
Balkan oyunları bu sene 
kah yor 

Talebeye verilen cezalar 
nasıl tatbik olunacak 

ti 'llalıer aldıiımıza. göre, EylUl sa.rfmtla meml~kı. 
llllzde icra edllmeat mukarrer bulunan 11 inci Balkan 

~larnını bu yıt geri bırakılması ihtimali vardır. 
letıe: her yıl mUSA.bakalara ~tlrlk den Balkan mn. 
dl den hanUz hlçblrial gelip gelemlyeceklırlnJ bil. 
rnıemı,ıerdlr. 
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Hususi TUrk mekteplerinde ilk mektep talebcleıl. 
ne alt muvakkat ve daimi olnralc mektepten uzakl~. 
tırılma. veya muvakkat tasdikname ılc meltt ptm 
ayırma cezalan Maarit müdllrlUklcrlncc orta okul 'ile 
lı.'ıc talebelerine vcı1Jccek cezaların da Maarif Vek:ı. 
Jetine ctaııdlk edilmcııı ~rt olacaktır .. 

tTıARE EVl: .Ankara Cad. ISTANBtn.•Tel,;-rat: VAKl~ t'nııta kııtuııu: 4flı;ı Telefon: 2H1ll ('tıu:ıl • 24":70 ı JrJarP) 

Reisicumhur dUn gece Başve .. 
kille birlikte Ankarava dôndU 
Trakgada tetkik segahatından dönen 

Nafıa Vekili Ali Fuat 
Cebesoy'un beyanatı: 
1 rakgada gol, lskele su işleri 
bü1Jük bir hızla devam ediyor 
Avrupada azlıklar listanbuldan lstran~a üzer~n~e~ Kırk· 

Şellrl•lzde-ı Vekiller de 
ba •k••• gidiyorlar 

ve çokluklar davası . larelı ve E~ırneye ı_kmcı . 
Ahali ve arazi mUbadelesile bir asfalt hat IDŞ8 edllmektedır 

Trakvada bir tetkik seyahati ya_ 

Harpsl·z parak ~ehrimize dönen Nafia ve. 
kili General Ali Fuat Cebeaoy diln 

halledilebilir · :~1!:.1'ı::;~m1ze §U beyanatta 

Yazan : ASIM U~ - Nafia iJjlerinin tetkiki için 
Trakyada bir tetkik gezi.si yaptım. 
Trakya bu sene büyük imar faali 
yetine sahne olmuştur. Yol, iskc. 
le, .au ifler4 qU~ bir Aa&1a devanı 
•bnektedlr. Bunlar aruntda yol Jn
taatı bilhusa kayda ıayandır 
Trakya yol ıebekeal:ıin teeviyeaL 
DP,, bozulmuı ve eakhniş yolların 
tamirine ve mevcut yollar araamda 
bir kaç illi.sak yoluyla irtibatlar te. 

• sisine program dairesinde başlan 
i mı~tır. Bu program 941 yılında ta. 

llllı~ıd4 tnıı.mla.nacaktır. .Eununla beraber 
( Otıı11mı ? ıwirlr ı 

Reisicumhur 1nönU diln gc · 1 

hususi trenle Ankaraya dönmUrs
lerdir· Milli Şef refakatlerinde or· 
du milfcttiııi orgeneral Fahrettin . 
Altay. kolordu komutanı korgene-
ral Salih Omurtak, general Cemil 
Cahil ve vali Lütfi Kırdar olduğu 
halde Acar motörtle Haydarpqa_ 
ya gelınlşlerdlr· 

Balkanlarda ve Tuna hav:ıaaın. 
da beynelmilel alakalarm iizcrin. 
de tekiaüf etliii Tranailvanya 
ıneteleıi niçin bir türlü halleclite. 
miyar? Çünkü bu havalide biı 
milyon kadar Macar var; Maca. 
riıtan bu Macarluı üzerinde ya. 
~dıkları topraklarla beraber iıti. 
:ror; buna mukabil Roma.,ya 
kendini fU yolda müdafaa ediyor: 
••Tranıilvanyada bir milyon Ma.. 
C.r varaa ondan fazla Romanyah 
var. Macaristan isterse bir plebi. 
•it ya;Jahm. 1 Ialkm ckıeriyeti 
"franııh·anyanın H.oır.anyada kal. 
lllllaını ialiycccl..lir. Macl\ristan 
böyle bir plebisite razı ol~ 
ahali miibadelcıi ) aparız. Bız 
'fransilvanyaclaki Macarlan Ma 
caristana verelim. ,\'leceriıtan da 
bi.ıe kendi topraklarınca bdunan 
Rornanyahlan ıönderıir. Bu su. 
retle aramızdaki iht"laf halle. 
dihniı olur. Akıi takdirde bu i§ 
bar- gidecektir." diyor. 

Ameı ıl<ada 
2 milyon asker 

sdah altına 
aflnıyor 

Kendilerini rıhtımda şPhrlmizde 
bulunmakta olan ve daha evvel 
Haydarp~aya gelm!ı, bulunan Baş. 
vekil doktor Refik" Snydam. Dahi· 
liye Vekili Faik Oztrak, Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, Münaka
le Vekili Ali Çctinkaya. Nafia Ve
kili Ali Fuat Cebesoy, Hariciye u-

rs""'.'N""G""A""p""u'""R" a'"'A"'K""."'l mıtmi katibi Numan MenemencL 1 1 oğlu, İstanbul komutanı tUmgcne· 

lingıliz donanması1 LONDRADA 
1Akdeni~~_g~liyor 1 iki Japon daha 
1 Donanmayı tayyare ge· ı tevkif edildi 

\ :ı~lnıton • .1 (.\ .,\.) - AyAn mec. 
llsl onlu en• meni 3 ıe: e kı.rşı 12 re) 
ıc i ti milyon as:~erln ııl h :o.ıtma da. 
,·etine dair olan kıı.nu:ı projesini aevk 
ctmeğl kıırn.rnltma. almı tır .• 

Harbi\ c n z:arctl özcU:ıU bu proje. 
nln b ı r: i re:1c ı:a fınd~ tıııtınlnc.ı 21 
,.e 3:> yıı,, ara ınd-kl, l.G milyon ki. 
ş!Jıln talimınl 1sUhda. ctti~lnl beyan 
ctmiııllr. 

Zahiren Romanyahl.rm müda. 
fııaaı makuldur. iki memleket a. 
raıındaki arazi ihtila!rnı harbe 
l'Ötiarme!ttcn iıe ahalı mübadelesi 
•ıaretiyle halletmek daha doğru 
ol..,r. Mübadeleye tabi tutulacak 
•'-atinin miktarı ne kadar çok, 
bunların muhaceret yüzünden 
S~eceklen ıstırap ne kadar b~-
Yiik olaıraa olıun iki memleket11'1 Mut keden sonra 
harp neticesinde mnruz kalacağı . a re 
felaketlere niabetle haf'if kalır. 

Eier Rom.nyadaki Macarlarla s U l h Ş Q r t l Q I l 
M~riıtandaki Romanyalılanrı 
rnilctarı biribirine müaavi olsaydı J k ? 
t.ıi nriibadeleıi teklifi makul ol. n e o a c a • 
llp kadar adilane de telakki o. -

l~nı.ıc liz.mcelirdi. Halbuki va. Son po ta ile gelen fransızcn Lö 
zıyeı bö:rle değildir Romanyadan Tan gazetC'slnde okunmueotur: 
~bina giclec~ Macarların Bcrner Tagblat gazetesi ~lman-
nülctara LL -:ı • t\•- · 1 . ... Fransa ... ·a teklif edecegl ııulh t.l Vll' •n&1YOD ıae ua.scarıı. ':ımu o1 

dan Roaıanyaya ıele~ Ro. Şartları \"C bir Alman • Fran"ı:z ll?" 
~ahl..,n "ktan k •. ]acıması iınk!lnları hakkında Berhn 
Yia L! mı anca uç "' ld w haberleri 

1 
misi YO ticaret J aponyada tevkif edil-

gemilerı takip ediyor 1 Mİ§ İngilizlerden dördü 
serbest bırakıldı 

Kupt'ııh11n;.. :; (.\. \ .) 
bUıfüıyor: 

Tu a)'ıns 

Politıkcn ırateteıılnln bildi! dlğ nr 
göre, Slg:ı.puı c."' bulu:ılUl İngiliz do 
nanması Akı.len zc gitmektedir. Do. 
nanro:ı şlmdluen H'nd Okyanusunwı 

gaıp kısmında lıulunmaktııdır. Rota 
ınnı Kızıldcnızc tutturmuştur. 

Donanmanın arkıuıından sillh vt 
t echlaatla yllklU bllyUk blr tlcııret 

gemileri fllotllla.sı \'C bir de tayya~ 
gemisl filotillası gelmektedir. 

Amerika ile 
Sovyetler 

Londra. 5 ( A.A. ) - Avam ka_ 
ınarasındaki yarınki içtimada ja. 
ponyada tevkif edilen İngiliz ta. 
baası hakkında bir sual sorubca. 
ğı ve hükumetin de buna cevap 
vereceği umumiyetle beklenmek. 
tcdir. 

Londra, 5 ( A.A.) - Japon se. 
faretine dün gelen yeni bir t elg. 
rafta son defa tevkif edilen İngi. 
!izlerden 4 kişinin daha serbest 
bırakıldığı bildirilmektedir. 

Milli Stf 1/aydarpaşa istasyonunda 

lnönü trene bindikten sonra 

Yugoslav Tıcaret 
Nazır ı 

i zmir Fuarını görmeğe 
gelecek 

~Ticaret vekili Nazmi Topcu. 
o.glu, Anltarada Ti.ırk • Yugoslav 
tıcarc:t... anlaşmasına baglı proto. 
kolun ımzası münascbetile Yu. 
r..oslav ticaret nazırını memlckc. 
tırnize davet ctmistir. Bu seya. 
h0 t iki memleket J ticaretinin in. 
ki~afı için çok faydalı olac:ıktır. 
Seyahat İzmir fuarının acılması. 
na takaddüm c.den günlerde, yani 
bu ayın ortalarında vukulıulacak. 
tır. Misafir Yugoslav nazın ti. 
caret vekilimizle beraber İzmir 
f.uarını ziyaret c<lcceklerdir. 

ral İahak Avni, üniversite rektorü 
Cemil Bill!lcl, emniyet mUdürU Mu
saffer Akalın \"l mcbu.slar karşıla. 
llll§lardır· 

Milli Şef kendilerini uğurlama. 

yn gelenlere a~Tı ayrı iltifnt et· 
miı;lcr, bu arada vekille>rc ne r.a
man Ankaraya döneceklerini sor. 
muı;lardır· Vekiller de bugün için 
Ankarayn döneceklerini bildirmiş. 
lerdir· Reisicumhur müteakiben 
vagonlarma binmi§ler ve tren 22,6 

goçe alkışlar arasında hareket et· 
miştir. 

.MiHi Şefle birlikte B1.şvekll Re
fik Saydam ve Hariciye Vekaleti 
umumi katibi Numan Menemenci. 
oğlu da Anke,raya dönmüşlerdir· 

Dun üç Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

14 M ayıstanberi 

Hamburg 
54 defa 

bombalandı 
t.oıulra, 5 (.\·..\·) - Havıı ne

znreti istihbarat servisinin bülte
nine na;:aran dokuz Spitlires avcı 
tayyaresi bu sabah üç Mcserşmlt 

(Devamı 2 nıridr.1 

Yunanistanda yeni re· 
jimin elde ettiği netice 

L• ..ı..~ kitiden ibarettir. Demek muhabirinden a tC,'1 1 ·h 
IQ ....,. -~- •ı . . . d "Fransa ve Almanya.. ser C\ aaı 
Maa.,.• •• -:·-ae eıı tıebccaın e tın ktedlr Bu yazıya 
L L f &a.._ Ronıanyadan yedi ym altında nc~re c · . ·~ı h 
"'lll azla iif - u il u Ra.)"§ asken ı,..n arp ka..a..... T n ua alacak ve timdiye gore ç ne . i . ğlld'. 

