
Manisanın ilk çekirdeksiz 
üz~mü borsada 

· '::;1~ ~. (~.A.) - Manisanrn ilk çekirdek. 
~ . u .~~mu_ bugün borsaya getirilmiştir. 
Cınaralı k~yu bagçılarmdan Mehmet Martin tara. 
ııa ha: P1.yaaaya arzcdilen bu ilk kuru üzüm bor. 

IE Y 
izınirin turistik yollarını 
Fransız şirketi yapmıyor 

. fetı tarafından merasimle satışa çıkarıl. 
~lJ ve beher kiloau 30 kuruşa tüccardan Enver 
ınar tarafından satın ahnmı!ttr. ÇARŞAMBA7AC.USTOS1940 q_ YIL:23 • SAYl:SlhJ 

lzmir. 6 (A.A.) - Turi&tik yolların inşa. 
ıını deruhte ettiği haidc halihazır vaziyetini üc. 
ri sürerek inşaatı tatil eden General Şit'lketinc 
tekrar işe ba§laması için verilen on günlük muh. 
}et diuı akşam bitmiştir. Şirket 11iç bir tarafta 
i:;:e ba~lamadığı gibi vi!ayctçe yapılan tebligata 
da cevap vermemiştir. 

• IDAHE EV1: Ankara Cad. lSTANBUt •Telgnt: \'AKTT'" Poztıt kubıısu: .ıffjıt Te!efrın: :?HlR ıYu.:ı • '.l'I~-, • 're.••) 

Avrupa 
• 

monroesı 
Yazan: ASIM US 

Amerikalıların Monro kaide. 
leri birkaç teae eYVel Japonya 
W•EK'lclan almmı9, "Aaya, Aıya. 
lı@ıındır" ,ekline lcoaulmuıtu. 
Ja1>4!n7ahlar Uzak Şark memle. 
ı.etlerinden A. ~ ve Aınerin 
milletlerinin alilalannı kesmelı 
içi" l'lirittikleri Çin harbmin asıl 
HDehin; izah ederken bu ka.ideyj 
ileri,. Mirü,..ıardı. 

Bu ckfa A vrupanm yeni niza. 
"'1'1clan hah11d ... bla rilanr 
.,ernleketlerine "'8Qıup sazete. 
ler Wr Avrvpa MOlll'OUİnden 
"-hMtmeye '-fladıler. 

.\merik&lılann ~)milel bir 
hukuk kaideıi olarak tamtmaya 
munff ak oldukları Monroe kai. 
deai Jibi Avrupab1ann da "AY. 
napa, Avrupehlaruuhr'' diye bir 
"-ide koymaları ve bu kai~~ 
lteynehnilel bir hukuk pren11pı 
ıihi ileriye ıünneleri doğru .ayı. 
l•ltilir mi? Börle bir kaide bizzat 
Avrupa memleketlerinin ve dev. 
loU.inin baqrünlrii beynelmilel 
'~İyetlerine uyıun düter mi? 

/\tnerika kıta11 vaktile bir Av. 
ı:..,. müıl9'fllekesi idi. Amerika. 
lil.., kendilerini Avrupahlann e. 
linclen kurtarmak için Monroe 
kaidesi koydular. Bunda eaaı iti. 
~ine muvaffak da oldular. la. 
tildi.Jlerini allerine aldılar. Ame
rilıada tnsilten, Fransa ve Ho. 
J•nda devletlerine ait olup kalan 
ufalc tefek müıtemlekelerin de 
·~ki hu harp ıanunda Avrupa 
ıle aWcalan keailecektir. Son de. 
f • Panamerikan kongresinde 22 
~ka aanlhuriyetinin verdiii 
k~ hu maluadı istihlaf eder 
I:~ 1öriinü10r. 
J-.,onyanın uAıya, Aıyalıla. 

multr'' demekten maksat lan ev· 
vel8ft AYnlfMl devletlerinin Uzak 
~ ~ ketrnek, on • 
... ')'erine 1adeee kendi nüfuzu. 

""~eı~innektir. Japonr• bü. 
~ -ı.,:: Aıya devleti olmak ııf at!.c lıı.d nda kendiıi için tabii bir 

a1or. 

, 

Askeri kuvvetlerin 
mesai birliği 

İngiltere ile Polonya 
arasında bir 

anlaşma jmzalandı 
Polonya aakerleri 
lqiliz ünifonnaaı 

giyecek 
Looclra. 6 (A.A.) - SaWıiyttt&r 

~h!lllerln öğrendlğine göre, dUn Po
lonya kuvvetlerinin 1.ngUlz kuvveUerl
ID tc~kl mesaili eııa.alarmı t.cablt e
den bir aakert anl&§m& imza edllmiı-
~r. • 

A~aımayı lngiltera adına. Çörçil ve 
~rd Hallfakıı, Polonya adma da Po
lpnya ba§veklll, ordu baakumandanı 
ye hariciye nazın imza etm\§lerdlr. 

tngntere hUkOmctı, I'olonya kuv. 
11eUerlnlıı mMra!lannı temin ~in ica· 
l'iedcn te.hsl!atı ''erecektir. Polonya 
tayyarecileri lngUtereye s-elen Polon· 
ya ırubay \'e pllotlan a.rasmdan alına
caktır. Bunlar lnglllz tayyarecileri 
hakkında te.tblk edilen muameleye tl· 
bt olacaklar, teehiuUnn İngiliz: hava 
kuvvetleri tara!mdan verilecek ve ta.-

(Devamı 2 incide) 

ingiliz f~losu 
Cebeluttarıktan 
Akdenize açıl~ı 
İngiliz tayyareleri bir 

benzin tatfiYe fabrikası 
üzerine 

14ton bomba 
attılar 

Nevyork, 6 (A.A.) - Tas a. 
janaı bildiriyor: 

4 Ağustos saat 20 de İngiliz fi. 
losunun Cebclüttarıktan Akdcni. 
ze açıldığı bildirilmektedir. Filo 
Hood zrrhlısının idaresindedir. 

Londra, 6 (A.A.) - :Hava ne. 
za re tinden bildiriliyor: 

Gece düşman tayyareleri İn. 
gilterenin bazı doğu • cenup böl. 
gelerine az miktarda bomba at. 
mıılardır. Ne h~sar, ne de ölen 
veya yaralanan vardır. 

Dün öğleden sonra avcılanmı:: 
Manı üzerinde bir dü§man muba. 

(Devamı 2 incide) 
----------·~------------------

Hasekide ~ - ev yandı 

Geniş mikyasta arazi 
terkedilmezıe 

Romenlerle 
anlaşınayacaklar 

Bulgar gazeteleri 
Romen dostluğundan 

bahsediyorlar 
BudaJMt!te, 6 (A:A.) - Nim 

reamt kaynaklardan bildiriliyor: 
Romanya, 1919 muahedeleri. 

n.in ibkası hususunda ısrar ettiği 
cıhetlc, Macaristanın iyi malCımat 
alan mahafili, yabancı matbuatın 
Bulgar - Romen müzakeratı hak. 
lcmda nikbinliğine iştirak etme. 
mektedir. Böyle bir vaziyet, 
Bulgar ve Macar metalibatının 
halli için muvafık bir hareket teş. 
kil etmemektedir. 

Trianon muahedesi burada ka. 
nuni bir esas olarak telakki edil. 
memekt~ir. Macar matbuatı esas 
olarak, Bclgrat mütarekesinin 
1918 de ta}in etmiş olduğu Ma. 
ros ve Szamos nehirlerini takibe. 
den hattı kabul etmektedir. Ma. 
car ekalliyeti bu hattın gerisinde 
kalmıştır. 

Macaristan şifayap olamıyacak 
bir yara asmayı arzu etmemekte. 
dir. btediği §ey, Romanya ile iyi 
komşuluk miinascbatı tesis et. 
mcktcn maada, bu memleket ile 
olan münasebetlerini .daha ziyade 
iyileştirmektir. Maamafih ol. 
du~ça vasi mikyasta arazi terki 
olmaksızın. memnuniyctbahş bir 
sureti hal beklenemez. 

(T>wamı 2 incidr) 

Yeşilköyle Florya arasında 

Trenle bir kam· 
JOD çarpıştı 

Tophanede de iki otobüs 
müsademe etti 

Dün Ye3ilköyle Florvn arasında 
tren yolunda bir kam.yonla tre~ 
çaTpI§mı.ş, iki ki;:i ağtr olnrak ya. 
nllanm~tır. 

':~ka ~üddeiumumilise haber 
vcnlır verilmez, muavin Turgut 
hemen hazırlanan bir trenle va
ka ~·erine tnhkikata gitmiştir· 

Ra.myonun numara.'lr ve sahibi 
ö~rcnilcmediği gibi yaralan·an ~· 
forlc, amelenin de kim olduğu an· 
la.stlamam13t.Jr. Her ikisi do bııy
g_ın bir halele Cerrahpaşa hMtanc
mnc Yalınlmı.<ılardır. 

. Aııla.şıldığı~a göre kaza. kam. 
Y?.n~n geçitten geçmek ~lcmcsi 
Y.uzunden olmuş ve birdenbire. gö· 
rUnen trC'n bütün hrııyln kamyona 
çarparak parçalamf§, 20-30 met· 

re sürüklcmiı:tir· 

••• 
Bugün aqam üzeri Tophanede 

iki otobfuı ça.rpışmıı. ikiııinin de ön 
kısımları parçala.nmıJtır. Otobüıı· 
le.relen biri Ça.rıamba. - Mecldi}·e. 
köy hattında işleyen 3061 numa· 
ralı, diğeri de Maçka - Süleyma. 
niy.ıı hattında i§leycn 3110 numa. 
ralıdtr· Tophanede arkadan yeti
tıen 'Maçka ara.ba.sı Mecidoyeköy O· 

tobü~linU g~mek istemi§. diğeri 
yol vermemi§, buruı. rağmen Mccl· 
diyeköy a.ra.bMı gaza ba.srp gc~e
yo M\~mJftır. l§te kaza bu 5rra. 
<la vukua gelml,cı. ikisinin do ön k~
snnla.rı parçalanmı~, insanca bir 
zayiat olmam13tır-

~~il"Ya ıelince, manzara 
baZ ı.,,ır. Avrupe devletlerinden 
mo.iı. ft1n Afrikada, Aıyacla, A. 
iu hal et.. ••. ll1iiıtemleke1eri oldu. 
den lü \el.il.er lata devletlerin. 
teıntekç • l'Dlan burada ne müs. 
dııl e11 vardır, l\e de böyle bir 

11 ;.:•n "'-rdn-. Avrupa kıta.. 
tı.lde "A Avrupalılanndır. Şu 
dit. erta vrur, Avrupalılanndır'' 

' Evvelki gece sabaha kar§ı saat j rünün evi de kısmen yan:nrıtır. 

20 ağustos salı günü açılıyor 
30 gün 30 gece devam ede .. 
cek eğlenceler. hazırlandı 

ah Y• ır kaide koymaya 
~ir ~ e~ıen mevcut olan fiili 

. ~ıyetı ifade e•--•- d ~ ·ı . 
J~ ~- e~ ~-

FaJrat 'h A 11\ı verciler "A vruJ>C!, 
ru \'1'\as-Jılanndır" demekle Av. 
~:*"~'ketleri Ü:ı:erinde kıta 
~ -..,1 devletlerin ftlikasını 
ittin icla.~i~, ~ vrupadaki millet. 
lcrini ta . u utlannı ve :rejim. 

1tn haldruun k.ıdilerine 
(Devamı 2 rıcldcJ. 

3,30 da Hasekide Hobyar mahal. Polisçe tahkikata devam olun. 
lesinde bir yangın çıkmı~. 6 ev maktadır. * • • 

Bir Türk her aene 
Ha va kurumuna 

tamamen. bir ev de kısmen yan. 
dıktan sonra itfaiy:_ ~arafmdan 
güçlükle söndürülmugtur. 
Yangın Sebz;c.i sok~ğında Mus 

tafa adında birıaıne aıt bulunan 
14 numaralı evin mutfağından 
çıkmıt ve derhal büyüyerek ctra., 
fa yayılmı~tır. . 
Yangın sonunda Güzel Sebzecı 
k ~ da Cemalin ıo, avukat 

so agın ş··k 
Şcv".ıeetin 12, Muıtaf~nın 14. u • 

.. .. 16 bu ıokagın arkasm. runun , d . 
diki Helvacı çıkmazında a ımam 
Hüseyinin 23, hmailin 25 ~~
ralı evleri tamamen, bakk& Ş • 

1200 lira vermeği 
taahhüt etti 

Dün bir de yangın baılangıcı 
olmuş, fazla sriayetine meydan 
verilmeden söndürlilmüştür. Şiş. 
lide E§refefendi sokağında l 66. 
168 numaralı Çitupisu'nun evi 
arkasındaki · atelyesiııdeki kükürt Kadıköyde Göztepedo oturan "' la· 

mloln oe,rlnl iııtemlyen bir vatanper· 
ocağından çıkan alevler sinema ver Ttlrk ha\'a kunımu lııtanbul şubc-
ıeriilerini tutu§turmuş, atcı bu. sine mUrac&at ederek mllll hancıll{;"ı 
radan tavan ansına geçmiştir. Bu mızm mki:afınll bir yaroım olmak u. 
aırada evdekiler ateşi görerek zere 1200 lira yatırını~ ,.e bu p&."'ll}, 

4ondürmUtlerdir. her sene \'ermeyi taahhüt etmlatlr. 
Evin 2500 liraya aigortalı oldu. İttihadı ı.mıt Sigorta ntrketl d~ her 

ğu anla~ılmı§, tahkikata baıtan •. sene 150 Ura verme); taahhüt tıtrnl.f · 
m~ttr. Ur. 

lı.ınir, 6 (ltusuııi) - 1''uar saha.sın· 
dn bUytlk bir faaliyet devam etmek· 
te belediye, reisl yapılan blt%1rlıkları 
ve alelflmum in~at ı,1erlnl tetkik ey. 
lemekt.edlr. 

