
Reisicumhurumuzun 
tenezzühü 

.... lstanbul, 3 (A.A.) - ismet in
onu, bu akşam Parkotele teşrif bu
Yurmuşlar ve akşam yemeğini 
Parkotelde Başvekil Doktor Refik 
Saydamla. birlikte yemişlerdir. 
• 

P.ı\ZAR 4 ACUSTOS 1940 !} YIL: 23 • SAYI: 8107 
lDARE ıc\·ı: Ankara Cad. lSTANBUL eTC'lgraf: VAKJT• PNta 'kııtu. u: 46~· 'Telefon: :.?H13 !Yazıl • :!~~iO ıldR.re) 

Sıhhi tedbirler 
arttırılıyor 

1zmir, 3 (A.A.) - Ege bölgesinin J:'azı k~
&ımlarında yapılan sıtma ile mücadele içın gcnış 
mikyasta tedbirler alınmaktadır. . 

Aydın ve Manisa sıtma mücadele te~k?latı 
büyük bir faaliyet göst~r!11ekte _olduğu. gıb~ .bu 
mücadeleyi genisle•.mel: h"m b·mırde de 1ca1.."r:cn 
tertibat alınmıştır. 

ti t l·cwti 

T ransilvanya 
n1eselesi harbe Dobruca' Akhisarda 

kadar gidebilır mi? m ese 1 es i -----·----------, 
Yazan: ASIM US Sofyada b!r uzlaşmaya l ROMANYADA iı 

Romanya vaziyeti beynelmilel varılacagı umuluyor l . i 

$ahada ..,ünün en mühim mesele. r · YAHUDiLER İ ıini tc,.kil ediyor. Bütün dikkat. . Sofya, 3 (A.A.) - Ste anı a. ·ı · 
y Jansından: ! ler b;r taraftan Romanya ile Ma. · · "h ! • 

cariıtan, digcr taraftan Romanya Roman yanın Belgrat scfırı, 1 
- 1 8" er birer i~ten çı' · t 

timal Doi:ıruca meselesinin halli ır ~ --- j 
ile Bulgaristan arasındaki arazi için Sofyadc..ki Romen sefiri ile rılmalar1na başlandı i ınese.lelerinin inkitaf safhaları ü. . i 

· d 1 görüşmek üzere buraya gelmış. .. . . R İ 
zcnn e top anıyor. tir. Ya unda Sofyaya diğer Ro. i Bükft11, 3 (A·A·) no~tcr .• o.ı 

Straz:burııda Hitler tarayndan men eksperleri geleeklrdir. J men ya.hudi~erinin milliyet. ve sta 
kabul edilen Romanya devlet a. Siyasi Bulgar mahafilin.de pek tülerini ~at.ı suret~e tes~ıt .eden 
damları Bükre~e döndükten son. yakında her iki memleket için tcdbirlcnn .il.an cdil~ck. üz~ıc .oı. 

paraşüt tecrübeleri 
Hava seyahatleri muvaf
f akLgetle devam ediyor 
Akhisar. :ı ( \.ı\.) - Havn kuru. 

muna mensup iki tayyare dUn snb3b 

buruya gelmişler ve halkın COfJkun 
tczahtiratiyle karı:ıılanmıı:ılardır. Tay-
yareci ve paraı:ıUtçUlerlmlz uçu§ vo 
allama gösterilerine başlamadan önce 
tayyare mUfetli§i söylediği bir nu· 
tukta memleket içinde yapılmakta o-
lan bu hava seyahatlerinin maksat ve 

rafında.ki sarsılmaz blrllğtnl bllhas 
l>aydettlkten ısoı:ıra. TUrk mllletınln 

banı ıseverllğini l§aret eylemi§ 'lie aıı
kcrllğin keskin ve yeni bir Billhı olan 
tayyare ve tayyarecilikte TUrk mille
tinin en üstün yeri alması için Akhl· 
sarhlann dalma gösterml!J oldukları 

yakin alAka ve haıısıl.slyeU ııUkranla 
ifade etm!~tir. 

gayelerini izah etnııı:ı ve bu arada I"arti ııdmıı. söylenen bir nutukta 

14ondra, 3 (A.A.) - Bu akşam 
neşredilen tebliğ hakkında hava 
nezareti aşağıdaki tafsilatı ver. 
mektedir: 

Alman petrol tasfıyehanclerinc 
tevcih edilen hava taarruzu al. 
çak bulutlara ve sise ragmcn ya. 
pılmıştır. Karmen ve Rei~olz'a 
karşı yapılan iki ~ücum ~ıll~assa 
muvaffakıyetle nctıcelcnmıştır. 

Karmen petrol tasfiychanesinc 
hücum eden bir pilotun bcyanatl. 
na nazaran bombalar atıldıktan 
sonra yeşilimtrak devamlı ziya 
peyda olmuş ve bu suretle biıtiın 
hedefler aydınlıkta bulunmuştur. 
Reisholzda düşen bombalar 12 
kadar yangın çıkarmışlardır: ~ir 
müddet sonra bunların hcpsı hır. 
leşerek bir i'angın halini almıştır. 

ra şu üaran verdiler: Dobruca memnuniyete şayan biı itilaf el- duğu bilclinliyor- D~nkli 'ka?ınc 
i~İni icabında arazi fcdakar1ığr ile de cdilcce:"i ümidi beslenmekte. t.oplant.ıamda Yahudi me elesı vo-
hallebnek, Tranailvanya mesele. dir. .. ekalliyetler meseleleri görU UJ. 
sinde arazi fedakarhimı asaari Matbuat Nikbin müıtilr· • 
derecede tutarak icabında ahali Bükreı, 3 (A.A.) -D. N. B. Zannedildiğino göre. ;}alnız u. 
mübadeleıi suretiyle halle çalıı- ajansı bildiriyor: mumi harbten evvel Romanyalı 

, TUrk milletinin milll hayacılığa kttrşı Akhlsarın hava kurumuna lmrşı olan 
göısterdifl yakin allkaya hava kuru- ilgi.si ve genç tayyarcclledmJzle para
""unun Türk mllleUne böyle maddi ve oUtc;Ulerimlze karor olan muhabbetle
... rl izhar olunm111tur. Nutukları tnki· 
nıane\1 eserlerle he119p ''ermekte ol· ben gösterilere bll§lanmıı:ı \"e tayyare· 
duğunu söyleml§tlr. cılerimizln hareketleri \'C paragUtl:{l-

Hedefin yakınında büyük infi. 
laklar olmuştur. Tam bir isabet 
neticesinde büyük bir duman ~
lutu yüksclmi~tir: Depolar ve bı. 
rıalarda hasar görülmüştür. Eryt. 
hrede Assico petrol deposuna ve 
Asmara tayyare meydanına tay. 
yare dafi toplarının şiddetli ate i. 
ne rağmen bombardıman tayyare. 
)erimiz tarafından tekrar hücum 
yapılmıştır. 

Tayyare meydanı~da ~erde ih>;
lunan bir tayyare uzerındc bır 
bombardıman tayyaremiz 30 met. 
re alçaktan bir ,Pike uçuşu )rap. 
mı~tır. Aşşicc'de yapılar; ~~cum 
neticesinde müteaddit ınfıla~lar 
olmuş ve çıkan yangın 50 kilo. 
metreden görülmüştür. Tayyare. 

mak. Romania gazetesi Manoilesku olan Yahudiler Romen milliyetini 
Romanyalıları bu tarzda bi., fDtmnmı ~ rwlılrJ muhafaza edebileceklerdir· Ro. 

karar vermeye ı.evkeden düıünce t men milliyetinden mahrum edilen 

HaUp, Türk mllletinln Milli Şe.!ı et- lerlmlzln atlayışları meydanda. top
. lanmı§ olan binlerce halkın CO§kun ve 

içten lezahUraUyle ta.kip olunmuıtur. açıktır: Beaarabya Sovyetler Bir- i y :ıh udilerin Liberal mesleklere 
liğine bırakıldıktan sonra B~lga. FON PAPEN lsıihip olamıyacakları zannedilmek. 
riıtan ile Dobruca meseleıı de 1 tedir. Bunlar ordudan ~tkanlara.k • 

tiyle halledilecek oluna Trans_ıl. S Q FY ADA nrlacaklardır· 
dojnıdan doğruya müzakere Y?- ordu muavin himıetlcnnde kulla.. •ı 

Birbiri ardınca 

S·zelzele 
Tayyareci ve paraşUlçülcrimiz §C· 

reflcrine vcrtıen ziyafette bulunduk· 
tan •onra tzmlrc dönmUşlerd!r. 

(Devamı 2 ncidc} 

''anya itinde Romanya, Macarııı. Keza Yahudi müesseseleri hak-
tan ile karıı karııya yalnız kala. ~ofyn, 3 (A·A.) - Almany~. kında tahdidat konulmas1 ,.e Ya.. 

dutlar~dan emin olmak itibariyle giin Bulgar pa) itahtmda kaldık- susi Yergiler tarhedilmcsi de bek. 
Vekillerimiz işbaşında 

-. ~ ,_, ~~~- ---Bereket versinki hasar yok , caktır· 0 vakit §Ark ve cenup hu. ,nm Ankara sefiri B· Papcn, bır hutlilerin mal va mülkU için hu- ı 

Macar taleplerine daha kolay tan sonra bugün letanbul'a ha. lenmektcdir. 
mukavemet edebilir; zaruret ha. rekct etmiııtır· Propaganda nezaretile matbuat 
ııl olurıa Tranıilvanyayı $İlahl.t B· Von Papen, burada.ki ika- müdürltiğündc müstahd"m Yahu-
da müdafaa etmek kabildir. Bu. metinden istifade ederek Bulgar dilı~r bugün yerlerinden çtknrıl. 
nunla beraber Macaristan Al. dC'vlet ndamla.rı ile göril§mÜş. mış1ardır· 

Zara, 3 (A·A·) - Biri dün gece 
saat 11 de hafif, diğer ikisi de 
bugün 3.30 ve 5 de olmak üzere 
muhtelif şiddette Uç zelzele olmu"
tur- Hasar yoktur· 

K ütahga ve Konga-
11ınnya tarafından manevi $Urct. tür· ı 1--------------
te himaye edildiği için Romanyıı 
hudut üzerinde bulunan bazı şc. 
hirleri terketmeyi de göze ftl. 
h111tır. . • 

Bu tarzda bir müdafaa zıhnı. 
Yeti ile hareket eden Romany:l 
iptida plebiıit yapılmasını tek. 
lif ctmi!tİ. Macarlar çok makul o. 
lan hu teklifi hayretle karşıla~ı
lar, Miizakere bundan dolayı ın. 
kıtaa uğramıı oldu. 

Şimdi Romanyalılar bir ke_re 
Dobruca meaeleıini bitirmek ıs. 
teyorlar; ağuıtoı ayı içinde biti. 
rileceğini de tahmin ediyorlar. 
Bu rnüddet zarfmda .'1.acaristan 
ile Tranıilvanya işini yeniden ~o: 
nuımaya başlamak için daha ıya 
hazırlanmaya çalııryorlar. 

Telgnflardan sız.an ha'?erlere 
ıöre bu huırhk bir taraftan Ro. 
11\anyanın arazi baknnından ya. 
P&bileceği a2a111i fedakarlığa tes. 
bit etmek, bunun haricinde kalan 
Macar taleplerinin ahali mübade. 
l~ıi yolu ile taıfiycıini İstemek. 
lır; !•Yet MacaristRn yine anlaş. 
•namazlık göst'crecek olursa bıı 
deEa maddi ve fiili mukavemet 
göstermektir. 

Aslan Tranıilnnya nbalisin. 
den olan eski çiftçi partisi şefi 
Möıyö Manyu Macarların arazi 
talepl~rinc karşı elmek için bu 
havalade halkı mulcavemr.tc tetvik 
etnıektedir. Ilu t '"k az bir 2a. 
"-n içinde bu k hır milli hare. 
ket !eklini Aln-ı gıbı <! ırorun. 
~!edir. Onun için Ro~ya 
hükUıneti Tr n ilvanya mesele. 
ı'lnde lnız hukuknn değil, fii. 
en de kuvv tlidir. Yalnız Maca. 

(De amı 2 incide J 

Kızlarını eliyle fuhşa 
sürükleyen ana 

Henüz . on beşini geçmemiş olan bu iki küçük kız, 
yabancı erkekle~~,. ~~~~~~~k~~ğ,.~:sılıp yakalandı 

Londrada iki 
Japon tutuldu 

Japon 
sefiri 

Hadiseyi İngiliz harici
yesinde §iddetle 
protesto ediyor 

Londra, S (A.A.) _ Röytcr Ajan
smm Londrada iyi lı&ber alan maha
fllclcn öğrendiğine nazaran. Londrada 
milli mUdafnıı. tecl no matuf karar· 
namcl re tcvflli:an 1 Jnponyah tev· 
l>lf cclllmlştir. nu te\ k fatm, ahiren 
Japonya la ':ıpılmı~ ol n JngUlz teba· 
aı;ı tc"klfatmR bir g(ına mu'kabelebil· 
mı~ıı teı1kil ctmeJlğl de ip.ret edil· 
nıektedir. 

Japon ~flrlnin proteııto§u 
,..anı;hay 3 (A.A.) - Domcl Ajan
' ' (Devamı 2 incide) 

Kalyôncu h.ullu:Undıı. bir randevu evi Bir İtalyan gazetesi 
b..ı.smı~ ve bir kadının kendi öz iki kı· 

zını erkeklerle beraber bularak yaka- ''Yıldırım harbin-
lam•~lır. 

,Kalyoncu I-\ulluğunda. 12 numarada den vazgeçt"ık,' 
oturan \ asillkl iamlnd<'ki bu kaclınm 

ı' -ı~ Ya§lanndaıd Roza. ,.e EtUmıı· d"ıyor 
ya taimlerlndcld ikı güzel 'luzmı fena 
yola aevketllği haber almmıııtır. :Me· 
murlar evvelki ak~m eve bir b~knı 
yapmışlar ve iki kızı erlteklerle otu· 
rurken bulup mUdfü"iyctc gctırmı'· 

!erdir. Kızlar dUn sabah muayeneye: 
.ecvkedllmlglcrdlr. Ahllksız ana bak· 
kmda da ta'ki'bata b~lanmıştır. 