Veni bir ticaret 
anlaşması 
yapacak 

T okyo, 5 (A.A.) - Domei a. 
jansının bifdirdigine göre lngilte. 
rede diğer iki Japon tebaası da. 
ha tevkif edilmiştir. Bunlar For. 
mose bankalarından birinde ça. 
lı§an B. Takyuki Eguchi ile as. 
len Alman olan Bayan Milly Yos. 

hi adında bir rctaam karısıdır. B · · ı 2 d M t k 
Yine aynı Japon ajansına gö. ır mı yar 5 mılyon drahmi e a • 

re, bunlar da tevkif edildikleri cu. 
~ ranıilv .. bir an:u veya ilıUnıa eser oe ı 

zennc1e ae in anya t~raklan "- Muhabir Framıa ile Almanya ara. 
••~ Ma:.r.;:' bu nüfuı bundan smdaki sulhun da bir muhakeml! 
lc_endi ...U ti ~- top~aklarmd.ı 1 • olabileceğini yazmakta 
rıreti d te Ctini tanın mecbu. mese esı 
de ~ı.c.ııbr. Bu takdir. dır· 
nailct.n .1 eye ~ olacak ahali Muhabir şöyle diyor: 
•aba -~raber arazinin be. "Alman şeflerinin hudutlar ~c: 
~ ı ~ıelmez mi? ııelesL11de ne kararlar \"ercceklerını 
nin ~ yedi yua bin kiti. henilz bilmiyoruz .. Eansen Alman. 
Macan, "~lltaaı olmaluızm va taleplerini bildirmeden bu hu· 
keti11 .... -. ııbneıi b·ı memle.. ~ ta tahminler yapmak b"'yhude 
J'İk ~usunu rnai e~ç~ taL. dir· 

itte ~ennez tni? ı.ıuhabir bundan ronra. )eni 
dele.ini hılllif tana ahali müba. Fransanm mihver devletlerı tara· 

eden ROQumyanın fmdan kurulmakta olnn yeni Av. 
( Dtt ımn 2 oıcidc) ( 1Jt&1amı ı ncldtJ 

\'aı;lugton, li (.\.A.) - llarıclye ne 
ı;ıreU ınUste:µrı Yeis, yarın mUddetı 
lılten &n yetlıırle rnC\CUt Ucaıi an. 
la~nıanrn yerine yakında lılr yenlaloiı 
akdeillln1eslnln muhtemel bulunduğu. 
nu beyan etmiştir. 

ma günü bildirilen Makihara ve sas hattına,, tahs~s edilmiş bulunuyor ve Tanasc'ye isnat edilen cürüm. 2 
le töhmet altına alınmı1 bulun. B 
maktadırlaı. w ayw Metaksasm iş baı;ına geldi-

ği 4 agustos 1936 tarihinden ev'' 1 
· B. Eguchi 1 O temmuzdan, Ba. ki YunanisUın hakkında herkesin 

yan Yoshi ise 13 temmuzdanb:. az Çok bir fikri vardır· Bugtlnkü 
ri Londrada Pentonville hapi&ha. Yunan rejiminin dört sene zarfın· 
nc,indc mevkuf bulunmaktadır. da muhtelif ınesni şubelerinde elde 

Veıı, Sovyetıerıe cari olan ve Sov. lar. J apon sefareti müsteşarı O. ettiği neticeler tetkike şa) an ma.. 
yetlerln Amerlkadan ıene\'I 45 mil. kamata tar. afında. n İngiliz harici. hiyettedirler. Salahiyett.rr kn,·ıuı.k-
yon dolar muadili mal almasını der. d d b ı t h 1 - " " 

~e ne.zare
1 
tı nez ın e un arın .a. ardan \'Crilmicı "c kontrol C'di!mi" pi' eden anlaşmanın t mdld edileceği. _,_ 1 bb ., ., 

nl ifşa etmem! ur. . hyesı. ha~kınua yapı ~n t~şe ~s. olan aşağıdaki tafsilat Yunanis-
Vel1, Va§lngtood& ayni zamanda ler ıım~ıy~ kadar hıç hır netıcc 1 ~da Metaksas rE>jiminin <'ide et. 

Moskonda. lmr.a ccllldl0'i tılldlrllecek vermcmı§tır. .. .,. tıgı neticeler hakkında kali bir ka· 
olan anııı.~malı beklemek ı~ıını oı. I Tokyo, 5 (A.A.) -:; ~ııahı naat husulllne ki.ridir. Bu tafsilat, 
duguou iltve elmt:tır. • ( Deı:amı • rıcıdt) beynelmilel buhrana rağmen ttji. 

ınin gayretlerinin azalmadığını ve 
hilakis dl'vam ettiğini ve yeni re· 
jimin dördüncü yılını bitirdiği bu 
gUnlerde Yunanistan Yaziyctinin, 
geçen sene nihayetinden çok da. 
ha müstakar ve memnuniyetbah · 
olduğunu gösterirler· 

1 - ASKERİ 1ST1HZARAT 
Mctak.sas kabinesi işi başına ıe 

lir gelmez kara, deniz ve bava or. 
dolarının teslihat ve teçbfsaıa:.8 
doku:r. bu~uk milyar drahJ!ll Cı. • ı· 
l!al vermişti- Bugiln bu yek n ıs. 

(Onatnı ı nclde) 



• 

2 - V AKIT 6 AG.USTvS 1940 __ , • n ~ 

Yunanistanda yeni re-1 Memleketin birçok yerlerinde .~!!~m~~~~~~~~~~~]Avrupada azlıklar 
• • • • v • • y . ı k t . k l.o?:~~er.\~\~a§lıla~!men. ve çokluklar davası Jlmtn elde ettıgı netıce enı e e rı ~~.~~:.~~~a':7.!m~ .. <_B~tarafıli~ci~''. 

ı;ünil mali rpojelerin müzakeresi ea. mubadeleye tabıolacak ahalı nıİk (Baştarafı 1 incide/ 
tikraz akdetmek.slı:in ve yeni mu. 
hinı vergiler ve mUkellefiyeUe; 
rn.zolunmaksızm 12 milyar drahmi· 
ye çıkmıştır· Yalnız askeri istihza.. 
rat için 1036 dan 1940 senesine ka
dar 6 milyar 616 milyon dmhmi 
tahsls olunmuııtu. Hnlbuld 1925 se. 
nesinden 1935 senesine kada.r or. 
duya. tahsis olunan para. 3 milyar 
190 milyon drahmiden yani sene
de 245 miyon drahmiden ibaretti. 
Hali hazırda ise her seneye isa.. 
bet eden miktar 1 milyar 654 mil
~ on drahmldir· Bu paranın 1 mll
J a.r 52 milyonu, gnyct haklı ola. 
ıuk "Met.aksas hattı,, adını ta§Il'mı 
tahk.imatm inşasma sa.rfcdllmi§tir. 

1930 dan 1935 senesine kadar 
hava ordusuna nncak 854 milyon 
drahmi tahsis edilmişti. 1936 dan 
19{0 senesine kadar tahsis olunan 
krediler 3 milyar 479 milyona. ba· 
llğ o1makta.dır· 1935 senesinde Yu.. 
na.sistanda saatte 180 kilometre 
yapan 10 ~vcı tayyaresi, 10 deniJ 
tayyaresi vnrdr· Bombardmıan tay
va.rcsi ve bir tek bomba mevcut de
i;1ldi. Mitralyözlerin saym 150 den 
ıbaretti· 

Bcg\ln Yunan hava ordusunda 
mükemmel surette mUcebhez ve 
saatte 420-500 kilometre yapan 
avcı tayyareleri; Uç defa daha faz. 
la. denlz tayyareleri; en mükemmel 
surette teçhlz edilmiş bombardıman 
tayyareleri; mebzul ymıgm ve ten· 
vir bombalan; 100 Omitralyöz, 150 
postalı kara telalz telgraf tetd.satı 
va buna alt bir çok makineler var. 
dır· 

2 - ZtR.Al 1NK1ŞAF 
1936 senesinde Yunanistan.da o. 

kilen toprağın miktan 21,,909,500 
dekardı· Bunun 835.847 dekan 
buğday eklll :fdi. 

1939 se.nalnde ekili topra.ldarm 
ıniktarr, 935,389 dekan buğday ol· 
mak Uzere, Z,891,400 dekardır· 
Tezayüt % 80 nis'beUndedir. Bu 
hal hububat :ist.ihsalB.tmm clo. ço. 
ğalmasmr mucip olmuştur. Hubu· 
bat tstilısalAtı da 3 senede 1 miL 
\on 153 bin 400 tondan 1 milyon 
799,300 t.onn ç:ı.kmıştn-. UmumI hu
bubat jstihsalatı % 60 ve buğday 
lstihsalA:u ise tek bıı.şmn % 100 te
zayilt etmiştir. 

Zirai mııhsuller ihracatı % 26 
nisbetlnde çoğnlınış ve itlınl!t ise 
o 50 nisbctfnde nvılmıştn-. 
Fakat bu neticeye vara.bilmek 

için Yunanlı köylUye yardım et. 
mek icap etmiştir· HOldunetin bu 
sahada sarfettiği gayretler pede • 
ranedir. 1935 senesinde Yunan zl. 
raatinl mefluç kılan 7 milyar 200 
milyonluk köylü borcu, kanwıl 
yollarla amortize ed.Umiş ve sold'a 
ait faiz derecesi yilzde on iki bu~ 
çuktan yüzde sekize indiriJmiştir. 
Ancak :ıUrraa yeni sennayeler :ıa.. 
zan olduğundan bu ser.ma.yeyi hil.. 
knmet kısa, orta ve uzun vndell 
istikrazlar halinde kylUye varmJa· 
tir· Bu iltikrularm yekfum 1939 
senesinde 4,316,492,018 drahmiye 
baliğ olmakta idi· 

Onnan yollan inşası ve ağa". 
Iandırma. sahalarmda 1936 senesi
ne kadar çok az f}ey yapılnu.<Jtı. 
1938 ISCllcsindcnbcri ise beş orman 
gnıpu i§IeWmelerc ·başlaml!!, 115 
kilometre orman yolu ynpılmış ve 
150,000 deknr a.rnzi ağaçlandırıl
m13tır. • 

XöyIU halkmm teknik balamdan 
tenviri için ziraat nezareti 1938 
senesindenberl 843 nümune zeri • 
yntr. 621 nUmunc tarlası ve 1379 
tatbikat tarlası vUcude getinıılitir· 
KöylUye 180 milyon drahmi kry • 
metinde zirai makine tevzi olun • 
muştur· 

Bllyük istihsal işlerine 7 milyar 
324 milyon dralımi yatınımış 
303, 793 çiftçi ailesi ycrl~ 
ı.•e 222,000 kiıiiye işledikleri top _ 
raltlar temlik olunmuştur. 

Hayvancılığa gelince : Bugilnkil 
Yunan haf\''8.llCilığı memleket ihtL 
yaçlarmm onda dokuzunu tatmin 
etmektedir· 1935 se.neslnde 560,612 
adet olan an kovanı bugiln 712 
bindir· 

VII - NAFIA VE MÜNA. 
KALAT 

Cümlece malum olduğu üzere 
Metaksas hükftmeti Tesalyada, 
Makedonyada ve diğer mahaller. 
de irva ve iska, l"'Urutma, yollar, 
limanlar ve saire inşasına matuI 
en senelik bir plinın tatbikine 
ba~Ianuşnr. Bu planın tatbiki sa.. 
yesinde gimdiyc kadar 1853 kil0-
metre yol yapılmış. 273 bin de. 
kar arazi kurutulmu!, 1 milyon 
dekar arazinın f eyezanlara ıcu,ı 
vil:jye;ıi için tertibat alınmış ve 
470 bın dekar toprak irva ve is. 
l=a olunmuştur. Yalnız 1932.39 
yılında hilkfımet milli yollar inşa. 
sına !58.296.67 5 drahmi; beledi. 
yelerde muhtelif teknik işlere 
29.635.182 drahmi ve vil5yctler 

yolları için de 60 milyon drahmi 
tahsis etmi§tir ki, bunlarİn ye. 
knnu 647.931.857 drahmidir. 

Münakalat sahansında şimen.. 
difer kumpanyalan birçok hatlar .. 
da Automotor'lar işletmeye; işçi 
ve tenezzüh trenleri tertibine ve 
Yunan Iinyitini daha fazla istima. 
le başlamışlardır. 

VIII - ENDUSTR! 
ittihaz olunan ıslah tedbirleri 

dola}'l'Siyle endüstri imal kabili. 
yeti hissedilecek derecede ço.. 
ğaltmıştır. 1936 senesinde imal 
ediJcn şeylerin 'kıymetli 11 milyar 
480 milyon drahmi iken bu ra. 
kam 1938 senesinde 14 milyar S 
yüz milyon drahmiye baliğ ol .. 
muştur. Eııdüstri maddelerinin 
kıymeti ~ütün dünyada düşmemi§ 
olsaydı bu rakamlar daha bilyU.. 
yel>ilirlerdir. Kantite Endis'i 1937 
senesinde 151.69 iken 1938 sene. 
sinde 164.25 olmuştur. 1937 ve 
1938 ııenelerinile yeni 348 endüs. 
tri mfiessesesi kurıtlmuıtur. Bun. 
lann kullandıktan motör kuvve. 
ti 12.110 Hp. dir. Anonim §irk:et. 
ler doksan dörde ve sermayeleri 
de 403.245.000 drahmiye yUbel. 
miştir. 

IX - HARiCt TİCARET VE 
TiCARl GEM1ClL1K 

Harici ticarette de tezayüt gö. 
riilmektedir. Mü.kilmet tarafmdan 
sariolunan gayretler sayesinde 4 
ağustos 1936 ile 3 ağustoe 1938 
tarihleri arasında ihracatın itha. 
lata karşı oiabeti kıymet olarak 
yüzde 61.68 den yilzde 68.74 e 
$ıkmrştır. 

Bu tezayüt bu müddet zar!ı.n.. 
da it:halitın soğahmJ olmasına 
rağmen vukua gelmiıtir. Bu te. 
ayüt sayesinde tciaret bilinçoau. 
nun 1938 senesinde kaydettiği a. 
$1ğzn, 1.037 nisbetindc azalmuı. 
ru mucip olmuştur. 
HükUınet, yeni tesis olunan ne. 

zarct vasıtasiyle aldığı tedbirler. 
le Yunan !buharlı gemilerinin aa. 
yısını 200 bin tonluk 18 vapurla 
takviye etmiştir. Yunan vapur. 
lan tarafından yapılan nakliyata 
gelince: ~ynelmilel nakliyatta 
Yunanistan 9 uncu gelmektedir. 
Yunan bayrağı hali hazırda bil. 
tün denizlerde tcmcvvilç eyle.. 
mektcdir. 1937 senesinde Arjan. 
tin menşeli mallarm ve yahut Ar. 
jantine gönderilenlerin yüzde kır. 
la }.'unan vapurlan tarafından 
nakledilmiıler.dir. 