Son hazırlıkları tamamlanma\t Uzere
bulunan İzmir fuarı bu sene her ba· 
kırndan lzıntre gelecek zıyarctç:ncrl 
tatmtn edeeek otuz glln otuz ;ece de· 
Yam edecek eg-ıenceler ı:Jyarctçllcrl 
m~ edecektir. Bu r:cne fuar"- bll
hlla8& )'e.r.i spor aU~sc.sclerl ilUhak 
etm1tur. Fuar i'ilnlcrlnde d-;ılgı.ın bir 
8l>01' P~mı tlıtbilt •ctılecck, f~hlr· 

ter arası temsıh tut.bol müsabs.hatarı 
Y•Pılacaktır. Tenis ve yüzme musa
bakalnn lç!n de programda ı;t-niı b.r 
yer &), :lmtştır. 

J.'uarın açılma töreni bazırlıklırı 
da l!erleml~Ur. Malı:ım olduğU Uztre 
Fuar bu sene KUlt.irparkın ı.ozan ki· 
pısmdo., 20 Ağustos ulı gUnU a.ut 
1 de a<:ılncaktır. Fuan kimtn açacıt;ı 
hakkmda bımUz maıcımat mevcut de· 

ğildir. cak _.. 
Açılııı mera.sımındc ı:.wun• 

\'ata davcllye1ert rönd"ruıneye b•:· 
ıanmı~r. 
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ROMANYADAN I . ' ~ ika matbua ! 
70 ·ngiliz mühendisi ıng e eye 50 

daha cıkarılıyor estroye 

C/Ja,ıo,af• r tucid<J 1 
Sofya, 6 (.A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildh;iyor: 

ekiller d"n akşam l Amerikada 
nkaraya döndüler 1 Müd::;;tU:d!ram• a 

I>ilk~, 6 (A.A,) - P.N.B. bUdlri· 
yor: 

I!Ukfunet, CV\'*.l; şeı konsorı:oyo- veri 1 m e Sinde 
ınunı:ı. ıncns:,ıp bllluımn .A.stxıı Romo.ı:ıa 

!Jütün Bulgar gazetelerinin bel:§ 
ma1:'1lelcri Bulgar • Romen ihti. 
lafma pek yaklnda b:r tarz:ı hal 
bulunması ve iki l:om~u memle. 
ket arasında dostluk müıuı&Cbct. 
)erinin tekrar tesisi arzusunu ak. 
settirme!;tcdir. 

petrol !JirkcUnden 70 lp~mz mUhcn- s a ııı edeyo 
dis.tnin vazi!csinc nihayet ,•ermesini ı 
btcmlştır. Harckctlcrlndc 1nglll%1ere 

ı.lcrh3l bir vize \"Crllcecktır. Sabık harbiye nazın 
Hiiklımetin nrganr <ıilan Veçcr 

gazetesi ezcümle <liyor ki: 
--tJ..--

·talyanlar 
Fransız Somalisini 

i~gal ettiler 
Kahire, 6 G(A.A.) - Resmi 

t::bliğ: 

Somal • 5 ağustos • Somatinin 
istilası 4 ağustosta b;ıglamıştır. 
Düşman üç kol.dan hcıre~:ct etmek 
ted!r. Bir kol Odv~ma bir diğeri 
llargci~ ~üncilsü de Qıırgnra 
isti:t<:metl:rine tevcih edilmiştir. 
rrarıs:ı Sorr.alhinin dü~nıcsinc 
rağmen bıra ... e ha,•a kcr.·etleri. 
miz bu ileri harcl:etiııe mukavc. 
met için tc:~şl·ilntlandmlmıştır. 
Diğer cephelerce i~~ra değer bir 
l.arcket yoktur. 

oJon a .. İngiliz 
askeri birliği 

( 8G§tarofı ı i11cidc) 
limleri de bu ı uvvetıu tar&tmdan t.
mlıı cdUecekt!r. 

'On!fornuıarı hıgtllz Un!tormasmm 
aynı o:acııl:, yalruz Po!o:ıya. i§arotlnl 
llamfl bulunscakbr. · 

Po:oııy~ kara. ordu.ıu ukerlert ı,,,. 
gilteredc vo artıı do :ııdakf kıtaat ara
&ınclau W:naeak, lngUtcro lmıllıg-ı da
hilinde ikamet eden ı•oıosıyıı. va.tu· 
d~ları Ue dlğcr memlo.lteUeroe.:ı gel(> 
cet. gtinUll:ıteı> arnem~ almacoJrtır. 
llu askerler mU.rıtakll ve hak1mlyct hu 
l·ukunu haiz :roıcmya cuıxıhurlyoUnl.n 
ordusunu tc:kfl edecek ve Polo:ıya ku
man~hnrnm \~ mUttete: orduların balJ 
ku?rul::ıdtı.nı ~tile c.Ie lngillı; JJaoku. 
mandanhğ'm:n emrb~ harelcet eden 
tek teıe~kül olccnJctrr. 

Kara " hava. ordusunun 611°bf.Y ve 
erleri Polony:ı. eumhurtyetlne ısadakat 
yembı.l edecelderdlr. 

ingHiz filosu 
• ( Başlarnft 1 incide) 

r '' ~ tayyares.i dü§iirmüşlctdir. 
:!u s~rctle dUnkU muharebelerde 
tcıbrip edilen dütman muharebe 
tcıyy relerinin adedi 4 e ba1iğ ol. 
mal:tcı.dır. 

Londra, 6 (A.A.) - Hava ne. 
?.aretinin istihbarat scrvi6i, pa.. 
~ar akşamı Sterkr do'da bir ııun'i 
benzin tasfiye fabrikası ~rine 
yapdan baskın hakkında §U ma.. 
lllmatı vermektedir: 

Gece yarısından pazartesi sa. 
bcıhına kaiicır İngilia; bombcırdz. 
man tayyareleri fa1brlkanın üze. 
rinde uçmu~ ve yliksck infilak ve 
i~tial kabiliyetli 14 ton bomba at. 
mışlardır. Yangın bombaları de. 
polardan. sıun petrole ateş ver. 
mi~tir. 

ilk hücumda.n yarım at sonra 
tayyarcc:ilcr yan..gmın gcni~ledi. 
ğini görmüş ve bomba atmaya .de. 
vam etmi~lcrdir. 

Bar.kının sonuna doğru alevler 
sür'atle ra:rılmakta idi. 

Londra, 6 (A.A.) - İngiliz 
hava nezareti· bildiriyor: 
Bombardıman tayyarelerimiz..öe 

dün gece HoJanüa ,.e ~inuli Al. 
manya üz:crindc usaral:: askeri he. 
cleflerc taarruz etmişlerdir. Hil. 
cumlar bilhassa Vismar, Kid ~ 
f!ambıırg üzerine teksif edilm~ 
tır. 

Bohum, Hamm \'C ChipoI cm. 
tia garları ile tayyare meydan. 
lan d bombardıman ~llmi§tir. 
Blitün tayyarelerimiz dönıniif
lcrdir. 

J..ondru, 6 (A.A.) - Pazartui g1lnQ 
öğleden sonra Eutanglla mmtakunı. 
da Wr cahil k6ytlnde wkuagelon bir 
Jı1fil!k bazı nladdl htısara sebebiyet 
\•crm~Ur. ldUtcadıUt ah'il· yaralılar 
\Ordir. 

l..ondnı, 6 (A .. ~.) - AmtraUık. 
Ma."!Oue Wnindckl mayn toplıyan 
tal:kçı gcmlatn1n bir dU,ıruın mayn!De 
çarparak batb#UU tebUg etmwUr. 

1tıılyllda lıfr :mllhal, G (A.A.) - l
lalyan ordusu umumt ı ~ 
58 :numıu-al! tcbli&l: 

Malta. ısc:mamnda taarruz! bir kq1f 
uçu:a csna:mıda avcı tayyarelerimlz 
dll§tnanuı nvcı tıı.yyarelenıc mllhare
bcyo gtrt~ ve btr dllfımıın tanıır-W 
dU§Urmu,,wr. BlltUn tııyynrclcrf.mlz 
tısleriııe daıu:nllfılerdir. 

Ş.lmall Atrikada Uarl unl".ırlıınmu 
:Blıtgaz! hududuı;ıun ilcr.l.slnde Ç"iriıtik
lcri bir muharebe ncUccsiııcle dil.Sm&D 
bozguna ~br. lkl lıUcuın ara
hnBl lğUnam edllını,tır. 1Dter Jki ara
ba da tn}ırtp edilmiştir. 

Şark! Afrikada kebif tayyareJerl
m zden biri d(lrun~iftJr. 

dedi ki: 
H az:ıı·lanmamış bir 

Amerilca 1r.cdeniyetinin 
sonu demektir 

l?a.5foe;fon, G (A·A·) - Ameri· 
ka matbuatı, sin hnddini dolduran 
destroyerlerin Amerikn tnrnfındnn 
lngiltereye göndcriinıelerl IUzu -
m1,lllun sebep:eı İlli iı:ah eden ıııa
kolel<>rle doludur. 

Cumhurlyc:.ci 1.ılr gazetenin ıın.,_ 
muharriri 10 Jdı:idc do1nızıınun hin.. 
si rıebcplerlc bu gemilerin gönde
ıilmclcriu! istcdiglni !:l.1--..ıı.t böyle 
bir karnrın :r1i'Jl nıenfantıcr sebe
b1lc nlınma!I turıırrıunu 113.vc ede. 
rek diyor ki, et<'r !:ısııterc h&rbJ 
kuanırsa Amerika ~IG.lılnnma 
progrsıntna ve kura uaum il as
ker foplamc :projt:'cıinc nihnyet ve~ 
rccl.'ktir. 

İngllt~rc~ c 50 dC'stroycr gönder
mekle bu mrır.lcl:cUn bek~mn yar 
clıın ederiz. Bu :ıurcUc de bfiyUk 
mlidr.!ııa tedbirlcr..nc ihtiyacmı:ı:z 
olm:ıı;. HJı; b!r sigortr. J-adnr ucuza 
mnl olmnmwtır. 

.Aynı baamuharrlrin ilL.vr. ettiği
ne göro, kongre bu hWJwıtn bir kn. 
rıır fttihıu: cdemiyecelı:tir· Harekete 
germek B. Rur:vcltin vnr.ifeeidir. 

l)i tanınmış :;-ar:etocllcrden VaJ. 
ter Lfpman dn destroyerlerin !n. 
&Utercıye dc\Ti lchlndcdlr· 
Diğer taraf tan .ton ı~anlarda 

tmnıımfle irifirat{:r olım Vn.şi.ngton 
Post gazetesi de funlaıı yamıakta· 
drr: 

"General PeJling farafmdllll 
harp genıllcrimJzi lngiiWere vo.r
ınemtz hn.kkmda yapılan tekll!i doğ 
rıı bulncalı: olu."f!:ık tabintile en iyi 
gemiJerfmld ve en silnıtıi tny~>a
relerlınizi mllrettebn.tklarllc bcra. 
ber g~ndenne~i kabul otmJv ola. 
cağız. Halbuki .Amerika donıuuna· 
er biltüıı muhriplerine ınuhtll.ç ol· 
dukt.ruı başkn. daha fazlasmn. dn 
muhtaç blr halde bUlunmaktadır. 

En nihayet d~troyerlcrfa nakll. 
ni Almnnyanın lıasmanc bir hare. 
ket asymı:ınından dıı J-orlnılmakta. 
t!ır· Bu tnkclltde Almanlar muka· 
bele bilmlsil leclhlrleri alacak ve 
Birle!!ik clo\•Jctkrl rarbn sürükle· 
yeceklerdlr ,. 

Sı:ı.b:k harbiye mü'lt~arı bugUn 
irat etUği blr nutukta haırrl:uıma.. 
mrş blr Amerikanın nmleniyclin 
eonu demek ol:ı.cağmı töyleml~ ve 
mukaddos bir '•azlfcmiz vardır· Q. 
nu yapmaktan çeldnemeyiz.,, 

B· Conson hiltUn Amerlkayıı. hl. 
tap ederek Ameıllcnlıları mlllt mil· 
dn.faa ile garp ynrun l:ürcsinin 
vahdeti lehinde çal~mnyı:ı. ve yir.e 
çal?Bmayı:ı. davet ctnıiatir. 

