül 
\'ardır· 

Aç kalan 
Avrapa 

( Ho~taf'lıtı I lrıcide) 

arazileri istila edilmiş olc:.n bütün 
milletlerin Amerikadan yar.dun 
talebinde bulunmaları muhtemel. 
dir. Avrupaıun, tarihin en müthit 
kıtlıklarından birine maruz: kal. 
mak arifesinde olduğunu g&tc.. 
ren diimctler doğru ise yeni dUn. 
yaya vaki olan müracaatlar kıtm 
yaklatması münasebetiyle daha 
ziyade artacaktır. 

Birleşik Amerika ile difcr A. 
merika memleketlerinin bu mil. 
racaatları reddetmeleri icabcder. 
lqe maddeleri sivil ahaliye gön. 
derilse dahi harp levumuodan 
addolunmak lbnndır. Peten hU. 
kCimeti açlıktan ölen çocu1dar ve 
kadınlar için er.ıak istediği u.. 
man onun ingiliz ablukasını lar. 
mamın ist:dlğini anlamamız i. 
cabedcr. 

Büyük Britan)-anın bizim yap. 
mamız lizrmgelen harbi yapmak. 
ta ve Adolf Hitlerin ihtiraslarına 
karşı müdafaalanmw hanrla. 
mak için bize v~t kazandırmak. 
ta olduğunu hC1;aba katarü bu 
nrJracaatları rec.detmeliyiz. Aç 
milletlere kaflt yardım lehindeki 
propaganda, çok ~lıpcak. fakat 
ıu ha.~kati sükut ile gcçi§tireeek. 
tir: 

~bluka, lncitterenin yqlne 
tecavilai ailirudır. Bu proJl9laDda 
B. Hitlerin arzu ettili takclıde 
fetbettifi memleketlerin~ S.U 
halkı bclleycbitecelini psıe,e. 
cektir. Yalnız bu takdirde Hlt. 
lerln iki ıeydcn birini tercih et. 
mesi icabeder: Ya orduyu veya. 
hut halkı beslemek. Petcn bOk<l. 
meti, cr:alu Hltlcrdcn f,temeli. 
dir. 

Bahrtlan İtalyan 
tahtelbahiri 

(Be$ tarafı l incidı) 
2 - lngil!z tayyareleri diğer 

bir deniıaltJ!1 üzerine iki ifUP 
bomba at:ruılardır. 1Jk grup de. 
nizaltıarnın 1 S metre ıerisine 
dütmüıtür. İkinci ırup denizaltı. 
run tam köşkUne isabet ~·lemit
tir. Deniultı tama.mirle gözden 
kaybolmuıtur ve büyük mr Yal 
tal>akası deniz üstilnü kaplamq 
ve epey müddet 6onra cesetler 
deniz &athmıı. çıkmaya batlamı .. 
tır. 

isveç 
kral ının 
nutku 
"lsveç bitaraf 
kalacaktır,, 

Stokholru, 2 (A·A·) r.fka-
dag'm fevkallde lçUmat münase. 
betile bugiln söylcmlş olduğu bir 
nutukta kral Güstav, h..-eçin bita
rnfltk politikunu tekre.r teyit et. 
mi§tir. Kral ezelim.le tJU aüzlerl 
söylernl:ıtir: 

- Bütün memleketlerle d03t.ana 
münasebet muhafua etmeğe kati· 
yen nzmetmııı 'bulunuyorum· lsvc
çin hürriyet ve .lall.klAllol muha!a. 
za ederek, memleketi harp harici 
tutmak için gayreUerimJ. tarlot • 
mekten kntmnuyacağnn. İsveç mil 
letlnl birlik ve azim hlalerlnln, bu 
gayretlerime ynrdım edeceğini U· 
mit ederim. 

Kral söz.lerinl ~yle bltlnrıiftir: 
Avrupanrn ı:uiyetl ka~d& 

ıs,·~. gerek da.hilen gerek har'... 
cen her tllrlü Jhtlmallere Jr.urr 
koymağa. bımr bulunm:ılıd:r· 

Molotof un 
nutku 

( Baş tara 'ı 1 mcidc ı 
teııailı:lerine alt ameli tcdt>!.rler!n dog
ru ve teekillllı b!r .,Jrette tatb'Jd 
bahsinde So'"Yetler Dlı ilgine tUyUk 
blr m wllyct. lcreltUp etmektedir. 

Ftblaııdlya :mui..hedemlt.iu lıı\~· 
Qanbcrl ge~cn dt>tt aydan btrl!!. !Ula 
umıı.ıı Z&rfı.oda trJ muahcdoyt ~m· 
nwılret nrlcl b!r tarzda t&Llılk et
m(3tlr. Bu mUd•Jel :ı:ı.rfında .l.enillstle 
btr Ucaret mu:ıhc(!e.!ll hru::ı cdilmlştlr. 
Fınlandlya A.land ad&larmm aakerllk· 

1 
ten tecrlcll b:ıkkmdakl teklltlmlll de 
kabul etm~Ur. lki memlcltct mUna
aebettcrinln bunda:ı eonraki tııkln!ı 
blz2t ı,·ın.ıa.ndtygya bn.ğlı bulunmak· 
tadır. 

tsvcç 'l'e Norrecıe olıuı mUnuebet
leıimlz:, Ulrurl olarak Skım~n3.vyada 
ha.dl& olan vaziyete t.a.bidl.r. Nor.·eç 
hakkmdıı. he.nUz t!r ııcy söiJenemca. 
Zira bu memleketin \•a.ı1yctiılda hımı
at)·et nrdır. İS\°cçe gelince, i~l hllkfı.· 
metin iktısadl 'l'e Ucart rnUnıısebeUe
rin chem:nlyetll b1r surette lnkl~afm· 
da rnentnaUerl olduğunu teslim etmek 
lcabeder Halen cere3aıı eden iktrsad1 
ıör!lrmeİerin iki tarıı.1111 btiyll1' ndlne 
olıo.ra!< neticelenmesi ll:zııpdll", 

Bı\J,KANl.ARJ \ Ol.AN 
l\J U'X. \ s h"R ET 

Balkan memJ('ketlerllc olan mil
naaebeUerlmade Yn~os1a\-ya. ile 
diplomatik mlliıas"bctlorin tekrar 
t~is rdlldl,!inf l.::-ydctmcl!ı1:n. İki 
memleket nmsında §i:ndiye 'kadar 
bu mUnas~tlletin me\"cut olmama 
emdruı dolayt Sovyotlcr Birliğinin 
mes'ul olınadth'l muh:ık.kak olmak" 
la bcrnb.-r Yugô!lavya. hfikumetı· 
nJn bu husustaki twdfff tanıt.mm. 
dan memnun\yetle karşılanmıştır· 
tlci meml!lket nrumdıı~\ iktısad' 
mUnssebetlerin tedricen ink~af e
deceği Um!t olur.malı:tadır· 

Bulgari.Gtanla o!an mlin,.!l<'betle
rimbı r:ormal olılrak te!iklcl edile· 
bilir· lki me:nlüet arasında bu 
mlinasebetlerln bun1tı:ı ~nrnld sa· 
llhm.ı. mlni olahllecek hlçb!r ta. 
anız mevcut olmadığı mUşa.hcde ve 
~bit edilebilir· 

lRA'l'lı"DAS GEÇF'.S 
TA ı·ı· A R.EJ,ER ~rES Y.LESt 
İran ha.klonda ka~dn değer hiç· 

bir mUhlm hldise yo~1.u.r· Bunun· 
la beraber hhulil 1mldnsı:ı olan 

1 Demir şilebi 
geldi 
f(la~ tt1raı' I ınctde) 

terkettık. Fakat cucak ıs kilometre 
gldeblldlk. ÇU:ıkU yoll:ı.r trkantn11tL 
tkı gün iki gece mUtemadlycn. yl1r11· 
dUk ve bllmedlf;lm~ bir istaayoııa 

ıchUk. Burada bit• kumandana gide
rek: 

- ~.z asker olmak için memleke
te g1docct;iz. Bize yaroım edin, dedik. 

Kuma.ndan kabul ettt. Faıtat tren• 
lere binmek kabil olmryordu. Bu is
tuyo.nda arkadqlarımdan lklstnl 
~a.ybettlm. -i arlcadaf t.renc blııdlk. 
Bir kaç ıat.a.syon değl"Urdik. Fakat 
nereye gitl'ğlcılı:i bll..IJıtyorduk. Nlba· 
yet Marallyaya gelebllmi,ı.~. 

Marsilya l:o11.1olowmu: bize yar· 
dım etti \'e bu gtmlye L!ndlk. 20 gUn 
Barselonada kaUıktan aoııra nll".ayet 
memlekete dogru yola çıl..bk. D:.rıto
londaki ııı!<ıntmıız bUyükt11. Bugün 
bp:uı.ra ı:o~ 1ed bir \UtycUe tuıu
ııuyor. Dlr paket elgara l7:S kut'U§, 
o da tütUnUn upl11rı. 

Hiç unutmam b!r kah\'eye gltmfa· 
tim, uyal!t ~rpl:ıl: beş altı çocuk et· 
rafund~ dolıı.1'ıyorl:ırclı. Ellnıdekl 51· 
gara bitmlQt.L 1'nfattım nttun. l3q 
çocuk izn~rlte doQ-ru k<>iUştulnr. Blr 
tane!! ızmaı1U kaplı \"e kaçtı. Öt.eki· 
lcr de haydi ar.uıaından. 

Gemi ne ~eı~n Srılaınon dn: 
- On r.cnc C\-Vel ·rurklyeda ldlm. 

dedi. Kulndibinde M")'bance.Uk yapı
yordum. So:ıra hpıuıyayn ı:-lttlm. 0-
rad:ı. ı;e~-.,.Lr 6'lt:ctltk raparak tam 
!50.000 (Pcçcta' b'rlktlrdlın. Fakat 
Frlillko meınlckete lılklm olunca ~ 
mm param geçmez oldu \C bar.kndıı.n 
geri nlc.nuı.dlm. 