Selanikte ve diğer yerlerde li. 
man işleri yapılmışktır. Dört sc. 
nelik bir tevakkuftan sonra Pire 
ile N evyork arasında doğrudan 
doğruya münakalat tesis olun. 
muştur. Bütiin bahri servisler 
milşterck bir idare altında toplan. 
mışlar<lır. 

XII - MATBUAT VE 
TURİZM , 

Matbuat ve turizm müstes.arlı. 
ğr da büyük bir faaliyette bulun. 
muştur. Bu makam Lir matbuat 
ve gazeteciler teşkilatı kanunu 
tanzim etmiştir. Bunlar gazeteci. 
Ierin hulctik ve vazifeleri mevzu.. 
lanna karşı büyük bir ihata gös. 
termişlcrdir. 

l 00 milyon drahmi sarf ile mq. 
hur Yunan banyolannda ikamet 
şartlarını ıslah etmiş, yollar şe. 
bekesinin iyileşmesine çalışm.q, 
oteller hakkında bir nizamname 
yapmış, otelciler kredisini, turizm 
meslekleri mektebini tesis ve tu
rizm polisinin salahiyetlerini tev. 
si ~]emiştir. 

3 Alman tayyaresi 
düşürüldü · 

( Baştarafı 1 incide) 
109 dü.-ıUrmyştür. Bunlardan ikisi 
Frnnsanm lfanş sahillerinde ke. 
§if ynparken cereyan eden ha'\'8 
muharebesinde, diğeri de hemen 
aynı zamanda İngiliz sahilleri cl· 
varında dlliUrUlm.Uştür· 

Londra, 5 (A·A-) - Hava neza
reti bildiriyor: 

Bu sabah cenubu şarki mmta.. 
kasında Uç dllşman avcIBI dllfnrill
milştür. Bir tayyaremlz kayıptır. 

Londra, 5 - Almanlar 14 ma. 
yıstanberi Hamburg eehrine 54 de
fa hava taarruzu yapılmış olduğu-
nu itiraf etmişlerdir. A·A· 

Londrn, 5 (A·A·) - Emniyet 
nezaretinden tebliğ edilmfştir: 

Dilşman tayyareleri dlln gece or. 
tn tngiltere He doğu lngllteresinin 
bazı mUceJTet bölgeleri Uzerine 
bombalar atmışlardır. Hasar ciizf· 
dir· Bir ölU ve bir kaç yaralı var. 
cin'· 

Bcrlin, 5 (A·J\-) - Ahna.n baş· 
kumandanlığı tebliği: 

4 ağustosta hava kuvvetleri ln
glltere ve lskovyn.da, a.ynı zaman. 
da lngilir. ,.e tskoçya sahilleri a. 

t 11 na.,mda avam kama.raamdn. irat e. tan ile bu ahalinin ü7.erinde ya~ San ra arı dilecek ye hUk~cti.n iktısadi si- dı!t topraklar üzeri_nde 11~1 ~~ 
yasetine mUteallık bulunacak olan munaıebet buJundugunu hıç dalı 
nulku alaka ile beklemektedirler. kate almaması haddi zatmda rrıa· 

k 1 
Malumdur ki. E· Grenvud bilhaa. kul olan bir teklifi adilane olma"-

ur U U Y O r sa. iktrsacll ~e.;ıclelerlo m.e.~gul ol· tan çıkarıyor. 
ına.kta ve "ıstilısal nıcclısı., reisi ·ı 
bulunmaktadır· Avam kamarası Öyle 7.annediyoruz lci Tran'1 

• 

• biltçe kanununun nıliza.kercslne vanya meıeleıi kl!lrtılıklı bir al'• 

Turkiye, elektrik isti1*.11i bakı
mından nehirlerinden gen1' mikY"· 
ta istifade edilebilir bir memleket
tir. l'a.kat kuvvetlerinden istifade 
için uzun etüdlcrc ihtiyaç vardır· 
Bu itibarın, memleketin enerji e· 
kononıisinin etüdlerlyle ta,·tif edil. 
mi:ı olan elektrik i;ıleri ctild dai
resi, dııha ev\·el termfü santrallar 
kurmayı memleket §artlarına da.. 
ba uygun görmUotuı" Termik san
trallar. toprak altı sen·islerimizl 
yakarak elektrik istihsal etmek, 
yani biı· servet istihlaki suretile 
bafka bir servet i.!t.ihsal etmek -
tfr, Ancak, elde olunacak enerji. 
nin hayatın her sahasında yarata~ 
cağı inki§nf ı:ok ehemmiyetlidir. 

Yapılan itler 
F.Jektrik işleri etild idaresi, 

memlekette termik santrallar te.ııL 
si programma göre en clverf3li 
bulduğu sahalar üzerindeki etUd· 
lerini ikmal Ctmi'.3tir. Bunlardan 
birincisi Çatalağzı santrahdır· Eti 
Banka havale edilmiş olan Çatal.. 
ağzı tennik elektrik ııantralmm ln
aaatt. mUteahhJde ilınle olunmU§· 
tur. Bu santral memlekette kuru. 
lan ilk mmtaka elektrik santralı 
olaca.k, böylece Tilrldyenin elet
tıiklendirilme&inJn ilk adJmını teş· 
kil edecektir· Snntrahn takatı 60 
bJn kilovat olacak ve Zonguldak 
kömUr havzasının, çok mühim bir 
veçhe nrutmekte ola nenerji ih.. 
tiyacmı fazluiyle kareılıyabilece.lıc
tir· Bu santral, havuda kömür 19· 
tihsalinden elde edilen ve ticari 
kıymeti lıaiz olmıyan döküntüte. 
ri yakmak suretiyle aynca bunları 
da krymetıendirmig olacaktır· 

Bugün havzada 7 elektrik S&n· 

trall faaliyettedir ve mecmu ta
katleri 15.000 kilo,·at kadar.dır. Bu 
taknt.tn yıı.nsmdan fazlası, eski ve 
artık kullanmıya hemen hemen eıı. 
lih değildir· Bu eantrallarda atih. 
sal mahiyeti, tıı.biaWe yilbektir. 
Vasati 1,5 - 5 kuruştan aşağı de. 
ğlldir. Şu halde ha\'znrun santral
lan ekonomik surette çaltqmadığı 
gibi gitgide artıın ihtiyacı ka.rftlL 
yacak kabiliyette değildir· Çatal • 
ağzı elektrik santralı, havzada kö. 
mlir istihsalinin arttırılması ve ras 
yonelleşlirilmMi için en mUhim Ô.· 
mil olacnktır. 

Kütahya S.ntrah 
Kütahyadan b&§lryarnk mUhim 

bir endü.stri merkezi haline gel • 
mig olruı İzmit ve civarı mmtaka. 
sun da içine nlarak tstanbulıı. uzn
na.n mrntaka.nın, bCD senelik inkl. 
ea.fı ile beraber, elektrik ihtiyacı 
80 bin kilovat ve 300 milyon kil<>
vat saat olarak t~it edllmiştil' 
Bu mmtakanm elektrik ~ntraııa.
n ya. dövize tah\•ill kabil maden 
kömUrlimUzti veya hariçten it.hal 
olunan mazot yakmakta ve böyle .. 
ce memleket <'konomlsine hizmet 
etmem e.k tcdirJcr. 

Bu mmtaka.nm ihtiyaemı kaf!iI• 
lama.k için KUtA!ıyada mevcut ve 
ancak yerinde kıymollendirilmesl 
kabil olan Scyitönıer linyltlerlni 
yakacak bir santral kurulması mem 
leket ekonomisi b:ıkımmdan en 
muvnfık tekil olarak mUtalea edil. 
miştir. 1sta.nbula. kadar uza.nan ha· 
va hattı da.bil olduğu halde etild
leri bitirilen bu santral, elektriği 
her talebi karşılarabilecek bolluk.. 
ta ve h~r ihtiyaç veklini tatmin e
debilecek ucu:ıhıkta milatehliklere 
arzedecekUr. I\Uta.hya. santralı her 
eeyden evvel bir memleket ekono
misi mevzundur. 

Ege Ve Adana Santrallan 
Mcmt~ketimizin çok zengin ve 

mühim bir köşesi olan Ege mın. 
takasında bugfu)kü enerji istihl!. 
ki ile milstakbel enerji ihtiyacı. 
nın tesbiti için elektrik işleri etüd 
idaresi tarafından yerinde ctraflr 

çı:kla.rmda ke§if keeif u<;;ueyarı yap 
mışlnrdır· 

Bu harekat esnasında Pembro • 
keo'nun yüz kllometre cenubu gsr 
bisindo st. Jorj kanalı methalindc 
bir fiilep batmlmrştır. 4-;5 ağus· 
tos gecesi mubnrebele tayyarelc
rlmb: Şermes deniz inşaa.t tezgıih. 
larm.'l. Nortb-Kkillinholm c!nırm • 
dakl petrol deJX>la.rma., tayyare da· 
fi batar,}·n mevzilerine, Fn.mesthn.-• 
ven tayyare dtill mevzilerine hiL 
cum etmişlerdir. 

Gece 4 İngiliz fayyarcsi gıı.rbi 
Almanya üzerinde uçmu.slar ve 
bohbalar a.t.m~lardtr· E\'lcrin ma.. 
ruz kaldığı cUzt ha&rdan başka 
Krokcn civarında bir çiftlik yan. 
mıı:ı \'C bir sivil ölmUıitÜr· 

etüdler yapılmıştır. Eu etü<llerin 
verdiği ve: elektriklendirme pla. 
nına c:sCls olacak neticeler lıu 

mmtakanın enerji n:evzuunda ne 
kadar inkişafa müsait oldu~unu 
bariz surette göstermektedir. 

Ege ınıntaka,:;ında linyit kö • 
mUrlcri varsa da, t>u mıntaka -
mn ilk ihtiyaçlarının hidrolik 
kaynaklarından kar~ılan:nası dil. 
şünülmüş \'e Gediz ile Büyük 
Menderes ve kolları iiıer!nde e. 
tüdlere girişilmiştir. Birinci mer. 
hale olarak su kuvvetinden isti. 
fadcsi kararla~an Gediz nehri il. 
zerini.le Adala civarında seçilen 
baraj yerinde tcporğrafi'c etüdler 
bitirilmiş. jeolojik ctüdlere geçil. 
ıniştir. Tasarlanan projeye göre 
30.40 metre yüksekliğinde inta 
olunacak baraj gerisinde toplana. 
cak su. 90 metreden akıtılarak 
senede takriben 60 • 90 milyon 
kilovat ı;;ıatlik elektrik elde: edile. 
bilecektir. 

A<lala'da kurulacak bu santral.. 
dan enerji, yüksek voltajlı hava 
hatlariyle. bir taraftan Akhiaar 
• Soma - Edremit, bir taraftan 
Turgttthı • lzınlr. bir taraitan da 
Ödemi~ - Nazilli • Aydın ve Tire 
• Bayındır istikametlerine götü. 
rülecektir. Bu suretle Nazilliden 
Edremide kcıdar lıütün Ege mm. 
takası elektriklendirilmis olacak. 
tır. 

Memleketin diğer bir zenı:in 
köşesi olan Adana - Kayseri mm .. 
takasında da, Egede oldÜğu gibi 
bugünkü enerji istihlak vaziyeti 
ile müstakbel ihtiyacın tes-biti i. 
çin yerin.ele ctlidler yapılrru§lır. 
Bu mıntakada yalnız su kuvvet. 
terinden istifade edilebileceği gö. 
rülmü~tür. Esasen mıntakanın 
Toroslardan akan suları, mühim 
hidrolik kuvvet ifade etmektedir. 
ler. Bu sulardan en clvcri§li ola. 
ru da Seyhanın Zamnak koludur. 
Burada vaziyet fevkalade :nüsait. 
tir. Kolaylıkla ve ucuz tesisatla 
geniş mikyasta istif adc temin e. 
dilebileccktir. 

Bu saydıklarımız ilierlerindeld 
etüdlcr bitirilm!~ olan kaynaklar. 
dır. Bunlardan başka. orta ve ~rk 
Anadolunun ungin enerji is. 
tihsal yatakları vardır. A:1adolu. 
nun inkişafa çok müsait ve rnuh. 
taç olan bu mıntaknsında, Kızıl. 
ırmak, Ye~ilırmak, Kelki, Fırat, 
Murat ve Tortum gibi nehirleri. 
miz üzeri11de elektrik işleri etüd 
idaresi mütemadi bir çalışma ha. 
lindedir. Bugün. bu mıntaka hak. 
kında kat'i planlar yapılmamıı 
olmakla beraber, ,•aziyetin çok 
müsait görüldüğü söylenebilir. 