Linclbergo scnnwr Pcpcrin 
ct\'GhJ 

l"a.ıcgton, G (A·A·) - Lind· 
berg ı;eçcnlerdc bir nutuk söyliye. 
rck Aınerilmmn bir Alman zaferin· 
elen korkmnsma. hiç bjr sebep ol. 
mndığmr aöylcmfştı. Dcmikrnt se· 
ruı.törlcrden Pcpcr scnatod9. bu 
nutkn ceYap vorerck ezcümle de • 
miştir ki: 

Bir ltnj; srıat, Wr kaı: hafta veya 
bir k:ıç nyzarfmd Aınedka mille. 
ttnin Amerikndnki be§incl kolun 
reisini mi, yok.sa general Per.ıı
hlng'J mi takip edeceğini karar.tas 
tmnak vaziyetinde kalma•ı mum: 
kilndür?. 

İki millet a.raıand i C1lki dost. 
hık slyasi hatalar U.Z~rine 25 sene 
inkıtu uğramı!ttr . .Bulgar mille.. 
ti şimal kom~usu hulcktnda daima 
dostane hissiyat beslemiştir. iti. 
matsızlı:k devri nihayet bulmut
tur. Avrup~da yeni bir ııiıam te.. 
essüs edeceL-tir. Bunun tesiri do. 
fu • cenupta da kendini göster. 
mektcdir. Buna binaendir ki bü. 
tün Bulgarlar Tunanm pek ya. 
kında Br.lkan mil!etlerini ;nrıeg. 
tiren bfr bağ olacağını ümit et. 
mektcdirlcr. 

Elovo gazetesi de ıu ntrrlan 
yazıyor: 

Romenler iki memleket arasın. 
düi ihtilafı kilçük bir kompro. 
mi b:ıhasma hal imkanına maille 
bulunuyorlar. Bu sebepledir ki, 
Bulgar milleti Romanya ile mib. 
takbcl münasebetlerini nikbin o. 
larıık mütalea etmektedir. 

Klodius Büln·e!c Geliyor 

BudapeitC, G (A.A.) - Haya3 
bildiriyor: 

Uç taraflı Münih cnlllÇJMSl 
Macaıiztan eiyasetinin esasıdır n 
Macaristan bu c:ıa.atan bir par. 
mak bile aynlnuyaea.1ctJr. İyi ha. 
ber alan mahfiller, Romanya mU. 
nasebatı mesele5inde Macar nok. 
tai nazarını bu urctlc tarif et. 
mektcdirler. Macar • Romen mU.. 
r;akerclerinin Roma.oyanın fcv. 
J:alade murahhas Boıs.oyilc Maca.. 
ristanın Bükre scf irl Bıırd~y 
tarafından idare edileceği zanne. 
dilmektcdir. &his mevzuu ola. 
cak meseleleri ~ından bilen lbu 
;ki rnurahhasm müz~ercleri s-ok 
kolaylaştm~cağı tahmin edilmek. 
tedir. 

Bulgar ve Macarlann Roman. 
yaya k'U'Jı erdettikleri talepler 
me5elesini:fo Almanyaıun noktai 
nazarını Romenlere hatırlatmak 
vazifesini aldığı ıaMcdilcn K~ 
diusun Bükreş seyahatine de e. 
heınmlyct verilmektedir. 

Bükre~, 6 .(A.A.) ..:.. D. N. ıB. 
bildiriyor: 
Romanyanın Roma sefiri 13. 

Bossoy dün ak~amdanberi Blikrq 
tedir. Vaktile Roınanyanm Bu. 
dapeşte sefirliğini de yap.nu~ olan 
B. Boı;soy Macar hükumetiyle, 
Macarisatnla Romanya arasmda 
ki münasebetlerin kat'i surette 
hal!inc müteallik müzakerelere 
başlamak üzere Peıteye gidecek. 
tir. 
Trruısih"lUlya Uoıne.ılleri .iilmcslnl 

bUlrler 
.Cükreıı, G (.\,.\.) - TransUv&nya.b 

olan ıın.bılr Ucnret nazın Valerlan Pot, 
Romanl& \'e U'n!vcrsuı taz:ctelerinde 
b1r :mtıkale n~redcrek, ezcümle cun 
lan yıı..-maktadlr: 

" - 'l'nulatlrnnyalılarm fazla 8§UJ 
giderek nıemlektUn mcntaaUııe haltı 
getlnıbllecelt harekeller4c bulunma 
smdnu kimse korkmıunatıdu'. r..u: an 
laYI§lI ve uz:l:ı§IC.I in.sanlanz. Devamlı 
bir .ııuJb tesisi iç.in Jcabcden tıırelerl, 
ıııımlınJ bir tıurctte araıruıga ama.d&o 
yl2:. Romanya ile ldıı.carirtAnm ara
larmdald bln?eroo scnedenberl devam 
etmekle olan mtlCAcleleyc nihayet ver· 
m.elt isteriz, takat Ronuuıycnm alya.ıd 
\"ahdcUnin lbWJni ve bir tek Romenln 
ecnebi boyunduruğu nltma cfrmcsint 
ltıı.bul odeme)1z. 

1Wlt &r%Ularınuı; ve ıwniml :sulh• 
-o--... pcrvcrllgimlz hudutlu lıarlcindt dbl· 
RUZV ELT leylcllcr bulmazsa, Transllvanyıı. katı 

k:ırıı.rmı mUnaslp zamanda vcrcbllmc-

l•Dgf' lieı•e ye f ·d ııdir. Trıuısiıvanya Romenım, haklan . · ornı o ve rnlllt \'ahdet ve hOrriyetleri için lU· 
mcs!ııl bilirler. 

muhri i gönderil• Kongre azasmo gelen mektup. 

mest.. lehı.nde 1ar bu salış lehinde bulunan seçi-
. ciletin 3 o kllr0t 7 nisbetinde oldu· 

b 1 ğunu güstermektcöir· 
U unmuş \'ll§fngton, 6 (A·A·)· - Hariciye 

miistqan Sumner Vels, general 
Y:ı~ln(;'ton, G (A·A·) - Ccnc- Pemung'in !.ngUtereye torpido 

rnl Pershing tnrnfından, mliddetL muhribi gönderllnıem hü..kmdıı.ki 
ni ikmnl etmis destroyerlerin !n.. tavsiyelerini nuan <lfkk.ııte nlma. 
gfllereye satılınası l hinde s pıle.n smı ve ciddi bir tetkik mevzuu yap. 
bcyaıınt bu mes-0le.)i ~ıih bir su- mağ1 lüzumlu gördilGUnü matbua· 
rotta Ameriknn milletinin önUno tn bildirmiştir. 
koymlltiblr· Demokrat parüsln.dtm senato a-

Bir çok miişnNUer bugün bu za.sı Vehler, bu teklife muh i! ol
roesele.nin me<ıburt askerlik kanu- duğunu ve bu hareketin "haroc 
nundan daha ınilhim bir mahiyet doğru bir adım teşkil edeceğini., 
alabilece~i k:uıaaUndedirler- matbuııtn beyan etmiştir. "Dikkat 

Blr gazetenin idclirunruı göre B- etmezse, rcl:t intihabmdnn evvel 
Ruıvelt bugünlndc hwsu.si 'bir haroe girmiş bulunacağız.,, sözleri. 
muha\·cro esn:ıBrnda lngiltercye ni de llii...-e eylemlştlr-
destroyer satınanm çok l"hinde ol- Diğer tarafü:.n yine clcınokrat 
duğunu bild!rmfa, fak11.t bu lıusın!. partlıılndcn .senato aııısı E· I..ee, 
ta cumhuriyetcilerin milzıı..nereUnc mezkur teklifi yüzde yüz tak\iye 
maıhar olması icap ettiğinj ve ınU_ ctmi!J ve hatta 50 torpido muhri. 
uhereU> hnkkr d'.l ol<luğunu ila\'C binin scl:r~a ithal f'dilmesinin rou· 
P:"li>n:l•tir. ı '\:ar.:. ol:-":ı:~ını "": 10n f" lemi:t.ir. 

Bir :ınUddettenbcri şebrimlı;de dikten ISônra meriyete girccelrlir- Sabotaı meydan~ 
ibulunrunltta olaıı Dahiliye Veklll Anlaşma mUddcti bir senedir. MUd l ld 
lılıll: Ö::trak. ?.1ruuif Veklll Hasan det bitmeden üç ny evvel iki mUkfL. ÇI tarı 1 
Ali Yücel, Nafla Vekili General met ticari mUbsdelolerinin yem . . _ ..1 • 

Ali Fuat Ccbesoy dUn ak§alll]d tanzfnı es:ı.slannı lınzrrlamak üzere V.npnaton, 6 (A.A.) - Fı:ı;ır 
trenle Ankara.ya dönmUıslerdir· Ve.. temnsn geçeceklerdir. ra1 tahkikat bürosu ~efi Edgt 
killerimlzi liayd:::...'Jl3Şa istıuıyonUll. .Alll!J,§m:ı.ya. bağlı ol:uı üç llate Huver ~ylediği bir nutukta ;.. 
c1a vali ve belediye rei11l doktor vardır- Dirlnci listoyo göre AlıııaD. merika müdafaa programı aı.e · 
Lütfi Kırdar, Emniyet mUdUrU yayn göndercce~iıni.t mallar \'!Ull- hinde Sabotaj hareckt1eri mcydll• 
Muzaffer Akalm, 'Univcrslte rek- Jardır: na 9kanldığmı l.ıildirmi§tir. Sıı· 
törU Cemil Bllsel ve clııireler erkfı· 1200000 lirahk arptı, 5000000 botajcılar tayyare motörlcri~· 
ru uğurlamL5trr. Maliye V<'Jdli Fu· liralık darr, 1500 bln liralık yağlı ıımpara toru ve harp gemilcrLnı:1 
&t Ağralı <la 15,4.5 trcnile Ankara.. tohum, 1500 bin liralık r.c)1inyağI, makinelerine de tahrip edici nıı-
yıı <'lönmU~ttir· 300 bin llrnlrk prina yağı, l mil· den koyrms§lardır-

'::::: ::: Yon lirntık tiftil·, !50 bin liralık ke. 
Anknra, G (Hasw;i) - BUyük çl kılı, 200 bin liralik :mnpara, 40 

Millet Meclisi yarın ııaat on beıste bin liralık keten, 30 bin liralık ipek 
toplanacak Türk - Alınan tic&.. döküntüleri, 1 milyon liralık derl, 
ret anlaşması hnkkmdnki kanun 600 bin llrahk palamut, 600 binli.. 
JAyibrulnu mU.'lUı.celiyeUc nıü::ske- ralık p&lamut hult.Baar. 
re cdeccktlr· Anla.oma lıahkmdaki Bu listenin kıymet yekQnu !l ınil
lfıyiluı buglln Hnriciyc cncUmenln· yon 230 bin liradır. Bu birinci lis
de görUşülmli~tür· teye dahil Tilrk mallarmın ihracı 

Anla.:.may1 t:itbik !çin muhtelit takd.iriıide Tllrkiyeye sevkcdlleccl: 
bir komite t~kil olunacaktır· nıallar nraa:nda 29 o.det Krup lo. 

]lfemel arazid, Danzig, earkl kofot.ifi, demir köprüler, 118 yolcu 
Prusya vi!Ayetl<'ri ve Katoviç da· ve ytilt \•a.gonu, muayyen fabrikalar 
hil olmak üzere Ral şta.n gelen v .. için maldncler ve yedek parçalo.r 
ya oraya gönderilen ır.n.llar, AlDl&D. varoır., Çimento fnbrll<ası .nıaldne,. 
yadan gclmi.:J veyn oraya sönde· lerl de bu n.mdaclır· 
rllmlş a.ddcdilcceklir· Anlacmaye bağlı ikinci u.mdo 

It:lrştlıklı ihracat srraınnda bir Alıuanyaya aevkedilectk Türk fllal
buçuk milyonluk bir fark olursa lan :ırasında 7 milyon liralık Hl
alaeaklı momlckct ihnı.co.t.t dlll"' tan b8.§ta gelmolrtedlr. Bu liBtere 
durmak h&ldtmt h8.lz olıı.caktlr· dahil dlğer ihraç ~ddelerimiz euıı.. 
Anlaşma ild tarafça tMdlk edil· Jardır: 

Peynir, tau ''e konserve balık. 

l A R bakla. ve nohut, lt~ycmi, kepek ve 
. ktl:ıpe, paçavra, yonca, balmumu. 

8Gl 0000 liralık bir kıymet fCade J AP O 
( BQ§tarafı ı incide). eden bu llırtcdekl TUrk malların& 

mukabil Alrnıınyadıın gelecek 
mallar anwnda :muayyen ordu le. 
vumıı Tndyo istasyonu ihUyı:ı.çlan, 
cerrahiye teaf.ıı:ılt, cerrahi fiJeUer, 
M.gara küğrdr, dnvıet m:ıtbaasr fh. 
tiyaçları, mua.yyen fabrikalar için 

tafU' bir lıııttı hareket .kabul ede~· 
~ fld TO ebııt Ur. 
Jnpon CfkAnuınnmtyesl 110 d\'13UnU;roı" 

~·okyo, G (A.A.) - Japon matbua.. 
tı ,.o muhtelit nuı.hfWer, Brltı:.."lyıt. Juı· 
paratorlu#l'Ul1dıı tevki! cdl\mlo bulo
nnn bUtUn Japon tcbe:ı.smm tabllyo
ıruıı temin için İngiltere aleyhine ffd 
c1etıc Jı&reketc G'eçllmuinl talepte 
devam etUkleri halde reınn1 makıun.
tarm takip ettiği intizar l!lyaııeti C!· 
Un µmumiyo ilıerlıide t.eıkln cdicl 
bir tcıılr yıı.pmaktan baU ltdınıunı§tr. 