Bir sene .vetalet l«:lndc yaı,ıadıktaD 
aonra nih:ı.yet yine ~6 e ' :ı m. Bura
da tekrar meyllanec U.t )l.1.pacuRım. 

Jt. K. 

Bazı gazete ıayf alan 
eski hacimlerine 

dönecek 
Ankara, 2 (Huıuıi) - Gue. 

teleriıı eski hacimlerine dönerek 
dört say fa çıkma lan hakkındaki 
karar b~gün tasdik edil:ni~tir. Eu 
kararın oılSkadarlara tefhimi için 
ait oldu f,u rnakama tebligat ya. 
pılm11tır. 

btr l"'lkrayı eilkfıtla geçUst.irmek ı 
lmklnı yoklur. :Mart IOntında, B::· caviiı paJctında.n mUte\·emt eamlm 
kn ve biraz !onra da Batmn bölge· ve iyi komşulu'it m:ıhiycUni muha.. 

fa:.a etmektedir· 
teri 1ran tarafından gelen ilt1 ya. Bul memleketlerle olıın nıllna-
bancı tayyare tarafından zi~·aret e- aeb<>tlerimb: hakkmi:akl ınUlahıı.za· 
dl.JJrJftlr. tıoan hllltfuneti bu iki ri- !arımı burada blUrmeklJ~mo mQ· 
dise~1 inlrlr etmiştir· Fa.kıt t bu 
nlialarda Türkiye Tllbsmda ol. saadenlu rica ederim· Şimdi bey· 
datu gibi, Atman 1ıe)oal kftai:ımda• Delmil;l) J:~crdclı:i ~ın u. 
it! velilcalarla Wl derecede aydın. mum! manzaram !ıakkmda birkaç 
lamnaktadır· eurumı taydetma kelime ıtöylemek kalıyor· 

nnrTafık olar ki, ~ için mil· JL\RB SC'RATLZ 
temren yatıanc:ı tayyatt.1"'t" g~n- JdTDltYECEK r 

c!..ume.t bmfa memlekeUerle o· 88ynk Alman muvaffalctyetlerl U
lan mbuebetJerim!zt lttlJden ıertne AYrupada wtubutan dell
~ka bir işe yanyamazdı· Bak6 \ l şiklfkler harbin siira.tle tufiycslne 
Batunı'a yapılan ,.e anuya p.yan imk.i.n verec k mahiyette telBltkl 
olnuyan bu tayyare ~yardlerl, bl· editeme.z. Muharip taraflnrdan bi· 
Zi cenuo hudutlarımız UzerindekJ ri, Almanva. werl mu,-affalt~-et· 
teyak:t~ıumuu fstlhbalde teıtdlt terinden gonm p~ir ziy:ıde kuvvet. 
ltizumuna hükmett.innietir· tenmf~. d!ğcr tara! ise müt':,canla 

Jar.onyaya gelince, 4enfleblllr kf bir kili teı;kil etmekten <''":t1gı gt. 
son ı:unanlıırda münc.sebetlertmlz bl, İngiltere hcrbe devam için 
muayyen bir rılspet dahilinde nor. venlden bllyük zorh-k1r,.ı~ ·-~~ıla
mall~-mefe doğnı gitmektedir- "1t"ken harpten çıkan Frt!-'lSa da 

Uaz!randa P9tJt MDekl 1hUlU blSJ- 'leümetindcn sonı-a elim bir buhran 
gesindıe. Kalklngöl nebri tl2erlnda bu- "e::trmektP. bulunmustur· Muharip 
dudun t&bdid1 h&kkmtb blr aıılaıım taraflardan birinin tak\i;rcsi ve ·•· 
hami olmuttur. Bu hndlse bir taraf· .ıı.er tarafın znytilamast yalnn: A'V° 
tan Bol7eUer Birllğ1 • Japonya ve eli- " 
ter tara.lt&n da M:ongollata.n \e :Mazı· rııt'lada de~il. 0.' :lİ ::.,~ ... " ~ .. ciUn. 
çu\•o arumdaki mQnaaebeUere pmfl yanm diğer taraflarında <la ciddf 
olnwıı iUbarlle bUhaaa e!ıemmb'ett akisler yapmaktadır- Fransadan 
hıı.lzdlr. lluht.eııt bir koml8yon rakın· başka hezimete ı:ğnyan memle
da hududun malWll.nd.e teab!Une te- tetlcrfn, Bclc;i.ka ..-e Holandanm, 
vealtll edecekUr. UmumJyet IUba.rlJe artık Cl'Telk.1 kadar ı·uwcUe mll
baR alA.metler Japonyamn SO'vyetıer dafaa edemedikleri bllyük mUatem 
Blrli#l ile mUnaaebetıerlnde 1ellh ar- lekeleri me\-cuttnr· Bunun neUce· 
ztı.1Unda bulunduğunu göstermektedir. el olııre.k mUEtemlekclerln tevzii 
tkl taratın menfaaUcrl kararlıi<lt ota· meıı;e1le-sl gittik~c t>ad bir r.ckil al. 
rak tanınmak IU'We, bu 6Cllh tabak· J 
Jruk odebntr. Ea.een itiraf edll:nelldir maktadır· Empcr;rıtlist iştlha ar u-
ki yeni Japon bUkOn1etln1n proıra- za.k J aponyacla değil. ayni zaman· 
mmda mUhlm bit' colt nol:taıar Tar· da. Amcrikada da c;alI51yor· ÇüokU 
dır. Japon tda:ecl mAhflller'.n!n ıdya- Amerikada emperyalist pln:ılarmı 
td emellerl bir çolt noklıtlarda ve "batı ,.an ktlresinln mcnfaıı.tlerl 
Sovyet • JApo:ı mllnascbeUerl husu- endl'!e;,'ı,. pe.rdemle gizlemek isti • 
ııunda h.entız :kıu-•..l"lık kalm:ıktadtr. ye:ı :unaU>rler u değildir·· 

.UIERtKA tÇ1.s' 111 B~R !ijEY BUtUn bunlar harbi. dlinya em. 
Sc'\\'T.E:MJ;K MfJ~Kt)N Df'AlL ı>er.ralist harb: haline c;evirerek a-
Amerlka. ile o!r.n mnııuebetlerl. tevlendlrmelt tehlikcı.f gl5stermet

mb ib•.erlnd~durmryacııf;'Tln· Bu hu- tedir· Bu ı;artlar içi:ıde, Sovvetler 
susta iyi biı• cey göylcm,.'< mümlrlln Birliği dtŞ emniyeti b3hsinde ttı· 
değildir· Sovyd1er Dirliğinin Bat· ya.kkuzunu :ırttmnak vo dahili \'C 

trkta.Ul ınm·c!Cekryetlni."l Amerika· lıaricl bUlür. mevzileri tak\'iyo et. 
da baıI ktmtelerin h~n& gitmedi. mek icap eder. Buna binaen gU.n. 
&l 5l'rendik. Fakat lıaldkat sı;y. de 7 ı:ıat ~-ıl~ma usu!Unden 8 saat 
lcnmek icap ederse bu vaztyet blzl c::ıl~ma usulüne gec;tlk \'e mUdafaa 
az; alilkadsr eder· Zira b!J: vn:dfe- kudretimlzf arttırmak iı;ln diğer 
mizl bu gayrlmem..'lun b3.ylann yar tedbirler nldık· 
danı olmadın yspıyoru.z. Bununla Şimdiye tadar ka:ı:andığmıa: mu· 
bernj;ıer Amerika ır.ak&mlannm vaffnkıyetlerle iktifa etmemeliyiz. 
<ic,·let bankamız tara!mdan ahiren Sovyetıcr Birliğine yeni muvaffa. 
Litvı:nya, Leton~~ ye Eııtonya b:uı- kıye!.ler tcrni:ı etmek i~fn, stall· 
kalanndan satmaldığt altmlan ni. nln şu w:lerfnl daima. hatırlamak" 
uın.sa bir surette tutmr.Jan en lığmıız icap eder: "BUtUn mllletL 
nlddotll protcstolarımız:ı scbeb ol- mlcl a.skoıi taarruz tehlikeainA 
mn§ltır. Amerika. hül:ömc!! nynf lı::ırşı ko)'llla.ı:-ıı nmade olması, hlç 
yolu tnkip eden lnı;tllz btl~flmetine bir tes:ıd\lfiln \"C dı:e dü~a.nlan • 
bu rolsuz hareketlel'in mes'nllyeU m!Ztn hl~blr mruıonıısmm bizi ga· 
kendilerine nit olduğunu h:ıtrrla. - fil a,•Jrunası için ıef erber baldo 
tınz. bulundurml!.1' lllz::mdır· .. 
~'J.E Ol.AN Mt • ·ASF.BA't' Heplmlı: bu mukaddes vulfeyf 
lfe-;eudiyetl için mücadele eden 1 da.im.a. hatrrl:-:dığonu: ta.kdirde, h1ç 

bliyllk millf Çhıle <ılan mllnurbet" bir bMiM blı::I hazırlıksu: bulmrya. 
lerbıılıle gellnu, bu mUnase~tler cak Ye ~;cniden daha 'lCrefll mu -
Dd mtmlcket arnsm~ ademi te· \"Bffa.k1yetıer ktza:nacağu:.,, 

, _______ ,........_, G 

Amerika 
Sovyetlerle 
Ticaret muahedeıinİ 

yenilemiyor 

Va§nglon, 2 (A. A.) - Stt t 
fani ajansından : 

Hariciye müstepn B. S~ 
mcr V cllcs. Sovyet bUyük .~~~ 
Oumansk ile 6 ağustosta nıu ~ 
ti inkiza edecek olan Sovyet • _ _, 
merikan ticaret muaheoenafll"· 
hakkında görUşmUştilr. 