Bazı Rakamlar 
Elektrik i~leri etüd idaı esince 

toplanan istatistik maJUn-.atına 
göre 1923 scnesindcnbcrl. yani 
cumhuriyet <levresinde. memleke. 
timizdcki elektrik santra~larmın 
adedi 22 den 242 ye çıkmış, mec. 
mu takatleri de 30.000 kilovattan 
203.000 kilovata vüksclmistir. 
Yani yedi misli art.;,rştır. MCm.. 
lckette elektrik istihlaki 152 mil. 
yon kilovattan 343 milyon kilo. 
vat 5aate çıkmış. yani ihi mislin. 
den fazla ar!mtştır. 

Bugün. 25 viliyet merkezinde, 
107 kaııı merkezir.de ve 21 rıahi
ye<le eellctrik vardır. Bu elektrik. 
ten 3 milyon vatanda.. istifade 
ediyor. - "ULUS" 

Mütarekeden sonra 
sulh şartları 

(Başlara/' l incide) 
rupad:ı. nasıl bir mevki alabilece. 
ğini ve yeni otoriter devletin, bil· 
yllk devletler mcyantna kabul olu· 
nup olunamıyacağuıt somı~ktadtr· 

:Muhabir Almaııyacl:ı. bu mesele. 
Jer içi:ı bUyUk bir ketumiyet mu
hafaza edildiğini fa.knt caddelerde 
olduğu ~ibi mahrem meclislerde de 
umumiyetle il~ nokta tizeıfadc dU
rulduğunu k:ıyc!otmcktedlr· 

Bir kısrnı A \TUpanın siya.si ve 
iktısndi vahdeti taraftandır. Bun· 
lar mru:iyi silmek ve tarihi pürUı.. 
lcr halloluııdukte.n aonrn Franaa
ya tamamen eski vaziyetini ver. 
mek tarnftandırlar-

lJdnci bir kı!ım da Fransızlardan 
vo billıa.53:ı rnııkabil siy~t cephe
lerinden hü.la nefret etmekt.c ı.·e 
1''nııısaııın tamamen kudretsizlik 

perşembe gtlnü b~lryacnktrr· laşma yolu ile halled.ilecek ise 11i-
~ hayet bütiin münakatalaı' bu ncJ.: 

Kanadada mühimmat ta üzerinde toplanacaktır. ı\h:ıl1 

f b 'k J mübadelesi prenıipi makul nis· 
a rı a arı bette arui mübadelesi ile birle~· 

Londnı, 5 - Knnııdadn yeni mU tirilerek tasfiye olunmalıdır; be! 
hlnunat fabrikaları in~ast için on ki Tuna hnvzasıncla nu1hu tehh· 
milyon dolarhk bir mMraf kabul 
olunmuııtur. I~amı.dn mühimmat na. keye sokan bir meselenin hu ı~·1 
zırı M· Howc dün lm lıabeıi ver- halli bir ömek olarak Av.-1.1ptıdi1• 
mis ve Kanatlanın bütüıı masraf. ki diğer m:Uiyet da,·alanmn J:\• 
laı mm 170 mil;;on dolıır:ı balığ ol· ha insani bir çerçeve ~ah ilinde: 
duğunu i!ave etmi~tiı. .ı. .. -ı. halli imk.inlaı·ına yol açar. 

-...-.-o----

Meknes vapurunda ölen 
ler için ayin 

Londra, :; (A.,\·) - Bundan 15 
gUn evvel .Alınanlar l:ı:-afmd:ın 
t.orpillenen Mc~mes vnpuru11da ö
len Fr:uı.ı!11Jo.r iı;ln Portsmut'la bu. 
lunaıı bir Frane:z harp gomisinde 
diln r.abah dini ;iyin ynp:lrru!jtır· A· 
mlral hluscller ve vnpuıun hnyat. 
ta o:an rııürctteb:ıtr Lu iı.ylnde ha
%.ll' bulunmt: l:ı rdır. 

Hindistanda bir tren 
yoldan ç:.klı 

Kan.;ıta., r.; (A·A·) - füıJküta -
Daccc.r p:;)Sta kat.arr, I::ılkütayn 79 
mil mc:ınf.?de J.ı>ldan ç:kmı5lır· 17 
kl.şi ölmU~. 40 ki§i yarnle.ınnUJtrr. 

Kaza.. bir :ıuikasta ntfedilır.ektcdJr. 
Haltın bir rayının ·vidas:nın çıka. 
nldığt tesbit edilmiştir. 

Londrada tevkif 
edıten Japonıar 

( Boştarafı 1 itlcide) 
gazetesi Japonya hükumetinin 
1ngiltereye pek fiddetli bir pro. 
testo notası te~ıdi ederek tevkif 
edilen Japonların derhal tahliye.. 
sini isteyeceğini, aksi takdirde 
]aponyanın pek ciddi tedbirler a. 
lacağını bildireceğini ya::makta. 
dır. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Yomiuri 
gazetesine göre. harbiye. bahri. 
ye, ve hariciye nazırları 1ngilte. 
rede jap:>nlarm tevkifi meselesi. 
ni tetkik etrr.ck üzere toplanacak.. 
lardır. 

Cazete içtirr•ad<ın mühim neti. 
celrr çıkacı:ğım bildirmektedir . 

TokyC'I, 5 (A.A.) - Stcfani: 
"Miya.ko'' ga;letesinin bildirdiği. 

ne göre Jıro':lya. lngilterede tev. 
kif edibn Japonlıırın <l:rhal talı. 
liyı:sini iıı:eyece!:, :ı• nı zamanda 
siyasi mür.Jess.illcr ile konsolosluk 
memurlat; hariç o~~-<·k üzere ha. 
Ehazır.d:ı ! l,.' l"t-ı er!e buh!no.n bil. 
tün Japo11 tc!Jansmı Lir;ın evvel 
me~leket~ dö , .. ,eye davet ede. 
cektir. 

"Hoshi" gazet:si i::c, Japon
ya ile İngiltere ara5ındal:i siyasi 
münasebetlerin kedlmesini ve 
Londradaki Japon sefirlerinin 
derhal geri çekilmesini istemek. 
tedir. 

içinde 
1ar. 

bulunmasına tamft:ırdJr. 

Bu gibiler arasındaki !ırkı, 
ordu ve diplomasi crunla.sına J?en
sup bir çok şnhsiyetlcr, her şeyden 
evvel 1'"'ransa ile iktrsatli münasc.. 
betleıin tanztm1ni birinci plAna 
koymllkl:i vo normal esaslar Uze· 
rinde yeniden ha.yatın kuıulma.sı. 
nı istemektedirler· Bunlar ltlssi. 
yata hiç yer wrmcmcl:te ve eulh 
muahedesinin mantık e:sı:ı:ıt UzerL 
ne kurulduğunu görmek istemek· 
tedirler. , 

Bunlar, .Fr:ıruın.nın kalkınması. 
nm ancak Almanyanm yardımlle 
kabil olabileceğini kabul etmekte 
ve Fransız iktı3adınm gnlJbi Al· 
manya ile ynpacağı koorpora.,yon.. 
dan bekliyeceği çok ı;eyler olduğu
nu kaydetmektedirler. 

Bu ~ahsiyctleı· her §eyden evvel 
nizama konmnl!t lazım gelen nazik 
noktalardan birinin de Atmanyanın 
harp zararlarının tamiri olduğunu 
kaydetmekte fakat ilk olarak ta 
lkl ml1lctin haysiyetine hUrmet et. 
mek lazım geldiğini kabul etmek
tedirler· 

'Muhabir şunl;ın ilave ediyor: 
"MUzakorat Visbaden ve Pariate 

mUke.mmel bir surette cereyan eL 
mekteclir· General Hutzinger, ee
fir Noel gibi, Alman i~ adamları. 
nm phaan 11ürmetlerinl kazanmll" 
smı bilmL~lerdlr ki bu dn alınacak 
kararlar Uzcrindo bir dereceye ka. 
dar miie.,tir olncaklır· 

Milletlerin !tendi mukadderat. 
larma hakim olması prensipi:ıiıt 
Avrupada tatbikatını 7.0l'ln!•ırtı.11 

yegane amil muhtelif rrl<!nr~ 
mensup olan milletlerin muaY· 
yen hud~tlnla b1ribirlcrinde:ı ay 
nlmam•ı olması, azhklar \'C ç::ı~
luklar haJin<le birçck yerlerde b1• 

ribMerine karı~mış bılu:"rı"nsıdıı" 
Bu tü .. lü l.nmıkhklar yüzü,~c., 
Avrupanın bugün~ kndar ç~ktiğİ 
harp ı~tırabmı umumi surette a
hali miibmlcLsinin mııciu ol b·ıe. 
ceği zo::-Juklaı·ı göze l"l:m3k sure
tiyle durdurma!< mümkün iıe 
şüpheşİ;r. ıhha h:ıyırlıdır ,.e e~:: .. 
ahali mübadelesi ile bernber bu 
ahalinin y :::..am~ için araziye 
muhtaç olduğu ~a kabul edil:r'e 
bu Jll'Cnsİpc m"'l,.-uf bir bltbfk ş_k. 
Ji bulunmuı. bütün Avnıpanul 
aulhu icin ebedi bir tehlike !ek. 
lindc d;vam edip gidecek ofon 
umumi ıstırap kaynağı da kö. 
kündcn kurutulmuş olur. 

ASIM US 

Nat.ıa Vekilinin 
beyanatı 

< B~ tara'ı 1 incide) 
insaalm mtihim bir kuımmın vak· 
t~den ev'\'el ::ıpıl:ıbileceği muhak. 
kak ı;örl\lmckte<"1ir· 

Trnkya yol scbekeııi İstanbul ile 
Tra.kyaııın şimal: orta ve cenup 
mmtak:ılan ara.smtla en kısn U!li· 
kametlerden irtibat te.sisinlıı ve 
Trakynnm muhtelli kısımlarmro 
yekdiğeı iııe l>ağlannıaenu lemln c· 
decek ve1;hilc ıslah olunmaktadır. 

lstunbuldan Edirneyo giden eF. 
ki vold::ır. bnı;ka tstan'buldan !stl· 
ra~ra Uznrinc KırkJa.rell ve f::dir. 
neye ikınei bir a.n:ı hat inşa edil· 
mekte>dir· Ayrıc:ı incıa <'dilmekle o· 
lan IJ.ıU•:ı.'ı - ÇC'rkes yolu dn 
Trnkyanm simal \·c cenup tulani 
yoll:mnın ortnsınd:ı kalan k(jy ve 
kas:ıb:ıln.rı 15tanbula. Ye Trok) nm 
diğer mıntr..kıla.rına bağhyacsktır 
l.stanbul - Edirne nııfalt )·o1u: 
BüyUk Knnştıran m ,. Unden Te· 
kirdağı icıtikr.metine ayrılan :rol 
bir tnrnft::.n Keş.'\na a~nea da bir 
iltisak hattı ile en kısa istiko.rnet· 
ten Gcliboluyıı. mllntehl olmakta. 
dır· Tra.kyanm fjimal • cenup isti· 
kametindeki Edirne - Ha\'za -
UzunköprU - Keşan - Gelibolu 
- Eceabat yolu in"aatı bUyük bir 
faaliyetle devam etmektedir· Bu 
esas yolların iskelelere bağlantım. 
nı temin edecek ola.n (Ereğli -
Seğmen) (Şarköy - GölcUk) gibi 
iltisak ~·ollarlle eans ~·allar ara· 
smdald milteaddld arzani yollar 
gcbekoyi tş.nıamlıyacaktır· Trak • 
y:ı halkmm :yol inşaatına göster · 
mektc oldukları nlfilta çok bUyilk· 
tilr· Kadın erkek en ziyade kendi. 
terin.in refahına \'C iktısaden yük
selmelerine amil olacnk bu yollar 
lnşaatmda. istekle \'C se\·ln~lc ı::n. 
lışma.ya gelmektedirler· 

Trakyada suyu bollaştırmak için 
&rtezlyen nraşbrmalıırma proıram 
daireslndc faaliyetle de,·am edil • 
mektedlr· Edime ch·a.rmdakl Ros· 
na köy mmtakasınm su i!!tilbm • 
dan kurtulması için bir set inşası
na te§ebbUıı edilmiştir· Projeleri 
ikınal edilmi3 ve in"aat ektJltmeye 
çı:kanlm1'tır. Trakyada Marmnru 
sahillerinde muhtelif yerlerdeki l~
kelelerin tevsi \'C ıslahma bş.şlan· 
mışbr. Bu il!kelelerin Treiyanın 
iktısadJ ha.ya.tında yapacağı tesir
leri i:ıalıa hacet yoktur. Trakya. 
nm Jmar faaliyeti bir taraftan iş 
sa.hasmı bilyilltmek auretile Trak
ya halkmm kaunç !nıklnlarmı tu. 
yit elmiş olduğu gibi bilvasıta ya· 
pacağı tesirlerle de mUlf iktısadi
yatm inki§afında en rnUhim bir a. 
:ınil olacaktır·,, 



• 
!.taretler: . 
ıstanbulun 
Güzelleştirilmesi 

1 -Sadeyağ/ara · satış fi- ! 
yatları t~sbit edilecek 

3 -VAKlT 6 ACUSTOS 1940 

·ıSTANBUL haddi zabnda 
bir aemtte oturduğunuz 

7-.aınan öbür &emtlerinin haucti t11nlan bir memleket elemektir. 