:Miı:U~ kump:ınyıuımm Londra fU• 
besi :n:.UdUrü P.. Uaklharanm serbest 
brraküdığın:ı dair gelen haberler, mcv 
.cut ;ergtnllğ\ blraz lınle eUnt, ~b1 
görlhlmektedlr. Ho.::ıgkonc Hmaıunm 

Japon gemllcriııe 1'cpatzıacagm& dair 
tıktı.nlan haberle: burada n!.abi bir 
.U'k<Uı ile karşılttnmıı>txr. 

Fransız sahillerine 
Y erle~tirilen toplar 

( /Jaşlarafı 1 indde) 
J40ndra G (A·A·) - Bu aa.bahkl 

gauteler' Almanle.rın DUyUk Brt.. 
tanyayr istil{l. lınkanınn ınalik olup 
olmadıkları mesel~ini mlitalenya 
devam ctmcktedirleı·· 

Buraya. gelen mr.?Ctm:ı.ta göre, 
dilş."llnnrn bu husustnld haınlıkla
rı pek ilerlemiş olmakla. beraber 
benUz ikmal odilmcml6tir. 

Uzun urun toem.mülden sonra 
bir hUkilm vermek imkinma malik 
bulunchıklarmt ıanncdenlcr tecrtı. 
benin on be~ gUn içinde yapıla.en.· 
ğuıı talunin ctmektodirler. Bunun· 
l& beraber bu hwrhklarm <liğer 
blr rnrnto.kada ezcümle yakın şark.. 
ta herhangt bir lıarekct giı:lemeğe 
nıatuf blr hile olmru5r da müstebat 
değildir. 

Askeri kılaların ihracı için pla
nörlerin kullanılması mümkUn ad. 
dolunmakfııdrr. Bunlann Mnna de· 
nizi Uzcrlndc Yunkers nakliye tny· 
ya.releri tarafından yedekte çeldL 
mesl ve hor Yunkenıin iki "~ya dıı· 
ha ziyade pl&nBr çekme!tl muhte. 
roel ~ürUlmelctedir-

Maliimdur ki A.lmı:uıyannı mühim 
mllrtnrda pli.nörll vardır· Bunb • 
rm her biri altı ill ıseklz ~ tac5ı· 
yabllmelrtedir. 

.Motörsüı tayyarelerin en büyük 
faydası gUtllltU.süz U!:D!alarI ve on 
metre ınurnbbu gibi kUçill; bir sa.. 
ha llzerinde yere JnCbHmelerlndc .. 
dir· 

Deyli Telgraf, :Alman Jiaztrltkla.. 
nnm Baltık denizinde ve Holanda 
ile Belçika kapıla.nnda. giılieo de
vam etmekto olduğunu yazmaJcb,. 
dn'· 

Nüçük nakliye g~milerinln Ki.. 
yel kanalı \•c lsknjernk yolu ile Şi. 
:mal de!ıi:dnc gönderilmeıl kolay
lıkla. ınUmkUndlir· 

ı>otonya ila ya.puan Mkeri an
la.§ma.dan bahseden aynı gazete çn 
S11trrları Joazmskte.dlr: 

BUyilk Drltnnya, nihai besnpl~ .. 
nıada tesur ,.e tıadık Polonyııya ö. 
deme~e mccl>ur olduğu borcu el • 
bette unutmryacaktır· 

yedek parçalar vardır· 
Üçilncü listede jse t'!!t b~ 1 

milyon liralık ccl'\z ve fındık ve 1 
ınllyon 11.rnltk Uzum gelmektedir. 
Uç milyon 000 bJ nllrahk bir kıy
met ifade eden bu füıteclo ihraı; c.. 
cill~cck dlğer Ti.irk :ınalları ~. 
dır: 

Kuru ycmiı;, incir. Hurda ba.rsalc, 
mazı, kitre. meyn.nkökU, çöven. 
Bunlara. mukabll ithr.l edilecek Al· 
man mnllan, 51.menciller l'odeklerl 
6lJ: tesi feri, t:tdrr direkleri, elek· 
trik malzemesi, nra.ıöıler, rsu tes:l
s&tr, yru:ı makineleri, boru, dcımir 
tel; fotoğraf mtıJ~esl ve muhte. 
Uf fnbriks.Jann ihtiyaçları· 

Tctli.re anlaşmasına göre, gün_ 
delik malı:ıuplar bir Türk Uruı 
1,00 Rn:rtımark hcısabt fü:crinden 
yaprl&cakt..~. 

Ziraat VeJüli F.ıncltc 
J~n•r.t, 6 (A· \.) - Bugün 7..ira

at \'ekili B . .Muhlis Erkmen refa· 
lu:ı.tindo Kiltnlıya valli:i Oüay ol
duğu hıı.Jdc Emrıdc gelmf§ ve bU. 
yUk bir lıalk kUUesi larnfmda.n 
knrı:sılnnmıfjtır· Zir:ı:ıt Ycklll E. . , 
mcdm bs,lıc:ı m:ı.lı.sulü o?nn arpa, 
buğday, tütün, ana.son ve pıuıcnr 
U%erindc tetkikler yap~. halkın 
dilekleri He alakadar olmuntur-

Amerika yakında 
Japonyaya nota. verecek 

No\-york, 6 (A.A.) - Tas a. 
jansı bildiriyor: 

fü1itcd Prcıs ajansının bildir. 
diğine nazaran, iyi malumat alan 
mahaiil, Çinde Amerikan mena. 
fiinc muhalif harekat dola)'lsiyle, 
Birlc~ik Amerika hilkQmetinin 
Jııponya hükumetine yakında bir 
protestonaınc vereceğini bildir. 
mektcdir. 

Demir muhtekirleri 
davası tekrar görülecek 

Demir lhtildl.n suçundruı cUrmü 
meçbut yapılarak seklılnci cem 
mahkemesine ''erilen Garo Meh. 
telj.·an ilo Prod Romos Yosliidls 
ilti~er nene sUrgün ve beller yUz 
lira para ccuunna. mahkllm edil. 
mlf,lerdi. 

Fnkat temyiz malıkeınesi bu ka.· 
rarı mnınunlann lehine olnrak boz. 
muatur. Muh&keıneyc yeniden ba. 
kılacnktır· 
Diğer tara.ilan yine demir ihti. 

kfınndnn &~·e yedlnd ceza. molı· 
ke:ne:sinc verilen. demir tııciri Ba· 
ki Teıcanm muhıı.kemeainc de diln 
devam olurunt:ıı ,.e baıı yerlerden 
sorul.m suıı Here cev:ıp ~elmedi
ğindcn muhnkcme b~ka. bir güne 
bmı.lı:ı~:ştır· 

----o--

izmire tenzilatlı vapur 

İzmir {l!arı milnascb!tiyle De. 
'7.AYt - Ha.mil bulwıduğurn t- niz Yclları vapurlarında yapıla. 

ran pasaport.wnı za.yi ettim. Yem· cak yüzde elli tenıilh.tın tatbiki. 
sini çıkııraco.ğmıdnn esltiainin htik. ne önümfü:de!:i cumarte:ıi ~ünün. 
mü yoktur. dc:ı it:tarcıı ba ··lıya:akttl'. İlk 

r;minönii köprii allı !5G ı:ıımnrtıd~ tı:nıihitlı \"apı•r p:ı:ı:.,r g\inü ha. 
~tır .. c ra •l~" C.('111· _ p:.·k"t cdccc}:ıir. 

Bu njanlar "tahrip işi için en 
mlltbi~ çareleri" ağreten mckt:P· 
teri idare ediyorlar. Kütle ha1il1-
dc ~ribat yapmak :için kazanlı; 
ra kimyevi maddeler ko;~ 
maksadiyle yapılauJ ptanlar c•' 
geçirilmi~tir. 

Huvcr, ibütün Am~rikn ~e.lıirlt• 
rinin nmtne hhmetlerini tam crıt· 
niyet ve himayeyi temin cdeçel: 
vechilo tekrar gözden ge~iriJmC· 
sini tavsiye eylemiştir. 

Avrupa monroesi 
( Ba~torafı l incide) 

't olduğunu kabul ettirmek isl~ 
}Uilıır; milletler cemiyeti gib1 

Avrupa harici:ıdc bulunnn birço1' 
n»snlekctlerin iıtink ettiği be)'· 
nelt~el mücaaesclera kıta üzcril1 1 

de h~gi ~ldo ~ müdahBI $ 

hakkı ~lamıyacağt fikTini müdtı· 
faa cdi1'0<·1ar; yalnız harpte So''· 
yet Ru ~'.aın ilk m:ıddclerinc v_c 
bitarnflığma muhtaç oldu'.<ltın •· 
çin Avrupmnn §Arkma V!i cenubu 
§arkiıine tı:aJIUk eden meseleler
de Moıkovn hükUıneti.,.le anla§'• 
ywlru-. 
~ 

Vckuı Almanya flc ltnlya 11>1' 
defa Roman)'a. Macntidan 'Ve 
Romanya • Bulgariıtan an\Jann. 
daki r.r.ı%İ ihtili!larını bal için 
doğrud.cı.n dofruya müdahnlc et. 
~k suretiyle milletlerin ken
di mukaddenıtlarına uhip cmıa
lan prcnsipini tatbik etmişlerdir; 
fakat diğer taraltan Gior:uıle 
d'halia gibi mühim bazı ltnlysrı 
~etelcri bu gibi tcsviy ,ekillc
rinin hep muvakkat mnhiycttc ol. 
daiunu. harp nihayet bulmadan 
Balbnlann k.at'i ıcklini lanuya. 
eaimı yazıyorlar. Böylelikle mih· 
ver- devletlerinin Balkan rnemle.. 
kellerine kaı·ıı ıimdidcn if~ e. 
dilmeycn daha baıka niyetleri ol. 
duğunu da göstcrmiı oluyorlar. 

Eğer Avnıpa hakikaten Avru· 
pablann olacaksa laladaki büyük 
milletler küçük milletler jçin de 
hayat ve hürı-iyct hakkı hulun. 
duğunu kabul etmelidir; aksi tak· 
dirclc '1Avnıpa, AvrupAJ.dannchr'~ 
cümlesini "Avnıpa, Avrupadakı 
büyük dcvletlerindir'' fclrline 
koymak laznngelir. ASIM US 

7 .8.940 Çar!ambn 
7-30 Progrrun, 7.35 Müzik, S·OO 

Aj&n!, s.10 Ev kadıru, S.20/S-30 
Mllı.ik, 12-30 Program, 12-35 MU. 
zile, 12.50 Ajans, 13.05 MUı.lk, lS· 
20/H·OO Mil%ik: Rn.dyo aalon or. 
kestrntı, ıs.oo Program, ve mcmJc. 
ket snat ayan, ıs.o5 Müzik: Caz.. 
bıınd (PL·), 18.4-0 MiWk, 19°1:> l{o. 
nuı:µna (DI!J politika. haberleri), 10· 
SO MUıik: KC>tjm.IL ve semailer, 19· 
45 Memleket s:;.at ayarı. ve nj:ıns 
haberleri, 20 00 Müzik, 20.15 Tem
sil: DUvcnler dönerken, 20.55 MiL 
ılk: Saz eserleri, 21-15 :Milıik: 21· 
30 Konuı;mn. 21.50 Müzik: Amatör 
kon:serlcri, 22.10 MiWk, 22.30 Mc.>nı 
lcket &nt aynrı,ajans, 22.45 MUı.lk : 
23·25/23·30 Ynnnki progrıım1 ve 
kapı:ıntli· 

--0.-. 

1-/alk Opereti 
Bir defaya mahsus ol:ırıı'k 7 n· 

ğustos, ça~nmba nlq~a.mı saat g.45 
ıt.e Taksim, Altmtepc bnhçc5lnde 

l.eblebicl Horhor 

'E. Saai Tek Tiyatrosu 
Bn gece (BüyUkderede) Aile b:llı· 
~esinde Knrun Knyn.a.nnn1. 

----0-

Raşit Rıza Tiyatrotu 
7 ağustos çarşıımba gtlnU ak~· 

nu tlskUdar Doğancılar Ayparkta· 
"Onlar ennlş mumdnın,, Yochil 3 
perdo. 