Vaşin.gton'un iyi malumat P 
makta olan mahafilinde bi_rl: tJ. 
Ameril:anın Sovyet Rıısya il~ 
carct muahedesini tecdid et n. 
niyetinde olmaciığı tahmin cdi 
!.11ektcdir. _...,.,,,, 

Molotofun nutku 
ve Türkiye 

( Baş tarafı 1 ıncıdl 
aönnüyonız. Ancak Fransız ,,Ji 
ri Mauiglinin verdiği İ7.ahat r.et 
redilen vuikalarda tahrifat )., 
pıldtğmı göıtenniştir. Bu tah~ 
fat '•tercüme yanhthğı'' ynlun 
bir tevil ile D. N. B. ajansı tşı+ 
fmdan da kabul ohmduğu ,.e rt#' 
hiyeti de Türkiye ile Sovyetlel 
Birliği arasını açmak mak~adtf.' 
çok açık olarak meydl\nııı koyd~ 
iu halde vesikalsrm mümey~ 
vaıfı clcği{miyor hükmü nas' 
doğru o'abilir? 

Kaldı ki Türkiyenin mnlür:JD11 

haricinde ohırnk Sovyctkr Birlili 
aleyhinde tertibat a!mdrğ~nd:ıll 
veaikatarda bahıcdilcn d::v~1 

Fn.naadrr ve Fransa ise bug\İ' 
mağlup olarak mütareke imzal• 
rnı§hr. Jngiltereye gelince, o dl 
)'İne bizzat Molotofun nutkundJ 
kendisi iıaret ettif,i gibi Sovyet. 
lcr ffüliği ile iyi mÜJ13.ıebetler .t~ 
ıiei için ~htmaktadır, Bu ıt•• 
barla Tüı kiycnin ar:kr.ıani!a So,·· 
yetJer Birli:;ine ke:-tı komplo bş· 
Zll'layac~ğuıdan şü,11'.c CllunabUt· 
celc bir de •!et de kl\lmamıştrr. . 

tıte bütün bu vnri}·etlcri gö~~ 
nim~ gcfo·crcl: Molotofon Tüıki
yeden bahsederken: "Eu meınle
ketle müna!lcbetlerimizJc eıa•'' 
hiç deği§ilclik olmıun1şbr., cüoıl~ 
aiyle bu cümleyi takip eden f1k
n.lann hükümlerini biribiriıte 
beilamakta zorluk çektik ve buıl• 
dan dolayı makalemizin hqmdl 
dtdiiimiz sibi ~«inlet .... 
mmm o sözlerle lıtihdaf • 
.... maka.adı dolnam Wr 
anbyamaclık. ASIM US J . 

ZELZELE 
( B~ tarafı ı ıııcidtl 

olmak üzere 6iddctli %elzele ka}'-
dedilıniıtir. · 

Yunan Efkiırıuoıumiyeıi TeeuUt 
Ve Heyecan içinde 

Atina, 2 (A.A.) - Atir.a ajan
u bildiriyor.": 

TürJ.-:yedc \•ul:ubulan } eni zel
zele hakl::naa~ tafsilat Yun.an ef 
karıurcumiycs;ni heyecana clüştir• 
müıtür. Gazeteler lıu teessür ,.e 
heyecana r. akcs otmııktadır. 

Ele{tron Vima diyor ki: 
Dost \"e kom~u m•r:;ılekctc kar

'ı olan ..aminli sempatisini ifade.. 
den hiç bfr zaman hali kalmamıj 
olan Elen milleti bu defa ôa Türle 
milletini:ı acmna iştirak ve yeni 
feliketln büyük bir nisbet ~ 
mamnsmı bütün kalbirlc tcmennı 
etmektedir. Bu temenni, bUtUil 
Yunanlıların Türk milletine kar
tı olan hissiye un:ı truna.-nen tc:ka· 
büt etmektedir. 

Zehelc mmt.:ı.kasma müteha•§t l:ı1' 
rn hanmn maklncılcrl gönrlcrildl 

,\nkara, :: (A·A·) - Yo~'"lllt..'\• 
ki ı:cılze!c dolayısilo hsat l5lcri· 
nln sUnıUe b;ı:arıhn~ı hususunQl) 
hlikfımot lcnı> eden tedblrlorl al. 
m13tır· Yozgadn. e..-velce gönderli.. 
mi§ olan orak Ye hannan maklne
lerinden lUzumu kadan derhal A>:• 
dağmadeni 7.Clı:clc mıntaknmıa 
tahfiia cdilml§Ur· tlıUyaten a.;rncs 
müteaddit orak maklnc..sf Ank:ı.nı
dan Yozgada gönderilm1§Ur· Hs.. 
sa.t ve harman işlerini tani!m \'e 
idare etmek Uıerc Zira&t Vek!le.. 
ti iki ziraat mUteha.ssısmı Yozga.· 
da g8ndermJetır. Bunlardan maada 
kmlay derhal iki yUz bq çift hay
vanı mnbayaa edip bu mmtaka)ra 
g&ndercecktlr· 

tıpartaya düıen 
yıldınm 

bparia, ı (A..t..) - Sem 09 pi 
lçtndc phrtmlJıe Ud ;rıJdmm dllpıot 
ve bunlardan Ukl bir klf!n!n attımnııe 
va tld klgtnln yarala.nmuma. abebl .. 
yet "-ermifUr. 



~rop dUşUndukçe: 

Bir nutuk 
karşısın da 

R US aiyasetçiıi "molotol'' 
tt bir nutuk söyledi. ~ 

latn mebıini d b~ - 1 . 11ıizd oku o utün gazete en.. 
. hlan, el duk. Avrupaya, Al. 
d nıütaı~~ ?esair devletlere ait 
1- tnekle ~ değerini takdir et. 

1 Romanyaya gönderi- 1 

lecek mallar ihtilii.fı 
halledilemiyor 

Pek •libda; bu noktalar bizi 
lııkta bİ%iın • ~ Biz.c:e, mı. 
~ 

1
• ıçın ayrılan kısım e. 

p. Ye ıdir, • 
.:t Bay Molotof "Türki ile r. l'11Uda ' ye ara. 
et. hiikn/~~ılt bir deiiıme yoktur." 

nlah wıu verdikten Mlllnl, yine 
ut D. N. B. ajanaımn yalan. 

larnıı ele alıyor. O yalanlar, ki 
~eai gÜnÜ söyleyenler ta. 

T . yalan.ımıtı. 
r .ı:.: elaip edilmif bir yalanda. ip. 

161 ı>azara çıkımı bir iftirada na.. 
~! .~ kuvvet vehmolunabilir, 

l Uatünde durulmak zahmeti. 
he katlamhyor. "D. N. B." nin 
~~ettiği ilk vesikada menfiler 
lnii.ıbet., "var'' lar 0 yok" §cldino 
'?~lmuıtu. Sonra, bunlar düzeL 
tildı. Vaziyet aydınlandı. 
fi Bnkü petrollerinin, Batum tas. 
•Yehaııelerinin bombardımanla. 
nı:-. Tiirk havalaı-ının geçit ver. 
tnibeceği kat'i surette anla§tldı. 
Lir h~au var: Ruıyaya yapılacak 
han !"curnun hangi mmtakadan, 

• • gı semalardan olursa olsun, 
~wd ,!>u İfe §İddetle aleyhtar·bll. 
~ .. uııuınuz en keski ve hiç ıu 
got~nnez hir dille ifade edilmişti. 

Bar devlet ve milletin merdane 
lıarek~tine, iyi komşuluğuna, in.. 
~lık nıı~larına bunlardan daha 
l'üzel fttıka, burhan, tahit olur 
ınu? 

M Şu halde nasıl oluyor da Bay 
olotof, gerek Fransız; sefiri 

"Mauigli" nin mektubunun ge. 
>~.k.ıc "D. N. 8." ajanımın keneli 
dıliyle tekzibinin bu veıikalarm 
nıahi~~tini değiıtinnediğini ıöy. 
foyebilıyor? •• 

'• ~ Buıiin_ herkesin ıatarak sonlu. 
gu §ey, ı!te budur. He!o şu tay. 

' yare UÇU!U hakkındaki ifade yep. 
)eni bir hadise olarak neden or. 
taya çtkanldı? Bunun hikmeti 
nedir? 

• Beyıızrn kara, karanın beyaz 
olduğunu iıbat eden ve bu iıbab 
h.i:::zat müfterilere yaptırtan Türk 
'•yuetindcki temizlik karşıımda 
~türeldi insanlar, nihayet allat 
uıtiyacıftl c1u,...1ar. 

Bilı, a., Molotofan da IKı in. 
~ oldaiaDa ıönnek .. 

Y• eiw ita •tule, ae]eceiia 
karanlrğma Wriinen herhangi bir 
lcıatın bahanelerini hazırlamak 
lanetini laf ıyor ve "kurtla ku. 
2ll" daki me!um mantıkla yürü. 
Yora., Türk, yine sadece anla§ıl 
~~ıiana müteessif olur. Çünkü 
~~ İstene kurt olıun, biz kuzu 
u.ıgiliz. 

HAKKI SOHA GEZGiN 
--~----~~--~--~~~--

Dahiliye Vekili 
r İ>ahiliye Vekili dün sabah vi. 
• ayette lllefgul olmuş gonra vali 
ılc bitlikte Kadıköye ~~erek kay 
ma&aınhğa uğramııtır. 

---0----

Maarif Vekili 
~if Vekili Hasan Ali Yü. 

c~ dün ıaıbah valiyi makamında 
zıyareı etmiştir. 

Yeni çegni ekmek 
Yüzde elli ıert yü'zde elli ~u. 

mup~ buğdaydan milrekkep ol. 
~~k üzere yeni bulunan çeşniye 
~ore yapdan ekmek nümuneleri 
tıcaret vekaletilll gönderilmiştir. 
Vekilet bu nümuneleri tetkik e. 
d_ece~'. bili.hare toprak mahsulle. 
rı ofw buna göre iatanbula bu-
day verecektir. g. 