Fiyat mım:.kabc komisyonu dün 
akşam üzer·\ toplanmrı;, snde yağ
lara. sntı.5 fiyatı tmıbili üzerinde 
meşgul olmuııtur. pavet edilen yağ 

lacaktır- •h f t•• ı 
Komisyon bu hususu ı:nuv~fI~ gi.ir 1 raca uccar arı 

fiyatları bor:ıı.o.da tayin edilmi~ o.1 

m~tür· Bundan b:ı..5ka plnncın de . 
•ta.nbulun kudreti ve zaafı da 

bur-adadır. Cins cins iklimleri, 
ı-cnk, renk ufukları kadro.u içi. 
ne nlnuı olan İstanbul geni_ş bir 
•alı~yı kaplamış ve böylece imar 
ve ınıa işlerini ta bidayetinden.. 

tüccarları. memleketin muhtelif 
yerlerinden gelen y:ığlnrı:ı ba§ka 

gıda maddesi nudedilorck bot-saya arasında hır anket 
ithali teklif cdilmişl.ir Eıı lıu~usta 

-20 -
Genç ka<.iuı r:ınaklarmm atoş 

gibi yıuıcıı~'lnı duyuyordu- Cnrnp 
Vet"ll\ek fatiyordu- Fe.kat lıu kabıı 
adauıla sözü trn:ılmı:mıanrn dıdı:ı 
ihtiyatlı bir har<.>ket ol:ı~ağmr da 
seziyordu. Bundc.n ba..~ka acaba bu 
adam Beri:ı.nın söylcdikll"rini de 
anlayabilece-k mfrdi •t 

krlıJ •alıateız etmtkic dova:n we-
cd:'."}Ulıı:, koz:ıını çr.;";ı.nrtnı· 

beti güçleıtirrniıtir. 
Her semtinde bir harikanın 

ı-cnt;, koku ve §Ckil halini aldığı 
lsta..>ıbulun vüs'atini anlamak için 
size !U kısa rakamı hatırlatmak 
kafidir sanırım: latan bulun için. 
de 1200 kilometre ı;o~k ,-ardn·. 

1200 kilometre aşağı yukan 
liaydarpa§adan Sivnsa yakın bir 
mesafeyi tutar. Bıı kndar uzun 
meı;a!elcri yut.an bir dev karnı 
halini aldıktnn sonrn onun diğer 
ihtiyaçlarmı hesap etmek, bu 
ihLyaçları pnrn ile ifode etmek 
i\deta korkunç bir hal alır. 

Büyü'ıtderc'dc ı\d&lann, Ana. 
clo}u ~itıcrini:ı hasretini duyar. 
61nız, Y cşilköyde Mannam bir 
ba§!ttı b."\}ıardır. Boğazın her kıv. 
l"tn mdn bir ba~lm kıvrımının has. 
re:i ~·cı::.r. 

Böylece insnm hım·etten has. 
rc!c tfü'iiklcycn ve inı;anr mütedi 
:rurctte daü sıla jçinde ya<ı.atan 
~7!ui:ı n\cdeni mnnnsiyle derle. 
n p, loplanma:H, bir belediye biz. 
metk!r i çerçevesi içi~e giı-meıi 
ne kadaı· müşküldür. 

Bu mi.iş~cijlat onun hendese. 
nin çerçev.:sinden dışarı fırlayan 
bünyesinden geldiği k:ıdar be. 
lcdiycnin medeni memleketlerde. 
ki nn'ruıeleri:ıe sahip elmasından 
da doğuyor. Bizde bele<Hye Os. 
ma:ılt impnratorluğunun inkırazı 
devirlerinde doğnn müesseseler. 
dendir. Bunun için onun ne mali, 
ne iklısadi membaı vnrdn-. 

Sadece ceznl rla, vergilerle ya. 
şamayn mahkum cdilmi~tir. 

Ancak yC'lli, yeni bir takını va. 
ı·ic!al mcmbalnrın:ı sahip olmak 
imkanını bulmaktadır. Fakat bu 
memhalar da henüz ona bol, bol 
kazanç g~tirccek hir halde değiL 
<lir. Ne tramvay, e elektrik, ne do 
su, ona büyük karlar temin ede. 
cek bir halde decildir. 

Halbuki membaını kurunuvüs. 
tadan alan Avrupa belediyeleri 
şehir tesisab yanında büyük 
mülklere sahiptirlcı·. 

Bir.ir:ı belediye böyle bir. ni. 
mele hayatının hiç bir devrınde 
nail c:lamamı tır. 

istaonbul modern bir n:ıy~t 
~erçcvcsi içinde an~:ın nizamı. hır 
surette güzclletebılır. Bu ruza. 
ının ilk eseri, ~ehrin uzaktan ~ 
kıldığı zaır.n.n insan gözLine ~ır 
tablo gibi tcnuurunu arzetınesile 
mümkündür. • • • 

başka n~·atlarda oldujfonu bu fi. 
yatların da sık ı11k değiıltlğini, bu 
yüzden kendilerine k:ıb•ıl edilecek 
karın kontrolü hususunda müşkü-
lii.t ~ıkac:ıh'1llı sö;.·lemişlcr ve ayru 
zamanda sade )'tığın zahire borsa-
sında muamele gürmcsini ilPri sür
müşlE'rdir· Du suretle her gün yağ' 

da. tetkikler yapılmakt:ıda. 
Koı:n.lııyon İbly:ı.dnn getirilen ::n 

bin kilo çivlyo satı;ı riyalı tesbiti 
işile <le 1ı·;r:.ısmt§lır· Çivileri 1taJ. 
yadan Ş3lırimiz" k:ıdar getiren 
nakliyat !".irketindeıı yapıl:ın nıas. 
raf!ara. ait 1-ir liste istenmesi ka
ra.rlaşmı!5trr- Bund:m sonra fiyat 
tesbit olun!'.caklır-

Mahkemelerde: 

Metre.sini vur.an 
Ca vit teslim oldu 

Kendisini mctrcsilo aldatmasına 1 Diğer taraft:.ın Balat haı;tane~~
kı.z:ırak. pnzıır glinü Balıkpazarm· ne yatırılan yo.rah kadınlardan Nt
da karşıla!7tığı :1emı:cri5i Ma.lımudu metin yarası ağır ve hayatı lehli" 
bıcakla öldüıen Tac:köpriilü O.sm:ı:n kedc görülmektcdir-
oiıu Kazım, dii.ıı~ müdclciumumi Bir kadın mahkemede 
liğc tes'lm olunmu[j, ü~ledcn sonra dü Ü ha ıldı 
da sorguya çekilcı'ck teYkifinc ka· Ş P Y 
rar veriimiştir. Birkaç ay evvel Küçükpazarda 
Kazım e:orırusuncl:ı d:-m i!}tir ki: Hüseyin atlında bir gemi tayfasx, 
"- 111ah;udu \'lıı 111 ben r1

• ~L evvelce nisanhsr olan ve sonra 
Um. Faknt k:wr::ı. etti~lmiz doğru- kendisinde~ı ayrılarak Hasan a.. 
dur- Kavgadan l'oımı ııolisler beni dında birisiyle evlenen Esmanın 
götürdüler. M:ıhmut knlclı. b·'.!tl evine, düğünden iki gece sonra 
sonra bıı.ı;;kasr t:ır:1f:nda·! öldiiriil • gitmi~. kapıya dayanmış, kız kor. 
müştür-,. kusurıdan komşUliu Mustafa Na. 
Diğer tarnftan ~fahm!ıdun c~sc· zifin evine ka~mış, 1.ıunun üzerine 

elini muayene eden adliye do:doru Mustafa Narif de dı~arr çıkarak 
Salih Ha!'linı cesetteki :yarayr ülU· Hüseyini oradan uzakla§tmnak 
tnü vukua gc:tiremiyecck kadar e· isteyince, Hüseyiıl kendisini bx. 
hemruiyetsiz görmii"' \"C ) .. i'H'1mudun ~klıyarak öldürmü~tU. 
hakikaten bu :--omdan nıı. •· · ~.,, ~ Katil Hüseyin dün sabah ikin. 
fazla kuwet earfmdan 7iitm·cll'f- ci ağrr ceza mahkemesinde du. 
beyne kan Jıilcumundan mr öldü. ruşmasma başlanmış, suçlu va. 
ğünün tcsbiti için cesedi morga kap aynen kabul etmiştir. Bu sı. 
kaldırtmıı}tır. Bu ııilnhcvi , . .,rat - rada mahkemeye .davact olarak 
mağıı. sobep, maktulün 150 metre · 
kadar katilin arka.9md:ın krwl',inJ gelmiş ·bulunan maktulün annesı 
vakala.m::ık üzrrc l;:o:.:rr:ı:o:; nlma.~r- Naciye, birdenbire kendini kay. 
dır. betmiş, dU~üp bayılmışttr. 
Kaınn moı·g rar.oru 1',•nd··•r tal'::" He~n adliye doktoruna haber 

dircle bugUn cilrre.U meşhut verilmis ve doktot" N aciyeyi bir 
kanununa gih'c ikinci {lğırccz:ı h ayli u°'ğra§tıktan sonra ayıltnuş, 
mahkemesine ,·crilccekt.ir. muh~keme ~ahitlerin celbi için 

Metresini ve arkadaşını 
yaralıyan 

Birkaç gün cn·e! Balatta, met" 
resi Firdevslc Nimet adında. diğer 
bir kaclınr yaralryn.n Cavit, va.ka
dan sonrn. ka.çmıf), tutulamnmrştr. 

Cavit dün kendi kendine 
adliyeye gelmiş vo mUddelumumi. 
liğe ınüraca.ı:ıt ederek, teslim ol
mak istediğini s<sylcmlştlr· Cavid 
alman ifadesinde Nimetin metretıl· 
ni fena. yola scvkettiğini. kcndi::i· 
nin buna mani o~mak il:..erc met· 
reslnc Nimetle konu.şmamasmı 
tenbih ettiğini, fakat ikisini birden 
Nimetin evinde görünce hiddet.in
den vurduğunu itiraf et.mistir· Ca. 
vit tahkikat ikmal edfünck üzere 
za.brtay:ı. Yerilmi~tir· 

'başka bir güne bırakılmı~tır. 

Bir amele tevkif 
olundu 

Yedikulede, Ne&.im Men.da a. 
dında birisinin deri fabrikasında 
çalışan amele Mustafa, fabrika. 
dan 13 parça deri çalmı§, yaka. 
lanmıştır. 

Üçüncü sulh ceza mahkemesi 
Mustafayı tevkif etmiştir. 

Ziftler parladı 
Muhs.ineye ait bulunan Abidei 

Hürriyet caddesinde 222 numa. 
rah apartımanın taraçasını zift. 
leyen amele Abdürrahman, zift 
kazanım devirmiş, ziftler parla. 
mıştır. Ateş sirayetine meydan 
verilmeden söndürülinliştür. 

SiGORT A ŞiRKETLERi 

Bir şehrin tenazur clıengı ıçın. 
de güzel bir tablo halir:i alma.11 

da kifi değildir. Onun insanla 
~.ehrin münnıebetini tayin eden 
hesaplarının da bir nizama? ıür. 
ate, kolaylığa hizmet edebilece.k 
bir halde bulunması lazımdır. Bır 
laraitan tabiatin güzelliilıüt di. 
ğer taı-aftan ııehrin medeni kiı~ 
sini, ve medc...,i f onksiyonumı ın.. 
t.ibak lmlindc tutmak lazımdır. 

sADRlERTL'VI. Hava 
Kısa haberle!: \ · Q~a 

Kurumuna 
oldular 

"' Dün ttn.ıyaya. ve Orta. Avrupn. 
ıneınlekctlerlne mUhim ilmıcı.ıt 
Yaptlını§tır. Bilhassa frigorifik va
gQnlnrla. Çekyaya. 7450 kilo orki.. 
noı: balığı ile mülılın miktarda :ito
Yun ve sığır ba.rsağr, !talyaya da 
12 bin liralık tift.ilt gönderilmiştir· 

r;ı Şehrimizde bulunan Yugoslav 
ticaret heyeti dün yeni yolcu sclo. 
nımu ,.e Bakırköy fabrikasını g~ 
mi§Ur. 

f.. Şoför Sadıh'lll idaresindeki 
2501 nuınaraıı otomobil, dün Toz.. 
koparan caddesinden geçerken, 
eebı:e yüklU 2649 nuınaralı e.ra.ba.-, 
Ya §iddetle çarpı:ruş nrabayı ııar· 
çala.znış, beygirleri' ağır surette 
~·aralamıştır. 

Şoför Sadık ynlı:aJanmıitir• 
---------~~~--~~:......--~-

8 ıcartal kaymakamı akırköye tayin ediliyor 
da\?aıuerıe kayma.kamlar arsam· 
<ley~aııııana değişlkllkler milli ira.. 
taYin arzedilml1}tr. Yapılan yeııl 
k8.<lat Ve nnklller bugünlerde al.l
tır. lata resmen tebliğ olun.e.cak.. 