Bir Macar uçağı 
parçalandı 

Budapqt~, 8 ( \ .A.J - Bir Macar 
ukcrt tayyaresi, talim esnasında ye· 
TC dü:erek parr.alanmı5tır. Bir ınu, 
bir laralı \ardır. 

Londra, 3 (A.A.) - B. Gayda 
Gıornale d'italia gazetcainde in. 
tişar eden bir makalesinde mih. 
ver devletlerinin İngilteıeye kar. 
şı yıldırım harbinden vazgeçerek 
diğer ullerin kullanılmasına 
karar verdiklerini bildirmektedir. 
Gerek mesut mahfillerde gerekse 
cfkarıumurniyedeki aksuliıılelde 
kaydı alakaya değer yegane nok. 
ta. nerede ve ne şekild~ vukubu. 
lursa bulsun lngilterenın taarru. 
za mJ.kavemct için daimi surette 
inti:z: .. r vaziyetinde beklemeııi ve 
düşman tarafın~n söylene~. ıöz. 
lcre tam bir alakasızlık gostcr. 

(Devamı! nclde) 

da ehenımigetli 
tetkikler qapılıgor 

Kiltah)a 3 (A·A·) -· Burad&. bulunmakta olan Ziraat \ckılı Muh
lis Erkmen d'ün komutanlıfrı :rjya.rct eylemiş YC hususi idarenin Ziraal 
atölyelerini tamirhanesini 

0

vc aygır deposunu teftiş etmiı;tir. 
Ziraat ,·ekili müteakiben Zirnat vekaletine nit fidanlıkla tcUu

katta bulunmuş ve bu fidanlı.klan büyük mikyasta istifade edilebilme. 
ei için bunun tevsi cdılmeslni alakadarlara bildirmiştir. 

Muhlis Erkmen bugün TaV§&nlı'da tetkikatta bulunmaktadır· 
Yarın da Altu~t.aş nahiyesine giderek orada çalışmakta olan m 

kinaların faaliyetini gözden geçirecektir· 

inhisarlar Vekilinin tetkikleri 
. l . l V k"l" R if Kara.deniz Koçhisar l\onn 3 (A· \.) - nhı.'!ar ar e ı ı a • d h 

• ' · d ktAn sonra un rJC • gölUndeki yavşan tuzlalarmda tetkikatta bulun u 

rımi:z:e gelmiştir. . d vnli \ c hlr 
Gümrük ve İnl1isarlar vekili Cihanbcyl~ kazaısın :er t:ırnfmdan 

mcthalinde de komutanlarla memurin 'e bır. k~t:ıı ~t 
50 
mı n r 

karşılanmış ve seliunlanmışlır. Bir müddet ıstır 3 ~~arın 'llilayet 
Karadeniz vilayeti :rlyaret eylemi~ ve burada k~~uretlerini 'kabul et... 
erkanının te§ekküller mensuplannın ve halkın :r.~? a .. l. 
mlş ve k~ndilerile muhtelif meseleler lizerinde gorüşınuş ur· r 

lnb· 1 V k'li ··1 a.k"ben komutanlığa, belcdiye)e, .par ı~e 
. ısar ar e ı mu e ı . . . teftic: cylemı"'lir· 
ıadei ziyarette bulunmu15 ve lnhisarlar ıdaresını ., 

--3-LL - - -
izlnir Fuarma son hazulıklar 

izınlr 3 (A A) _ 20 Ağustos sah gunü saat 18 de açılacak olan 
1zmir En'terna.syonal Fuannm son hazırlıkları ile meRgul ~lunmskl • 
dır. Fuar ve Kültürpark sabasmda bir kaçyüz amele VC' bır çok re 
sam dekorator Ye mühendis mütemadiyen <}alı maktadır· 

. . d nar mün • 
• Devlet demir yolları ve deniz~ ollaıı tm ıfcl rm c ı;elecck 

Mbetiyle yapılan büyUk tenzilattan istlrade ederek .lzn_ılr~~u r 5 
· k ü c sehır 'li <' .ı: ~ya.ret~lere eğlenceli dakikalar gccırmc zrcr 

ııımda bir cok hazrrhklar yapılm~tır. 
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Harp vaziyeti Yıldırım h~rbinden 
cna~ turalı 1 trırtacJ vazgeçılnıı.ş 

!erimizin hepsi salimen üslerine 
Jönmüşlerdir. 

Bir düşman bombardıman tay. 
yaresi filosu İngiliz ve Mısır Su. 
danında . Khashmelgirba'da hü.. 
cum etmişse de hiç bir muvaffa. 
kıyet elde edememiştir. 

Gedaref üzerinde görülen dü§o
man bombardıman tayyaresi avcı 
tayyarelerimiz tarafından düşü. 
rülmü~ ve mürettebatı esir edil. 
'lıiştir. 

Erytlırede Assab üzerinde ya. 
pılan iki hüe~mda bir cephane 
dep<>sur.a tam isabetler kaydedil. 
miş ve bunların neticesinde mÜ
teaddit infilaklar olmuştur. 

Chmiel'de projektörler tahrip 
edilmiştir. 
Bombardıman tayyarelcrimize 

hücum eden düşman avcı tayya. 
rt'lerinden ikisi intizamsız bir şe. 
':ilde ini~ uçuşu yaparlarken gö. 
d.ilmüşlerdir. Tayyarelerimizin 
!ıepsi salimen üslerine dönmüş.. 
]erdir. 

Cenup Afrikası deniz tayyare 
kuvvetleri Yavelle tayyare mey. 
danma hücum etmiştir. Bir büyük 
h~ngarla karargah binalarına bil. 
yük hasar verdirmişlerdir. Yerde 
bulunan üç dil§man tayyaresine 
hücum edilrniştri. Şimali Kenya. 
mn muhtelif mın-takalarında düş. 
man kıtaatmın harekatı tayyare 
keşif kolları tarafın.dan iz'aç edil. 
miştir. 

Be19ika, Holanda Ta~ 
Meydanlarına Hücum 

Londra, 3 {A.A.) - Hava ne. 
.zareti tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri bom.. 

(Baş tarafı 1 itıcide) 
mesidir. İngiltere, filosunun mü.. 
essiriyeti sayesi:ıde .düşman hü.. 
cumunu karşılamaya hazırdır ve 
~u husus bi.k::ıç gün evvel· denb 
tıcaret nazın Ifonald Cros tara. 
fmdan radyocla verilen izahatla 
p~k güzel tebarüz etmektedir. 

Naz:ır, bu nutukta şimdiye ka. 
dar ifşa edilmiyen izahat vermiş.. 
tir. imparatorluk kuvvetleri har. 
bin bidayetindenberi bir nokta. 
dan öbür noktaya bir tek gemi 
batmadan ve bir tek ki§i kaybol. 
r.ıadan nakledilmiştir. Bu nak. 
liyatta 1500 tonluktan lüks yolcu 
vapur1anna kadar her nevi vapur 
kullanılmış, Kanadadan, Terre 
Neve'den, Antille adalarından 
İngiltercye kadar her sınıf kıtaat 
nakledilmiştir. 

Avustralya ve Yeni Zcla.nda kı. 
taatı orta doğuya, Mısıra ve 111-
giltereye t;elmi:ş, 1ngiltereden Ce. 
be!üt!<.nka, Maltctya, Singapura, 
Bermüd adalarına, Jamaik'e, 
Hongkong'a as\er nakledilmiş 
ve fa!:ılasız; surette yapılan bu 
birçok harekat csr..asında İngiliz 
filoııunuıı .denizlere hakimiyeti 
bütün nakJiyata kat'i bir emniyet 
temin cy!eınİitir. 

Moskovadan Bükreıe 
nakledilen İngiliz 

diplomatı 
:uo,koYB., 3 (A..A.) - 1ngflterenin 

.Moskova. sefaret mOsteşaıı B. John 
Lö Rougetel naklen tayin edlldlfl. 
BUkreşe dUn akşam hareket etmiştir. 

bardıman tayyareleri dün gündüz Amerikada Hint heyeti 
Fransa, Bclçika ve Holanda'daki 

ingiltereye 
atılan be

yannameler 
İngiliz gazeteleri istihza 

ile karşılayor 
LoııdJ"l\, 3 (A .. \.) - 19 Tcmaı.uı 

tarlhlrıde fı.tı.yl§tagdn \erdi~! nutkun 
parçalarım taşıyan b<.'!yannamelerl 
İng:lltere llzerıncı tnyyarclcrl ve.sıtasi
lc attırmakla B. llitıerln iyl yaptığı 
hakkındaki zarıne 1nglllz matbuatı eğ. 
lence ile karışık bir hayret izhar et· 
mektcdlr. 

!r.ı.t eciildiğinin ertesi gilnU geç a· 
lınmasına. rağmen İngiliz gazeteleri· 
nln nutkunu aynen dercettiklerfnl 
bilmiyorlarsa, 'B. Hitlerin fena. haber 
almakta olduğu zannedUmektedir. 

D::ılly Telgrnt diyor ki: 
Bizdeki vazıyet nnzllerdeki gibi de· 

~ldlr. Biz dU~man menbalanndan çık 
mış bile olsa. haberleri neşretınekten 
korkmayız. Bu hareketin yegtne neti
cesi bir eğlenceye vesile t~kll etme
sidir, Başka tllrlU de olamazdı. Azml· 
miz ancak da.h::ı kun·etll olmtJ3tur, 

Taymis diyor ki: 
B. Hitler mııtbuatnıızm kendlsı.nm.. 

kl gibi clizg!nl! olduğunu zannet.mi§ 
olmalıdır. Hakikat ııuı!ur lrl, nutkun 
çok geç vcr1!nı1ş olmasına rağmen, 

İngiliz gazeteleri ıı. H!Ucrin nutku
nun ne~rinl ertcsl gllnUne tamamen 
yeti~tir111el< için memurlarını rahataız 
ctmi;ılerd!r. 

D. H!tıcr, başka yerlerdeki teca.YU.z
lcrine t~kaddUm eden ve onlan kotay 
!aştıran ruhu hazırlıklara kar~1 mem 
leketitnizi bilhassa hassasiyetsiz bul· 
maktadır. 

Neva Chron1cle diyor ki: 
Almanya. üzerine tayyanterimlz ta

n.tından atılan beyan.nameler Alman 
hllkQmetiı:ıin A1m.ın mJlletiiıin bilin· 
me.slnl istemediği şeyleri Almanlara 
bildiriyordu. Bunun i~indir ki. ~nlan 
okuyanlal' beş sene h.ı.pls cczıı.ıır lıattA. 
ö!Um cez:ısmıı çarprllyorla.rclr. 

Nazi ka.ğıtları fso İngillenıde her 
erkek ve kadının okumak vcyn. radyo
~ dinlemek trnatmı bulduğu şeyle
ri tckr::ırlanıaktan buşkıı bir ı;ey de
ınıyor. !ngiliz kA.ğıtlar!yle Alman kA· 
ğıtları.run farkı budur. 

tayyare me)•danlan üzerine mü. Nevyorkt 3 (A.A.) -Nevyork 
teaddit hava hücumları yapm?Je Herald Tribune gazetesinin biL 
Ja.rdır. Hangar ve hareket sahata.. dirdiğine göre, harp tayyareleri 
nna tam isabetler olmuştur. Yer. sa.tın almalt ve Britanyanın Hin. 
ele istirahat halinde duran tayya.. distandaki muazzam kaynaklan. 
reler al~ak irtifadan bombalanmıt nı .s~ferbe_r etmek maksa.diyle 
ve mitralyöz: ateşine tutulmuf. ma..mc a1at ve edevat ve sair cı- Yugoslavyada iki yeni 
lardır. Düşman muharebe tayya. ya alır.ak üzere, Hindistandan 
releri tarafından bazı karşı koy. Birleşik Amerlkaya bir İngiliz radyo istasyonu 
ma hareketleri olmuştur. Tayya. heyeti gelmi§tir. Belgrad, 8 (A· A) - n. N. B 
relerimiz den biri üssüne dönme. Aynı gazeteye göre, mezkilr ajansı bildiriyor: 
miştir. heyet azasından biri, Hindistan. Yeni bütçede, Belgro.tta Beag-

Bombardıman tayyarelerimiz da, Amerikalıların idare edeceği ramda 25 kllovathk iki yeni radyo 
Almanya.da askeri hedefler üze. bir harp tayyare fabrikası inşam merkezinin tesi:si derpi~ edilmek.. 
rine sistemli hiicumlarma devam hakkında tnühim bir Amerkian tedir. 
etmişlerdir. tayyare fabrikasiyle müzakeratın ~elçika Prensesleri 

Dün geceki hü~umlarcia asıl bafla.dı:ğını bildirmiştir. memleketlerine 
hedefleri Emden, Hamburg, Mi. ,. 
bourg, Salzbergen ve Enveriç Altın Fiyatı döndüler 
petrol depolan teşkil ctmi§tlr. Altın fiyatları dücı.ülı:lügun~·· Ü &rlin, s (A.A.) - Belçika kra.Iınm 
A ·-'-zamanda birı-ok Alman ta~. -:ı muha.scmatın başlangıcında. evveın. .Y'"' s J' muhafaza etmektedir. Düı1 2070 Fran ı uare meydanlarına da hücum e. ' saya ve sonra ıpanyaya. götü· 
J • 2080 kuruc: üzerinden muamele rlllmU ın.n u ...... B-''k .dilmiştir. ı1 ş o ç çocu6 ... , .. sele dön-

görmüştür. :mıı"lerdir 
Hamburg ve Salzıbergcnde bü.. ~=7-~~!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'4']~~1!!·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!! 

yük yangınlar sıkmıştır. Buralar. tcl~füi edilmektedir. 
daki hasarın bilyük olduğu zan. 
nedilınektedir. Harekattan dö. Alman Tebliği 
ncrkcn, tayyarelerimlıden biri, Beriin, 3• (A~.ı\.) - Alman ba§ku-

mıındanlı~ tcblitl: 
denize inmek mecburiyetinde ikal.. Uzun bir sefer esnasında. bir .Al· 
mıştır. man denlznltısı ceman 56118 ton hac-

Atılan .diğer bombalar şiddetli lnlnde topla. mUcehhcz yodl dil§man 
iniilakJara sebebiyet vcrmi§ ve Ucaret gem1.ei batmn.rııt.'ır. Bunlar a.. 
duman sütunlarının yükseldiği rastndıı katue halinde BO!er yapan uc 
görülmüştür. Essen'de, tnglli• petrol g-eml31 vardır. B:..t suretle bu 
tayyareleri Krupp fa:brikalanna denlzaltıstllDl Daring İngiliz destroy~ 
müteaddit isabetler yapmı~ ve rinden başka batırdığı dU§man tica.
rasitlcri bombaların tevlit ettiği ret gemilerinin yektlunu 117367 tont• 

JAtoyu bulmuştur. 
muhtcfü yangın1an kaydetmişler. Her biri topla mUcchhez muhtelit 
dir. dl\§Dlli.n ticaret gemllcrl !nglltereııiD 

Dortmow1du bombaıadıktan gark aahlllerin® lla.rnlch 6nUnde Ti
sonra dönmekte olan bir İngiliz rnes h::ıliclnde ve Hcbrldcs adalan a.
bombardıman tayyaresi Lahay çıkla.rmda ı Ağustosta. bombarcI.mıan 
şimalinde çift rnoötrlü bir düş. edllml§tlr. Hücuma uğrayan geı:nller. 
man tyyaresine ra§'tlamıştır. Kı.. den ceman lG bin ton hacminde üç 
sa bir mitralyöz düellosUilıdan geml batmlıxuştır. 
scnra düşmanın tayyaresinin bit 3 )rğustos geceı<i 1.ngilterede tay• 
kanadı tutuşmuş ve bu kanatt.n yıı.re dlıfl batn.rynıarı ve benzin depo
küd.iilt pare.atar düştü;;.;; ve aleiin larma kar§t müteaddit mUnterit hü· 

:ı - Eıı... Cumlar yapıl.mJotır, Bu hllcumlar ne· 
iki kanadı da sardığı görülmüş.. Ucesinde Thamesharn benzin depola• 
tür. Müsademenin ncticC'5i ma. nnda. bUyllk yangınlar çıktığı haber 
Hlın değlidir. vertımektedlr. 