Yeni çeşniye göre ekmek iınali 
ancak ondan sonra yapılacaktır 

Otomobil altında. · 
ağır yaralandı 

Fatih merkezi önilndc dün bir 
kaza oıınu~. §Oför Musta.fanm 
idaresindeki otomobil Şehzade 
ba-;mda 154 numaralı kahv~de 
ot~an 20 ya§mda Ramazana çar. 
Parak ağtr suret~c yaralanmasına 
&chebiyet vennışhr •• Yaralı Cer. 
tahpaşa hastahanesıno kaldınl. 

'bıııtır. l ku d Bir adanı 0 m an 
zehirlendi 

Kurtuluşta garraf Muti soka. 
iınd 8 uınıaralr evde oturan 
l.ian~ı K~rutaki isminde 65 yaş. 
larmda bir ihtiyar. Kurt~l~~~ 
dcıindcki Bahçelı 'tdf-~n lokwn. 
ktıın yemi§ fakat l1 gı b' lıal. 
cla.n zehirlenerek baygın . ır kal. 
ı:ic Şişli Çocuk hastshanesıne 
dıralmı§tır. 

Tüccarlar partilerin iyi taksim edilmediğinden şikayetçi 
Roma.yaya. gönderilecek tiftik 

ve yapağılann ihracat birliği tara. 
fmdan taludmi üzerinde btu!göste
ren şikayet Ye dedlltodular glttlL 
çe genişlemektedir· thra.c.ıı.t birliği
nln, mallarm tabimine dair olan 
listenin umumI heyet t:ınıfmdan 
tasvip edildi.,i7fni ileri ıilrerek iddi
alara cevııp vermek istemesi ma. 
kul bir roUdafaa ol:ı.rak kabul edil
memektedir· Tilocarlar, Romanya. 
ya ihraç ed.il~ek mallardan en bil· 
yt1k partilerin birlik idare heyett 
azaları arasında arslan payı eek
llnde paylaşıldığını IKSylemektedir· 
Bundan başka tıirlik, ihracatçı ol. 
mıyan ve elinde hazır malı dn.bi 
bulunmıyıın bazr khru!elere no~ 
manyaya ınııl göndermek mUııaa. 
dem verdiğini itiraf etmektedir· Bu 
suretle Ticaret Vekiılcti tara.fm· 
dan b.'!dik cdil.mlı} bir :nizamna
meye ayktrr hareket et:miş olmalı. 
tadır· 

mq '1e bu lUcca rlar da ihraç ede
cekleri bu malları arayıp tarayı:p 
bulamaımşla.rdir· 

Nihayet bu ender cinslerin çok 
evvelden büyük bir kaç tüccar ta
ratmdan stok edildiği anl:ı~ılmL'i
tlr· ellerinde bu cins mallan oldu· 
ğu halde taksimatta Roma.nyaya 
bunları satmağı Uzerlerlne nlmıyan 
bu tnccarlar sonradan kendilerine 
yapılan mliraca.:ıtlardıı fozla para 
istemişlerdir. 

Uyuşturucu 
maddeler hakkında 

tahkikat 

Tüccarlar birliğin. nizamname:. 
ye aykırı hareket edeceği yerde 
birliğe hizmetleri dokunduğu iddia 
edilen bu klmselerlıı başka türlU 
pek ali mükifatlandı.rılabileceğini 
ileri sUrmektedir· 

Asıl şilı:ii.yetteri va dedikodular1 
mucip olan nokta, Romanya.ya gön. 
derllecek malların t.Uccarlar ara· 
smda tak.sim iııinl yapmak nzifesi 
Ue m!llı:ellef olan birlik idare he
yeti azalarının kendilerine 100 • 
120 ton milı:tarmda partiler a.yll'
dıklan ve ihracatçı olmryan ve eL 
lerinde mal bulunmıvan klmselero 
de 15·25 ton m\lsa.~eler verdikle
ri halde, eenelerdenberl lliracatçr.. 
lıkla meşgul olan ve ellerinde mU
hlm stokları bulunan tüooarla.ra 
ancak 5-10 ton arasmd& ihracat 
hakkı vermeleridir· 

Hatta bu a.rada piyasa.da. çok az 
ve ender bulunan bazı cins ma.Uar
da yalnız bazt tUccarlara. yükletil. 

Böylelikle makıındm, bu malla. 
rm başkaları tarafından ihracını to 
xn1n edip onlara. fazla parıı ile sat. 
malt olduğu anlaşılmı§_br· 

Bütiln bunlardan başka P.oman.. 
ya.ya gönderilecek yapağılann fi· 
yatlarını yilkseltmek isteyen ve da.. 
ha P..omanya ile anla.<ıma imzalan
madan hususi surette duydukları 
haberlerle derhal piyasadan mal 
toplayan bazı tüccarlar da hfüa A
na.dolunun bir çok yerlerinde baş. 
ka kitruıeler vurta.qile mal topla.t· 
maktadır· Bu suretle ihracat birli. 
ğinlıı piyasada. mal bulmaması te· 
min olunmuştur. 3000 tem )"apağr
yr lma bir zamanda Romanyalılara 
teallm etmek rneeburlyetlnde olan 
birlik mal bufa.madığmdan evvelce 
60 kuruşa almadıfı ve buılarnu 
l.."USUrlu bulduğu mallan ıimdi iti. 
razstı olaralt bir iki kuruş fazlası· 
na toplam.ağa mecbur olmaktadır. 
Bayle giderse birliğin teslim vak. 
U yaklaştığı için daha dn. fazla fi· 
yatla mal almağa mecbur olacağı 
anlaşılmaktadır· Böylece mahut 
tnccarla.r ma.ksatlnrmda muvaffak 
olmuş olaca.klardır-

Birlik buna rağmen henüz çok 
RZ yapağı toplayabilmifıtir. Bugiln. 
lerde Romanya.dan gelecek hususi 
şilebe mal yüklenemiyeceğinden 
korkulmalttadır· Ticaret Veldleti. 
n1n bu işlere biran evvel elkoyma· 
m bekleniyor! 

Tallll lla•a · 
ıaldlllal .., •• 
2000 lira çıkan genç 
bir kız meydanda yok 

R"1''~".'\·-.ı ~ ' P .flr"" 

ts bankasının küçük tasarruf 
hesabı sahipleri arasında senede 4 
defa tertip ettiği piyankonun ev. 
velki gün yapılan keşidesiooe iki 
bin liralık büyük ikramiye Us
küdarda 728 hesap numaralı Ba· 
yan Yegfuıeye isabet etmiş~~r. . 
Fakat bu talihli bayanı gomıeki· 

çin Usküdara giden arkadaşımız, 
banka kayrtlarmdan aldığı adresle 
taıınr · turdu~· Ağahamamm· uun o ,., .... . d 1-.a 
da 41 numaralı eve gitmışse e VV)l 

dönınütür. Nazmi isminde bir ma. 

~-ifıi,:ABJ.l:ı'.I• '• C ~ 
liye memurunun evlftdı manevisi 
olduğu öğrenilen on, on beş yaş· 
larmdaki bu kızcağız evvelki sene 
Mtrtfü-en köyünde mi, yoksa lçe. 
renköyünde mi olduğu pek de bel 
il olmayan annesi tarafından geri 
alınarak götüriilmü~tür. Nazmi de 
Anadolunun galiba Konya havali 
sinde aldığı bir memuriyete git· 
miş. 
Şimdi banka keşidesinin büyük 

ikramiyesini kaz::ınan bu yegfuıe 
talihliyi aramaktadır. 

l<uduz hastanesinde bir~ kaza 

iki kadın kaynar 
sulardan öldü 

Kuduz hastahanesinde dün bir 
kaza olmuş, iki işçi kadın ölmil§
tür. Kaza; hastahanenin temizlik 
dairesindeki kazanı.n vaftı açık 
unutulmasından ileri gelmiş ve 
birdenbire fı~kıraı1 buhar ve kay. 
nar sular, i~~i kadmlar.dan iki ta. 

nesini yıkmıştır. Kadınlar .ağır 
yaralı olarak Gurcba haatahane. 
aiM kaldmlmışlar, fakat biraz 
ll011ra ölmil§lcrdir. 

Müddeiumumilik vaka tahki. 
kattna clkoymuş, müsebbibini a.. 
rqtmna}•a başlamıştrr. 

Bir tüccarın hazineye 
intikal eden parası 

iade olunmuş 
Mülga "Uyuşturucu maddeler 

inhisan" umum müdilrü Ali Sa. 
mi, idare meclisi reisi Ziya Ta. 
mer, azalarından Hüsnü Zanil, 
şef Şefik Hüsnü ve muakkip Ha. 
cı Hüsnü hakkında dördüncü sor. 
gu haki.-nliğince suiistimal su. 
çundan yapılan tahkikat ilerle. 
mck.tedir. İddia edildiğine göre, 
Nesım Taranto adın.da bir tüccar 
UYU§turucu maddeler inhisariyle 
bir mukavele yapmış ve ta.ahhü.. 
dünü ifa etmediği için teminat 
akçesi olan 60 bin lirası hazineye 
intikal etmiştir. Bundan sonra 
mezkur tüccar'la yeniden bir mu. 
kavele yapılmış ve teminat akçe. 
si kendisine iade olunmuştur. lş, 
yatında mahkemeye intikal ede. 
cektir. 

ihracallmız arllyor 
Hindiçiniye afyon 

gönderildi 
Son haf talar içinde ihracatımız 

he:r: gün bir parça daha artmıştır. 
Dün 150 bin liralık ihracat olmuı. 
tur. Hindiçl.niye ilk defa olarak 
107 bin liralık af yon gönderilıni§. 
tir. Birçok memleketlerde afyon 
mahsulünün f cna oluşu yUzünden 
memleketimizden talepler csoğal. 
makWlır. Dün İsviçreye de mU. 
hlm miktarda bağırsak ve Yugos.. 
lavyaya 7200 liralık balmumu 
g&derilmi§tir. 