---o--. 
Beyoğlu Halk Sineması 

BugUn 11 tc: 1 Lorcl Rımil. 
Hindist:ınd'l 2 - l~orkuruz knrt 1 

3 Mi ki· 



Afyon fiyatları 
Piyasa 

Yükseldi 
t.~ fi)'atJan hariçten fada 
_....,ıer 0lmaaı dolaymUe 325 ku· 
~~liraya ytlkaelmiştir. U· 
~llÇQ IUddelar iaJd.lan Ana
A.. at)ca .amatakalanııdan bu 
&.&,)attan Jlltıbayaata baflun•tır· . .._.,...._.,.,r 

l: -•hlara ağustosta tcsUm e
dünı.ek üzere 2500 ton mısır satıl· 
!Jlıştır. Fiyat 5 kul'Uf 28 santim
dir. ,.~la'f'lara •tJlacak 4000 
~ Dlllınn yeni mahsulden verile
-.• anlqılmqtır. 
.Muıır fiyatıan mlitemadiyen yük 

seımettedir-
ke~tobumu fiptlan dü,Dyor 

Macarlara aat.Jlan 3000 çuval ke
tentobumu tamamen plyaaadan 

toplanmıştır. Son partiler 11 \'e 20 
afustosta ~lecek Macar vapurl&
rile gönderilecektir· Piyasadan mal 
ınilbayaasmm durması vo 1zmitte 
bu s~neki nınhsullln fevkalade çok 
obnll.!!l S<'beplerlnden ketentohumu 
fiyatları dl1!illleğe başlamıstır. Son 
~lcrde 17,25 kurtl§ olan bu mad
ae dibı 17,10 Paradan muamele 
G~MD.1lltllr. 

Dlbalst lhraC".at 
DtınYRomanyaya 100 bln kilo au· 

sa.ın. t~naıııstana 2650 kilo kol-
.> os bahgı, BulıaN•ana ıa.,_ 

ı• rd • m'"UllJ 
m " :ı :ı:eytJn gli 'ı!{'rilıni~tir. -----Kız kaçırmağa 

kalkan aşık 
Dava görülürken 

Sevdiği kız n1ah-
kemade bayıldı 
Bir kaç a.y C\"\'d Sütlücede ka· 

;ıkhanelerinl kiraladığı BetW a.. 
chnda bir genç ku;ı tabanca tehdidi 
ıle sokakta zorla ka.çrrmağa kallu. 
an l :-. ... 3ın dUn de ikinci ağır ce

~· Ja mııhakeme>sinc dtwam edil • 
ını,. vnfn .) erinde b!r keşif yaptl· 
tı:ın .. mu karnr verilmiştir. 

llu ır.ıd:ı d ,·:ı.cı yerinde bulu_ 
tı:ın Betül: 
"- Hayalım tchlikt'dcdır, bu a.. 

(lam bcnj bır gün öldUrecek !,. diye 
ha~-:rımık dışarı fırlamış ve bayıl
ınıo:otır. Genç kız ndhye doktorunun 
1;d:ısındn, dol.Lor Em er Knran ta
rafından a) ıltılr.ıış, bir otomobile 
konularak C\'lnc r,ondcrilmic:lir· 

( P:ızar gUn'l Emlnön:.ınde Ba· 
ltkpazannda ı ı nen clnayNin faL 
li Kizırn, dUn cUnnll mc~hut ka.. 
nununa göre mnbkemc;-c ''eril&
C!kti. 1''a.knt morg, henüz ceset Ü· 
~~rinde yaptığı otopsiyi bitirmedi· 
r;inden Kiwm dlln mahkemeye ve. 
.1ileırıemışur. Bugün rapor altnırBa 
ıkinci nğır cezaya ' 'erilccektfr. 

---o---

ıki sabıkalı 
yakalandı 

I'olıs ıschrin muhtelif yerlerinde 
rencereden girmek suretile bir çok 
cvıer ııoyan iki hırsız yakalamı§tn'· 

Sabıkalı Sarı Mustafa ,·e İlhami 
~dlannda olan bu hırsızlar son O· 

a_:ak bir kaç giln e ........ eı Kadıkö
~~d~ Molla caddesinde J{Urkçll 
b a:,ında 7 numaralı avukat Bur
anctUnin evine gece yansı pen-

cerett"n ı-.ı-krl g .... ~ler \'O buldukları 
'lllctıı efYaları toplayarak kaç· 

lllışlardır. 

,.,~~lular bundan bir müddet cv
da 9 

33JJnP8§ada SUrurl yokuşuıı
isıntnd nu~a:aır apartmıanm Mitat 
nr ıur:ubırıne ait dairesine de ay
çok kt e Pencereden girerek bir 
iUnır Yın~tıı e~yalıır ~.ııldıklarmı 

..., etınıelerdir. 
c.u b\qıh 

r:ok hrra ur S&bıkr.lılıınn dnha bir 
llilnıe.Jtt tzhkla.n olduğu tabmln e
llrr. ~ ve tahklkat yapılmakta· 

Ra -: -o--
ufı Manyas bir 

gazeteyi da va etti 
Taksim . 

lonuncıa gazınoau ve yoku ga. 

'>nlar rn~~nlan ecnebi gar. 
val>tn T ac~eaı etrafında ncıriyat 
lirn.nıar anırı Efkar gazeteai dün 
Man,._n~um tnildürii Raufi 
rcJr. lrtndiaini beyanatını ne§rede. 
"~raite ~bu RUsonlan Uni. 
ettiiiıı( ~oftlörleriyle mulrayeae 

Bq be Ydetınitti. 
ıınu ~natın uydurma oldu. 

1 kŞ&ıta - ey~ Raufi Manyas dün 
• c ınilt.::-tiJle beraber adliye. 
"'et~ &ley~ c~erek mezkur ga. 
'e lanat" 5 UJ durma beranat 
nıı~tır. lıçundan bir dava aç. 
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!lstanbul-Nevyork ara·lJ~es;;;ı;.-;;--r 
d d f i Pazar yer!erı · 

sın a oğru se erler i ve ıerazııer ! 
Bu suretle Yunanistana da muntazam 1 ı ı.Wlbuiun lıemen be~ 6C::l.1 · 

ki• 1 b' I k tinde haftanın muayy~n günle. l 
01 IJBI Japl 8 1 ece ri .. ~.r kurulur •.. Müthiş biri 

curultu patrrdı için.de dt\·am i YAZAN: MUZAFFER f.SF:N 
arasında i§leyec:ek filtpler i,sin 
,eni bir navlun ta.rifeal tesbit et. 
mi§tir. bu tarife nki tarifeye gö. 
re yiilde elli fuladır. Bana Jıarp 
aigortasr muraflan eeıbep olmu~ • 
tur. 

Bir Yunan kumpanyaaı hta.n. 
bul w-e İzmir ile Nevyork arasm. 
da doğru vapur sefederi ihdas 
etmiftir. Böylelikle AmCTika ile 
Yunaniıtan ve Türkiye araamda 
muntuam ihracat eıyaaı nakliya. 
tına bqlanınıt olacaktır. 

llk vapur lıtanbuldan 20 aiuL Diğer taraftan cenup limanla. 
to6ta hareket edecektir. namda mallan kalan tilccarlan. 

Patrai isminde olan bu tilep mmn !iklyr:tleri çoğalmıttn. 
tzmire ve Pireye uğrayacak, on. Bunlar birçok malların vapursuz.. 
dan doğru Nevyorka gidecektir, luk yüzünden çürüdüğünü bildir • 
Nevyorktan Juııirya isminde o. mfıJerdir. bunlara rağ!Mn İsken.. 
lan ıilep kallmuıtır. Ay .onunda· deruna giden ve oradan boş d6. 
limanımıza gelecektir. neft Türk bayraklı Antaris ıilebi_ 

Her on beı günde Nevyork ve ne Mersin ve difer limanlardan 
htanbuldan karJılıkh birer vapUT 
kalkacaktır. mal yilklenmek i.stenmi9. fakat 

eden bu pazara, halkm rağ'beti j 
bir türlü ekailmiyor. Herkeste ıJ - 21 -
t?Yle bir kanaat var: Puar yc. f il1,;.ı ı...ı. v ~ı:~ ıtapınm eminde ko· :Xe o.ursa olsun. cledl. ~enç 
rındc mutlaka ucuz eşya alınır.: casınm dikt!d;ginl görerek dünya. bir kadının bl5yte baımhot bir n.· 
Bizim yaptığımu tetkikat bu. j >! kendi~ine \'enn!!jler kadar sc· gonda ~ alntz kal.masJ her \•akit ih 
nun aksi netice vermi ... tir Bir 1 \•ındi· tfyataızca blr h:ırekettir. 
defa pazarda her tiirlil c:;ya vt ı· - Nihııyet f;elcbindin: Berlanm gilzel dudakla.n, Jus2 
yi1ecck en kötü kalitedir. J".:.n Gall13, bl!. kadar se\inçle kat'fl· alaylı bir gillüşle açıldı: 
mühimmi aincirli teraziler, mut. ~nab:Ieceğlni. karwndan böyle - Yok camın. dedi· Billııdnlz 
laka eksik tartar.Pa.zar haricinde blr so7 işitcbile~ğlni rUyunıda ya, ben yalnıs bqma yolculuk et. 
otuz kun.ııa satılan bir üzümü ıör:ıe inanmazdı. meğe ahşlu:nmı· Kinuıeye ihtiyacmı 
orada yirmi kunqa, fakat kilo Şimdi, de1ikanlı kaşlan çatılm1', yoktur- Bet' ntit yolluda rutze. 
yerinde i50 gram olaraic alıraı. rı::nrukları &kıh, öfkeli öfkeli be. llnen ba,>1e aaygmızlan yola ıettr
nu. Belediye, gazino ve bahçe. ıifu: yerden kalkmasını seyredi- mu çarelerini de bilirim· &ı.en 
ler için tarifeler tertip ederek yordu. bu adamcafnım da bir Y11Dm*lull 
halkın menfaatini dü~ünilrken - l~ime ne karıı;ryoreunuz. siz canı vardı· 
~ çok mühim mevruda da ica. bcnhn ! Galip kibar bir tavırla b&pnı 
beden tedbiri derhal almalı.dır. - o benim bileceğim 3ey ... s~ ..ılayaıU bu ..acleri tudJt etti. 
Pazar yerlerinde y•pılacak bir. \•agondıı yalnız başına oturan bir eoıu'& cebinden tabalruım ve aim· 
kaç teftipn, i<idiamnı isbat ede. kadına ne hakla Mlqıyorauııuz, blmı ~arar&k kapıya dolru Jil-
ceğine eminiz. Haydi beni adamakıllı lmdırmadaıa rildü. 

tası tarağı topla buradan!.. Galibin bu ha.reketiDi cören Be. 

Tüccarlarımız bu vaziyet üze. kabotaj kanunu müsaade etme. 
rinc Amerika fabrikalan ve diğinden vapur kaptanı muhtelif 
müesseseleriyle dedıal tema.tara cins olan bu hamuleleri alama. 
başlamıtJardır. Bilhassa demir mıttır. 
getirtmek kabil olacaktır. ' Kabotaj kanunu Deniz Yollan ı 
İstanbul - İskenderun idaresinden maada difer hu.uat 

fÜeplerin yalnız bir tek cins mal Keçi kıh fiyatla
rında ihtikar 

Davar tüccarı eeraemı..u. bir ria tellflı bir tamia 90nlu: 
halde, ne ıııöyleyecetmı bilmedee 
kekeliyordu: - Nereye gtdiyorswuıs böyle? 

seferleri nakletmelerine müsaade etmekte. 
Diğer taraftan Deniz Yollan dir. 

idaresi İstanbul iJe İskenderun 

Kan verme enstitüsü 
ıçın talimatname 

1stıınbul Üniversitesinin tıp fa.. 
ltültesine bağlı olarak bir kan \"er
me e~titUsü tefJkii edileceğini ev· 
velce yazmı~tk· EnaütUniln tesi
alne a.it blltUn hazıdıklnr ikmal e. 
dllm1t ve .Maarif V ckiletl tarafm. 
dan da bir talimatname hu:rrlan
llUfbr· En&tllü talimatname bü· 
ldlmlorine göre ~&lUJacakltr. Enıtl· 
tfbıün gaYMf: 

1 - Bilhassa. acele \'akalarda 
bütün ha.stalann taleplerine kal'§ı 
eUratıc kan ycUştirm.elc o!an bu 
merkezde kafi miktarda kan ''eren 
Bletlc, ka:ı naklini yapacak tcknis. 
yen her taman hazır bulundurula.. 
cağı ,glbi kan \'erici jn,q,nJar da il
tekleri 111lraUe k&r1ılryacak ıeldlde 
haz:ırlıuunııı olacaktır. 