Milli havacılrğonızm inki§a.ü için ı kara sigorta t,ıirketi 150, Ünyon 
O' en hafta. parti viliyct merke.. 100 lira, Güven 100 lira, DanUp 50 
.,_c~ vali ve belediye reisi doktor lira, Nordiştem 50 lira, Ahen Mü· 
t1:~ Kırdarın reisliğinde 'bUyUk nih 120 lira, Bay Tevfik Yılma:t 
bir toplantr yapılıiuş, kuruma .aza Tüccar lsti.klAI Cd· 4.6 No- 100 1fra, 
kaydmJ çoğaltmak hususunda ıcap 

eden tedbirler aJmmıs, kararlar Doktor tellalları ve 
V'Grilmişti· h d" •ı ki !ttJhaz edilen kar:ı.rlar arasında sa te ışçı er ta p 
ha.va kurumu !.stanbul şube :eşki· ediliyor 
lıltmm aza. ya.zmak üzere faaliyete 
geçmesi de vardı· Şubenin 1?ir kaç 
glinlUk mesaisi neticesinde ılk ola· 
rak atgorta şirketleri az:ı. kayde. 
dilmigtir· 

Şube, ha.va. kurumu ıı.zııle.r~ 
coJ-aitIIması için çalışınaınrına de 
- " d ektir Bu arada !ııtanbu.. 
v:ı.m e ec • d t 

__ -: .. 1 rl de vardmıa ave 0-
ltın z~.uue ~ miJU 
ıun.acaktir· zenginlerin bu ve 

·--• azüeye sevo seve koşa· 
vaUWA v k -rnlnlektcdil' 
caldarI muhakka go 1 . ver 
Aza olan sigorta ~irketler nın • 
dfkleri paralar 3unlardır: 

1-o fü· F<>dere.1 75 li· Helvetya '-' a. c Adır 
ra. Şark 100 lira, RiUnyone2. lir; 

tilta 75 lira, Nı:ı..,yonal " .• 

Sıhhiye Vekaleti, umumi mahal. 
leri ·rn otelleri gezerek hastalara. 
doktor tellallığı yapn.nla.rla son za· 
ma.nlarda şehrimizde ttıreyen sah. 
te dişçiler hakkında giddetle ta.ki· 
bat ya.pılmasmı bildirmiştir. Bu ta· 
kibat neticesinde yakalanacak o • 
lanlar hakkında nğır cezalar tat
bllı: olunacaktır-

Belediye muhasebecisi 
Ankaraya gidiyor 

J!omanyay:ı satr1an ti."tik ,·c ya
pağrl.a rı almıı k. iizcrı> ı.: ös t cnceJ en 
Kavu.rna :;;ilebi lim:ınrmız:ı ge!miıı
tir· Yapma m:ıl yüklenmesine ba.~
laıımr~tır-
Diğer taraftan tiftik \·e y:ıpıığı 

ihrac:ıt birliği mall:ırm tevziatı ü
z0rindc ~rkan son tlcclikodu ve 15i
kavetler üzerine bütün ihracat lüc
c:ı.~ları ara:smd:ı bir anket açmağa 
karar vcrmiı:tiı. TUccarlaı·,Jan şik3... 
yctloriııi bildirmeleri i'3tcnccektir· ------

Bir kun1arhane 
basıldı 

Kumarbazlar bugün 
adliyeye veriliyor 

Zabıta dün de Cihangirde gizli 
bir kumarhaneyi basmış, kumar. 
cılan suç üstünde yakalamıştır. 

Gizli kumarhaneyi i~leten Ni. 
yazi Kel!kin adında birisidir. Ni. 
yazi Keskin Cihangirde, Havyar 
sokağın'<ia 24 numaralı evini ku. 
marhane şekline sokmu§, bunu 
haber alan zabıta dün gece evi 
ani olarak basrnıstır. 

Bir odadaki ~asada Ahmet, 
Cevdet, Osman Nuri ve Osman 
adında dört kişi kumar oynarken 
ele gcçmi~lcr, masada bulunan 
624 lira para ile fi~ler d~ cürlinı 
delili olarak almmıstır. 

Kumarhaneci ile~ kumarbazlar 
bugiin aöliyeye verileceklerdir. 

Bir büyücü 
Mezarlığa kaşık bıra
kırken yakalandı 

Zabıta dün, bu zamanda bile 
büyücü1lik yapmakla ge~inebilen 
lbir k~ınr suç üstünde yak.ala. 
mıştır. Büyücü kadrn Beyoğlun. 
da Bayram sokağm<la oturan Azi. 
me adında birisidir. Azime ay. 
nı evde İhsan admda bir kadınla 
metres yaşayan ve evli bulunan 
R.tfatx, metre!inc bağlamak tize. 
re, ihsanla uyu§JllUfl ve lhsaru a. 
kuyup öfledikten sonra iki adet 
tahta kaşığı sırtsrrta bağlayarak 
kalkmış mezarlığa gömmek üze. 
re Eyübe gitmiştir. 

Fakat büyiiniln yapılacağmdan 
haberdar olan zabıta, A.zim~yi ka. 
fıktan bir ha.zarlığa göm~l"ken 
yakalamıştır. Kadın yarın adli. 
yeye teslim edilecektir. - .. ~--·-
Yüzme bilmediğinden 

boğuldu 
Üskütlarda GiimUs arayıcı soka. 

ğmda oturan 9 yaamda. Feridun, 
pazar günü Pa.~a limanında denize 
girmiş, fakat yilzme bilmediği hal
de fazla açıldığından boğulmuş_ 
tur. Çocuğun cesedi bulunama
mıştır. 

Bir ~O<'ııl• ta ooğulurl<\'.n l.-urt.a.rıldt 
Evvelki gün Çubuklu sahillerin.. 

de denize giren küçük bir çocuk 
sahilden fazla açılmış; sulara ka. 
PI1m13tır. Çocuğun feryadı üzerine 
Çubuklu gümrUlt muhafaza. memur_ 
larnıdan Raif dedıal dbiselerlle de
nize atla.ıruş ve l.ıoğulmak ti.zere o. 
lan kilçUğli kurtal'mlf!lır-

-~ 

İstanbul - İskenderun 
seferleri 

Müna;·alat Vekaleti İstanbul 
• İskenderun arasında isletilmek 
ilzere Vata:ı. ve Sümer °Şilepleri. 
nin kiralanm3.sını muvafık gör. 
mü~; Deniz Yollarına bu husus. 
ta emir vermiştir. Dün idarede 
vapur sahipl-erinin i!tirakiyle bir 
toplantı yapılarak ldra mukavele. 
sinin hazırlaamasına ba~laı1mış. 
tır. _._ 

Genel direktörün 
calısmaları . . 

Adam bir ~·an"dan boyuna göz 
kırpıyor, diğer tar:ıftıın sözüne de_ 
vam ediyordu: 

- Ben da.lıa sizi lrcn dutmadan 
ev,·eı .:;ördüm. E ne yapayım .. B\;y
Je \"aton penceresind"n in.'3:ının 
gözi.ine b:ıka baka gülen gi'ı\·ercin 
çok nadir bulunur. 

Bir cevap bekllYQt'tnU§ gibi sus
tu, fakat kadının cevap vermeclL 
ğini göriince kırk '\'Tlltk ahbapmı~ 
gibi sordu: · " 

- E söyleyin bako.lım küciık 
'hanım, yolculuk nereye? · 

Yine cevapsız kalmca lıu sefer 
homurdandı: 

- Yavrum, sen konll!"'ımak bil
mez misin? 

Beria hırsından çrldıracalıc gibi O
luyordu. Şu dakikada aklından ya.· 
nındaki herife bir tokat atmak bi
le geçiyordu. İsla!yonda bu ada. 
ma. doğru uzun uzun bakmakla ne 
bliyük bir hata i5lemi~ ' olduğu 
nu eimdi bir kat daha. anlıyordu. 
Bu adam biltün bu cüreti o ba.kııı
tan bulmuş değil miydi? 

Zaten deri ceketli yolcu da. bu_ 
nu açtkt.an açığa söyleme'kte mrı.h· 
zur görmedi ve: 

- Yahu. bu nasıl iş, dedi. De
nıi.n bana işaret çakarken suratın 
böyle acırk değildi. 

Beria utancından boğulur gibi: 
- Ben mi, di:rebildi, ben mi si. 

ze işaret ettim~ 
Yabancı lcabkahadan bayılıyor. 

du: 
- Tabii siz, mahalle muhtarı 

olacak değil ya. Bana iyi bakm klL 
çiilt hanım. 5 ende aldanacak göz 
yok. Çürük tahtaya hiç b:ısmam. 
Bedavadan fark verip üçüııcüdcu 
birinclyc ~·ecenlerd~n değilim· 

Beria. içinden "Belayı satm al· 
dık!,, diye düşündü. Vagonda. bu 
kalba herifle yapayalru?... Bitişik: 
birinci mevki kompartnnanlarm da 
bo~ olduğunu biliyor· Bağır:;;:ı. kim
ıe işitmiyecek. Bütü.11 ümit y~ Ga. 
libin dönmesinde. yahut ta kori
dordan konlrol m.enımunun geçme~ 
sinde. Herif bu yalnız dakikaları 
~ kaçmnak i-6tenıiyoı- Boyuna 
goz kırpıyor \'C açıktan açığa söz 
atiyor: 
. - Hadi, caruın, fazla naz etme 
ışte. Bon sen~ bildiğin rneteliJcglz 
llda.mlarda..n değilim ha, adım Yalı· 
ya, ibugUne bugtin da.var t.ücca.rı
~· sl.ı:e göz koran o cebi delik 
z\ipp~lerin üçl.lııil, beşini .!latm alı_ 
rmı. Samsuna ~ iç!n gidiyorum
Kenıerinı para dolu .. hteı sen bu 
Para.dan sana da hi.~e cıkar- Sam
~da glizel bir otele ~der, paşa. 
gıbl }·er, i~er, e:ğlcniriz. Nasıl işine 
geliyor mu? 

_ - Eğer beni, bu manasız söL 

Acl::;ı .. 1 g~iı.lctini oğu§turdu, ~n. 
ra orıJııılarınr ~ilk:..i: 

E:oı:an ını:· Bu p:ıla,Ta d:ı. ~ e
ni C'I;_ll· 

Bcri:ı imbat \•crmeğe kalkm2dı· 
l:lu adama söz anlatm:.ı.ktansa ko. 
ridor:ı çı~ıp biraz hava almayı da· 
ha doğru buldu- Bu >esile ile bu 
münruıcbc.tsiz adamdan l.'tll'tulmu~ 
olurdu- Genç kadm asabi bir hare
ketle ) erinden lıalktı- Fakat bir 
adım b:ıe atmadan Yahya ayağmr 
m:::ı.tarnk yolunu kesti ve ıonra 
sarho~ sarhoş güldü: 

- Yok, böyle ahbaplığı bozup ta 
beni yalnız bırakmak olmaz. Hem 
i§nı::ır et çağır, hem yalnız bırali 
git... Bu yakışır mı? Her §eyden 
vaz geçtik cannn, bari iki satTr IH . 
fı bizden esirgeme-

- Ben sizi ça~admı ki-.. Şu
rada oturmuş, kocasını bekleyen 
bir kadına ne h~la: taarru% etli. 
yorsunuz. 

Ad/im dövünüyormu~ gibi dizle· 
rine vurdu: 

- Hadi, dedi, bu da yeni çıktı, 
kocasını bekleyen kadın··· .Ali i.Ja .. 
Fa.kat bn koca hangi delikten c;ı
kacak, gökten zembille inecek de. 
ğf.l ya ... Salıi, sakın sen bilet.çinin 
kıı.rı.sx olına.yasm. 

Beria. ayakta· Bütün kuv,,,elini 
toplayarak, ayağile yolunu k~c11 
bu adamt iterek k<>ridora frrla
mak istedi: 

- Ilrrakrn gideyim ... Kocam vtı... 
gon restoranda··· 

- İşte bunu iyi uydurdun, be· 
ye.fendi \"agon re3toranda ha- Pe
ki ama seni ne diye yalnız bn-ak. 
tr. Yoksa. i5tahm17 yc.k m1.Ç 

Beria. nerede ise ağlayacaktı
K8l'§J8mdald adamın paatmna. ko. 
kuswıa kanııık rakı kokan nefe.ıı.i, 
kaba hareketleri, çapkınca tavırla.. 
rr, döşemenin üzerine dayad!ğx ça. · 
murlu kunduraları, billıa.ssa kes
kin 'bak~ları genç kadında hem 
nefret, hem de korku uyaııdın
yordu· 

Beria öfkcFinden kend1ni kar
botmişti: 

- Bırakın beni, yoksa tehlikE" 
~e.rctini çekerim-

Da>al" tüccarı müstohv.i bir INı. 
le: 

- Boyun yeti.şme:ı: amn, ister
sen bir sma ! 

Beria il."llitsi? tıir cesaretle im
dat ~arctine cJ.:>ğru atılmak iste. 
dl. Fakat miltecavi.z a.da.m genç ka
tlm.I elile itmekte tereddüt etme_ 
<Ü· Bir taraftan l!tıı lıoş sıırlıo'j söy· 
lcnlyordu: 

- Haydi canım, bu kadar naJı 
da Rşık usandrrrr gayri- Otur da 
tatlı tafü .. 

Dnvar lücca rr sözünü bitir.:netE
imkfuı bulamadı. Suratmm tam or
ta. yeıiııe yedi~ bir yumruk a. 
darncağızı oturduğu sıra ii:ı:erine 
~ıknu.cıtı. 