Milli Piyangonun 
· 7 Auğtoa ketideai 
lllDI P!yımgonun tam lıOet ve tam 

lkrad19 eıJUma 11tlnat eden '1 AIU&
toe ke§idesinc önUmUzdekl Çarpmba 
gtlntl Kadıköy Fcnerbahçe Stadmda 
saat (18) de b:ı§la.nacak \•e ıaat 19,30 
a kadar devam edecektir. Bu 
kefide otomatik kUrelerlo eehrlınlzde 
yapılacak ilk çekili~ oıacakttl". 7 A,. 

tuato. günU Fenerba.hçe Stadyomu
nun tribünleri lstanbul halkına açık 
bulundurulacaktır. Ke§ldc sa.!o.hatı o 
glln radyo ropClrtaj sureUle ve Ank&· 
ra. radyosu vasıtruıUe bUtUn TUrklye
ye ne§redllecektir. 

Bunu takip eden keşide 1zmirde ve 
dalı& sonraki kcş!deler de diğer şchlll
Icrimizde yapılace.ktır. 

Bazı doktorlar komis· 
yoncu tutuyorlarmış 
Bazı doktorların kendilerine 

müşteri tedaı-iki icin otellerde ve 
gazinolarda komi;yoncular tuttu. 
iu iddia edilmektedir. Bu iddia 
Uzerine Etıbba odası derhal Srh. 
hat Vekaletini haberdar etmiştir. 

Hidivin Köşkü 
Çubukluda Hidivin belediye 

tarafından sattn alınmış olan kö,._ 
klinün bahçesi tanzim edilmiş 
lroruluktaki otlar kaldırılmıştır.' 
Su yollan tamir edilmekte, elek. 
trik tesisatı yapılmaktadır. Halk 
önümüzdeki haftadan itibaren 
bahçeye ve koruluğa meccanen 
girip gezebilecektir. 

İzmir postası 
İzmir fuannın açılması yaklaş.. 

tığından önümüzdeki haftadan 
itibaren f.alı günleri 1stanbul.daıi 
izmire yapılan ilave ara postası 
büyük lzmir vapuru ta.rafıından 
kraya başlana>Caktır. 

Avukatla lokantacı 
• arasında 

Galata p tabanesi karşısında 
avukat Asador ile lokantacı Agop 
kavga etmişlerdir. Avukat fazla 
kızınca Agolıu başından ya. 
ralamıştır. Agop tedavi altına 

almmJıtır. 

Kadınlar çöpçülüğe 
rağbet etmiyor 

Belediye kadınlardan çöpçü a. 
lacağınr ilan etrni§ti. 011 beş gün 
zarfında bir kadın müracaat et. 
miş, Kadıköy mıntakasında ça. 
hpnaya başlamr§tır. 
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Evde, otomobile binmeden evvel 

Beria. ,·cdalaşırken 'l'ahsin Efendi· 
nin bıyıklarnıın keskin temasım 
alnmda duymuş ve ka:rnanıısınm 
soluk öpll.tlUnü de yanai'.'Ynda his· 
setmişu. b 

. Y~lnız annesi ı;o:C heyecanlı gö. 
rilnUyordu. Her iş bittikten ııonra 
kızını öz elile felakete silriikledi~ 
için Uzillüyor muydu acaba? .. Yok
sa. mesuliyetinin ağtrh~ından mı 
korkuyordu? ' 

Süheyl& Lir çok defalar, gözleri
ni, kızının uzak ufuklara bakan 
dalgın gözlerine bir şeyler ..,öyle· 
mek istemişti: 

- .. Yavrum, blraZ beni dinle, s:ı. 
na soyleyeeeklerim var ... 

- Ne söyliyeceksin anne ... 
Fakat Silheyl! bir tlirlü dudak_ 
~n ı:cuna kadar gelen sözleı i 
BÖy~~meg; cesaret edemiyordu. 
Süheylanın tereddüdü uzadılcça 

uzadI, t.ruı: gözyaşlarına boğularak 
mrrmı n.gzından çıkaracağr anda 
Gallp geldi. 

Süheyla Galibi görür görme7.: 

- Oğlum, diye fmıldadı.. Kor
ku~orum 1ti biz ~.ok yanlış hareket 
ettik. 

- Geçici bir korku anne... Bir 
kaç gün sonra her şey unutulacak. 
Şimdilik Allahaısmarladık. 
~e sözünü dellkanlınnı ağzın

dan ı.~lten SilheylA.nnı birden·bfre 
kaşları çatıldı: 

- Rica ederim Galip ... Bu insa· 
nı ihtiyarlatan anne kellnıeslnl u.. 
nut;. .• Başka ne istersen söyle ama 
bunu ısöyleme ... 

Stiheyla bunları söylerken Gali. 
hin gözlerine dikkat etml§ti. Deli.. 
kanlmnı gözlerinde alay eden bir 
maıw. g_örlince kıplarrnıu oldu ve: 

- Siz erkekler, dedi. İncelikten 
hiç bir şey anla.miyorsunu.z ! 

- Öyle mi zannediyorswıuz. 
Süheyl! adeta kendini kaybet

mişti. Aca:ba hislerinde yanılmış· 
mıydı? Bu delikanlı kı:zı iç.in tasav. 
vur ettiği yumu.,ak, muU, karısı.. 
ıını her arzusu kar§umıdii boyun 
efen bir koca olacak mıydı? Yoksa 
Beriamn kendiaile evlemneğe razı 
olueunu bir liltuf olarak kabul et
mlyecek kadar eglst bir iman mı? 

Stuıeyli asabi bJr buhran içerl
llnde Galibi kalın paltosunun Y&· 
bamdan tuttu: 
--~allp, dedi. Berla.yr mesut"

decegıne dalr verdiğin sözli unut 
madm. değil mi? • 

sileı:~anlı isyankar bir tavırla 
di. Durgun sularının altında 

~lı Çirpmma.Js.r ııalda.yan bir 
gölU hatırlatan gözlerile kaynana
SJDa baktr: 

- Ben yapamıyac:ağnn §eyi va· 
adetm.em .. Bunu kntlyen unutma
YJ?ltt· 

Biraz sonra. tren düdUk ~leri 
&rası:nda sarsıldr, vagonlar raylar 
llzerinde kayarak uzakl~tı. 

VTI 

y 
d 

w,ent~ k.~ koca An.karada tren 
egış ırdiıer. 

- Blr şey unubnaduır;: "'n ?·· Ga.. 
zeteler:· · · 1 ~ ~ a dmız? ÜsünıUyorsu. 
nuz degil mi? 

. ~alip mUtemadiyen bir pervane 
gıbı kal"ISinnı etrafında dönüyor 
~e sıkı bir alaka gösteriyordu. BI; 

enara bUzü'lmüş oturan Beria ise 
blitün bu sualleri aralarındaki so-
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ğukluğu ifade eden bir sesle kar
şıladı: 

- Teşekkilr ederim, hiç bir §8· 

ye ihtiyacım yok· 
O vakit, Gali;> te yerl~ti· AğTr 

ve olçü1ü hareketlerle valizini 
fileye koydu, battaniyesinin kıı.yı~. 
!arını çözdii, !istik yastığm.ı ~
§İrdi· 

Bir çok defalar karısına sokul
mak istedi· Fakat her defasında 
Beriaıım düşman ba.kışarile ka.rşı
lnştr. Beria. bu bakışlardan sonra 
i('ini çekerek kösesinde ~ir kat <l:ı· 
ha. büzülüyordu. 

Nihayet Galip tc yorulmuş bir 
tavırla öteki köşeye karısının kar~ 
şrsmo. oturdu· Gazetesini açtt, oku. 
mağa başladı. 

Beria ara sıra. firari bakı~lıı.rlıı. 
köCaSIIUil hareketlerini takip edi
yordu· Kısa bir mUşahededen BOn
ra genç kadın kararmt verdi· Ko
c::ı.sı hakikaten okuyordu· Elindeki 
gazete karıl5mm baklşlarmdruı kur. 
tulmak veya onun ne yaptiğm.I gö. 
zetleınek için bir vesile, bir tuzak 
değildi. 

O, koc.'.18ilC arasındaki bu müta
reke devresinden çok memnundu. 
· Vagonda yalnızdılar··· Berianm 
en büyük korkusu koca!ltnm yerin
den kmulda:rna.-n, kendisine yakla..~
nıağa teşebbüs etmesi idi· 

Fakat koca.sı böyle bir harekete 
kalksa. bile Beria. soğuk duracak, 
icap ederse mukavelelerini hatırla... 
tacaldı. Aralarındaki muka,·eledc 
ne aefkate yer vardr, ne de s:ımL 
miyete- Onlar bir iş için birleşmiş 
iki ortak sayılırlardı· 

Bu seyahat bir angarya idi· bir 
:ızt.ıra.p. O bu angaryaya tahammül 
edecekti. ÇUnkU onu va.ade~ti· 
Fakat karşısrnda.ki adainm dıı dü 
~ olması, bu işkence}i artırmr.· 
b'U teşebbüs etmemesi Iazmıdı· 

Beria. bir milddet pencereden ~a 
karalı: etrafta.ki manzara ile oya. 
la.umak istedi· Fakat bu oyalanı' 
ta çok sürmedi. Her taraf lıüzür. 
içinde idi· Hi'i bir tarafta güneşiıı 
ufalt bir pa.rrltısı bile yoktu· 

Beria avucunu pencerenin soğu:ı 
camma dayamış dlişünllrken üşü. 
dtı.ğtl.ntl hissetti· Muhitten yayılan 
buzlu bir rutubet vücudundan se· 
W'or, kalbini de dondunıyordu-

Gözleri, garip bir taliıbhı )'Qlu 
Ozerlne çıkardtğı karşumıdaki ada
ma karşı çevrildi· Karşrki kıına.pe
de bacak bacak Uzerinde gazetesL 
nl açmış okuyan bu adam kendisL 
ne o kadar yabancı geliyordu ki bu 
yabancı in._~la yalnız kalmakta.., 
kurtulmak için vagona, trenin kısa 
bir duruşla uğrayıp geçtiği küçük 
istasyonlardan birisinden bir yol
cu binsin c11ye dun etmeğe b~o:la
Dlllh· 

Bu tren kendi.sini bilmediği bir 
yere götürilyordu. Beria şimdi ko.r· 
1.JISilldaki ndrunm emrine tabi oldu.. 
ğunu çok kuvvetli duydu· 

Bu seyahat Beria.nın hayatın& ne 
kadar bcnzirordu ! O da nareya 
gittlğini bilmeyen bir 7.avallı ka. 
dmdır. Bu ooğuk mnnz:ıra.lı yolcu
luk etrafındaki insanların 18.kavdi
sine ne kadar çok beru:iyor. Her 
dakika değiı;;en b!t ınanz:ıra gün· 
lük güneşlik bir ö.i71e üzeri başla. 
mıştı. Gittikçe ~i:ilgelere Ye ka~ 
ranlıkta boğularak uzayıp gidiyor· 
Berianırı ömril gibi. 