2 - lUn nakli merkezi, ilin ya• 
parak hn.'5tane hademelerile, itfa
iye, jandarma teıki•atı vcso.lr gnıp 
halindeki insanlar arasından bula.. 
cağı kan \'Crme isteklilerinin kan 
gruplarını, umumt sıhhatlerini, kan 
larnım sıhlıi ,.e hayati va.sınarmı 
tetkik ,•e bu insanlarm vazıh ad. 
deslerlni de tesbit etmek suretlle 
birer dosya meydana getirir· Bu 
euretıe mer:keze bağlanacaklarm 
ellerine fotoğraflı birer kame ve. 
rilerek kendileri sık sık muayene 
ve tetkik <'<Ulcccktir· 

3 - Merkezde muhtelif gnıp
lara mensup mUtco.dclit vericinin 
adresi h:ızır bulunur ve herhangi 
:bir yerden herhangi bir BureUe va
ki talep üzerine istenilen gruptan 
bir verici ve ayrıca istenirse bir 
telm~yen derhal hastaya gönderi. 
lir· Merkezde mümkUn olduğu ka. 

dar fazla miktarda ilni\'ersal veri
ci bulundurulacaktır· 

4. - Bir verici bir ayda beş yüz 
gram<lan faz.!& kan verebilmelidir. 
Vericilerin kanları, en :ız Uç ayda 
bir kontrol edilir· (Vassermann, 
yuvarlar ,·e cmoglobln)· 

5 - :K:m vericilere servisin \"e
ya hususi hastanın vereceği Ucre
te, ltan nakli merkezi v:ısıta olur. 
Bu iicret ~u tarifeye göredir: 

l 00 gram .kan i~in 5 lira 
200 gram kan için l O llra 
300 cram k~n ~in l 5 llra 
4:00 gram kan için 20 lira 
500 gram kan için 25 lira 

!ılerkeıin teknisyenleri nakll a.. 
mellyeslnden dolayı hiç bir ücret 
alamazlar. 

6 - Merkezde her kan na.kU va
k&Bı ~in bir dosya açılarak buraya 
almyJ, vericiyi, kan naklJıü icap 
ettiren hastahfr bildiren fi3ler lto. 
D1lr· 

7 - Kan nakli merkezinin pcr
llODelini Trp fakUlteai dekanr ile be
raber ikinci ŞirUrji Kliniği profesö_ 
ril tayin eder. 1.faaraf ikinci ~rUr
ji klir:ıiğl tedrisat masrafı tertibin· 
den ödenir· 

Kan merkezine müracaat edecek 
h.utalara kap eden tedavi hemen 
yapılır· Kan ücretini veremiyecek 
olanlar 15 giin iı:lnde mahallin ııa.· 
l&biyet.ll makamlarınca tasdik e
dilmiş bir mazbata iıo fakirlikleri. 
ni tevsik etmeye mecburdurlar. 
Ahi takdirde altmct marl~I'\ ·c g!S_ 
re borçlu oldukları ücret kendile. 
rinden nya ailalcrindcn tahail o· 
lunacaktır. 

Orak işleri bitti. Harman 
f aaligeti haşlıyor 

Edime, (Uusu9İ) - Zir:ı:ıt yc
kalctinin gönderdiği orak maktru;. 
teri Trak;-nda çok tutulmuş ve zı_ 
:raatte kolay, çabuk ve az masraf
la çok jş görmenin ne d?11:ıc old~· 
ğunu gözlerllc gören köylillcrimiz 
bu makinelere dört elle san~· 
!ardır· Trnk)ıı YC Mnrmııra mm. 
takası reisi ve umumi mUtcttitlik 
ziraat mUşaviri Şc,·kct An mmta... 
ka dahilinde durınad:ın dolaşmak· 
ta ve makinelerin :faaliyetini adını 
adım takip eylemektedir· . 

Rekolte iıderi her yerde tn.m ~r 
dil.zen altında de\'am etmektedir. 
Pek Ç()k yerlerde orak illerinin ar· 
kası o.lınmı!'l \•c harmanlar başla~ 
ımşttr. Btt seneki bol Ylltı~nrlar sa. 
yealndc Trakya merıılan nla~il<11: 
ğinc yeşermiş ve Jıay,,.an s!lrlilen 
bund~ ~ok faydalanmt~~r- Bu 
sen& Tra.k ·eda nebati yag nıahSul· 
lerl de çok boldur· Ynlaf her sen• 
den kat kat fazladır· Pancar maJa4 

aulflntln de 100 bin tonu a.şacağı 11. 

burada yapıJa.n nurnarataj i~lerini 
tetkik ettikten ıonra mülhakatıı ç~ 
Dtl§tır. Selim Sabit Edirne vliiye· 
tinden sonra Trakyanm diğer \ili· 
yetlerlndeki numa.rnt:ıj i§lctini de 
teftiş edecektir· 

Edime Spor klübü 
Edinıedc inııuzn:ı. b~lanan spor 

klllbll ve ka.pah spor salonları bl. 
numdaki faaliyet barekeUe de
vam etmektedir· 
Geniş bir arsa Uzcrinde kurul

makta olan bu binaya bahçe olmak 
ti.zere arka t:ı.rafında daha dört C· 
"!11 i!Umlüi kararlaı:ıtnılınifJUr· Bu 
tip spor klübU TUrki.rcde ilk defa 
Edimede kurulmaktadır· 

Mahalle aralarındaki 
depolar 

Bazı mahalle aralarında yıkıcı. 

Keçi kıh fiyatları üzerinde bü. 
yük bir ihtikar hareketi bil§gös. 
termi§tir. IIükümcte satmak üze. 
n: piyasadan mal toplayan birs;ok 
kimseler 15 gün evvel 48 - sa ku. 
ruş olan fiyatları 59 • 60 kuruşa 
çıkarmışlardır. 

13u !jallıslar ellerinde hemen 
biltfi..-ı stoklan bulundurduklarm .. 
dan bunlan hükrımete pahalıya 
satmak arzusundadırlar. Alaka. 
.darların bu iıe elkoymalan bek. 
lenmcktedir. 

Han kirasını art
tırmak ıstiyen 

iki Musevi karde§ ikinci 
defa mahkemeye verildi 
Mahmutpaş:ıdaki A'İrfaniye., hanı 

--.ahibi Kemal ve Haynn Kanetl kar
deeler, Jı:ira ihütArr suçundan ye. 
dhıci ceza mahkemesince para cc
uama mahküm edil~lerdi. 
Aynı han kiracılan mal sahiple

rini tekrar oikiyet ell~klcrlndcn, 
iki Musevi yeniden seklzinci asliye 
ceza mahkomcsino verilmi§lerdir. 

Dünkll dunşnaJannda maznun
lar, bu muameleyi milli korunma 
kanUllundan en-el yaptıklarını söy
lemi§lcrcJir. Mahkeme, bir defa da 
eikiyetçi kiraC!ları dinlcme~e ka. 
rar vern1l!i, muhakemeyi talik cL 
mf6tir. 

Bir kadın alevler 
ıçinde yandı 

Galatada 1luml1anc caddesinde 
11 numaralı dükkan Uzerindeki o
dada Nuriyc ndınd:ı. bir lt.ıdınla be
raber metres ya.~ıran birisi, diln 
88.bah eve gelmiş, odeyı bir hay
li çaldığı hnlde 11es alı:m:ınııştıı. Bu 
sırada oda k:ı.llı~ından dı~arn-a du 
mantar sızmaı;a l a11layrr ca· ad~ 
kapıyı kırmış: içeri gird'ği zaman 
Nuriye3 i alevler irinde Yanark~n 
görmilştür- • 

Etfaftan ycti~cnl riı: de vnrdr.. 
miyle Nı.ırlyeııln a~c~ı ııön~lürlil
mUş, fakat kadın aldıgı y:ır:ılarm 
teslrile az :ıonra öl:nüş!Ur. 

Yapılan tcllkika.ta göre Nurt\'C• 
nin gaz lambnsmı ya~tıjı sır~a 
yeı·c d~ür<lU{iü ve c-tcklcıi tulu· 
§&rak yandığı :ı.nla5ılm1~ıır. Kurı. 
ye CV\'Clcc tnnarbaneye g rmı, 
~ile§erek çıkmış bulunuyordu. ' 

Y erebatansarayı 
üzerindeki evler 

yıkılıyor 

Yerebata"l Sarayı iızcrınc.:e b.a. 
:zı cvlc::le diikkanları ır.ı.:hteo.:i a. 
danın kaldınlma~ına karar \•eril. 
miş, istimlak muamelesine ba§. 
lanmı§tt. Beş c'-in istimlak işi 
bittiğinden nıam~ yıkılmasına 
ba§lanr..ıştır. Diğcrlcrir.in ele mu. 
amelesi tamamlandrl;tzn sonra yı. 
kılıp burası tanzhn edilecektir. 

----o---

Çürük yumurta ve bozuk 
yağ kullananlar 

mulmaktadır· • 
Trakyada numarataJ 

faaliyeti 
Dort giı.n cV\'el Al~aradan ıeh. 

riınize gelen istatlstiıc u~um ~ 
dUr mmwini S<>lim ~abıt Aykut 

Jara ait de?Olar bulundufu ve 
buralara fazla miktarda tahta gi. Bazı lokanta ve pastacıların 
bi çabuk yan.an maddeler istif e. çürük yumurta ,." bczuk yağ ktıl. 
dildiği cöriüınüt, bu mbi mab. landıklan belediyeye yapılan ~'-

... _ ktyetlcrdtn anla§ılmış, bunun ô... 
zmların izale edilmesi alakadar.. nüne geçilmesi kaymak2mlara 
Jara bildirilmi~tir. 1 tamim edilmiştir. 

. - Birinci mevki biletim var be- - Koridorda b1r sigara içip ae· 
nım. Jecellm· 

- Haydi çok söylenme de bu! - Burada da içeıbillnüıiz. 
. Galip bu SÖZieri 6tkeU lıir adam - Sizi rahatsız ederim diye kor-

gıbl batıra bağıra söylememitti, kuyonım. 
fakat gergin yUzü, balrıpım aert 
~adesf .'·c ko!'i'.ionı g&sıeren eli-1 
nı.n fımırnne ta,•n çok manalı idi. 
Bm:ı.cnnleyh bu Yar.lyet karşısında 
davar tuccan verllen emri yapmak_ 
tan b~lca kurtulu!! ~artsı görmo. 

'(DtDOmı D81'}. 

d!· 
Bir kö .. tjdo gözlt>ri yerde dimdik 

vo lıarckctsiz duran Beriava dal· 
guı bir gözle baktı ·sonra 

0

tileden 
valizini alıp alelic~Je kompartJ· 
mandan çrktı. 

Artık bu a.damın bayağı havali 
koridorda gürümnez o1muotu. • 

Galip bu istenmi:rcn misafirin 
arkasından taş atar gibi: 

- Ne saygısrz adam, dive söy 
lendi· • • 

Beria utancından kıpkırmızı kö-
15esinde büzülmüş knlmıııtr. Gözleri· 
nI kocasına kaldınnağa cesaret e
demeden fısıldadı: 

- Bilmiyorum, bu adam kö~em. 
de otururken hangi altla uydu da 
bana teca\•üz etmeğe kalktı. 

Galip sanki hlç bir Rey olmam11 
gibi yerine oturmUJtu. • 

- Herhalde, pek çok rahat.sn 
olma~rz sanırım, dcd~ 

Bena. gururla b~mı kaldırdı , .• 
kendinden çok emin bir tavırla ce
vap verdi: 

Şubeye davet 
ı-·atlh Aekcrlik su~.suıd..:11: 

Adn>.alcrinde bul~wı yedek W· 

bay?arm lcayıt ve yoklama nzl.yeUerl 
teabft adilmelc Uzcre ııubeye mUrace
aUan UAn olunur. 

l - PJyade Asteğmen llahaıut oA· 
lu Uttı (40103), 2 - s. 6. lılakfnla( 
All ottu Refik (127), 3 - Plyade as
t.etmen !:tem oğlu Osman (812-310) 
4 - laUhkAm Yarbay Abdullah oflu 
Kutt:afa Çeri '(319--3), 5 - S. 5 he· 
ap :memuru H&lil oğlu Şevke: 

(814-90), 6 - s. 8 heaap memu~ 
TaJı1r otlu Mehmet Salt (10721, 
7 - Nakliye tetmen Abdtllhadl. otlu 
HU.yln Hayri (1309i), 8 - lAvumı 
b1nb&§ı H.abJp oflu Mustafa (W
lUO), 9 - Piyade a.iteğm.en Mlf\ll< 
otlu Muhsin (16750), ıo - Al'if Ataç 
(Yedek subay) ( 40292). 

Universite . ikinci devre 
kampı 

'Onivenite talebeltrinin ikinci 
devre askeri kampları yarından 
itibaren Pendiktc baflıya.calcbı. 
Kampa sivil ve askeri tıb fakül. 
telerlyJe yüksek okullar · iıtirak 
edecektir. 

. - • u.ayır... Zaten ehemmiyetli 
bır lıadiııe de yoktu ortada .. Emin 
OltıDuz, icabmda kendimi :feda et• 
mek elimden gelir. 

tebessum uçtu, ve: KAYIP!..AR 
Gali.?in dudaklarmdan gizli bir c 
- Tabü, deui. ----------

\ 
) 

Sonra. kansına arkaaııu döndü 
ve pencereden rnanzara'-a derin 
bir dikkat ve aJ:\ka Ue 'balm-ıa 
bqladJ. 