- Sadıoıı kerata· 
- t nrvrır.ı r var J. 

• (·~'"-""'-~~.~--"fv"V"°"'V\.'°""A/"o./V'VVVV°""""°"°"~~ 

< Günün akbsDern 
~~V'VVVV'VVVVVV"•''VVV'VVVV-.'°"' 

Edip Polis Müdürümüz 
E VVELKl gfuı Refik Ahmet 

Sevengil heni h tanbul pG .. 

lis nriidüı·üne tanııtırdı. Ciddiyet 
ve oevitnlilik, zeki. ve itidal, n e. 
zaket ve kuvvet gibi biribiriyle 
z~ kaynaıabilir vaııfJan fıtri bir 
kİyas.etle mezcetmiş elan · Polis 
Müdürümüz Mu:taffer Akalm'ın, 
edebi ternayiilleri oldu<Yunu da 
öiren<linı. .. 

d 
Refik Ahmet kendisi,.den sor. 

u: 
. :- Hata §Ür veya nesir yaza. 

biliyoı· ınuıunuz? Buna vaktiniz 
oluyor m u? 

Salı 

6 Ağus. 

ı R"CCJ 

Çarşamb. 

7 Ağus. ---
'' R1:cclı 

Poliı Müdürü alakayla cenp 
.verdi: 

- Yazmak için ~' vakit 
bulunabilir. Fakat idare i ~lerine 
giriııtiğim gür.denberi tabiat ve 
hadiseleri görüş ta.mm değijti. 
Şimdi her §eyi bir nizam, bir. di. 
siplin bakımından mütalea ecliyo. 
ı"WD. Nizamsızlık var mı; mida. 
hale edeceğimiz bir cihet bulunu.. 
yor m u diye ara§brıyorum. 

Polis .~üdürünün bu zarif ce. 
vabı bizi hem neşelendirdi, henı 
d ii§ündiirdü. 
Ne~lcndir~i : ÇiW<ü ~~zaff~r 

'.Akalın edeoı~·ata olan fıilı ala.. 
kasızlıiıru d<lden 7.&rif bir nükte 
ile ır.nı:ur göstenniıti.. . Dü!ÜD
dürdü: Zira, edebiyatıınlztn bu. 
günkü hali, onun bu müt.ale.asını 
yerinc!e trÖsterecek bir hu~siyeti' 
ihtiva ediyordu. 

Beden terbiyesi :rene! dircl:törll ge_ 
neral Cemil Tam.r. ı'lt:n bölge nıerıte .. 
zine gelerek ge.r.ı;;!Et J:llipkı·i tcşklUI.. 
tı h&kkında !:llllşnıruarda bulunmuo. 
tur. Bu a'!'atla dıı müsabıık:ılırcla gör_ 
dUğtl lntiazmdruı dolayı su ı;porlan 
ajanı Şazi Tezcanı • tebrik etmiştir. 

V•'-ıtl••ı 

Uliııe,.ıu 

1o~lŞU 

i•ızıı U\ 

Dil~ünürııenix, siı de hak ,•ere. 
ceksiniz. Güdük ve m.."\Dastz ıiir
Jer, dünya mikya:ımda görü~ 

ı, ,.,..,\, :~ı..J ... , • . ~•" öAru noksanı, duyguda düıiiklük ve 
binnetice husule gelmiı edebi kar. 
gaşalığmı.ız, y üksek artistik isti
dat ve derin bilgi ile mücehhe% 

5 Ol 9 -lO 9 ıs 

Altın fiyatı 
l.'! 20 • ö9 U '.~O S 00 bir Polis Müdürünün müdahale .. 
16 ıs 8 68 16 13 3 ıın &ini icabctfo·ecek l:ir nıanzar• 
ll) 20 u 00 19 19 13 00 

ta~ d~ikliltlcr arasında Kartal 
kö:y ik~t },{. öztnı.1rm da Bakrr
-Yin c~r:ıakamhğma naltil nı ta· 

~niks 25 lira. lstanbul lımunı sı· 
gorta ~irkt-li 150 lira. Baluaz 100 

1..... As3ikliraı\'one .Tenerali 100 
ı ... , . r.:on ı· "• lira l\lilli Rcacsiimns .1 •1 ıra, .ıı; 

Belediye muhasebecisi Muhtar 
yarın akşamki trenle A nkara.ya 
gidecektir. Muhtar, belediyenin 
lkl milycnu bulan mU.nzam tahsi. 
&atının sarfına mezuniyet alacak Altın fiyatı dfü1 yin:: yiıl-sel. 
ve belediy::ııin diğer işlerini de miş, 2150 kuru§ i.izerirtkn nma .. 
takip c,1ccektir. '- mele görmü~tiir. 

Öfle 
İk.lııdi 
A'k,_m 
Ya.t!ııt 

:tm"'ıı' 
'?I 07 J ( 6 zı 05 1 '8 anetmiyor mu? afla 
~ Q'? 7 41 s os 7 M Bu dü~üncdedmi - Alat~ll 

1 majnıren - Muzaffer \D • 
------------.~ l d11 söylPrlim. Htı<MET MONIR 

diZi ;ı...;ı-'l:-:ı-ftı,+ rrlir. au~lu şi,,.orta f'it'krti 300 lıın, .An., 
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Hakkı Tarık Us 
AJ:lM, 8.10: Ev kadını, 8.20/S SO: Mü. 
zlk, 12.30: Program ve memleket e:ıat 
ayarı, 12 35: :MUzUc, Mubtclıt ıı:.ukı. 

lar (Pi.) 12 50. Ajan3, 13.03, Mtizi.t, 
il h Devrenin müza· ıs.2oıa.oo: ı.uwk, ıs.oo: Pro;;mm. 

\e memleket aaat ayarı. JS.O:i: MUzll; 
Caz mU:.iği (Pi.> ı<:ı.:!O: Çocu!< saati here/eri: 

400 buyüı. ahıfolıl\ bir \iitab. 19.uıJ: .hhidlc: ı~ocuklar lı;ın, 19.ı:>· 

Her kitabcıda bulunur . lll hc.rcu, 19.45: Mcn1lck~t ear.t n. 
y n, \"e Aj:ıns hab~lerl, :.!0.00: llU. 

1 ::ll<. Çi!t~iu'n &aatı. :!0.15: 1'0111J~ma 
-------------- (Çıttı:ıoıo saatıı, ~0.30: MU.m"c: An. 

,.-----------------

1 

VA 

~tık 

3 \ ı. 

R ~ıl k 
1 \lllıli 

/( I 1 

J urkl\<'lllll tı.., p<••IH ınc rı.ı·Und• 

\ \i n 'il ab "'" \öUlır 

AdrcP d ~ ~·!r: ıe ı cı rtı '·' h:r, 

ıı .A :-. ı ı ta; 11.u: ı 
1 te&ru ı an ar en ~l:ll tıro • 1&. 

ttrı aoı:ıt1a:ı 11.Jhıırtrı tıao saylal& 
rmda 40 ır,; 1! ~ ııucn so ı.uru~ 
d·'trdUnctl 1!B~ rıuı~ 1. ııııncı ve ıı. 
çunc.1ıdf' 2. bir l"ı de 4. ha, k vanı 
kcıı:n• Cf! - 1 rıı lır 

Büytık, C • C\18IDlı. K l~e J 
r akli ılA.ı ~erenıt~ ııyn avn \rı. 
cıtrmeler ~·ıır Ur HPaml il n:arın 
santim 11 tırı 40 &\uruştur 

11 11 ı ~fıt ıh n:1 .. ı lmıı n.rı 
fill(Uk ll~nL•u 

Bıı ı:reı .. o ı J ıası MJ il c 
tası 65 <lhrt fle 111 f~ ve OD detıu;ı 
100 k ru ır f ı: e\I k ti :ı \er~o
'ert.o bir :!dası bert •ıtdır. Oôrl .,.,_ 
tın gecen tJ:' n!arm (nzıa ııatJrlan 
bfo.t kuru,ştan hesap edıl!r. 

Vakıt hem Cl~nıtlan do~uy11 
keııdJ ldan: ~~rlnc!e, tıeru Ankara 
caddesinde Orh:tnbey truımda KE. 
MALEDDTN IREN ilin Bürosu 
PJıylt illn &\a bU I otdPf ( C ronun 
t,Jetonıı: ıtı3a:i) 

Lokman Hekim 
[Or. Hafız Cemal J 

kara rad oaı.ı küme ses \'e aa& b'"Y"t~. 
21.15: Scrbc t a:ıat. 21.ZO: Kouu ma 
(F.adyo sa.zetcalı. 21.4~: :Muzik, Rlld. 
• o ulo:ı orkt.r.t ı, ::'.!.::O: 'Meuııe·:et 
ac.t n;ı.o.rı , Ajan'1, 22.t;>: MU:· k, :.!::.eıo 

HUzık, :!3,:!" 23.&:>: Yarıpld pr.,ı;raru 
\"e ·n~nı.c 

7 .8.940 Çaı·şaınba 
'i ~O Pro~a:n, ;.~j Uilr:'k, S r,'.) 

l\J ns, s.10 E\' kadını, s.20 S 30 
Müziıc, J . ) . i -; : • ·• 
zik, 12-50 Ajan!, ı:; O:l 1.hi .:.., 13· 
20/14·00 .IUdJ,: Radyo s lo::ı or. 
:,e.~tra!ı, lS-00 Program, ve mcrr.l .... 
ket "aa: a} arı, JS o;; Milzlk: Caz. 
band (PL.), JS.{0 Milzik, 19.1;; Ko. 
nuıı;ma (D:~ politika haberleri), rn. 
:;o Müz k: I'oPn'la ,.e serr:ailer, 1!!· 
:5 Mc.mlckct eıu:.t 2:. rı. '<' ajans 
ba~lcri, 20 00 Müzık, 20-l:i Te::n. 
~il: Dih•enlcr dibcr~:en. 20.5:; HU. 
zik: Saz escrlerı. 21.15 Müzik: 21· 
~O .Konuı;m:ı, 21 50 Milzik: .Amatör 
J:onserleri, 22.10 Mütlk, 22-30 Mem 
leket saat ayan.ajans, 22·•iö Müzik: 
23.!!5 2J.30 Yannki proı:;ran1, ve 
~:apan!Ş· 

---o---
Ra1it Rıza tiyatrosu 

:Halide Pi 1.ln beraber G 11.ğuato~ s • 
lı gfüıU ru:,,amı Bakırköy M ltlyadi 
bahçeıl.::de "H&blbe T yr. .. \'O~Vil 

3 pcrae 
Heyet her salı ak·amı Ba.kırköy 

Yiltfyadi bıthrcmndodır. 

E. Sadi Tek tiyatroau 
Bu gee.-: (Heybelide) 1 ·ele gazino. 

sund:ı Siltkard~ler \"Od\ il 3 perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bubiin film aonu l - Dlşi Tarzan: 

Ulrlcı;e. 2 Roma abe1ler içlllde, 3 -
lılıkf. T: ~05i4 

Fransızca ders 
Dahiliye 1\lübch~ıır91 

DiYanyo!u 104· T: 22292 1 Orta mcı.ıev 'e ıı cler\Je ı .. rııalt: 1 
kalanlara Te Prancııcı ını ılerlel 

•••••••••••••• meı.: ,,l,.~f'nlere mü at şcrıı ıle ,. fıan~ızca rler!I \'eritir. 

BORSA 
- Ankara 5 ·8 -9~0 -

--ÇEI< L ER--
ı ~wrllıı 

100 U tar 
JUO l re 
100 l.lrl'I 
100 h' lı;tf' , rf'. 

IOO 1 forln 
ıoo rt.J\ ı .. m ırlı 
löG 8' it• 
lOO Ur;.bnıı 

100 '"' ,. 
l()(J C,i<'k hrt'llU 
ıo:ı Peı,,.,:a 

100 ~Joa 

100 l'f'UJ:f 
100 V>y 
100 D ntır 
100 1'f!n 
100 1•\t!( Jh 
JO(I f~Uhll'! 

A'tm 

G.::t 

·~··-
:!O. !;j 

c.tnv 
1.63 

13.9il 

U.fr.?°' 
s.ııı;.; 

z:.:s 
31.00) 

!:ıl.110 

- Esham ve Talwilat -
f;rganl 10.ZG 
n'll~Y.r7unım ~ !?O-
nadolıı DemlrJ oltı 

n 2 ~in 3i.l>O 

l
ıu:ır:ıc::ı::::::=r:::ıw.=:r.::=:::::=;1 

Göz Hekimi :ı 

i Dr. Murat R. Aydın 1 
İB~yoi!u . Parmcıkl.apı, imam 1 
faokalc No: 2. Tel: 41553 

:j!tuayene ,.~ her türla aöz 
i L'l:clİ) nb lıkara için µarası.ı •. ~I 

" M mwm::n::m:ı:ı:..--::::::::::a:::mmm 

r·-----·w <.:<>euk Uektmı 

Ahmet Akkoyunlu 
TalWro, TaUmJ:ıaı:e Palaı No. 4 
Pasard3:S m&4da terıUn saat 1:5 

tin tonra. •re:eton 401:?7 .. _______ _ 

Arru edı•nlcr \'akıl nııtlııınıncJıı, 
"l-'ran«tu·a Oğretıuenl" i(mlne ,ı. 
fnherı \"C.)a tahriren nrnrar.aa! 
l'debilırler. 