Jfambur.::: dokla.rmd:ı. YCl+~lar MUteaddlt. dil§m:ın tayyar~lerl gUn· 
<;ıkanldT dllz Hollanda ve olmali Fransa Uzerin-

ln de uçmU§lar ve her tarafta. ta.yya.re 
Lontlr:ı., 3 (A• A) - giliz ha.. da!i bataryalarımızm ınUeSıSir ateşi 

vı:ı. kuvvetlerinin dilnkll hUcum.Ja.rı,. lca.rJısında ltıılım§lardır. Du sebeple 
nın tafsilatını veren havı:ı. nezareti attlkları bUttin bombalar ı;ıplak ara.
istihbarat bilrosunun bildirdiğine dye d~mtıstur. 
na.ı.a.ra.n Hollanda üzcrindO yapılan ljsael havzası ve 1Jmuaden sahllleri 
hücuınlardn Amsterdanı civarında !izerinde cereyan eden ha,·a muhare
Schipol tayyare meydanında yerde belerinde Briııtol Blenhaim tipinde iki 
bulunan müteaddit dört motorlu dll§man tayyaresi dllşllrlllmll§tür. Ay. 
tayyareler hasara uğratII.mıştır· m tipte bir diğer tayyare de Ha.vre 

Knocke • r.eldkada • bir tayya civarında tayyare datl bııtaryıılan 
re dafi bate.ryıı.s; 300 metre alçak. ategUe !ndirllnılştir. 

. 3 Ağwıt.oa geccısl A.lmanya.nm IJ!· 
!ara ltadar dalan tayyareleriıxUzı:P ma.ı ve garbtnde uçan İngiliz tayyare
·ıttıkları bombalarla iski.t ediltıliş. leri bir deta daha meskenler! yıkarak 
fü. Dlin aksamki hllcumlarda Ham- sivil halkı öldUrerek ve yaralayara.lr 
Lurg doklaı mda çıkarılan yangm- bOmbalartnı gııyrlaskcri h<ıdP.flerc at· 
lar 80 kilometreden görillmtlştUr· mışla.rdır. 
Salzher~ende bir petrol tasfiyeluı... Gifhorn mıntnkasında \'e ·hiç bir as. 
nesi üzerine sekiz ton ağırlığında, kerl hedefe tesadUt edllemiyen Ehra
yüksck infUi\k kabiliyetli bombalar da atılan infilAklt bonıbalarla. bir köy. 
ve yangın bombalan atılmıştır. tay. lU ailesinin, biri bir, dl;lcrl iki ya.51Jl· 
yarelerln ınUrcttebatı şiddetli in!i. da olan ~ocuklarla dört Azası lllnıli§· 
18.kların '\~bulduğunu ve yangın. tur. Diğer iki kişi ağır surette yara-
ların çıktıgnu haber vermektedir. lanmıştır. . 

İngiliz. - ttaJya Hıırbi 
Almanyannı Tayyare Zayiatı Londra, 8 (,\.i\.) - Rllyter: 

LOnılra, S (A.A.) - Hava nezare. IUSytcrin aııkeıi muharriri ynzıyur: 
ti, Almany&nm Teınmuz ayı zarfm. Trablusgarp - Mısır huuudundan 
daıd zayla.tınm 240 ta.yyarc olduğunu gelen haberlere göre, İtalyanın büyUk 
bildiriyor. Bu tayyareıerde ölen veya miktarda toplamakta. olduğu kıtaat 
nr oıliJen tayyareci atleıli 600 dilr.

1 

Salum civarında bulu.r.maktadtr. ltaı
eıı rıylık bllMÇO İngiliz hava kuv;·et- yanlar bu barekdtı Fransanın harp 
rlne şeref ,·eren bir netice olat'ak hancı kalmaııı l!zeriııdc Tunus hudtı-

dwıda her tllrlü end1ocden '1areste 
kııldıkla.ruıdan yapıibnmL,lerdir. Bu
nunla. beraber İngiliz kuvvetleri top
lanmakta. olan İtalyanları muvaffak!. 
yeUc Luı<; etmişlerdir. Sidl Berrani
dckl 1nglllz ilerl karakolları eUl.n sıkı 
bir surette tutunmaktadırlar. 1ngili:ı:
ler adetçe faik bir dUşmana. l<ar§l lıa.
reket etınekted1rler. Z.'akat 1talyanla.
ra karşı hUcumıı. geçmek temayülleri 
her tarafta barizdir. 

llııbeşlstanda 

Londra, S (A,A.) - Dnlly Telgraf 
gazeteslnln Habeı hududundakl husu
si muhabiri yazıyor: 

İngiliz kıtaıarı mUmkUn olduğ'u ka
dar sUraUe hareket etmekte iseler de 
geni!} mikyasta harel<ılt hava şa.rUıı
rı dolayısiyle aaoak Eyllll ortıılannda 
yapıla.bilecektir. Alman raporlarda. 
bildirild1ğine göre, adet itibariyle bi
re knr:I 20 nisbetlndcı !a:lt olan kı
taat ~afmdau t:ı.yy::ıre Ye tanltlann 
da i§tirakil<! Kass::ı :aya yapılan taar
ruz dahi zahmetine deyseydi kolay
lıkla defeclilebilirdL !talyanlarm bu 
taarruz esnasında. maruz lmldıklaı::ı 
zayiat en az 500 olduğu halde İngi
lizlerden sadece !i Sudanlı ölmUştUr, 

İtalyan tayyareleri ytl~leree bomba. 
atmış, falt:ıt Kassala mUdaı:lleri a~ 
smda bir tele zaylaLı dahi sebep ola· 
~trnı.şlardır. 

İtalyan J(a.rargiüuıım Tcbliı;I 
İta.lyada bir mahal, ~ (A.A.) -

İtalyan ordulart urnumı lmrargdhı:nm 
57 numaralı tebliği: 
Yapılan tahkikattan &nla§ıldığına 

göre Hayfada son gt.itılerde yapml§ 
olduğumuz bonıbardıman netıc~slnde 
ç?kmış olnn yangın, Uç gUn Oç gece 
devam etmiştir. 

Sudanda tayyarelerimiz, Portsudan 
demiryolu te.>isatmı bombardıman et;,. 
mişler ve G~belt anlı'cposu ile tayya. 
re meydanında. yangın çıkararnlc mli
hl.nı hasarata ~ebebiyet vernı!Al~rcllr 

Bu mmtakada yerde bulunan ~n kR~ 
dar dtişman tnyyarcslnc isabet \'alu 
olmuştur. 

Kenyada Buna yakiolnde kılaat la· 
h~:iilt merkezlerin! ve otomobillcıi 
bombardırn:.m. etnıl,lcı· \"C mltnılyöz 

ateşine tıUmuşiardır, 

Şima.ll Afriltada düş111:ın t:ıyyarele· 
ri, Bardiaya. bir llktn ynpmı~lar ise 
d) hruıar vukuuna sebebiyet verme· 
mişler yalnız bir1{aç lü.,i t~lcf olınu ,. 
tur. 
Düşmanın bir ki6in n olıneslne, fi,. 

kişinin yaraııınma.sına ve b:v.ı hnflf 
hasara ta scbeb!vct venn ~ u: ı n hıı 
akını e~naııında İı:ı dUşmfu; tayyaı-esı t 
dü;;iirülmtljtür. Ru ikl tayyarenin nııi ı' 
reitcbatı c.,,ir eı11Jml§lir. 

Yugoslav 
ticaret anlaşması 
1ürk -

(Baş tarafı l incide} lelerini takviyeye aalilı çareıerf tahar-
Tlıtlk, keten tohumu, suaam tohu- r1 etmekle mUkcllct ve iki meınlckc

mu, palamut, somak ağacı, p:ı.lam.ut tin ıber b!.rlııde mUtekabilcn hUkQmet,. 
bUlıisaııı, mıızr, zeytınyıığr, ı:eytln Jeri t:ırııtmdan tayin edilecek rds ile 
küsbesi yag1dır. bir A.zıı.dan nıUrckk'cp olup birblrlerl-

Hususl takas mevzuu 0111.ullecek le do~dan doğruya temııs edecelt ve 
Yugo.slavya. mcn.,oU eıntla: mulıteut TUrk _ Yuı,roslal·ya komta-

Maden direği, (kayın ağncından, yonu haUnde asgıul altı ayda bir top
mcşo ve kara. aKaçtan), ııeker veaa.lre Janacıık olan birer bUld~met kornlsy~ 
sandığ't'için tahta, fıçı tıtbtaSJ, ııigara nunun teııklli mez:kQr protokol De ka.. 
ka.ğrdı, madeni mevn<.l ve elektrik bul edl.lıııi§Ur. 
malzemesidir. Türk • Yugo~v murallbaaa.rt, af· 

Bundan başka. 1ki memleket ar&• J yon ilırac.m& mllteda.fr 31 :Mart 1939 
smda aktedllmiş olan iktisadi mahl· ı tarlhll Türk • Yugoslav ıı.nlaşnııısmm 
yetteltl anl3.§?I1alar hUkUmlerlnln te- esas noktalarnıo. dokunulmaksızm bıa 
manıil icra.ıunıı. nezaret, bu anlaşma··ı anla§maıım bazı hUkUmlerlni yeni 1-
larm tatbiki anmda zuhuru muhtemel caplara uydurmak Uzere bugun An
mtişkUl!Uart hal ve Tllrkiye Ue Yu- karada ayrıca munzo.m bir protokol 
goslavya. ara.smdaki ticaret mUbade- lmza. etmlşltırdir. 

0 .. 0 B R UCA' 
MESELESi 

• (Baş tarafı 1 incide) 
tarafından matbuata yapılan be. 
yanatm Bulgaristanda iyi kartı
lanınış olmasını takdir etmekte 
ve bundan gerek Romanya ile 
Bulgaristanın, gerekse mihver 
devletlerinin A vrupanın bu kıSi 
"mında banşın ve beynelmilel teş.. 
riki mesainin tesisi gayelerini 
müştereken istihdaf etmekte ol. 
dukları manasını çıkarmaktadır. 

Gazete devam ediyor : 
görüşmeler lliç şüphesiz zor o. 

lacaktır. Gerek Romanyada, ge. 
rekse Bulgaristanda görülen iyi 
niyet, karplrklı tavizlerde butun. 
mak suretiyle Balkanlarda yeni 
bir nizam ve barışa ~s teşkil e. 
debilecek kurucu ft müsbet neti. 
cclere vanlabileceğini ümit ettir. 
mcktetlir. 

l\laca.rlarrn Nokta! Na.ıarı 

lluılapt>3teı 3 (A .. ~) - Röyter: 
Bulgaristanın Romanyaya derme

yan ettiği talepler ha.klnnda birkaç 
güne kadar vasıtasız mUZakereleıin 

açılmıı.sı için Romanya hU.kılmeUnin 

bir tara!tnıı ilk temasları yapacağı 

tahmin edilirken, buracl& 1y1 haber n.· 
lan mahfillerde mUza.rokatm her lhti· 
male kargı uzun sUreceğl ,.e rnU~klll 
olacağı kanaati :u·tmakta.dır. 

Her ne kada.r .Macar mattnmlı yaz
ma.ktan fmtina ediyorsa d:ı Macaris· 
t.an ve Bulgaristanla doğrudan doğru· 
ya anlaşmalar yapması hususunda Al
manyanın, Dtlkre~ hUkWııctlne ~·apt.I
ğı te§Vikler bir nP.Ucenin sUratle elde 
edilmeslııin ihtimal dahll!nde olm!\dı· 
[.rı mA.nasıoı ifade etmektedir. 

Hariciye nazırıari arasında ~ı eyan 
edecek iptidai içtimadan sonra lıcr 
halde uzun milnaltaşaları Jnt.aç ede
cek teklif ve mukabil tekll!ler yapı
lacaktır. Binaenaleyh EylıllUn yarı-

11mdan evvel Wç bir neticeye yar.J.a
mayııcağı zannedilmel<tedlr, Di~er tıı.
raftan. lngiltereye ka'l'şı yapılacak 
taarruzun devamlı surette tnltkl do
layısiytı:ı hat'bin tahminden uımn sUr
mesinin muhtemel buiunduA-u nnla~Il
makta ve bu haHn de her J1alcle A nıı
panı:n cenubu earldslndeld ,.azıyet1 
idamo edecei{i mıılıahltalt tulumnak
tadır. 