Be~nın çok J1eyecanlı olduğu 
besbelli.. O şimdi bu hidise kare 
emmda Galibin dUıilneeleriJıi an 
!~ı!ık ~1.eraı:ııe yanrp tutu~ycr: 
m • bıltr, dıyor, bana Yardım et. 
ea~~c .. geldiği, beni bir ~rl~ğin te· 

d 
zun_den kurtndığı irin ne ka-

ar ~ruıdur' 

d~r~·. sanki. k~ı.~ın:n hu dlitün. 
c:ını sc:mıış g:ıbı bırdonbire ar-

kasına döndü ,.c lakayt bir sc.-Jle: 

· tJıküda.r ı 7 inci .ilk okulundnn 
938-939 yıl S<>r.u aldığım talla
detnamc)i z.a;,i eyledim· Yenisini 
atacağımdan cW•inin hülanü yok· 
tur. Bqhıct suuftaa mezun 260 na· 
maralı Ahmet f..ellker· 

• • * • 
Eskifehir hava heyetı Mhhlye. 

ainden 27--4-939 da aldığım sa_ 
kat raporumu kaybettim. Yeni.slri 
alacağımdan eJSklııinin hükmti ol
madığı ilan olunur. 
lSSO doğ. Of'mat o. Mohli!ı O;an 

(33091) 

Günün akısıerı ? 

Türkçe· bitmiyen garsonla~, ~~eselesi 
y EN l açılan Yolcu Salonu 
. Loka.ntasiyle, Taksim Ca. 

zınoıuna, aynı zamanda ihtiuı. 
!arından i•tif~.J- d'l ı ·· 

t
. .

1 
• .. • .wı:: e ı me.< uzere 

ıe ırı a11, R---- onJ 
F . -·...-• :arı arın 
ranıı:o:cadan ~ka bir dil bil.. 

memeleri rmaele oldu. 
Halbuki Bcled. R · . • . d · ıye eıumızan 

e ~ma göre, bu i~te tam ma. 
nasıyle hir hiiınü niyet mevcuL 
tur. llu rnüeueselerc?e çalııan 

liU.~ıı 

-ı 'it"'" 
ötıe 
llıilcııU 

" .. ·uu 
\'ahı 

tmsaı.. 

Çarşamb.jPerşemb. 
!_ Ağus. 8 Ağus. 

lı /.ı • ı. 

''· .. ' '' ... ..uw 

3 O'! !1 43 3 oŞ 9 45 

12 %0 5 ~O 12 li 6 Ol 
16 13 g J3 16 ı: 8 64 
ın ı» ı~ ao 1' ıı ıı eo 
21 VG 1 •s !1 04 t 45 

sus ~ "' sos : .&7 

ı•rıonlann ancak onda biri Ro. 
mendir ve onlar u-u1nd• da r1 t 
pat Tl:rkçe k•>mıfaıtlar hulundu. 
iıa bildiriliyor. 

Bunlar, bizde ~alııtdd•n müd. 
detçe. teırilü meaai edecdcleri 
yeli ıar.onlara, A•rupa gazino... 
lan müıtahclemini ayannda hiı. 
met dersi verecek ve bu miie11~. 
aeler, bir nevi "aarıon mektebi'' 
vazifesini de görecektir. 

Bu tecı·übeclcn bir netice ahı • 
madığı cörülürae o zaman İlİrll. 
za hakknnız olabilir. 

Hem bu cüz'i miktarda eene&i 
gar.onhırın l:onuırukları dit, anıı 
diU..-i değildir lci ... Franııua 'ıo. 
nufUyorlar. Kendil "rj vukarda 
da ka1detti;imiz gibi R~dir. 
ler. Bundan da anla~ılıyor ki, bi. 
rinci smıf lokanta ,.~ pzinolarda 
hizmet etmelc üzere yetiımiı rar. 
sonlann ayrıca bir beJnebnilel 
dil ö!renmeıi JiZlmseUyor. Yani 
Romenluin Fransızcu111dan ti· 
Üyet edeceiimiz yerde, kend• 
garsonlannuzı dahi böyle l>ir fu;
la dil bilmeye tepik etınelr TAZ•

yetindeyi:r.. 
l·UKMET MUNlh 
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P. T. T. Umumi MUdürlUğUnden : 
ı - İdareJ merkuiye kadroaync:a iki yUz on lira UcreUi iki adet (yük

Mk :mimar ve;ya ymc.ek mOhendla) munmaıt vardır. 
2 - thlllaa mevkii olarak kabul edilen bu münhallere Gllzel Sanatlar 

Akademlai yUDek mtmarl pbeainden mezun 3636 ayılı barem kanunun~ı:ı 
ı mcı maddeat muclblnce deTlet btzmeUnden aynlalt en az bet eene geçmış 
bulunan tecrtıbeU mımarıarm tayini maU~p olduğundan bu \'uınan \"e i88 
s:ıyılı memurtn kanununun ' unctı madc2eılnde yuılı dlfer fartlan bab: bu· 
lunanlarm dilekçe H evnkı mUsbltelerile birlikte P. T. T. Umum! Mlıdilr· 
lilfılne müracaatlın lilzumu Uln olunur. C4346/6945l 

l•tanbul Bel ed i yesi 
ııanıarı 

hk Ketti 
teminat bedeli 

' Sl)1lpte Sl11htarap c~deıile av ve rilveh·er fabri.ı(ası 
arumdalrt yolun yeni -parke kaldmm inıaatt 394.&i !5:62,:13 

BeledJl"t merkez binuı ~rilDUn ~iri. 39,24 623.23 
J)Uh hayvan hutaba.neelnJn tamir ve üz:eriı:ıin 

ôrtülmeai. S0,23 1060,09 

K~ bedelleri ile ilk teminat milttarian yukarda yazılı ııııaat ve tAml· 
rat if1eri ayn ayn açtk eltllltmeye konulmll§tur. Şartnameler Z&btt \'e ?rdu
&qıellt KUdllrlütu lcaleminde r6rül«elttir. lbale H/819•0 Çar,amba gUnU 
nat H de Daim! ll:ncilmend• yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ma.kbuz 
nya mektuptan lhale tariht.nden ae~ g1ln evvel Fen itleri mUdürlUtUne 
mllracaatla alatakla.n felml ehllyete \'e 940 yılma ait T.caret odası \~a· 
larUe Jhale gilnü muan-en saatte Da!mt Enctlmende bulunmalarL (GG!lO 

••• 
Ydhk 11k 
ldl"MI temlnat 

210,00 :?0,23 Kereı. Merk:ez Hllınde ııebıe ve meY'·a aratığtudıı. 
tectlerde 8 • •o 1ı dükl.."ln 
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13.25 ,, .. ô9 
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22,60 
lS,00 
20,25 
lll,i5 
13.75 
18,00 
22,50 
11,75 
22,50 
13,SO 
18,00 
18,00 
22,150 
13,25 
22,M 
20.~s 
20,25 
20,25 
11,'i'S 
ll5,'i5 
ll.23 
18,0G 
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Yıllık kira muhamm.enleri ile ilk teaünat miktarları yukarda yaz:ılJ dük· 
klnlar birer MDe mll<!detle kiraya nrllmek llzıenı temclideıı açık arttırma· 
ya koııulmuttur. Şartnameler Za.b:t ve muamelat müdllr!Uğ'U kaleminde sö· 
ı-WecekUr. tule 11/8/HO Puartell gtınu saat 14 de Daim! Encümende ~a· 
'pflr.eaktrr. Tallp.erin ilk teminat makbus Te)'a mektuplartle ihale gilnll mu· 
ayyen uatte dalnil encümcnı!e bulun.malan. C689J> 

tı.tanlnal Uçilneii icra memurhl· 
pnda.n: 

938/2168 
M4bcu.ı ve paraya çe\ıl'ilmeaiue 

lırar \•erilen ve tamamma (9180) 
lira kıymet takdir olunan Bqlktq
t& Muradiye mahalleslnde Nüzlıc.. 
tiye llOk.ağmda ka~·den eakl 23 ve 
yelli Z1 numaralı kapı \'fi mabaL 
len 25 numarat&jda mukayyet 
n bir taraf Hafız Burhan 
Jt~e ve bahçeıi \'.e bir tara. 
tı Melek hane ve bahçtai ,-e 
bir tarafı müfrez bir harita aru ,.e 
bir tarafı ise Nibhetlye caddealle 
mahdut bir apartmwım tamamı a
çık arttırmaya konmue olup 10-9 -...o tarihine te1adnt eden aalı 
süıatl aaat 1' ten 16 ya kadar dai· 
remime birind açık arttmnuı icra 
ve arttırma bedeli mukadder ~·
metin % 73 ni buldulu ve kaydm. 
da. yUllı ipotekten miltevelllt bor. 
cun ittuma tekabül cyledl#i tak
dirde ahcı11 uhdesine ihalesi yapı· 
la.cağı aksi halde aon arttıranm üs
tünde bıra.kılmalıt üzere arttırma 
13 gün milddetle temdit olunarak 
25--9-940 tarihine teeadur eden 
Ç1111amba ~u ke-..a aynı aaatte 
dalrembde yapılacak ilrincl arttır. 
mumda dahi arttırma bedeli yu_ 
kand:ı yazıldığı veçhiJe ipoteğe a
it borç miktarına tekabül eylomek 
ıuretlle mezkftr ra:rnmenkul en 
çok art.tıranm tıatilnde bırakı:acak
tır. Sa.O. petin para aledır· Arttır
maya girmek lateyenlcr k!lıneti 
mutadderhıhı % 7.30 niabetinde 
pey akçesi veya ulusal bir banka.: 
nııı teminat mektubunu ve.rmelen 
llZ11Ddır· Halkları tapu sicflleri U! 
1abit olmıyaıı ipotekli a1acaJdı:arla 
dığer alacaklıların irtifık hakk: 
•ahiplerinin bu baklarınm , .e busu. 
aile fab ve maaarl!e dair vuku bu
lacak lddlal:umm illıi tarlbüıde.:ı 
iti'oaren 20 ınn u.rfnıda enakı 
müabiteleri Ue birlikte dairemize 
bildirmeleri ikt1za edtt· Akın talt· 
dirde haldan ta.pu ıiçilleri ile ıabit 
olmlYUla? ıatJi bedelinin paylaş· 
ma.smdan h&rtç «alırlar· lltzkfır 
p)Tiıneüullba ne!Dıden ~ol&n 
birtlanit btlctbale Yergi mükellt:i. 
yeti ne delWtye l'elDlf borçlu. 
y11. alt o!mak bere aatq bedelin
den latif& olunur. 20 aeııelik va.4m 

l P" 

GAZOZLU 

PÜRGOLİN 
MÜSHİL LİMONATASI 

Piy!-'laya çılanıttır 
Her ecanede ı.1mıar. 

tavis bedeli alıcıya aittir· 
. 

Enıah 1111ıııml7e: M:ezkCır &partl· 
man tamamen llglrdir. Zemin kat 
bir oda bir hell bir koridor Uze. 
rinde. bir mutfak bir hell ve arka. 
da bir odadan ibarettir. 

Birinci ut: Önde balkonhı iki o
da bir hol koridor llurine bir hell 
bir mutfak bir banyo \0 8 arka tara· 
fmda Ur, küçük odadan ibarettir. 

tkinei kat: Birinci katnı aynıdır· 
Ü~lincU kat: tklnci katm aynı

dır· Taru btı koridor üzerinde oda 
ve cadde taratma nazır bir taru. 
ta.n lbıretlfr. Binada elektrilc su 
hava ruı teai.aatt mevcuttur. Me. 
sahuı 110 metre murabba:dır. 

Gayrimenkul kendı.ıine thaie O· 

hmaıı kımse duhal ''eya '·er:len 
mühlet U;ind~ para: ı vermezse iha· 
le karan fesholunara.lt kendisinden 
evvel en yük~ teklirte bul:.ınan 
kbueve artttm1' olduğı.ı bedelie 
almata razı o'uru ona o :nauıa 
veya bulunmazsa teitra:- 15 gun 
muddet!e arttmnaya çıkarı!arak 
en Mir arttıran UAtil:lde b:rakıhr 
~e iki ihale aru:ndui !ark ''e r· 
:çen (ilnler i~ln oC ~ :en hesap o. 
lunacak faiz ve di~er masari! ay. 
r:rC3 hükme hacet kalmak!ınn me. 
muriyetlm!zce eakl alıcıdan lahsıl 
olunur· Daha fu1a mah1mat almak 
1$teyenler 31-8-9!0 ta:-1hi::d~n 
itibaren dairemi;de t.ç:k ,.e u:.:ı 
bulur.durola.ea.lr olan a.rttmr.ıı eart· 
nameslne '\"e 935 '2169 U\"llı dos· 
yaya mUracaatla icap eden malft. 
mat ve iu.ha.tr almış ve ~nmU-
ol&ea.kları i!ln olunur· (33092) 

............................... ~I 

Servetlerini saklamak ıstiyen lere 1 
' t 

BULUNMAYAN BiR FIRSAT: 1 

btokholm aerbe.st limanı aervellerinl saklamak lstlyenler için A vru· 
pa.nm en emtıı limıuudır. Bu limanda da bUyOk bir fırut olarak 350 gU· 
mil§ Ulkl, 75 kırmızı tilki, !500 blu.m l•u faresi), 115 menkl aat.Jlıktır. 