(Deftnırll tJar) 

.... 

kadaşmuz bu me,·zudaki fikirle. 
rini idari bakımdan yazdı. Bense 
buna, ahlaki bir veçhe · vererek 
bir tek ~ey söy liyeuğlln: 

iskambil oyununu kahvelerden 
sıhhi mnhzurlan dolayuiyle kaL 
dırmaya te,ebbüs edince, bu 
mahzuru izale edecek tedbirler 
gösterilebilir... Kağıt oyununu 
oynarken mikrop mu geçiyor? O. 
yunu müteakJp antiseptik bir ma.. 
yi ile mulmnmel surette elleıi. 
m1zi yıkayıp ba endişeden kurtu. 
ı.Liliriz. 

Fakat k~ğtt oyununa ah§an bir 
balkı - Böyle oyunlar zararlı 
nelkelcr de verdiğjne göre- bu 
kötü itiyadın manevi kirinden na
sd yıkayacağız? 

Fikrime~ halkı kağıt oyunun• 
dan cezri tedbirlerle ~· 
kalkmak deiil, onu oyuna I· 
maktftn ahkoymak ıazuııcbr0• NlR 

HJKMET M 



4 - VAKiT 3 ACUSTOS lMt 

Yarınki at 
yarışları 

programı 
lstar.bul at yar~\armın dördtin· 

cü hafta koşulan y:ırm yapılacak. 
trr- Her hafta olduğu gibi bugUn 
de yarı~larm proı;ram, ve favori-
lerini \•eriyoruz. • 

BlRtNct KO!SU: (Satış .ko:~u) 
Dört ve daha yuk:ırr ya~talti ha

li.5'.öan ıırap at \'l'I kr~nıJclara mail· 
SU!tur. 1kr3ntlyesi: 190 lira. Me. 
!af esi: 2000 metre· Ta•ıyacağr sık
let: Dört ya.şın-:fakil0r 56 kilo, ht"3 
\'e daha yuka r ya~takiler 58 kilo· 

1 - Yük~l (A5an Çoınrı) 
2 - Ünhı (A. GcJi:,ı) 
:: - \"rıral (F. Ö7..altınlı) 
f. - Yaman (t. Ath) 
l<'a.voriler; Yüksel, Yaman· 
tKtNct KOŞU: (Göksn ko,uMt) 
İki yaşında ve ko~u kazanma.-

mr., yerli haliskan İngiliz erkek ve 
dişi taylara ma.bıııuc;tur. lkra.miye· 
si: 4-00 lira. Mesafesl: 1100 metre. 
Sıklet 56 kilo· 

1 - Umacı (F· Atlı) kilo 56 
! - Rol ( r . .mttO kilo 56 
3 - Yeti& (V· Kn-andık) ki· 54,ö 
•J - Ayfe;o (Fahri Ath) IJ. 54,5 
Fa,·orlleri: Umacı, Ayfer. 
'Vçt)!ıicU KOŞU: (Boğarl~i ko. 

'mu) 
Üç l"e ·da.ha yukarı yqta.ki hali~ 

kan İngiliz at ve kmraltlara mah
atmtur. !kn.nıiy~: 550 Jiro. Mesa. 
fe&: 2400 metre. Sıklet: üç ya.
ımdakiler 53 kilo, 4 yaşındakiler: 
60 kilo, beş ve daha yukarı yasta. 
kiler 62 k ilo tasıya.caklardır. 

l - Komi!'arj (A· Çırpan) ki· 61 
ı - Dandi (S. Temel) Jd. 62 
~ - Tat'r>mar (K. Te:eer) ki· 56 
4. - Tomnr (A· Çırpan) ki- 56 
5 - Romnns (P. Hallm) kJ. 54,5 
6 -Yatağım (F· L- K:M'&Osman) 

lcl. M· 
7 -Ahin Puro (P. Halim) ki· 47 
8 - Mi9 (Nihal Atlı) kl· ~,:J 
Favorileri: p . Halim ahrrr, Dandi. 

J'>ÔRD01';Ctl KOŞU (Handlkajj) 
D3rt ve daha yukan ya.~ ve 

'•azandığt ikramiyeler yekflnu 2000 
H·a:rr doldtU'tD.Ij"l!n haliakan &rap 
-. t ve .krsraklara maJısustur. lkra
niyesi: 155 iiı-a- ;Jl".'ıafe~i: 1800 
...,ctre. 

1 - Tomn.reuk (Günday} ki· 66 
2 - l'ükıııcl (A· Çırpan) ki· 6S 
3 - Kuaku' (H· Mutlu) kJ. 50 
ı - l'aman (t. Atlı) 
Fa\•orilcr: Tomurcuk, Yüksel. 
t:EŞTh'ct KOŞU (Çamlıca koşu-

,.,): 
Dört ve daha yu.bn yqtaki 

yerli yanın kan İDgiliı at ve kıa
raldara maMo.s. İkramiyesi: 510 
lira- Mesafesi: 2000 metre. Sıklet: 
! yapnd•ldler '56 kilo, bet ve da. 
ha ~an y~b.kfler 58 kilo taşı .. 
yacatJ.ar. 

1 - Alcc1Jin (A· Geliş) JJ. 63 
2 - Poyraz (p. Halim) ki· 66 
3 - N°tnılna (F. L- Karaos. 

man.) kJ. 66 
4 - Berceste (P· Hallın) ki· 61 
5 - Fm-Fro (Vaganof) ki 59.5 
6 - ÖDkes (F· \'e Arlf Ö&) ki 58 
7 - Ceeur (Talit AfQn) kJ, 56 
Favoriler: P. Halim ahtr:r, AJ. 

ceylan· 
Müşterek bahweç.: 
Çifte bahis: 3-5 inci .ko§ular a_ 

rumda. 
İkili lba.hia: 5 inci kO§Ud&· 
Üçlü bahis: 3-f ·5 inci ko~ular ~ 

rumdadır. 

Atletizm hakemlerini 
davet 

lataobul AUet.tznı Ajanlıfındaıı: 
" Ağust-0.<1 94.0 Pazar günU yapıla· 

ca.k olan İatanbut AtıetJzın blrlnclUk
lerini idare etmek lc;ln qağ'rda fıllıı
ler1 yazılı hakem arkada§lann H ,30 
da Fenerbahçe •tadında hıızır bulwı
maları rlcıı. olunur. 

Adil Giray. FUrtL-:aıı Tekil. Semi!ı 
Tilrkdo:a,n, Tevfik Bökcy, Mutahham 
E:tmen, HalQk Hekinıoğlu, Sadık, r.a
ı;ıp, Dıı.yonlru, t. Bakır, Ali GUmrUk
cil, Çeruı ~aran, Sadık Ultav. Cc
mJl Vene;, Ali Besslm, Şina~i ŞahL'l
~. Mutahhan1, Recep Oğa:ı, Hilını 
Alemdar, Ya1Umi Skindlris, Cemil u
zunoğlu, Sadrk CeyJArıl, Bilek, Garbiıı 
Andonyan, Fethi Dinçer, R. Semere!. 
y:ın. 

Istanbul boks takımı 
hazırlanıyor 

Beden Terbiye Ccnel Dırchtörlü
t"ü ta.rafmt'lan neoredilen senelik pro
ı;-ramda Ankara - 1etanbul §ehirleri 
arumda Bırlncite~rın ayı zartmdıı 
temsili Bokıı maçlan yapılacağı z!k· 
redllıncktedtr, 

uta.nbul taknnmm ııcı;meJıi gayesi· 
le Ajanlık 17/S/IMO tarihine mllaadif 
Cumartesi t;llnU a.k~amı Hal Sineoroa
ıırnda. bir müsabaka tertip etDllştir. 
~ mahiyeti haiz olan bu maçlar 
blze yeni elemaıııaruı meydana ç1k
maam& sebep te!lkil edeceği gibl ts
t&ııbul ekiblnlıı kuvvctı hakkmd:ı ıJa 
bir fıkir vorceektiT. 