Londra'mn; Romanyanın 
İstikbaline Dair Mütaleası 

I.ondra, 3 (A.A.) - Sruzburg 
görüşmeleri üzerine Romanyanın 
istiklalini muhafaza kanaatinde 
olduğu hakkındaki haberler Lon. 
ıelrada biraz safderunluk olarak 
telakki edilmektedir. Slovakya. 
nm ve Danimarkanın akrbeti ha.. 
tırlardadır ve Romanyanın, §im. 
d'1ti protestolarına rağmen yuka. 
ndaki memleketlerin akıbetine 
uğraması muhtemeldir. 

Romet1 .devlet adamlrırr Hitler 
tarafından Ronıanyada "Vagner" 
kari diye tavsif edilen bir ı:ckilde 
ka~rlanmış ve kendilerine -~facar 
istekkrinin sür'atle tatrr.ini J~. 
zumu bildirilmiştir. 

Eski köylü partisinin şefi B. 
Maniu bütün Traasilv<.nyalılarm 
mukavem~t niyetiııtl~ c.lduklırıru 
başvekil Gigurtu'ya bildirmiştir. 

Aynı mevzu hakkında Daily 
Telr;raph gazetesinin Balkan mu. 
habiri dikkate layrk bir makale 
göndermiştir. , 

Roman.yan haricivc" nazırının 
beyanatında toprak terkinden 
bahsedilmemekle beraber şurası 
aşikardır ki Romanya ekalliyet. 
!erini azaltmak istediği takdirde 
T .-a.nsilvanyanın büyük bir krs. 
mını Macarlara terkztmek mec .. 
buriyetindedir. 

Romen teklifleri şu ü~ noktayı j 
ihtiva etmektedir: 

1 - Nüfus mübadelesi, ı 

Gn. Dö Gol 
Hür bir Fransamn lıük

mü altına: gireceğini 
söylüyor 

Londra, 8 (A.J\.) - General dö Gol 
bir Fransız mahkemesi tarafmdan a
leyhine verilen hlıkUm hakkında dlln 
alqam yaveri vasıtasiyle a.p.ğıdakl 

beyanatı neşrettııi§Ur: 

- Bu hllktlm, yabancı bir nllfuza 
U.bl bulunan ,-e hatta. belki de mu,. 
terek düpna.nm doğrudan dofrttya 
emri altmda bulunan bir mahkeme ta
rafından ver!lml§tir. M~terek dllJ· 
man bir gün Fransız lopraklarmdan 
ko'\'ulacak ve ben o gün mlllettn hllıt. 
mtlne mewnun.IyeUe ita.:ı.t cdcccttm. 

Zaferden Sonra 

Londra, 3 (A.A.) - Mallku. 
miyeti hakkında fikri' sorulan ge. 
n·eral de Gaulle a§adaki beyanat. 
ta bulunmuştur: 

Vichy hükUınetinin hareketini 
gayrivarid telikki ediyorum. be. 
sab, zaferden sonra görülecek.. 
tir. 

General De Gol'ün Tebliği 

Londra, 3 {A.A.) - Röyter: 
Hür Fransız ordusu kwnandanı 
general Degaulle'unumumi ka. 
rargihınm üçüncü tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri tarafın. 
da.n Alrnanyanm §imali garbisin. 
de yapılan harekata tayyareci.le. 
rim.iz d~ iştirak etmişlerdir. A.. 
sıl hedefleri Hamerdeki suni pet. 
rol imaline m.ıhsus tesisat olmus.. 
tur. -

Tayyare_ dafi bataryala.nnm 
karadan ~i<ldetli müdafaalarına 
rağmen tayyarecilerimiz hücum. 
larnu &onuna kadar götürmü§ler 
ve memnuniyet verici ı~eticeler 
elde etmişlerdir. Tayyaredleri. 
mirin hepsi salimen dönmüşler. 
dir. 
Yeni bir Fraruıu istihbı rnh lmnıldu 

Londm, 3 (.\.'\.) - HUrriyet., MU· 
caı:at ve Uhtivv,·t l;eliınclerlnln ilk 
harl'lcrinl teEkil cd~n s~f rcmzlla -kl 
ııerbe.:ıt Fr:ın5Jzlarm 1-:a.bul ettikleri 
remz olnıu.§tur- ilavas ajansınm 

Lon<.tra !jubcsi, l"rıms12 matbuıı.~ is
tihbarat aj'{ruıt olarak yeniden tcossUı 
etmL:;tir. B;ı yeni Aja.:ıs, büyük Brl· 
tn.nyada ve nazi b.:ıyundurug11 altında 
olnııyan memlekellerde bulu..-ıa,1 Fıao,. 
aızlar için Juı.vadislor neşredecek, ve 
ııerbest Fransızların bcynclmılel lıa

disat haitkuıd<ıld nıUtalealarm:n tef
sirini yapacaktı.:-. 

tnglllz Ablu.kası .Ka~ı~ında 
\'l~l llUkiJ~U 

Viııl, 3 (ı\.A.) - N'a=:rrlo.r ıreclisl, 

Kamerun, .Madagaskar M.ılUıelerile 

1ngilterenln Fransız a.ntzisir.e teşmil 

ettiği abluka h~ltkındaki l7a.lıatı din· 
km!~ \'e bu suretle !:ıaı.i.13 Olı•n \'aziyct 
icabı olarak verilen lc;ır:ırlan W3'.'lp 
etmiştir. 

Ncıc:rrlar Jllecllsi millcakibcn gizli 
cemiyt•tlerln ı:Jağttılıu~ı lı:ı.l.lundaki 
kanun IAyitıam ilz l>a•ıı, deni?: \'C h::ıv:ı 

orrlulrı.nndan ifü kısmın terhisine alt 
kararname)i ks.b:ıl eylcmlşt!r. 

,\lıııa.ıı Niifu:ımnwı Derl'c.'\'Piİ 

Londra, 3 (.\..A.) - I!öyV::r Aja.nsı 
bildiriyor: 

Taymis !:'azctc.;;!nlıı I.izbo:ı nıuha· 
biri, l;i~al aıtmda bulıınr.ıryıın Fran
sa.us. Al::na:ılunn lti.:lhnm!!ktıı. oilluk· 
la.rı inlıi.alci ta!tUğin en nını.Uuar de
lMlini vermektedir. Me7.Jdlr muhabire 
göre, Gestaponun bir çok A.zaııt Mar
silyada. bulunmakta V& Fra.n512l adli
yesine talimat vererek ınaka.mallıl 
kontrolunu da icra eylemekledlrler. 

den şüphe edilmesi caizdir •. AL 
manya Romanyaıdan kendisine 
lazım olan bütün servetleri çeık. 
mek için müşteri olacaktır, fakat 
bunun muka.bili.nde Roınanyaya 
vereceği şeyin büyük bir kıymeti 
nJ:.ıca~ını taıoavvu.-ımek müşkül 
dür. 

] Vindsor Dükü Ame-
oj 

1 rıkaya gıtmıyor 
Vqlna'ton, 3 (A..ı.\...) - Dipıonatlk 

ma.h!illerde DU!t ve Dü?~.:J vınaoruı:ı 
Amerika.ya gelmiyecekleri, Bermude 
adaların~ çıkacaklan söylenmektedir. 

MUtemmlm MalCıınat 
N8\·york,, 3 (A.A.) - Amerikan 

Ek.ııport Llne.ıı seyrüıe!ain kumpan
yası, ~ksnllbur yolcu vapurunun Ber~ 
mud adalıı.nndıı tevakk.ut edeceA'f.111 
blldlrmektedlr. Bıı teblit 001< \'e DU· 
fC8 Vlndaonın adalara sılı:acalUU 
göstermektedir. 

Amerikada 
21ile31 yaş arallltdaki 

erkeklere ınecburi 
aıkerlik 

\'a,tnpm, S (AA.) - Stefanf A· 
jansından: 

D. Runeıt, mecburt askerlik tnn
kelle.t'l.>-.ıU :ııoktumda uırar ettlğ:lJı.· 
deD Ayan meCllal.ıı1n ukeı.1 enct1meD1, 
mecburl ukerUk htnıetlnlD 21 yqla 
81 Ya§ ara.ama. huredflm.mt kabul 
•t.ın!f, ancak evvelce bir mDyon ola· 
rak tesblt edilen efrad ~ tab• • 
didine muhalefet etmemi§tıl. 

Setıatodıı Mecburi ıblrerllk 
Tarafta.rt.ıtı 

VııflngtoD. ı (A.A.) - Seutonmı 
ordu komlsyanu mecbut1 aakertik 
baklanda k&nım llylhaamm Jstlhdıı.t 
eyledlğl mevcudu bir milyon ola.rak 
tahdit ıı:ın yapılan tekl!tl 4 reye ltUJl 
6 reyle reddetmlştıl". 

Bu kat'ar mecburi askerlik hlr;mcU 
taraftarlarmm ilk z:ı.!er!ni teıkfl et· 
mektccllr. 

Transilvanya 
meselesi harbe 

kadar gidebilir mi ı 
(Baş tarafı 1 inciilıJ 

ristanın Alm.ı.nya tarafından hi. 
maye görmesidir ki Roman)·anın 
nz:İyetini zorla§tıımaktadrr. Fa. 
kat buna mclW:ril Romanyanm 
elinde Alma;tyaya kn111 kullanı.. 
Jacak b4r müdafaa vuılası vardU'. 
Bu da petrol meaeleıidir. 

Dobruca ve Transilvanya m.-e. 
seleleri yiizünden Bnlkıınlarda ve 
Tuna bavz:ıaında çıkacak bir har=' 
Almanyayı Romanya t>CtroUc. 
rinden mahrum bırakır; hatta 
BakU petrollerinin münakale yo. 
lunu da kapatır. Bu iee tngilten. 
ye kar§ı 'Clel'altl cd~ harp hare. 
ketlerinin adeta dunnaaıdır. ı,te 
bilhassa bu mühim s.ehep dola)·ı. 
siyledir ki Almanya İngiltett')·e 
kar~r l3:ln"U'la hazırlandığı •ir 
ıınıda Roma.,ya ile koır.,ulat'l a. 
rasınc:l:t silahlı bir ihtilAfı;ı ö."'ü"e 
geçmcl. için bu İ§C el koymu,tu1'. 
Bu itibari!\ Transilva.nyn me$.l'le. 
si karşılıklı müzakerelerle h11l1e ... 
di!emcz~c. belki ııonundıt yine bi• 
Atman • lt11lyan hakemliği~ mü .. 
ı·ac.'t'lt l:iztmgeleccktir. 

Her halde Roır.arıynınn bı1ıııdıt 
dö.nc..'t meseleler öyl.a kolu ko-ln:) 
bitecek gibi ı;öı-ünınüyor; ve lw.ı 
m~elcler bitrne~ikçe diğer mea.c.. 
leler muallia.ktıı kalarak 1 ngill• 
• Alman Larbini:ı yeni iı:ki~afl-. 
nnı bekl~·e<:Pğc benzi7or. 

ASIM\M 

Londrada tutulan 
Japonlar 

r Baş tarafı 1 iııride; 
smm l;Uı.lirdl~inı3 ıı:ıuıran Londı-aıh 

te,•ltlf cd.llmi~ olaıı Jld Japonyalı, ldi
koblaki Choisi Kaiııha ticıı.ret.ııa.nes! 

ı:ubesln!n mlldUrU B. Satoru Xekt.ıuvıı 
ile ilü.ncl rr.Udürü C1ıungF,uk:s'c:!ur. 
Mczkt'tr Ajan.5lll ila,·o etu(;"iu tört, 
Japon s.lll!i şld<lctli protc:ıtod:ı lıulun· 
ın.u~~tır. 

.Japon~aıl~ Tetı.trkr 

Lont:ra, 3 (,\.,\.) - Japoııyada. ba· 
zı hıgl!!z "tebaam:nm tevkifi üurtne 
haaıl olan umumi infial bunlardan 
bir )Usınmın .serbest bırakılma.ııile a.s· 
ti yatışmış &!ğl.ldir. Blrmanya yo;1> 
hakhmda. yapılaıı t3.vlzlere pek ruo. 
mUB&it gönln:rnu, olen ln(llla efkm 
umumJyesl hiç olmazsa. 119 tavi2lerln 
Japonya Ue milnasebet~rde bir ı:el!ı.
ha yol aça.cağmı ümit eyiemlşU. Bu· 
na blna~n Japoularm namuslu lnglllz 
tebaasını indi vesilelerle tevki! etme* 
ai :inkisara sebep olmuştur ve bir tek 
İngfllz dahi mevkuf kaldığı: mUddet~e 
bu fevkata.de hoşnutsuzluğun ı:eYam 
edeceği aşik~r bulunma ktadrr. 

-
Receb kandili 

2 - Romen kalmakla beraber 
daha liberal ve Macar taraftarı 
bir rejirn, 

Macamta:da Romanyanm 
Görüpneieri 

Budape~te, 3 (A.A.} _ Stefani 5 ağustos 940 pazart~i günü 
ajansıncla:ı: Hen~\z teeyyüd et. Receb ayırım birine müsadif ol.. 
nıe;n.ü; olan bir !layiava g-öre önü. makla önümüzdeki perşembe ak.. 
mtiz<leki hafta ichd; rı{1-;aristan şa.mı (cuma gecesi) Leylei Re. 
ile Runıan·_. a araı;ırvJa doiS'nıtlan gaib olduğu ilan olunur. 