Orbanl'U icra memurluğundan: 
9CO 3 
Alacaklı: AOeuli halk bankası. 

Eorclu: Şo~ki Gllrson ve Hanı ı ö. 
gü3t Mayıancr Te Hanri Anıe&t Ma. 
yımer ve verese Tekilleri .latanbul 
Bahçek&pıda { Uncu \'alut ban 3/34 
No .dil uulıat Methi aSit GUran ve 
Bur Vehb? CeylAn id&rehancli.:ı 
de Ahmet Muhtar. • 

Kocaeli Halk banka.at.om alacatı o. 
lan iltl biıı lira ile masraftan l•.llte. 
\'olllt 126~ llradın dolayı 23-S-939 
tarihinde Orbaoelınln GiSk\ednğ ıı. 
t&lyonundıı. hacudlle.oı ve beher tonu 
na mahallinde yedi lira kıymet tak -

d r oluoı;.n takriben ylı:ı: ton krom 
cevherinin muhafazası muratlı \'C 

kültetll oldutuJJdan icra ve ınu ka. 
nununun JS3 Uncu mıı.dde!lnln ııon 
fıkrası mucibince a&tıııma karu :ve. 
rilmlıtir. 28-8-9.fO r,;..a11amba. günU 
aut l4 ten l6 ya kad:ır da!reml.zdc 
aı:ık artınlmuı billcra C3tılacaklır. 
Artırma e:-nna muhammen kıymetinin 
j'"lUde 75 nl bulduğu ta!{dirde mabcu:ı: 
cevheler en çok artırana ıhale edliir. 
Bliyle bir alıcı ı;ıkmad.ıfı takdirde ar. 
tırma ~eri bıraı..-ııacaktrr. /\ rtırmaya 
~Ura': cdf!cckler muhammen luyme_ 
Un yüzde 'i.~ yedi buçıı~..ı niabetlnde 
teminat akçe.'.'!! \"Cya mflll bir banka. 
nm teminat mektubunu ibraz c,;1eme. 
l<ırt ~rttır. :M hcuz .ccvb•rler alıcıya 
mahallinde tuUm edilecektir. Tulizn 
mu:ımeJ@!si için mahalli mezl.-Q:·a gl 
di;> ~clme yol tazminatı '\'e ,. salt 
Uerf'U '\'e imra:-Jye te~cercai '\'C yU::C:e 
iki buruk ı:--IltJiye ve aair bu hususta 
icap eden m~nar alıcıya aittir. 
Mal kendisine ihale olunan klnu~ t-v 
blAde bller mu.rtema. olmak 11zer; 
kendi tarafmıl::ı.n tcn1ln edileee!< blr 
b:ı:ıklllle on ~, gün içinC:e cevherleri 
tarttrrarnk te:ılim ıtlmaf,:ı ''c:ra tren:" 
:ın•ketUrmeyc me::burdur. Eu ta.kd\r 
de ce'h"r'crlnhaklkt rnUıtarı YagOD:.ı: 
nn s vı.:ı:rat tarihi ile ıı'..lmnrnları me 
murlyeUmi .. ce t t'•l · ~c d ... ıet <lenıır. 
yolları i1!ctme mUdUrlUğUnd·n soru. 
l•rak talı'.l.k~uk dtirl'e ekti... Yu' 11 

nda yuılı şartlara rb.yet olur:·Md· 
tal<d!rdc ib&lo kararı f'medı'erek 
yenlde:ı artrrmaya. çıka.ntrr. \"e iki 
artırma arasmdakl f:ı.rk Ye nlr ınes 
ra!lar birı:ı.cl mUıt"rıd".?l t~JuII o•u: 
nur. a::o7Gl 

BöbttkJerclen lıtrıır torbıa!lm11 k:ııdar yollarilııld )ı.:uıtıılıkhnn nılloroplıırını 

lookondf'a tenıldeıuek için ffclmoblo kullımmır. 

HELMOBLEU 
Böbı oklct in talı,mak ı,udrcllnl arttırır. Kadın, cr:cck idrar zorlukl<ı.nnı, 

c!kl \"e :;eni bclıoğUkluğunu. mesane ıltlbn.bmı, bel a~rıaıoı, aık sık idrar 
boı:mak \"e bozarl<en :;anmak ballcri.DI ı;-lderir. !3ol idrar te:rJD eder. İdrarda 
kumların, mC3aocde ta.,larm tc ckkUliloe mıtnl olur. 

OtKK..\1: JIJ::L:\IOBLO idrarınızı tcmızıtycıelc m:ı\'llcşt!rir. 

Sıhhat \'ckAJctıoln rubr:ıtmı baltdlr. Her eczanede bulunur. 

,-
Milli Piyango idaresinden : 
1 - 7Ağustos1940 aylık Piyangosu önümüz

deki çarşamba günü saat 18 ele Kadıköy F cner
bahcc Stadında otomatik kürelerle cekilecek· 

• 1 • 

tir. Bütün htanbul halkı bu merasime davet· 
lidir. 

2 - Bu çekilişe ait plnnın onuncu maddesin
de yazılı olan 40 adet bin liralık ikramiyenin 
de altı küre hirden çah§tırılarak ayrı ayrı 40 
numara dü~iiriHmek surctile çekileceği sayın 
halkımıza. ilan olunur. 

a. .. mamw · ...... lll!lllmmam ................. mallmli 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

.Motiırlu vcsaitın elektrik te.:ieatı tAmlratmda kullanılmak Uzerc JUı:u. 

mu olan ı i knlem elek bil> levnzımı açık ck:ılllme aurctflc rM'ltm n.Jınacak_ 

trr. T&hmin bedeli 1060 lira. 60 ku~ \'e ilk teminatı ô9 llr 64 'kunı~tur. 
Ş3rtnsme :r.abıt '" muıamcltı.t mlıdürtut-11 kaleml:ıcle görillcccklir. 

lbale 21-8 940 ça11amba hlliıu 11aat H de d.:ılml cncUmcnde yapıla_ 
caktır. Taliplerin ilk Lemin tı ma)(buı: veya mektupları ve ~tO yılınn alt 
Tieııret oduı vutkala:-ile ihale ~nU mu-yycn a:ıattc daıml ı>.ncUmcnde 

bulunmaları. (69S ) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı ~ ldaremizln .\nkarn RaşmUdnrtUğilmUze lm~h Çorrul tuzııısında 
1009 metre mlklı.bı tuzlu au istiap ı. b11lyctınl haiz olacalc 4 terııkUm ha_ 
\"Uzunun ln,,ası kapalı ur! usttıııc ckftiltm ye konmu~tur. 

ll - Bu fn~aa.tın muhammen bedcil Sl,ll:i,G4 liradır. 

ııı - Eksiltme evrakı Aııknrnda lnhi.sarl&r baamUdilrlUğUnclen ve la. 
tanbulda merkez bınasmdıı tuz fen ~ubesiodcıı 160 kuru§ bedel muknbl. 
llnde Lcdarlk olunabilir. 

IV - Eksiltme 20-VIll-940 sah gUnU oğleC:en sonra .Ankaradn ln. 
hliıarl:ı.r ba5mUdUrlUğU biııa~da miltc~ekkıl komisyonda yapılacaktır. 

V - İsteklllerln teklif evrakını ba\'i zarfa almdlye kadar beton havuz 
i~lerlle me~ı;uı olduklarını gbatcrcn \'C3olkalarmı koymaları icap eder. 

VI - .M.u\'akkat teminat mlktan yil.r:de yedi buı;uk hesabllc 23:a llrn. 
dır. Teminat için milli banltalardan alınacak mektup ile borsa rayiç fiyat_ 
ıarmda.n yUzde on be§ nolaanlle mini e0 ham kabul cdlllr. 

Yll - Tekli! mektuplıırmı \'C diğer evrakı havi zarflar uııu!Unc g!!rc 
mUhürleııdiktcn sonra illale aaatlndm bir ııaat evveline kadar rnakbm: mu_ 
kabilinde tcaUm edllmeUdlr. Poıta il .. gondcrilecek mektupla!'lll yine ihale 
saatinden blr saıı.t evı:el\ne kadar l.omi.syona gelml§ otmaaı IAzıındır. Pos_ 
tada nkl olacal~ gecikmeler nazarı ltiban almmaz. (6951) 

ÖSMANLI -BAI'fKAsı 
- - - \TOR!( ANONİM ŞIRICETt{ • 

, \TES!S ı:-~.Rl';f ll1863i 
St.tol'" ... ., T~rlrivP Cilmburifc:i

4ilr r.ıun•ldı mafi.ıl'f''ttıım. 
2191 Numıf.ılı 10/611933 tın."'ıfı k.ım:nf.ı lıJdılt rdılmı1t11 

· ı ~/61 l'IJJ r.ırıhlı 2435 Namır,fı Rr'3ml <üu:e J ' . l:=====================-
...... ,esı: 10.000.000.ınımz Lh'a9t 
tı.tırat eJtcal : 1.250.000 lngllla Lira•• • ... "' r· ~ -

' Tlrkiyenin başlıca $chirtnin .. 1 
PARIS, MARSILVA ve l'CIS'de ,. 

f LONORA v~ MANÇESTER'det .. -· . • 
MıslR7"°KtoRıs. vuNANISTArt tRAN. rRAK. Ftttsnrı 

\.re MAVERA\ff fROÜN"de. 

VUGOSLAVVA RUMANVA. VUNANISTAN. SURIVE. LOBNAN 
Merkez .re Şabded • 

1 _~_ .......... . ı 
fiı,.neri ve ~lth-Oünyada Acent.ı ve Mal\nir1tri.,!ırclrr 

~~ Her ocıri Banka Muameleleri ,.ıpar ' 

Hesabıl cı;: ve mm-'ı:ar lıes.aplan lıii: ıdı 1 
Tıcart 1'rediltr \'t' vesııı.ı. \ırt'dıltt J;C:a~ı 
T ur:C~ •e f"1!c~ mt'lr.lcke•!Er tlıcrıne k(1idı: ttr.cd•I 1$konıosı.: 
Borsa ~rlım. 
fsll11" ve tallvillı. altın ~e emru B:ennc ava,._\ 
SCnedıt ı.ılısı1ltı \'c s:ai~. 

[it vu:ıs~ıc t>ırlnı\'c.'I ~.ırıbrını haız kiralık>, 
·• l\~l•r Servısi 1:oırdır. 

. .. . 
Piyasanın en mGs.ıit şartLırH'e ( lnrmbaralt •eTa 1 

?:L'' k•mbar.asız) taurnf heu11rarı .. çıtır. 
• ~ 1 

~. ~~ 

~)hıbı: A~IJI L~ 

R;mldı~ı ~ Pr: 1' MI /1 A/nltwıır 

t.; ııııım ncşrı) alı ıdare edı·n: 

llrfik A fımtt St'ucngil 

!EMEK 
ııif!s hir.1 ~ yemeıı 

Bir Komprime Hayat Karşılığ;ıdır. 
ı:ıı sıkışık wnıunda siıc en buyuk ~ardımcıdır. l'alorl, gıda, lcı:ı 
\C il r. el lı ı!rnuınılan lnlntfn CdlCI nınhl.}Cll \C )Uksck C\"s:Jfı h:ıızdlr 

Mcıcırncl., btzc )D, buğd:ıy 'csaır corh:ılık konıprımclcrimiıi he 
l erde but:ıl>llırsinıı. 

ÇAPA; ARKA müslahzaratı 
M. NURi ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 
---------------------....... -------.. 
~--... --~ .................. ı... ...... 3~ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziı aat Bankası .. 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Su be ve Ajans adedi: 265 

Zirai ,.P ;e-., .. i her evi b-""'lm muamelel~r• 

Para birıktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

Zlnı.'lt Hnnkıı:Jmda kumbaralı \ ih r ız t.ruııırnı! h s pi nnda en nz 
fiO lırar:ı bulunanınrn srnedc 4 el fa ı: kil c k kur'a ile ~tdakl 

pl4.oa göre n~rarr.ıy da,ıül ktır. 

' Adet J.000 Llnılıl< 4.000 1 lrıı 

" ,, 500 ... 2.001 .. .. " 2j0 .. ı.ooo 
" 411 .. l OIJ ,. 4.00{) .. 

100 ,. 60 ,. :;.ooo .. 
ı:o .. 40 4.8(1(1 .. 
IGO 20 :ı.~oo 

DIKKNI': Hes<ıplnrmdıı.ki pnıııl r bir sene !cinde r;'l 1 radıı.n A~agı 
dU,mlycntere ikram!) c c;ıktıı'.:'ı tal dırdc 'O 20 fn:ı:lna.ıj lo \"erilce ktlr. 
l{ur'elar senede 4 dc!a: 1 EylQl, l B rfnciktınun, ı ~:ırt ve ı Hnzlrnn 
Uırlhlerlndc c;cl,Ucccktlr. 

' RMP && 

( KA YIP!..AR ) 
~~~~~---~~---

Yukacl- l!ttıs:ı.t ve Ticaret 

lfımu ti ariyr) 

930 

alnlnll çıkınae rmdan e 
mU yolitUr. "'3~ Ahm t • itip (3"07u} 