3.8.940 Cumartesi 

7.30: Program, 7.:ıs: Müzik. 8.00: 
Ajana, 8.10: Ev kadmr, 8..20/8.:;0: 
Mlizik: 13.30: Pr<ıo,'tam Ye memleket 
saat ayarı. ı:;,35: llllzlJ(: ıo.:ıu: .'1.j'ı:ı .. 
14.0.3: Mllzil\, H.~O: ~IUzil\, J4.:!0/ 
15.30: MUzıl-, 18.00: Program • .18.05. 
Müzik, 18.30: Müzik, 19.l:i: MU::J:.~. 
Okuyan: Melek Tokı:öz. O!;uyan; 
Melek .To!,gôz, Okuyan: Necmi T~r 

A.lHskan, 19;i:5: Memleket l!a.at a;ıa

n, vo Ajans haberleri. ~O.M: Mfü:Jk: 
Mu;;terek ~arkıta.r ve türl..Ulcr, '.!O.:J 
koou~n (GUnün meeclcleri ı, ~n.:;o: 
MliZi:-: Okuyan: Scmnlıııt Ö::d"n~c!J, 
Okuyan: Sadi Ho~Cl!. 21.lS: l!uz.ik. 
!'•lb:ı.t Esengln • Saksa.ton s->lo. ~l.30 
Konu,-;nı::ı ıRa.lij'O gazetesi), '21.43: 
MUzik: Radyo salon orkc.!ltrası, :!~.30: 
Memleket saat ayarı, Ajans lıaberlcrl 
Ziraat, E~'mm - Tah\'Ultt, J":ımbiyo • 
Nukut borsası, (Fiyat). 2.?.50: MUzı'.: 
Radyo .salon orkeııtraeı programının 

de\'amı. Yalmz uzıın dalga po3tıJı;il·· ı. 
23)0: Müzik: Cazbanıl {l'I.) :!:::.:!:J/ 
23.30: 7:ıru•' 1 rıı•"r;ım \'" ı· .. pq•ı:.,. -·- - ... ,, __ _ 
Beyoğlu H alh Sinen1ası 

Buglln l\ de: ı - Di. i Tııtzan: 

Türkçe. 2 - Roma AtC§ler tı;mde, 
:ı-~ki. 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu ;ece Ü.ııküdarda Fıstıkdibi 

lcro~lu) bahı;csinde: 
KARIM J<..._ l:"X.\.N'A:\l 

--··<>-

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Ağusto.s Cumarte.sl ~u.nu akııamı 

Bilyükdere Aile Bahı.;esindc 
l."IDlURCAK 

Vod\'ll 13) Perde 

Yeni N e:p·iyat 

Büyük adam olmak 
Dinç ruhlu Tilrk ~encterlne ith21 

edilmi§ olıuı bu uer, Cemil Sena ta-

rıtfmdan yazılmı~ olup, büyUklUğtin 

baklkt kaynaklarını afori:mıalar :,ek· 
linde ve ede bt bir i!ade ile t."\hlil et
mektedir. 

BüyUk adam olmak isliycn her 
genç bu eserde iııtediklerinl bulacal•
ttr. 

/ 
KAYIP~AR 

... 
1 

....... -----·----- / 

Liman dairealndeo almış olduğum 

H31 No.lı 11.ma.n cüzda.nmu zayi et
tin. Yenfalni alaca.tınıdan eııkl3inlo 
hükmll yoktur. HU9eyln Geveze 

(1530~) 

••• 
lstanbul timaıımdan atdığ:nı 9.'.a se

nesllıdeki •16iT numaralı Uman cUz
dammı zayi ettim. Ycnialnl ı:ıkarac:ı· 
ğundan csk1!9inin hUkmU yolttur. 

Rizl'li Hasan oğlu Yn'uf Karak~ 
(33003) 

İstanbul ltbald.t OUmrllğün\!en al
mI§ oldufumuz 4.06434 -re H1153i No.lı 
makbuzlan kaybettik. Yeııial.-ıi ıııaca

trz. E.Jldlcrln hükmU yoktur. 
Antalya CmumI Xakll,>at 

TUrl< J\nonJın Şlrktti 
(300:i:5) 

*** 
Üsküdar Kı.srklı nahiyeııinden llldı

ğmı nU!wı kAğldrmt zayi ettim. Yenl
alni çıkaracağımdan eakis1nlıı hUkmü 
yoktur. 

Kemal oğln Muharrem ~nlz.er 
(33062) 

lst.a.nbııl tl'çüneU icra Meruurlıı
ğandan: 

910/276S 

~Iukaddt"ma lloğaziçfode Brbe\\ 
caddeıılnde Sa~lı.k apartunanı w 
Xo. da mukim lJien balen füa
metgllhı lD(!'hnl bulunan T~nk 
1'iirkana: 

Doktor Ferit lbrahlm Yurtsanın 

zımmetiııizdo ldra bedelinden mi.ite· 
vellit alacağı ola.:ı 1:10 Uranın maıı. 

masarit tahsili hakkında dalrcmlze 
va:d nıuracaat ve takip Uzerlne bu 
suretle tarafınıza beraj i tebliğ r;ifa
derilmiş Ola.n w~me emri ikAmetgi\lıı 
lıazıranızuı meçhullyetl lıaseblle teb
Uk kılmamryaral• b:.ı Jıusu3ta tebliita
lm b.r ay müddetle ve IJ~nen icralı· 
na kra. lıAklmll~lnce karar verilmiş 
olduğundan tarihi 111\ından ltibar~n 
nıel!.!<Gr milddet zarfında \'C 9t0/216S 
dosya numarası lle mczk(lr borcuu:.ı
zu verrncili:;-ınız veya U.mamma vora 
bir kurama veyahut alac:ıklmıı:ı U?.kl
bat icrasına ka~t \ e icranın teblrinl 
mllıtclzim olmak ilzere l•anuni bir 
itirazda bulunmı:ıdığuıtz ve yine bu 
müddet zartrnda n:ı:ı.ı beyanı \'trruc
diğinlz ,·eya bal;l'<ata muhnlit beyan· 
da bulwıdu~'Unuz tnkdtrde milddetı 
mczkiıreniu hitammı nıtitea.kip ccbrl 
lc.ra sureUylc ıcabed~n kaouuı mua
mt1lenin tcvc.ı:sUI kılma.cağı rnal~mu
nuz olmak ve bu husu5tak1 öd-:me eUl· 
tinin tarafmu:a. tebliği nıakamma l•R.· 
ım bulunmak üzer<> keytıyet IH'ı.ne:J 
tebliğ clunur. (~;;05.1) 

Milli. Piyançıonun 
~· 

Tam bilet ve tam ikramiye 
esasına istinat eden 

7 Ağustos 1940 çekilişi 
tkrnmiJ t". ad~ tJ,rarrıi~ e ~Iil.d::ırı lkramtro tutarı 

l.lra Lira 

1 40.000 40.000 
1 10.000 10.000 
2 4.000 8.000 
3 2.000 6.000 

40 ı.ono 40.000 
200 100 20.000 

2.000 8 16.000 
20.000 3 60.000 
20.000 2 40.000 

Bu çekilişte 200.000 numara vardır. Tam 
biletler 2 liraya; yarım biletler 1 liraya sa
tılmaktadır. 400.000 liralık satış hasılatı· 
nın % 60 ı (240.000 lira) ikramiye olarak 
dağıtılncaktır. 200.000 biletin 42.247 si ik
ramiye kazanacağından ikramiye isabet 
nisbeti % 21,1 dir. Yani 100 bilette 21,1 bi
let mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

2 liralık tam biletle.· 40.000 lira, 1 liralık 
biletle.· de 20.000 lira l<azanabilirsiniz. On 
biletten mürekkep tam ve yarım karneler· 
le verdiğiniz paranın dörtte birini mutlaka 
geri alabileceğiniz gibi talihinizi de on bi
letle tecrübe etmek imkanını elde edecek-

is_tan bu ı aeıed iyesi 
1 1 -a n 1 a r 1 

Yıllık tık 
klrur tnninat 

270,00 20,2:5 Keru. Merkez btllnrlc Sebze ye m~yn aralığmda. 
teeUerd~ 8 • ·o.lt düklcA.n 

:;oo,oo 22,:iO 
.. . ,, 

" .. ...oJ 

270,00 20,::J 
" " 

42 .. 
ıso.oo 13,!?S ., " 

(')!) 

J00,00 ~2,.JO 
., .. .... , 

" 
180,00 13,::iO 28 

210,00 15,75 " 
:it 

240,00 18,00 44 

300,00 22.60 " " " 
l 

240,00 18,00 .. 4f 5 

270,00 20,211 .. " 
3!1 , . 

210,00 lü,75 2;; 

:!10,00 15,7!') " " 49 
" 

210,00 18,00 .. 17 

300,00 22,t'IO .. " " .. 31 ,, 
210,00 15,75 ,. " 

,, .. " 22 ,, 
300,00 z.:!,50 

" " " " " 
:n 

" 
ıso.oo 13,50 " 60 ,, 
~40,00 18,00 " " " .. 4i .. 
240,00 18,00 .. 43 

" 
:ıoo,oo 22,50 " " :':6 ., " 
.ı.S0,00 13,;')0 .. 26 " 
300,00 22,50 ., ,, 

" " " 5 " " 
270,00 20,25 .. 10 
270,00 20,25 " " " 10 " 
270,00 20,25 .. 11 

" 
210,00 15,75 .. 53 " .. 
210,00 ı:;,ı::; 

" .. ,, .. ~o 

130.00 13,GO .. .. 2!) .. 
210.00 18,00 .. " " 13 

ııııııc kira mubamminlerı ile ılk teminat miktarları yukarda yazılı ılUk· 
kfınla: birer sene müddetle ltira:ı·a vcr:tmek Uzere tcmdlden açık arlttrmayıı 
lcor:ulmuştur. Şaı tnameler Zabıt ve ?ıJuamelAt MtidUrlUgU kaleminde ;;-örülo• 
cel>tlr. İhale 18/8/94.0 Çar~amba qilnU l'!aat H de Daimt EncUmende yapıll\• 
cal;tır. Tallı;lcı1o 111: tcnıL .. at malcbuz ,·cya mcl•turıarllc ih'.llc gllnll muay· 
yen !'aattc Daimi EncUm~nde bulunırıal~t'ı. {6S~3) 

• •• 

.............. mm ............... ~ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Seı·mayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Su be ve Ajans adedi: 265 

7.ira1 V<" ti,..<:-ri her '!"~Vi b"tnka muanieleleı-1 

Para bıriktıreniere 2 B, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

Ziraat B~nkasmda kuınb:ı.:alt Vtı l!lbarııız taaarnıt bcııaplarıncJiıl en eı 
:-ıo lira.'! bulunanıııra se:ıcılı: 4 d"la c;ekllecı:k kur'a ilo aşağıdaki 

pl~na göro ikramiye r.a~ıtılacaktır. 