3 ~ Toprak tavir.leri. 
H. l\ianoiles!..u'nun Alr•ıanya.. 

nın bun<lan hö• le RoJl".<nyanın 
rn iyi müşterisi olar1k k~la.::a~ı-1 
Ilı b.ilr.iiren bey;:ınatın ııı siİ'llil ı in. • 

" tst. MüftüJüjü ,. '· · ·•::; nıiiuık"relerc başlanıla • ..,.,_.., ___ .., _____ ,__, __ ... 
caktır, • • 
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eoııtıka: 

Avrupada açlık 
l Dil, tarih _ve coğrafya l 

f8külteSi iç.in 

Sp o r -- .. ~ 
4WWWD ------

Yelken teşvik 
musabakaıarı R Öft.rin -- ......- .a. .. ı. V..-pa mmfak + a

t111a 100o. 
i!fti ...... açlıkf.m ölnNt-
~ PoiOlln ıilai 1n._ zirut 
iti •. •olan bir yerele sinde ıooo 

Yeni bir disiplin talimat
namesi hazırlandı 

Dün büyük bir intizam 
içinde yapıldı 

!.st.&nbul Suaporlan Ajanlığı tara• 
tından tcrUp edilen yelken. Leovlk 
mUsabaka.ları dUn Uoda koyunda )'&.· 
pıldı. 3,:> de:ıız mlll U.Zerlndcn tertip 
edilen 7&l1f& klUpler bUJ Dk bir allka 
göatenıı-ek 7 81 Galatasaray, beti Ue· 
mlrıpor, lkl.81 Fencrbabçe, lklsl Altılı• 
ordu ve blrl Deıı1z klUbündcn olmak 
üzere 17 tekııe U.ı letin\k etWer. 

~---- --- ~--- ............... - ------r- --- - - --. ~---
YAZAN: MUZAFFER ESEN 

• ··"""'. açlıkı.n ölditiinü iddia ·'!heaaz ~. Fabl 
Dil, Tarih, Cofrafya Fakillteaı· 

aia clWpHa talimatnamesi Maarif 
VelEllet! tarafmdan tetkik edilerek 
yealden tanmn olunmuştur· -
talimatname hllkUmlerl-e göre; 
fütllte taıebeeinde ara.nan umumi 
vamf1ar fUD]ardft': 

adres vermek, değişen adresini bil 
dlrmemek· 

-18-
Kcx:aaınm hazırladığı bu ıilrpriz, 

k1m bil~r mukadderatın ne 5'>ğuk 
blr clh·cs.d!r. 

Berfa dil§linUyordu· Kim blllr 
gazeteler Turgudun ölllmbden 
sonra hakkında neler yum11Iar, 
kaç poz realmlerini ~lardı· 
Beria oimdl kendiaini herlteeten u. 
zalc tutan elemine linet etti- Ne 
wye Turgudun ölUmU .haberlnl a
hr almaz, yatma çekilmit. yerle 
deniz arasında, kinııse ile konuema. 
dan, hiç bir ıey okumadan yap
m11tı. 

b) Fakillteden alman h\lvl~·et ~ .................. 
t ile hiç de ihn.ı ediWıile. 

Cdır l>ir mahiyette delı1dir. A•r;: ...... iatili,.. ajrQma _.._ 
F rı bilbaıaa meee1a Belçib. 

varakalarmı ve diğer vesikaları 
bq.kasma \"ererek onu talebe hak
larmdan istifade ettirmeğo teııeb· 
blls etmek-

Beria, Galibe baa:yor, fakat 
başka bir so,·giliyi dü3UnUyor· Be. 
rla dört ay e·:vcl seven. sevilen, ne 
!ieli b:r niı::ı.nlıyd:. Geniş bir Umit 
içcrisiııdc, ölçüsliz bir zevk ile sar
sılarak istikbaie doğru kolları açık 
yürüyordu. Talihin bu yUrUyU3 ö
nüne bir Çin Secldi çekebilecciini, 
neşesinin, mesut li.kaydi.ainln bir 
an içerisinde ka;, boluvereceğini 
ılUtUnmilyordu bile! 

.ckrnenk, Şimali Fransa ~·i• 
!tddctle ve aür'atle mana bla. 
ccdc aalıalarcluadar. A..,..puun bir 
rıçlıJt tehlikeaine IMnl& Jre1111111u. 

b~ ~ebep olan bidiseler 939 har. 

1 
~~.ın bünyesinden dojnuıktadır. 

a) Cumhuri~·et rejiminin mü
nevver bir TOrit nt:andqmda br•
nıak f8ted1ii yilk.sek içtimai \•ut!. 
lan elde etmek· 

b) Yllksek tahsil h:ı~·ıtmm ica':> 

c) idare tarafından yeya idare
nin mUsaadesile talebe tarafmdan 
uılaıı Uinları '\'e progrnmlan ko· 
parmak, bozmak, dcğiştinnek, ll. 
zerine yazı yamınk· 

DemlnpOrdan Feyya:ı ile Galataaa· 
raydan Burhan yanım bıdayettnden 
JUbaren bap geçWer. birbirleriyle at• 
lu bir çeklfmeden ııonra Dern1nıpor· 
dan Feyyaz l nant, 28 daklka, 4~ ~•· 
nlyede birlnclugt, Ga!atasaraydan 
Burhan ı saat, 2!'1 dakika. 4:> eantre· 
do Udnclt!ği Ga.1absar&;) d&n M.n.hruut 
ı Saat, 29 daklka, 48 saniye Jle Uçlln· 
lUğU aldılar. 

1 'aııı dolz,y11iyle birçolc yerler. 
d .. isti ual kudretleri tlırlalar4an 
'e zini sahalardan maldapmım. 
!Siıiıh aJbna alanan çiftçilerin mik. 
l!lrı ı1 vrupanın iıtibaal bünyesi. 
~··n r.e h:ıl" celdiğini göııtennek 
1 Çİ 1 l:i.'i bir miaaldir. Fakat Av. 
urnda 3İrai mahawlerin mik.. 

lo'l"t!l1 azaltan sadece iatihaal ya. 
P•n &ccllann ualmaıı delildir, 
hiz~t ekilmiı tarlalann harp 
nı~yJanı halini alnnı almaaı da 
bun11n üzerinde miieaıir olmut
t;.ır. Dihr taraftan Avrupanıa 
hu seneki tabii prt1an iyi bir 
mahıul elde etmeye ki& deiilclir. 
A vnıpııda aeferberlik olmuaydı, 
ha:-,ı:er tarlaların üzerinde core. 
~~n etmeseydi, bu ıene ATtupa 
ıçm l:crcketJi bir yıl olsa:>·dr, kıt'a 
kendini ne kadar Zll(Dan için hes.. 
lcyei>ilirdi? 

En müıait prtlar içinde Avru. 
pa ken~ia&ne 1iznn olan iatibsa. 
la.ın nnuık yüzde 32 ıini kendi 
topraklırmdacı temin edebilir. Ge. 
ri kalan kmm deniz qın aaha. 
lardan ıelir. Deniz qın aaha1ar 
ab!u&ca hattı ile A vnapaclan uzak. 
laıtrrılmııbr. 

ettfrdJil dikkat. eldd!yet '"' ~ 
anhktan aynlmam&k· 

c) Çabpna cllslpllnlııtn ve le b\r· 
11.ği alstemlııin korunmut i~ln mil• 
essesenhl ntzamlarma. kendi vıııi· 
fe1erine \'e arkadaş1armm hald"· 
rma riayet hu!uaunda dikkatli ol. 
mak· , 

}fr • 'ı> l - TaleMnin t?erek 
tedris ,~e idare heyeti ,.... ""!!tıplart" 
na ve gerekse kendi arkadM'arma 
karşı saygı ve nen.'k'!t g~ermeai, 
müessese içinde meıılflkdıuılık sev
~inin iyi ıtrkad~lık lıavumm 
ku,-vetlenmeslne ı;31ışma..'ll ıazun· 
dır· . 

TAl.EBJ.;XiN l"A'PM'V"" \ 
SERBEST Ol .. 'IADIG1 

İŞLER 

a) FakUltc i~de herhan:i bir 
~ilde toplantı yapmak; nutuk 
söylemek, tconfernns vermek· 

b) FakUlte lc;tndc. kitaı>. riu1e, 
beyannamr, llln dafttmak ,.e~;a 

yaprştınna k · 
c) FakUltenln adtwtt kullanan:Jc 

memleket lçlftde ve dır.nda toplu 
gezmel~r tertip etme:t. 

Madde :? - Dekan1·t"ın mUMa
deal olmaksmn bu Sileri rar:ıuı ve· 
ya yapılmasmr kabul eden talebe 
derhal hay11lyet dlnnma ~Pvk,.dt 
Ur v• hareketin tt\imul n de~· 
ne göre cezalandınlrr. 
Ataiıda ıa.terUen • itleri ve 

benzerlerini ~"3pmalr talebe için su~ 
tef]dl edu: 

a) Fakilltere bndirilmeai ıere.k· 
li olan hal ve \•aziyetleri saltla • 
mak nyıı yanı~ bil1irmek, yanüş 

d) Denaneler, llboratuvarlar, 
ldltllphaneler ve konferans salon • 
larmda c;ah .. nlara mini olacak 
eekilde hareket ~tmek, koridorlar
da ve istirahat yerlerinde gürill· 
tt1 yapmak· 

e) Tedris \~ idare heyeti mcn
.llllplarma \'e fakUlte mcmurlannıı 
ve arkadaJjlanna ka~ı terbiye ve 
nezaket kaidelcriııe uygun olmrya· 
cat ııekilde hareket etmek. 

f) FakUltenin e{1yumı ve ders 
malzemesini tahrip etmek, fena 
kullanmü· 

g) lmtihanlara kendi veya ar • 
kadaşlan lehinde hile kan5tmnak· 

h) Milssadeahıi alır· · · bir 
profesöre veya doçente ait del'8 
notlanru tek9ir etmek; bu notla· 
rr mehaz göstermeden n~retmek. 

i) Faltillte memur ve mnstah -
derrıltti?ıln vazifelerine mtıdahale 
etmek Te vuffe Mnuml!a onlara 
k~ı nezaket ve terb\\·cye...,!·u&a· 
lif harekette bulunmak· 

Talebeden birlnhı Fakillte i~de 
\•e d:pnda kanunt taldbab lcab et
tirecek bir suc; ~ledtği haber alı· 
nrr almnıu derhııJ tahklka bqla.. 
nır ve icab ederwe mahkeme kara· 
n bekl,..nmekslzln kendisine inzl· 
batf ceza \0crf1ir. 

Ki.tip Çelebi ile Evliya. 
çelebinin mezarlan 

Belediye K!Up Çelebinin Vefıı.d&kl 

mezarı ile E-fllyaçeleblnhı Şl§hsnede
Jd ınezarmm etrafını açtırmafa karar 
vermt,; bıı hususta b~r ptln hazırla· 
DU§br. • 

Feyyazın klukçuııu Hllml, Burha· 
nm klukçu.au Nlyazı. Yahmu<!un 
klukçusu Vecdi fd1. • 

Yarıııtan ııonra kazananların mU· 
ki.tatlan Denizyolları umum mUdUrl1 
Baybora tarııfmd:ı.n \•erllml,tlr. ___ .......,,__ __ 
Atletizm seçmeleri 

Dün Fener stadında 
yapıldı 

htanbul &UeUmı blrtnciliklerı ıeo
melerlne 4Un l'enerb&bçe atadmda de· 
vam edflıni§Ur. ıoo \"e fOO metre ko
fUlara altJ§ar aUet ı,UrAk etUflııdln 
doğrudan doğruya. finale k&lmlflardir. 

200 mctTe k~"11 BeÇmealnde. Melih, 
Attmeoır. Halit. Pören, ZlıleD, Cezmi 
fl.nale katmıoıardl1'. 

o&XlOO bayrak yanımda birinc!.llti 
Fenerbahçe eklpi, (Derece: ü aanl· 
ye), lkinclllğt Galata.saray ektpL {De· 
rece: ü,2,10), UçUnctllutU Kurtuıut 
eklpl kaunmıtlardır. 

Harp içind•n gelen 

Beş Türk gemici
sinin anlattıkları 
DUu gelc:ı ''Demir.. şilebinde 

Beş Türk denlzciai vardı ki bun. 
lar Ecnebi sularında geçirdikleri 
binbtr maceradan oonra mem\eke. 
te dönmilf bulunuyorlar· 

Bugiln··· Her şey e.inden çıkmIJi· 
tır artık. Sevgilisi k:ırıı topraklar 
altında. Servetini kaybetnıek üze· 
re ... Annesi rahat yaşamaktan baş. 
ka bir ıoy dilşilnmeyerok kendi.si
nin ve oğlu Sermedin rahatına mu
kabil onu Galiple evlenmeğc ikna 
etiniftir. Ve §imdi Beria mevki ve 
para hırsını tatmin etmekten baş. 
ka bir feY dilşlinmez gibi gôrllncn 
GaUbln karımdır. 

Ah. eğer Turgut ölme.mi§ olsay
dı hayatı bambaglı:a blr iklime doğ .. 
nı akıp gidecektı ... Vakıa tuttın 
tirketlnln fena \•azlyeU ytlzUnden 
bir hayli ıztırap çekcceklerdl··· Fa
lırp.t para yUzilnden çekilen rztırap 
nedir k} ... Vak:a Turgut çok zengin 
bir &dQ.Dl s:ıyılam:ı.z. Turgudun ve. 
rebllecağt para. c\•lerl gibi par&DID 
dilnUntllmcden ıarfedildiği bir ye· 
rin lhtiya~larmı kal'!llayamıız. Fa. 
kat o vakit te ayaltlannı yorgan. 
larma göre uzatmak yine mUınlt\in 
olabilirdi· Belki yatım, beyaz k3f. 
kU Batmağa m~bur olurdu· Belki 
wuın ıir'keti tf1la edeTdi· Çtlııkü 
Turgudun •irlcetl irllatan kurtara· 
calt kuvvette bir adam olmadığı ap. 
~ meydandadır. Turgut lf ada. 
mı olamaz, hukuk mezunu ve avu.. 
kat kellmelerl kartını .u.ıemek için 
kıuntlmış likaplardır, tabirdir· 
Turgut tam mana.aile bir me9lebiL 
den. batka biriai değildir· 

Turgut lıüyiik annesinin yanın
da yaşıyor, fakat ömr\lnU eurada 
burada geımekle gcçlri~·ordu· lh. 
ti,yar kadm Turguttan bahaeltik-

Beria kararını vermift,i artık··· 
lstanbula döner dönmez: gazetelere 
uğrayacak, Turguttan babaeden 
bUtUıı sayılan saı.ı alacak, oalan 
aziz birer hatıra. birer ~·adiglr o. 
1arak saklayacaktı· 

Vagonun koridorunda bir çmıı· 
rak seai duyuldu. Beria acı rU)-.. 
smdan uyanır gibi oldu· Galip elln
tleki gazeteyi katlayarak: 

- Yemek yiyecek nılainls! 
Diye sordu· 
- TcşekkUr ederim, acrU:ıa

dmı· 
, - O halde sizi biraz yalnız bı. 
ralmıama müsaade edefSintz dejil 
mi? 

· Aman yar:ı.bbi ! Bu ne lıiBaiz er· 
kektl- Kansmı ''agonda tek bepDa 
bırakıp yemeğe gldeblliyorda

Berianın dudaktan zehirli bir 
gültl§le bUzUJTin. 

- Rica ederim, dedi· Benlınle • 
mctgul olmantza hiç !il.zum yok· 

l\1hayet istedi~ olıdbt, vaıooda 
yalım kalDUf, daha doğnmı Ga. 
liple karşı ürtıya bulunmak ua· 
hından kurtulmuıtu· 

Mihver devletleri tüpheıiz 
harb~ girerken bu vaziyeti Wli. 
yorlardı. Banan için ordu ilatiya. 
cı için bir hayli ihtiyatlar temin 
etmişlerdir. Fakat lıu ihtiyatlar 
ancak iıtila kaTTetlerinin bmnu 
doyunnak için sarfeclileeektir. 11. 
tiliıy;\ uğrayan sahalann sivil hal. 
kı tabiidir ki bu ihtiyat kuvvet. 
lerden istifade edemiyecelderdir. 
Avnıpa iıtiWındaa ha ..t.ep. 

ten dolayı açlığın aalrm huta1&. 
lar-.n yer yer tahribat yapmuım 
bclclemek bir kehanet u71lmaz. 
Harp bu 1a, devam cttiii takdir. 
de mih\•er kvletlcri ordulan için 
lilzım olan ihtiyat sıda maddele.. 
rini tabiatiyle si-ril halka teni et. 
ın.iyeccılderi için sivil halkın mu. 
kadduab cidden acınacak lNr hal 
alacaktır. 

Kaplıca şehri Havza 
Ecnebi gcmllerlnde çah§:ın bu 

TUrk laimlerinl aöyliyelim· Bunlar: 
Kaptan Zeki Hekim oğlu ve HU

.eyin, Şaban, Ali, Asım isimli tay. 
filardır· Zeki Hcldmoğlu Avrupa 
lle Amt!rlka arcsında ~leyen Pa
nama bandıralı Amaridis gomisin. 
de senelerce ikinci kaptahk yap. 
InJB fnkat 1talyıınm harbe girmesi 
ilzerino "Hunclna."1,. limanında bu 
gcmlli terkctmiıs· Vntan vazifesi 
daha mukaddestir diyerek mcmlc. 
kete dönmli§· 

ce: 
- Ah ıu Turıudu bir defacık 

olaun mahkemede avnkat cilbbesi. 
le görebilseydim • 

Bu yalnızlrğm ilk anlarında Be
ria içerlainde tatlı bir aut&n cıu~·. 
du. "Aman gitıin, iatediğlnl yeeln. 
yalım beni rahat bıraksın,, dJye 
diltt1ndU· Sonra talih•ialiğini hatır· 
lads- Bütün hayat? mUddetlnce bu 
sevmediği erkek y&nı bqmda ta. 
lacütı. .Acaba bu adam kendWnl 
nereye ıöttlrtiyordu· Vakıa timdi 
Samsuna gittiklerini blli)'OrdU· J'a. 
kat 110nra nereye gideceklerdi. 
Vakıa bunu Galipten sorabilirdi. 
f aka.t bu seyahatle, ufak tn olsa 
ali-tadar olduğunu göatermek ia· 
temiyordu· RU7.glnn önUııe katıl. 
D1J1 bir l&ID&D parçası Sibl Galibin 
iradeıl altmda wbsuz bir ceMt o 

Ba sebepten önümüzdeki laf 
eanaımda A vnıpa ufaltlannda 
artık hücum tankJan delil, iJil 
iskeletler dolaıacak1ar, fın..U. 
çakın,, bir lcilolak clanek lmkutıa 
bütiin A"fl"Upa ufkuada Wr "Altna 
rüya" kokuıa halinde :raJ:Jlacak. 
lir. 

SADRlERTEM 

Kereste fiyatlan müra· 
kabe komisyonunda 
Fiyat murakabe komisyonu ya. 

rın toplanacak: ve kereste fiyatla. 
rı Uzerindetd ihtikir Jtiyetleri. 
ni tetkik edecektir. 

l<.omlıyon manüatura c§yaaı. 
nın perakende aatıf fiyatlannı da 
teabit ederek yann biltOıı fiyat. 
lan ilan edecektir. 

Yarınki toplantıda zücaciye eı
Y•lan üzerinde de görtl§Ulecck. 
tir. 

l\'1ünakale Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

• Şchriıni.zde bulunan Münaka. 
l;ıt Vekili Ali Çetinkaya dün ta. 
bah Deniz Yolları Umum MildU. 
ru İbrahim Kemal B'ybora'yı ya. 
~ na alarak motörle Haliçteki 
~brıka ve bavmlara gitmi1; bU. 

tvun ~csisatt cezip izahat almıftlt . 
ckıl haTUZlardaıt döndükten 

s~ ra ögleye kadar liman reisli
·~ndckı huauai dairesinde met
-.!_ 0 lmu!tur. 

Askerlik il A 

~ iktaş askerlik :nden: 
\' Ubenıizde kayıtlı 1298 doiumlU 
azun bin~cıısı 3231167 sicil 
:~ı A"-xt Ali Ol. Fevzi Ça 
lst~"''---•doiumıu levazun binbaşısı 
Ali~6VWIU 321149 sicil numaralı 
Yedek· ~ Kıldaa 315 d<>ium1 
Yıt n~ade asteimen 39358 ka 
Plnar 'aCtl alı H ~ Oğ. Kenan Ta 
EdılIDedill oemı.ze mnracaa\lan. 
ka unun tn ~dinle 1076 sayılı 
u·nce hakl a ı mahsusu mucı 
1 n tatbik ant:'da kanunt muamel 

. 

u . 
§ 

. . 
ed e tlan olunur 

~ 

Bavsa(BuuO - Tabiatm bai
rmdan fıtkrt'&D ılık ve tlfall n. 
Jarlyle Naradenl.z bö!reafnin en 
namdar kablıca ıehri olan Havza 
her yıl oldufu gibi bu ~'llda ytls. 
lei'ce vatandq taratmdan zt~ .. ret 
ecUlmektedir- Bllbaua kadınlar er. 
keklere m.betle daha gok nibet 
gtlstermekte4lrler· 

Samıuma bağlı ( '629) niifualu 
meyilli blr vadi içinde bulWWl P. 
rin haVA11In mama.ruz secelerl 
bllhua çok lltlfdir· Bol elektlrlk 
rpklariy\e yıkanan caddeler ve !s. 
tuyon civan bu kUçtlk kasabada 
eehircllik ruhunun mükemmel tat. 
bik cdlldlğbıe bir örnekdfr. Trenle 
Havzanm lairlepneside aynca. Hav. 
ahlar iı:in bir bahtiyarlıktır· 

Meseleler: -
Sığınağın hal . 

çaresı 
Sığınak ıtiııün meHlelidir. 

Çok ciddi bir m~zu oJmaana 
rağmen bazan mınh mnmu. 
da oluyor. Halk, istenen ve 10. 
zumlu olan felPlde 11pnak ya. 
pamıyor. Bu mecburiyeti yerL 
ne ge.tirirken, kar.un ve mnuli. 
ycttcn kaçınmayı değil. ntifadc 
imkinlartnı düşünmek lbımeel. 
di&ini ttö?.önilnde tutmalı. Bu. 
nun tedblrlerir.i ararken, ballmı 
hem lehinde olacak ve hem ~e 
mesullyeti mucip o.Jmıyacak bir 
bal çaresi ,~ütUndük. Tatb&at_ta 
da kolayhlt otacapna kanlis. 
Mesele ıu: Allkadar mak•lar, 
tttanbul fehrinin mahalle ma. 
halle ibtiyacı olacak umuınl m. 
ğnıaklarmr teıbit ettikten son. 
ra iQfUI için Uznnıelen mas. 
rah bir ••Sıtınak Ve.pi" tek. 
tinde tarhetmelidir. Bu bilvası. 
ta da bir mUddet, vesaite ya~ı. 
tacaık ehemmiyetsis blr sam ile 
de temin edilebilir. Yahut, her 
nilf us milnuip ıörülecek ııit-
nak ınurafrrıı ödemelidir. Bu, 
balkı hem kUHttten kUrtaracak, 
bem de mevzu, hedefini butımıl 
olacaktır . 
..................... "'"'''''''"' 

Belediye) e ait bulunan elekU. 
:rlk tesisatı yenidir· Atatilrk'Un 
Ravıa:ra ilk gelişlerinde ve bu gtln 
Belediye dairesi bulunan uinada 
Asb Şeflıı Sandal)"& ile 'Ma.sa.ıımı 
3'aZI ta.kmınıı ,.e muannı üzerinde 
E!lld bir haritayı gl5rdUm. Hep oL 
d uğu libi Tarihe bir annafan ola.o 
rak muhafua edilmektedir· 

Bu kUçük kasabada ~i ve zen. 
slnUii ek.seri \'llayetıerimizde dahi 
olmayan Merhum Hacr bayramm 
Blnderi Mustafa Çon'un kUtuplı .. 
n 
el 

f 

eai cidden emsalsiz eserlerle dolu. 
ar. KUUlphıuıe binası yenlden ta.. 

mir ettlrilmftnfr. Ktltnphane her 
vataııd&§Jn 18t.ffade edeceği bir ir. 
an yu\•ası olmuıtur· 

... 

Piylisa 
Deri fiyatları yükael

meie bqladı 
Alııwlyadan sonra Maurlarm 

da piyasadan cleri almaya kalkıt
maları deri satıtlarmda bir hare. 
ket uyandınmıtır. lhracatm:bk 
ymün.dec görlilmemif derecede 
dilsen fiyatlaT yükselmeye baJla. 
mııtır. 

Keçi kılı fiyatlan da yübel. 
mektedir. 55 • 57 kunt§ arasın. 
dadır. Tiftik U'zerinde yalnız Ro. 
manyaya satılacak mallar huır. 
)anmaktadır. Baıka biç ibir tara. 
fa aatıı yoktur. 

Pirinç piyasasında değişiklik 
yoktur. Arpa fiyatları henüz ha. 
ricc ihracat yapılama.dığından dil. 
tllktür. Fiyatlar 5 kuru! ile S 
kuruş S para arumdadır. Buğ. 
day fiyatları yeni mahsul piya.. 
saya çıkmakta olduğundan hafif 
hafif diltmelıtedir. Anadolu ve 
Trakyadan çok mal gelmektedir. 

Maarif memurlannın 
toplanbaı 

ilkokw lhtiyaçl&nlu &'Gril§mek tıze. 
n eeJırlmla mu.rU memUllan dUn 
J(a&rU nılldıırtlllilnd• bir toplantı 
J&PDUllardir. Toplanbda okullann 
ınubteUf ihtıyaçJ&n gGrU,tllnıtltlllr. 
Bu ihtiyaçlar t .. blt edilerek kısa bir 
amanda ikmal ednecektir. 

Diğer tayfalar iıe y:ne Panama 
bandıralı Florida gemisinin faciası
nı kazasız beli.su: atlattıktan son. 
ra menılekcte dönmUş bu1unuyor. 
lal'· • 

Bu tayfalardan Ali mUthiı; mace. 
ralannt evvela "sanki ufak blr 
eeymi~ gibi kısaca anlattı,. Fakat 
lsranımz üzerine etraflıca anlatma. 
yara~ oldu. 

- Ben, dedi, bir ba.ska arkada. 
f1D1la İngiliz gemilerinin birinde 
çalışıyorduk. Bu gemi~·ı bırakarak 
''Florida,. ya girdik· Bur:ıcla ild 
TUr.it denizci& dalıa vardı. Kasap. 
langa ile lılarsilya arn..<qnda işliyor .. 
duk· Son seferimizde Kasa.plan. 
gadan aldığımız arpa ile Marsilyn. 
ya doğru yola çıktık gcıni 13.000 
toluktu ve 19 ki5llik mlirettebatı 
vardı· Mül'ettebat arasında iki do 
an.p bulunuyordu· Ne ise Tanjcra.. 
mn20 mil a.çıklanna geldiğimiz za.. 
man Küthlş bir fırtına bqladı· Ge. 
mi yükil ağır olduğu için batmak 
tehlikesindeydl Kaptan silratle baş 
tan kara etti ve gemi sancsk ta. 
rafına yattı. Biz direklere ve Kap 
tan kB§kUniln listUnc tırmanmıştık· 
Tam 12 gUn ac,; ,.c suımz su \lstUnde 
kııldıık· Bir İnglllz tahliye gemisi 
gelerek blzl topladı \'C Tancaya 
g!UUrdil· Tancada 23 gUn bir ltaı. 
ynn ottlinde kaldık ve 6 Haziran. 
da Tancadan Tih'lln& ~e Titvandan 
da Aljeriyaya geçtit· Aljcriyada 
bir gece k l.lıklaı1 sonra lladritc 
gittik· Btt eeyahatimiz esnamıda 
çekmediğim.is kalmadI· Sigara yok. 
tu Ekmek yoktu 3"ker deseniz 
ismini unutm k· 1spa.n)-ada her. 
taraf bir barab halinde ve Eefilet 
·~inde idi· 

Madridden Trenle Barfelona gel. 
dik· fstanbulda bulunan 4 socuğu. 
mu d{lşllnUyordum· 

- Ya memlekete dönemez bn. 
ralarda açlıktan ölUnem diyordum. 

Bereket ı.·erain Barselonda bu 
gemiye raaU&dık \'e bizi buraya 
tayfa olarak aldılar· Bu gün kcn.. 
dJmizi kıtlıktan ~~ fa~er.llyo
ruz Ba balimiıe bin kere 9ükUr· 

1'·K· 

Der YC kahkahaları basardı· 
Tabii Turgudun ne yazıhaneai, 

ne de mUJterisi \'ardı· Esaıcn .spor
cu dellkaıılr buna lüzum da gör. 
müyordu. Bıı.bM111dan k3lan onu 
tak bapna istediği gibi yqatmağa 
tan idi· Fakat bu para evlendik· 
ten IOnra bir aile gcçinclirmeğe 
Wi geltmezdi. O ''akit ihtiyaç 
karşuıınd:ı kalan delikanlı i~ ara. 
mağa. ın\iglerl tutmağa mecbur ol
mak ibtlmalilc kar§ılqrrdı· Fakat 
öl1lmü günUne kadar spor hayatı 
onu o kadar meıgul etmişti ki de. 
likanlt hukuku, ,.e hatta stajını 
ystl bitirdiğini :ınlayamamrştı. 