-t ı\tl~t J.000 J.imlık 1.IJOfl L ira 
l :-.0-0 ;!.000 
ı z;;o 1.00() 

10 100 1.000 
100 o O .;.Ol)(J 

12fl ıo ı.so:ı 

s.::oo . 
160 :!O .. 

D1KKAT: H~saplarındakl paralar l)ır ı;cnt> içlnılc 50 lir~d~n ll{'&S 

dUşmiyenlcre ıkramiyo çıktı:;-ı takdirde ,..o 20 ı:azla l)lc \Cnll"~ektlr 

Kur'alar senede 4 defa: 1 r-:yıoı. 1 Eirinclk:\nu.:ı, ı r.:.ır~ ve 1 H:ızlrııI 

tarihlerinde c;ckllccektir. 

lıAA ..... 'a1111 .. ~,· .. -m••=11111mem:z1111me111ımı~111 .. mws:11~mıımıım:21B:m!!6hliillliC1!lllllll~ 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emnivet Sandığı Miidü1·lüii.frıdc 11: 

tı.nna Harll;ı anrn 2S3H h<'eap No.mıc ::ianııı:ıınızdan aldığı ı :::0-01 !lra;,' 
k3rşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vcrmcdlglııdm lıal.~ı~· 
da yııpılan takip lizeriııe :J::!O~ No.lı kanununun 40 ncı mad•J.:>Lioln ın.ıtut• ı 
40 ncı maddesine göre satl]Ol!lB[ lcabedcn B<'yoğlundrı e:ıki HUseylnağa ycJl1 

Şehltmuhtar mahalleslnln Altınbaltkal sokağında eski :3 yeni :?i J,apı, 354 

ada, 12 parsel No.lı klğir evin tamamı bır buçuk ay mUıldetle açık arttır• 
ınnya konmll§tur. Satl§tapu .slcll kaydına ı;urc yapılnıakl.a.drr. ArttımıaY" 
girmek istlyen {225) lira poy akça~u verecektir. Milli bankalarımızdan bl· 
rmln temlnı:ı.t mektubu da kabul olunur. Blrikmi§ bUtlin vergilerle ~iedı) 11 

resiııılcı:i ve Yakıt icarcsl ve taviz 00.iell vP. telH.liy" r!iıl•.ı!'IJU ıx.~ı· =-·a ıJ!~hr 
Aıttırma fartnamesi 'i/8/9,10 tarihinden itibaren tcU.ik etmek ~t.~enıc • 
Sauuık nuku!t işleri ~eni:ılnde ne; ık bulunduı u aca'ttır. Tap1J sicll knyı;;ı ve· 
tıair 14zıımlu lzalı:ı.tta ~nrtnnınetlc •c W.Jt.p doı-ra rn:.l:ı. rn.rdır .. \rtlırın&jll 
gırnılş olanlar, bu:ıl:ırı tdklk ederek an~ılt~:ı çılıarılan &n) rl 1~nkul il&'< 
lo:ıJa h~r ~"Yi öğıcnıııiş al ve ıtib:'lr olunu!'. 1 ı .. rıcl a:-t~urna H• 9, ~rn tarı• 
hi11c mit~ud!C Pel'~embe ı;·UnU C:ığ'ııloltltını.Ja ltt\i:ı ~».ndığınıızd.ı suat JIJ dAl1 

ız ;ı c l<amı.r yapılacıı lüır . .hlu\',ıl,Kal ıhıtlc y.ıpılabilnıesi i<;ln tcktı. cdılc"'

bı•deliu tercıh::ın almnıaı:;ı lcal>cr.lı'n gayılrııl'nkul mukcllctiyellcrl.c f. ıı~ 1' 

alac.lgını t,unaır.o::n g~ı,:ın" olıııaııı ıı:ııltıı. ,\\ 1 tak ı.ı·"e son ::.ıtt·rnn n ... ~ 1 

büt!U b:ıkı k:ılmak ~n.rlıh· 1/10/!llO tarilı!nr mUsadit C.:u11ıa :;i1ıııi aynı ın • 
halde \O aynı saatto :sun arttırması .}apıl; ca ,\ır. Bu arttırmııd>l ;; Jı ııııeu 
imi en Ç\Jk ar.tııan.n iiGtllr.dc bı:-al·ıılacal.t!T. lla.ldarı t.npu ~lcıllcı ı!e ı;.al:t t 

olmı.r:ın ıı.!. kaılarlar ve irtifak hakkı sa'hipl •tinin bu baklannı \'C ı " ı~I • 
faiz ve ma«arHe d:ı.lr iıJrJlalarını il.in t \rlhlnu'?ıı l~b:ı.:e.ı :!O ı;1lıı lt;i ıdc e\ ah• 
mlisbltclzrile beraber d::ıııemlzc hlldırmel" ı ltl.zım.lJr. B.ı "lurelıc hak.ar.ili 

bU<lirmcml.!J olanlarla haltları tnp11 sıcfücri!P. şal:ılt olru•jıınlar "ahı bnoeıı:Jıll 
paylaşn1n..<ııntlnn hariç kalı:-1. r. l)aha fazla malurnııt • o lınalt ıstı) enkr ı 
n;;~· ~9(i dosya I'\o.&llc .Sanuıgııııız lllJI\ ıl; i''crl ::en ısıne m .. rar!\:ıt tt UC'I 1 

lüzumu ilA.-ı olunur. 

DiKKAT 

t;nı:ıiyet ı::andı;tı, ::;andıktan • lın:\:ı ~.,;-rlme:ı•n,ıu ıpoto:k :;- ıt rrrı"I< ı 

tıycnl~ı c muhammınıc~ ı:ıılzin koyın·ıı.ı l)!rtııf;'tı 1uynı~t!n ':ö ·tO nı t"t a' tız c 
nıpmck üzeı e ihale lı,cl"linin yrırnuıı:ı ı,atJer lıur!i \'ermek eurc:ııe lrnlrı:rı · 
ı;&ıtcrmcl>tedir. 

r- --, 1 ~::a:uc:sm:::::"~mı.."':~:m:;:o:.:::~· 

Mec!is-i Meb'.usan ı ! Göz Hekimi ~ 

!' l 2 9 3 18 7 7 ~ Dr. Murat R. Aydan~ = i~3eyoglu . Parmakk:ılpı. fnııun E 
-- li5Qkak No: Z. Tel:. 415G~ :: 

Hakkı Tank Us f.Mua
1
rene fvkae he~ . türlü göl~ 

.:ame ı}·atı ı ra ıçın par.1ııt1. :; 
l!!tanbul ro:ntakası dahılindcl;I rnulıtclif yollartn katra.11 kaplanma!lı l~ı 

kanalı zarf wıuHle d>6lltmeye koııuimu,..tur. Ke,if betl::U 13158 lira ve ıııt le· l l h Devrenin miiza-
mi~att 1136 lira 8S kuru~tur. Mukı!.\'C!o?, eksiltme, bayındtrlrk i~leri genel. kereleri : 

H ~ 
·=====r.-..::::.-::===:mm=fm' 

,ıo CllllWj x•••CıLa.ıı~a..;._w~--...., .. --
busuai .-c !eonl şartnameleri, proje ke~if b:ııaııa!'!lle bu;ıa mUte!.o::rri dlı;~r ev• 400 bU.} uk sa.hıC:ılılı t:ir ldbb. 

ı·ak 76 !{uru~ mukabilinde !en ı.:ıc:·i mildürlüğünden verilecektir. thııtp 1-ier kitahcıda bulunur 
6/8/940 Salı gUnU ııaat lj do Datroı Ezıci!mende yapılııc:ıktır. Taliplerin itl-" 

Sııhıhi: ASIM U~ 
lfa~ıtdı~ı ycır: \IAKl1' Mntbnrı" 
Umum r.c~rıy:ll ı irlare eden· 

lftfik Ahml'f '\ rl'rn{Jil tı?minııt ınakbuz veya m:?ktupla;r, ihale tarihinden 8 gUn evvel !en l~leri mü· ' 
dUrıu:;ıı0., mUrac:ıııtıa alacııJ;ları fenni ehliyet ve 940 yılma ait Tlcınct Oda· 
sı vcı.ik:\laı·ile 2490numaralı kanunun l:.\rifatı çevresinde hıt7.ıılayncakları p 
t'cklif me!<tuplarmı ihr.le günü sa.al U d~ kadar Daimt EncUmene vermelcıi.

1 
oı ııı ıııckl.ıp 'l'e lıselerrfe ıJ;ııı:ıı~ 

1 
":ılaıılııra \"e Fransızcasını llerll'I 
m~k ı-.t,•H•n!ere nıüsaı1 şcra•tlr 

co:;;sı 

SaOahları 8,ao a kadar. 
fransızca ders verilir. ı ~tımlaıı 17 den sonra Llleli Tay. 

1 ··are Ap. Daire 2; No. 17 de 

• ''. s.'- .,~ . '.!. e -• • • ·: • • ~~~ • .. • ':' ~ ..... \ ... •• ' ) • .-~: • • t' • 

VA KIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

ı\rzu edenler \'akıl nıaıhaıı!>ınıfo 
''Fran'iıZ<·a O~relmeni" ismine :,11 

üıhL·ıı "Clll hıhrıren nıilracaa' 
eılel>ı lı rler. ~

ı . hastalarını k~bııl edE'r. 
Trıcırl"n: ıa9ii3 

· -·-~ • ==== 
Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. 

........... ! ................... .. 
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