Tur~da g\;re spor her §eyi ~ u
tan bir alcrr.u•. Gün1ük antrenmah. 
larda bulunmak, müsabakalara gir. 
mek, gazetelerd~ki Bpo:- yu:ılannı 
okumak, bu ya:ı:ılardtı · kr.ndisinden 
balısedenlc i e~e dosta göstermek· 
ltte Turgudun h:ısnhnı dolduran 
bUyttk meşg:ıleler. 

larak allrUlclendiğini ona anlatmak 
istiyordu. 

Ne olurdu, ıu vagona bir kaç yi. 
bancı bhıac! Jşte o vakit bu .-evil
meyen Eırkekle başbaşa kabnR.k· 
tan kurtulacaktı. Valaa kocur •e. 
yalıaün ilk kısmında onu hiç •*· 
mamt§tı· Ankarada çok klbar ha. 
:reket ctmi§ti· Eğer vagonda, ye
mekte 'kartısında oturmua onan 
yanmda olduğunu bile unutacaktı· 
Fakat bu sonuna kadar böyle de
vam edemezdi· Bu seaaiz berat?er. 
lilttcn Galibin wıanmağa bqtadJiı 
görünüyordu· Şimdi yemekten dö 
ner dönml'z kendisile konuşmak t!. 
ııebbüsUne girişecekti· lst~mediji 
şeyleri dinlememesi iç!n vagonda 
ha.şıka birisinin bulunması 1üzıımu 
gittikçe artıyordu· 

Her istasyonda tren durdukra 
Beria blrisi gelir diye çılgm bir Ü· 
mitle p r.ccrcye atılıyor. Fakat 
be~1tude! .. 

flJn nırıı 1•11r~ 

"'~ 

Günün aklslerı \ 

V' "V / ' /VVV'VWWW.:/V'v'VVV"V' 
..... . 

Seıvetten kaçı.fır mı? 
K ENDfSINE piya~1to çıkıp 

01-tadan kaybolanlar var. 
Dün de gazeteler böyle birinden 
bahsediyordu. Tuh.-f değil mi; 
Hrvetten kaçıyorlar! 

Sorv"tten kaçılır mı? Bir bakı. 
ma net! · Zira hird,..nbire zengin 
olduiunnzu farzedelim. Elinize 
Keçen Parayı Bankaya yatmnaya 
karar verecefi.niz saate kadar ne. 
re1e koya~ğmızı ,aprırunız! 

-> 
~ 
<( 
t-

\ ıu.ıtırı 

Pazar · ıPaıar tesi 
4 Ağus. 5 Ağus. 

...9' eı .. ıın• l ı ı 
h l ll il 1 

, • ı.ır 

··'·'•' 
Utuıefırı 
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Etrafmızı dalbnald8r alır, si .. 
zi pe!ıpchl:r, yok yere ahlakamzı 
bozarlar. 

Karakteriniz . biraz zaif .. ka. 
dınlarll, cici mamalara, t:i:'lü ıt.. 
fahetc dadanır, o yüzden &caybr. 
•rsini7. 

Kar~ınıza btr'"'8Cf borç iıteytn 
çı&car. 

0

Bin türlü ihtiyaçtaıı, arlı 
İ!lerden bhae<.l.;:rler ve para~ ~· 
dıktan ıonra bir daha 50lllti111ae 
uğramazlar. 

Nihayet paranızı tNoat ne su. 
retb kullanuağııu::r W~zti. 
niz. Türlii taaa,-narlar, pl&a1ar 
yapar; fakat doiufta zengl\\ m. 
madığınız, yani ilk defa olanJc 
bolca bir para kullandığınız ~ 
acemice tereddütlere düıer, ..m. 
lır, müztarip olursunuz. 

Halbuki geçimini az çok ,.o1u • 
na koymuş, meçbuliyet YO lauur 
içinde yqayıp ıidea mit ..... 'lııir 
inıanın ..kin hayalını ditGnilL 
Buna deiitilir mi? 

Evet! Servetten kaçuı.r ... ,. 
hakikaten deli deiillen.. Wf. . 
bir takım bahanelerle ~1 

mazur gösterebilirler. .. .. ,rctR 
~lKMET ı:nv 
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Gece yarıs ı bır feryat! ı 
Ev halkı, gece yarısına dôğru j 

alt kattan: 
- Aaah ! ... Amaaan ! ... 

Herifderhal vaziveti kavradı: 
- Vay b~ybaba'cığım, sen mi. 

sin? 
- Benim ya! 

beybabacığım, ~oktandır görüşe. 
medik değil mi? 

Mektcb, 1ngl1 zecyi en iyi oğTcten bir müessesedir. Almanca. \"cya Fransızca. ihtiyari olarak müteıuuı:ıu 
nıu:ılllmler tarafmcL'ln ö~'Tctillr. Mılll terbiye , .c ltfiltUrc f'On dl'rece ehemmiyet verilir. .Aile hayatı yrı,.'IAttlır. 
ırntUphanclcrl mlikcmmeldlr, Kı:ı: ve Erkek beden terbiyesi ve sporla talebenin bcdent tckcmmUlUnü temln cdcr.

1 
Lise J;ısmı clcrslcrlno munznm olarak ticaret dersleri gö:ıtcrillr. 

M U I·_ı E N D İ S K 1 5 M 
1 

Amclı ve na~l'i uımllcrle Elektrik, Makine 
:-ı '-c Nana M Ubcndlsl yetL-:Urir. 

KA YID GUNLERi : 
Yaz taUll zar!ınd::ı. Paznctcsl ve Pcrvernbc günleri &ı.ıı.l 

9,00 dan 12,00 ye kadar. 7 EylCllden sonra her gUn. 

Diye acı bir feryatla yatakla. 
rmdan fırladılar. Ne vardı, alt 
katta, ne oluyordu, ~rada böyle 
aaah ! ... amaaan ! ... dıye acı cıcı 
bağıran kimdi? Karı. koca, çoluk 
cocuk hemen clektrigi yakarak 
aşağrya koşuştular. ltakat, aşağı. 
. da in cin top oynayordu. Karşı. 
hklı iki odayı, mutfağı altıist et. 
tikleri halde kimseyi bulamadı. 
Jar. Yalnız, sokak ustündeki oda. 
nın bir penceresi açıktı. 

- Hay canını yiyeyim senin 1 

- Görüşemedik ama, en so. 
nunda yine görü~eceğiz? 

nızh m:ılfım:ıt lc;l•ı mnklupla \ l'~a hhat mUnırBnt cdllcıbillr. 

- Ne o be}"baba, yine bir dal • 
gamı var? 

- Yürü de gôriırsun ! 
- Fnkat cnnrm beybabacrğım, 

,, 
Erkek, kadına ~rdu: 
- Yahu, iyi biliyor musun, bu 

pencerenin akşamdan açık bıra . 
kılmış olmadığını? 

- Gayet iyi biliyorum, yatar. 1 
ken bütün pencereleri ben kapat. 
mıştım. 

Bu ·vaziyet karşısında ev halkı 
bir hayli düşünmüş, fakat bir t.a. 
rar verememiş, yalnız, meseleyi 
hemen karakola haber vermekle 
kalmıştı. 

•• Ilı 

Hırsızlık ve yankesicilik vaka. 
Jannın failler ini meydana çıkar. 

makta gayet mahir olan kıdemli 
taharri memurlarından Salih K ül. 
yutm az, gerçekten ktll yutmaı, 
co-k yaman, tccrü~li. ve açckgö" 
bir adam:lı. 

Bu vaka, e~ halkı için zararsız 
:;cçmişıi ama, işte bir hırsızlık 
teşebbüsü oldugu için -Bay Salih 
Kulyutmaz, üsr gündür, geceli 
gündüzlü vakan111 failini arıyor. 
du. Nihayet vakanın dördüncü 
günü sabahleyin, kendi kulakla. 
rındaki hafif bir a ğrryı muayene 
,.e t edavi cttirme~c icin İstanbul 
hastahanelerinden bf rinin polikli. 
ııiğinc gitmişti. O rada kendile. 
rini muayene ve tedavi için nö. 
.:et beklemekte olan yüzden faz. 
ıa hastanın arasında gözüne, Sağ 
eli sargılı biri ilişti. Bu, kendisi 
ır.in pek de yabancı bir simaya 
~c.-.ııemiyordu, h erifi gizlice göz 
h;ıpsine rıbp bir hayli süzdükten 
ve bir hayli düşündükten sonra: 

- Hı.a .. dedi, şimdi hatırla. 
dım, bu, eski gece işçilerinden 
Güngörmez Ali olacak.. Faka.t 
ou herif on yıl var ki uslanmı§. 
he~ şeyden elini, ayağ ını çekmiş. 
ti. Acaba tekrar aynı işe mi baş. 
ladı? Sabıkalı ve şüpheli adam, 
oradaki muayene ve tedavi oda. 
!arından birine girer girmez, mc. 
muı hemen odanın kapısındaki 
h?ıotababcıya yanaştı: 

- Ku?.um hcmsire, affedersi. 
r.iz, bu içeriye giren adamcağızın 
d~rdi nedir, sargılı elinde ne var? 

- Yılan sokmuş? 
- Yılan mı sokmus? 
- Evet! Tedavi ic;in üç gün. 

c1iir buraya gelip gidiyor. 
- ·Nere de sc !;m:.ış acaba? 
- Pek far' ında değilim 1 Ga. 

li:..ı ..... 

malum a. on yıl var ki biz tevbe
kar olalı.. . Malum a... Mensur 
kelamdır, kırk yıl giinahkar, bir 
yıl tevbekar ! 

- Hele uzatma da yürii, ba. 
kalım! 

!kisi de tıpış tıpış müteferri. 
kanın yolunu tuttular. 

• $ 

- Şimdi masalı, martavalı, 1 
manitayı falan bırak da anlat ba. 
kalım, işin aslını bir de senin ken. 1 
di ağzından dinleyelim! 1 

Sabık gece işdsi ve on yıllık 
tevbekar, haktı ki başka cıkaryol 
yok, o zaman söyle a;ılatmaya 

başladı: • 
- • • •••.•. Herkes uyku.

1 dayke:ı usulca pencereyi kaldırıp 
odanın birine daldım \'e dışarı. 1 
dan çak masrnlar diye elektriği 
yakmadan hafif ay ışığm.tla yiik. 
leri, dolapları karıştırmaya baş. 
]adım. İ şte o aralı'.< yükün biri;1. 
deki yatakların arasında belki 
saklı para vardrr ciiye el imi oraya 
sokunca can acısiyJe feryadı bas. 
tım. Meğer orada çöreklenmiş o. 
lan hınzır hayvan elimi sokmasın 
mı? Bereket ki, feryatlı basmakla 
beraber ati~< davranıp ç.abuk kur. 
tuldum, yoksa, mefret oğlu mef
ret, tatlı uykusunda rahatın ıe ka. 
çırdığım için ğır tlağıma sarılıp 
beni morto edecekt i oracıkta .... 

O &man Cemal K AYGILI 

ı~:ıJ ·lT:l 
4.8.940 Pazar 

8.30: Program, 8.35: • IUzik, 9.00 
Ajans, 9.10: J<:v kadını, D.20/9.30. 
MUzlk: ı:::.ao: Progı-ıım ve memleket 
saat ayarı, l2.35: MUzlk, Okuyan: Sn· 
di Şoııseıı, 12.50: Ajans haberleri, 
13.25/l 4.30 Mfu:lk Radyo Salon or· 
kestrnsı, ıs.oo Program, 18.0:'I: Mll· 
zlk, l8.2S: MUzık, l8.4G: MUz:lk, 10.!lo 
Müzik: Okuyan: Melek Tokgöz, 10.45 
Memleket snat ayarı. ve Aj:ıns ha
hcrlerı. ~o 00: Mllzlk: TUrklilcr. 20.1.i 
Müzik: Okuyan: Semahat Özdea .. e~. 
Okuyan Necmi Ahı3kan, !?0.4G: Ku· 
nufma, 21.00: MUzfü, 21.30: MUzfü, 
22.30: Memleket saat ayan, ve Aj ı.ı 8 
22.45: Aj:ıns spor scrvısl, 23.00 : Mfı· 
zllt, 23.211/23.~0: Yarınki program ve 
kapanış. 

. 5.8.940 Pazartesi 
Hastabakıcı, fazla bir şey söy. 'i.30: Program ve memleket sa ıt 

ii,,cmedcn iceridcn çalınan zille ayarı, i ~j: Mlı7.lk, 8.00: Ajans h:ıbc. · 
• :rıikte odaya <laldı. leıl, S)O. Ev ~:rıdmı: \'emel, liste. 

. }" s .::O 3.:;o: Müzik: tlfu: t Orl.estra:ıı 
B:ıy Salih Ki.ilyutmn:ı:, şımc 1 (Pi.) 12.30: Protiram ~e memlcl;,;t s ı 

J.::ndi kulağ·nrn ağrı .. ını frlan u. at ayarı. 12.:;5; !.tilzlk - şnrltılnı 
nı·ttu. Hatta bir aralık kulnl •• bo. Çalanlar: Ccnkt ı.;a,,,ın, Fahrı hopu 
'1a .. , burun tedavi oda .. ından ken. Hasım GUr. Okuynn: Musta~a \. •13 , 
eli numarnsı okunduğu val;it ka. 12.uU: Ajans ruıberlerl 13.05. ı.:uı:ı : . : 
pıClaki hademeye: fürkUler (Oltu) an: M fh~rct Yıldı 

- Benim yerirr.e başkası gir. nmı. l~.20/14.00: MUzık, ı~ıırı ı.ı 
sin. be~ bugı.in en sonra gircce. program (Pi.) ı .00: Pro"'ı m \C 

gim ı • m~mlcket Bll:ı.t :ı;>ıırı, ıs O..ı 

Deyip orada b'r aşağı bir yuka . Aryalar (Pi.) ı .{O: Muz J, ftcd;o 
caz orı • . trası (İbrahim uz0Uı ıdu · 

rı dolasmaya b~şlaclı. sinde), ıo. ıo: 11rn_ı ·. Çal:ı'llar: Vec • 

Türkiye 

Zi raa 
Cumhuriyeti 

an kası 
Kurulus T a rihi: 1888 

S ermavesi : 100. 0 0 0 ,0 00 Türh Lfras ı 
S~be ve Ajans adedi : 265 

Zirai vP t; ...... -j her .,~ 0vi b:ln4.a mıuır:ıele!eri 

Para biriktlrenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı v.ı ihbarsız tnsarruC hesaplarında en n~ 
50 lirası bulunnnlarn sc.ncdc 4 defa çelôlccek lrnr'a ile a:;:ığıdaki 

,, 
ı 

40 
100 
120 
160 

plana gorc lkra.miyc tlağılllacaktır. 
Adet. ı.ooo Liruh k 4.ooo .. 

.. 
" 

• öOO .. :?.000 
:!j() 

100 
:;o 
40 
20 • 

,, 

" .. 
" 
" 

ı.ooo 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

l.ira 

.. .. 
DİKKAT: Hcsaplarmdnkl paralar bir sene !~inde r;'l lirad:ı.n cı.ş:!ğ1 

dllşnılycnlero ikramly~ çıktığı takdirde 'O ::?O fazl:ıruyle ı:crllecektır. 

ı._ur'alnr senede 4 defa: l EyJQl, ı Birlnclkdnun, ı Unrt ve 1 Haziran 
tn riblerlnde. çekilecektir. , .................................... ... 

r ~-•r ,.. -~ 

Fe. mı· l ~-~· ~ .!.wE .. 
~ s ğlısın kınııctıni ı.t1.ı.llr eıleıı ~ 
1 ıı,ıyııııl:ır:ı iıclcl ı:ımnıılorındo sc·ı ı 

\'C ~e,·c kullıın:ıcns ı mikropsuz, 
ulıık, ynmıış:ık \ 'C sıhlıl en birin. 
el m:ıhrcm ıuvıılcı bezleridir. 
ı:n ınce "lbi eler nllınıla lııle 

lıclll olınoz. 

FEMiL ve BAGI 
il ·r ~cznnede, k:ıdın berberlerin. 
ılc \ c !m :ılrl ın:ı8:ıııılorınd 

hıılıııııır. ... ... w 

ZAYi 

resimlerin hukuku mnııtuzt.luı 

HllNe l'A ı:tJl'l!:" I 
Memleket Memleket 

ıı;lnde dışrnrlı• 
A~ h k U.:> ı ,j;, lu, 
3 ll,}lılı l:fiO 4:!-' 
t1 al tık 1 ;j x·rn 
1 ),llıh ıı:ıo lliUO 

I nntedeıı Balkan Ultllg1 ıı;tn ay. 
clıı otuz lıuruş dUşü!Ur. Posta birli 
ğıno ı;trml ı;en yerlere aycı.o yetml~ 
beşer lruru~ zamaıed!llr. 

A l•one kaydın. blldlrcıı aıel<tup 
ve telgrnt Ucretlnl abone parasının 
JIOSta vcyn banka ile yollamn ı.c· 
retlııı idare kendi ti.zenne alır. 
1 Urkl.n•nlıı her post:ı 111crı.:eı.ln<1ı

\ ' ,\l\lrn ııho•ıo yazılır. 
On ~akika s~:-rn .beriki, sa~ e. be, ce.,.d•t Kozan, Ru•cn Kam, Oku· 

linin sargısı degışr.ıış olarak dısa. 1 yan: Az.:ı:c 1 vı:em Qkuynn. Muz l · 

rrya çıkı~ca, o:'lUn yanına sokul. yen !';enar. UJ.45 . Memlcl:et sa t ay•· Ttirklrc iş Bankası Anonim flrkctı 
<lu : ı rı \"e Ajnns bab rlerl 20.00· :ı.ıuz t • lııtant;·ıl ş~bcslnd n W.G.D40 tnrlhln c 

_ Geçmiş olsun a:-kadaş 1 • 20 ::o· Konu,ma 20 4:. Milzl=< . Dln' • bir sene rndc n- yatırdığım (500J il· 
_ Eyvallah efendim! ylcl dl!eklcri. 21.10· }t iz 'f 21.30. 

1 
raya mu':ntll şubeden verilen ı 

r\dres değiştirme llcrctJ 2:) l{r: 

il.AN Ut:m~·ıı.ım ı 

rıcarct uaaıarınıo santim • sn.. 
tırı sondR!I ltlbarcc llfın sa) faln 
nnda 40. iç sayfalardl\ 50 ırnru•. 
dördünı..U aa) fada l: lklrıcl ve n. 
çnacilde 2: blrl:ıclde 4; tıaşlılt } anı _;_ A ff cdersi•ıiz <:r::a n~dir sc. 1 Konu ma, 21.4!' : M!lzllt r. • yo ~:ıı n lG ı:;•s numaralı 29 6.939 t:ırthtı VE' 

. ah t 1 - n) orkestra .. ı, 22 r.o· hlcml . t s • l 3 30 13 9~0 , ad ıı mııa fa!ı: 500 lira rıo 
nın r asız ıgı.. , ·- u k "J"' ,. 1 ı· 

El. · 1 ktu ela... n. Ajıın 2 • . 4...ı: !\ ~ı • v•ı .u kuru u nntılt bonoyu znyi etUm. HUk· 
- ımı yı a.1 s,o · 2'.l.".," .,_ .. ~~o ''arı:ı k ı - ·• - • .. mu cim dığını ıı~n ederim. 
- Nerede soktu··· p:ını~ l ~ı.utlnr .\ rıktılrb<- mddr 1 ~ ... ı ı 
B::riki afallıyarak: -- __ ,.____ l\1tunrıer n:.ıs 
- Şeyde ... öf, nedir onun a. E. Sadi Tek T iyafro:-u (330Gi) 

dı ? Scydc canım, doJ~p~a ! -
_ Hangi <lolapta? Bu ~·ee, ITllks!nı) Aıtın• P' 

- Buz dolabında! bah~esinde 
1 1\ \ ı:ı:H ı . \Yl'•:.\N \ 'I 

- Sacm:ılama, ba"lan-n ha. Vod\ll (31 Perd 
- Şey dolabında canım. har.İ 

yiıkde yahu! 
- Beni t:ınıdın mı sen? 
ı: ki :;:abı!:ah inceden inceye 

memuru süzerek: 
- Bilmem ki... Tamyacagım 

gibi ama ..... 

---.-..ıt,__ __ 

Raşit Rıza T iyatro~u 
4 A~"Uqto:ı Pa :ır gU .u a. ıımı 
Cedikp. :ı eh Aı:.-ılt B h · inde 

"il '\ JHB~ 'l f"\ ZI:,. 
\'ochıl ı:;ı P r\!. - _,,_. __ 

truınbul ikinci knı :ııemurlu'hırııl:ııı! 
D30/4HH 
Dair mlzln 9:;9 1104 No.lr dOJS)DS 1 

mahcuz olup b• k re p:ı.raya ç \ rU· 
m sine kıı.rnr verilen bır aJrt kınn ıı 
rcn'.tc ıılnr bcynz Kırım inc~lnln b! 
in açıl: arttırm:ısı 14 8 OtO Ç r· 
"mba ı;ünU s. at 10 dnn 11 c lmdnr 
ı:.;J!mekapı dL~ında .Atpauınnda tı· 

t:ıc 1 tır. J .. u ıırttırrnnda nıuhcuz in ıt 

mı;ham 1en d "'erinin JU7.d y lm 

krsınrce • llrndır. • 
UUyflk; c:olı devamlı , ıdi\. ıı 

renkli 111 .. 'erenlere ayrı ayrı in. 
Cllrrnelcr y ııılır. ltcsml 111\nlıırın 
santim satın 40 kuruştur 

J ır.ı-1 :\:,ıhhetır Clnıı)Bn 
1\ llttllı l•nnt ır 

tfü ucıa. 30. iki o ınsı :'.10. tıç ı:e 
rı:ısı ıı:i, diki dt'ıası 75 ve on defası 
100 ııurıı~tur. ııc uylılı ll'ın vcn'n 
Nln hl: 'dası tı<>dı~udır. Dfül ıııı. 
Urı ı;cc,:cn U5ntarm tnzı:ı nlırları 
b ş kuru~ t:ııı heıı:ıp edll'r 

\'nl11t hem .:!o"'nırlsın do~nıva 
kcııdl ldRrc rcrtndc, h!'m Ankara 
ı:auu •s.ıouc Orlı ınt ey hanında E\E. 
MALr;rıDIN li"~LN Wın Bürosu 
Pllyle ıınn ket ı e lcr ı ırnronıııı 
tı iri nıı: 21•.~;ı:ıı 

MM>m;::wwwwwwıac 

- Yüriı azıcık. seninle bir ye. Bc)'Oğlu Halk SinzmaGı 
r;: kadar gidecegiz? 

b<:,lnı bulm:ıdıS"r tn!,dlrd lkl"lcl n ıh ?;«»~~~~~-~~-~,,,~-~~u~z~-~.-...~~· 
rttırına ı Zl/8/9i0 nynı ~Un \'C a;ynı 

saatte ynpılaca'ttır. Alıcı oi nlar ı.ıu· 
yycn ~Un ~e santt .. m'.lhnl'ln' h zır 

bu unncnk mcmuıuna mUr r at ede· 1 
rt'k nlmalaıı n n olun ır. (3-106 ı 

- Nereye gideceğiz? 
- Yabıncı bir yere dcı:il ca. 

nım, eski göz agnn olan bir ye. 
re! .. 

n··~ün 11 dt': l - Dl ı Tar: '1 " 

Tur~~~ söztu. 2 r.omı /\te ler 
lı;!nclc, 3 Mikl. 

T 1: .CO:>il 

S lıılıt: IS{I/ l .'ı 

I ' 'llılı 't H'f" \ \(\/1 \1 ı fltııl\I 
L; ıııııııı nt•$r"·ılı lıfart' ı•ılt·ıı: 

lfr/ik Ahmet .'"ırtır11mı 

1 

1 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

\ ıllıl• 1 lk 
1'ir:ısı knıiıııı.t 

::?70,00 
!10,00 

20.2:> Eeyoğlunda. Tepeba!'lında Me~nıUyet Cad. S No.lı dUkkAnm 
6,IG KadıköyUndc Oıımnn:ığa mahalleslncle Hıhlım sokağmd:ı HAi 

dahJl!nde\.:l 47 numara.lr dUkı.A.n. 
24,00 l ,80 Topkapıda Arpaenılni mahallesinin Tatııkuyu So.dııkl arsa. 

Yıllık ldrıı ınuhammcnlerl ile Uk t.cminıı.t mlktnrlıı.n ;1-,ıkardıı. yazılı 

dük1tfml;tr ile arsa bir sene müddetle kiraya verllmek llzere ayrı ayrı açık 
nrttırmaya ltonulmuştur. Şartnameler Zabıt ve :Uu:ımclAt .MlldllrlUı;U kale· 
mlnde görUleecktır. tıı:ıle 10/ 8/fl 10 Pazartesi ı;Unll saat 11 de Daimi EncU• 
mende yapılacaktır. Tc!iplcrln ilk teminat makbuz veya mektuplarlle llıalı.! 
sUnll muayyen saatte Daimi Enclımcnde bul~ınnınları. (G03i) 

Maarif Vekaletinden: , 

Anltara AtalUrk lisesi l~ln yaptırılncnlt olan l52~ Ura 60 kuru;ı keşi! 

bcdellı 416 sıra. 16 yıı;r.ı tahtası lG kürsü ,.c 16 podyum kapalı :r.nrr usuııır 
eksiltmeye lwnulmuştur. Resim \ 'C ı;artnıımcıert bedelsiz olal'nk orta tedrlsnt 
dıılrcslnden alınacaktır. lbalc 12 ağuııto.! 940 pazartesi gUnU saat ı ı de \'C" 

ltfılct binasında ınuteşekltll komısyonca yar:lacaktrr. Mu\'nkknt tcmlnnt 1ı-ı 1 

lira. l(i kuruştur. Teklif mektuplarmm lhnlcdeıı bir ııaat evvel komlıı,>ooa 

\'Cr!lml§ olması lazımdır. (GGOl 1 rn!lf) 

P .• r. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 10,000 on b·n metre .Makıılme telı açık ekı.ll~•ye 
çıkanlmıııtır. 

2 - Muhammen bedeli ( 1300) mu\·a\{kat temln:ıt. (97,ü ) lira ulup elı· 

sııtmcııl 19 ı=yl(ll 0'10 Pazartcs.I J;OnU :ın:ıt (lG) da Anlt rada Evkaf Aparlı· 
manınm 3 neU kapı, lnei katında salJnalmıı. komlsyo:ıundıı. yap.lıı.c:ıl:tır. 

3 - !etekliler muvııkltnt teminat makbuz \'eya banka teminat mektu· 
bile kanuni vcslkalıırmı b!mllen mczkflr ı:un ve ııantte o komisyona nıUra· 
eanl cdeceklercllr. 

4 - Şartnameler, .Ankara P. T. T. Le\•azım lstr.nbuld/\ 'Valde hanının 
2 nci kntınd~ P. T. T. Levazım Ayniyat §llbcsl mUdUrlUklcrlnden bcclclslz 
o?:ırak verilecektir. (6Si8) 

T. iş Bankası 
1940 K üçüh Cari 

Hesaplar 

1 k"ramiye Plam 

•• -

1 adet 2000 Ura. - 2000.-llra 

ıs • 1000 .. - 8000.- • 
ft 500 • - sooo.- • 

'2 2{;0 .. - 8000.-. 
40 l OQ .. .. 4000.- .. 
1~ .. ~o • .. ıı1:ıo.- • 

210 • 2~ .. - 52~:ı0.- .. 

K~!İdele.r: l Şubat. 1 Ma. 
yıs, t Ağuıtos, 1 lkincite~ri" 
tarihlerinde yapıl ı r 

1 

...... :r:w .......................................... _ 