Mallarm hepli da ham ve pJima-plrlmadır. latekliler, ya!Dız Türkçe 
olarak: [Z. J. Alıaen, TAPERE (Ftnland)) adnıine mektup yazmalı 
,.8 Türk paruı olarak en eon fiyatlarını bildlrmeltcllrler. btlyenlcr bir 1 
,·ekil marUetiyle mallan da görebilirler. 

Üsküdar ıcra Memurluğundan : 
Alimet N&cin!u Temllken alacaklı Abdullah Sami Erlııe olan otuz bin 

kurut borcundan dolayı ipotekli olup tamamına yeminli ehlivukuflar tara
fından 2360 lld bin Uç yüz altmıf Ura kıymet takclir edilen ÜBkildarda Al· 
tuııl Zade mahallesinde Kotuyolu aokağmd& eakl !50, yeni 66 numaratajla 
murakkam bir tara.tı Mahmut "ereıui hane ve bahçesi \'O bazan Fatnııı 7..eh· 
raıım 'oahçe.I, bir taralı Ali kötlcü ve hazan HUmU kötkU ve bir tarafı Sami 
l:~k ve bağ ve tarafı rabli ta.rlki lm ile mahdut siclllnde 7348 murabba met· 
re miktarmd& h&hçeııin 88 blaııe itibarile H hiMesl Ue ba.bçe içinde bulunan 
nat&mam kö§k \'e zeminin S de blr hl.ue3inin 2280 No.lı kanuna tevtlkı:ı.n p:ı-
raya çevrilme.sine karar verilmltUr. 1 

Süzü a-eçea kötkQn \ıul.}etl baı.ıraaı: Kö~k bahçe içinde olup zem!D ka· 
tına ~lfte kanatlı c&melt!nlı demir kapıdan girilir. Zemini çimento bir taş
lıkta Uç ocla ve harap bir mutbak vardır. Birinci kat ahpp olup dö~eme ta
vanlan kaplamuı bölmeleri nok8an, p.ncereleri kınktır. Bu kat natamam 
olarak kalmıştır. Natamam kö~kün zemin katı klflr, dJğer katı ahııap:.ır. 
Ve tlmlre muhtaçtır. Elektrik me\'cuttur. MezkQr bahçenin vazlyoU ha.
zıraaı: Bahçe Uç tarafı duyar ve arkası hendek ile tahdlt edilmi§ olup lçind~ 
biry kuyu n bir miktar ırıeyva afacı varôır. 

Gayrtmeakulön ıı:ıh&Aı: Tamamı 7348 murabbaı metredir. lşbu sahadan ı 
128 metre murabbaı bina 11 murabbaı metre sa.ha taı mutbak ve ınüteba· 

kiai bahçedir. l 
1 - lıbu gayri meııkuliln arttırma prtnameai 29/ 8/1940 tarilundcn IU- , 

baren 9t0/783 No. ile UıkUdar icra dairesinin muayyen numarasında her
ke&iıı sörebllmeal için açıktır. ntnd& yuılı olanlardan fazla malQmat almak 
istlyenler, !Jbu ıartnameye ve H0/783 doıya No.su tıe memurlyeUmlJ:e mü
racaat etmelidir. 

2 - .Arttırmaya ı,tLra.k için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 ~betinde 
pey veya mJlll bir bankanm teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 12•> 

3 - lpotek l&hJbl alacaklılarla dlter allkadarlann Ye irtifak hakkı sa
hiplerinin pyrt menkul Uzerindeld bsklannı hwru.sile faiz ve mıuııata dair 
olu Jddlalarmı lıbu il&n tarihinden ıUbaren 20 gün içinde evrakı miliıblte- 1 
!erile birlikte memuriyeUmiZe hildirmelert lcabeder. Ak.:ıi balde hakları tapu 
:ıicllile aa.blt olmadıkça sat.ıf bedelınin payl&§mumdan hariç kaJırlar. 

4 - Göaterllen &ünde arttırmaya lftlrlk edenler arttırma ıartnamcııini 
okumuı ve JUzumlu m&lüınat almı§ ve bunlan tamamen kabul etmlJ ad \'c 

IUba.r olunurlar. 
ıs - Gayri menkul 12 Eyliıl 19(0 tarihinde Perıembe günü saat H ten 

16 ya kadar Uaıtüdar icra memurhı#unda Oç defa bağınldıktan sonra er. 
cok arttırana lbale edilir, Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin '7o ;ı; 

~inJ bulmaz veya salı§ iıUyenin aıacagma rtiç!ıanı olan dl.ter alacaklılar bu· 
lunup ta bedel bunlarm. bu gayri menkul ile temin edllmif alaca.kWarmın 

mecmuwıdan fazlaya çıkmaua. en çok arttıranm taahbUdU bdkl kalmalc 
llı:ere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 27 EylCıl 19•0 tarihinde CUma 
cQn'1 ..U lt dM ı• 7• kadar O*Udar icra memurıutıı odumda arttırma 
bedeli aal1§ iatiyenin alacağına rllçbaııı olan dJ:er alacaklıların bu gayri · 
meQ.kul ile teııiln edilmf) alac&klan m~ıuuundan !ulaya çıkmak \'~ mu· 
bam.men kıymetin % 75 tin! tutmak prUle en ço'k arttmıı:ıa ihale edilir 
Böyle bir bedel elde edllmez:ae .lbale yapılmu: ve ıatıı Z280 No.lı kanuna j 
tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul l<endislne llıale olunan klmse derhal veya verilen 
mllhlet l~nde parayı vermezse il)&la karan feabolunarak kendi.9!nden e\'..,cJ 
en yüknk teklitte bulunan kim.le anıetmiı olduğu bedelle almağa razı olur· 
u. ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beo gün mllddetıe arttırmaya 
çıkarılrp en çok arttmuıa lhale edUlr. lki ib~e arasındaki fark ve goc;en 
günler lc;fn yüzde 5 t en heap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hUkruc 
hacet kalmalaızm memurtyettml.zce alıcıdan talııtll olunur. (Kadde 18:::) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ luı.rcmı ytr. 
mi senelik vakıf tavla bedelini ve lbale karar pullarını vermeye mecburdur. 

Kilterakim vergiler, tenvirat ve taıızltat ve dellAllye resminden mille· 
velllt belediye rüsumu ve müterakim vakıf icare.eı alıcıya alt olmayıp art· 
tırm& bedelinden tenzil olunur. tıbu sayrl menkul yukarda göıteı11en ta
rihte UakUdar fcra memurıuıu oda.smd& !.: bu U:tn \'e göaterilen arttırma 
ıartnunell dalrealnde 1&tılacatı illn olunur. ... 

2280 No.lı kanuna tlbldir. <3:1089) 

Gayrimenkul satış ilanı 
latanbul Emniyet SandıiJ Müc!iirlüğünden: 

Klbltarm 22218 be1&p No.llle SandJtımızdan aldıfı ıs:;oı liraya l>arıaı 

birinci derecede ipotek eôip vadulnd• borcunu vermeill&ındeo hakkında )a.· 

pılan takip Uaertne 3202 No.lı kanununun '8 mcı madduinln matutu ''° ncı 
madduine ıore aatılmaaı lcabeden ikraz senedinde \'e tapu kayılmdıı üeyo0 • 

lunda Paqaltı malıalluinl.n eski Elmadağı yeni Sazlıdere :ıok&gında, esl< 
9;), 

0

97, 99 yeni 135 ve kadaatro teabltlnde Koc:atept mahalleainın Eln:ıauagı 
eokatmd& 537 ac:L& ve 30 parsel No.lı klflr bir e\1D tamamı bir buçul< a~ 
mUddeUe açık arttırmaya konmuıtur. Satıı tapu ıicll kaydlt.a güre yapıl· 
maktadır. Arttırmaya girmek tatlyen U88) lira pey akc;uı \'erecektır. Milli 
bankalanmuıdan birinin teminat mektubu da kabuJ olunur. Blnkmı, bUtUn 
vel'&'llerle belediye realmlerf ve vakıl tcarcal ve taviz bedeli ve tell!llye rü 
sumu borçluya altUr. Arttırma prtnameai 10/8/IHO tarihinden itibaren tet· 
kik etmek latiyeDlere Sandık hukuk itleri serviaiDda a~ık bulundurulacaktır. 
Tapu licll kaydı ve aalr IUzumlu lzaiıa l ta prtnamede ve takip do:ıyumda 
vardır. Arttırmaya glrmlt olanlar, b:.ınları letklk ederek aatılığa ç:kanla:ı 
;ayrtmenkul lıakkmda ber ı•Yl oırenmlf ad ve ıtibar olunur. Birinci arttır
ma 23/9/940 tarihine mUııadlf Paurteııi günU Cağaloflund& klln Saııı.11:1-
mrzda uat 10 claD 12 ye kadar )-apılacal<tır. Muvakkat lba.Je y pılabUmesl 
tçl.n teklif eclllecek bedel!ıı tercihan aıın:naaı lcl\berlen gayrimenkul mllltelle· 
!ıyetıerile Sandık aıacağmı tamamen gecmı.ı olmuı ıarttır. Aksı takdirde 
ıon arttıranm taahlıUdU bl.ld kalmak oartile 8/10/940 tarihine mUsadlt aah 
tu:ıU a,;·111 mahalde ve aynı saatte aon arttırmaaı yapılacaktır. Bu arttırma.. 
da pyrlmuıkul en çok arttıranı:ı uatUDdc bırakılacaktır. Hakları tapu ıi· 

clllerfle eablt olmıyan allkadarlar ve irtifak hakkı ıah!plerinL-ı bu hıtid:ırmı 
t"e huaualle taiz ,.e ma.sarite dalr iddialarını llln tarihinden itibaren :?O gUlı 
t;lnde evrakı mlllbitelcrlle beraber dairemize bildlrmeler lAzımdır. Du au· 
:-etle baklannı blldırmemı, olanlarla haklan tap·J alc.llerile sabit olmıyanlar 
n:rı Mdellnln payl1Lfmumdan bariç kalırlar. Daha Ca.t:la ma!Qmat almak 
~tl:yeulerln 939/ 810 dot)& Nosile Sandığıl1U1l bukuk l;ılerl ıervlıılne müracaat 
l!melerl t'.1..'"\6m:.: Uln olunur. 

• • • 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alman cayrimenkulu ipotek göstermek lıs· 

tıynle~ m~hamminlertmlzin koymuş olclUğ'J kıymııtln '~ 40 nı tecu·Uz et· 
memek Uure illale bedellniıı yarısma kadar bo:-ı: urmck aureute kolaylık 
ıöıtermektecfü. (i000) 

S:thl bı . A '\/ il U~ 

Ba'lldıtı )er: V AIU I llutbııaıı 

Unııını nc~ıtl a1 ı Hlııre r.\fc•ıı: 

Helik ı4hmtt ~euttl!lil 

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

Milli Piyango idaresinden : 
1- 7Ağustos1940aylıkPiyangoauönümüz. 

deki çarıamba günü saat 18 de Kadıköy Fener• 
bahçe Stadında otomatik kürelerle çekilecek· 
t ir. Bütün İıtanbul halkı bu merasime davet• 
lidir. 

2 - Bu çekilişe ait planın onuncu maddeain
de yazılı olan 40 adet bin liralık ikramiyenin 
de altı küre birden çalııtınlarak ayn ayn 40 
numara düşürülmek suretile çekileceği sayın 
halkımıza ilan olunur. ---·· ~------------------

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Sube ve Aians adedi : 265 

7.irai T"f" ,.. ,.~ri her ~evi b~nlca muameleleri 

Para bı rıktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

Zıraat BaDkasmda kumbaralı ,. 1hb&rıız taşarrut heaapl&rmda u u 
60 lirası bulucanlara ııcnecle 4 defa çekilecek kur·a ile &f&tıclakl 

plAna göre lkramlye dağıtılacaktır. 

.ı Adet ı.ooo Liralık •.ooo Lira 
4 .. ~ %.000 .. 
.J 2JO " J.000 .. 

40 ıoo .. •.ooo .. 
1 OU f,O Ş.000 .. 
121 40 4.800 • 
161, ,. , 20 S.JOO 

Ull\KAT. H sapıarındakl parala.r bir sene içinde 6"1 liradan qall 
du,ı:ılycnı re lkra nl,; çıktı:ı takdirde ~ 20 faz:lastyJe verilecekUr. 
Kur'alar senede 4 defa: ı ~yıcıı. ı Btdnc:n.aaun, ı t.!art ve 1 Buran 

--- -------···---
Devlet Demiryolları ve Limanlan . 

işletme Umum idaresi ilanları 
ttunammcn tx:d il ı. u llrn olan 50 ad• t b beri 10 metre boyunı:a ı ı:ı· 

mot f ııUr öför bo ul nnı t 1 ı~ e~·e mah mı b zil \e d~ı hele110nJ tl!l I 
ı~ıtı.ı lıurtum c:ı; 8/ 1940) P zart~I gllnü :ı:ıat (10,30> on buı;ulrta li•ydar· 
pa..şaua Gar iılnl!.31 dahilın :lckl ltomlııyon tııra!mda." ac;rk ekııiltnıe uıullle n· 
tm Rlınacaklır 

Bu ı~e etrmek 1 t nl in D ı 1 ra (7vl kunt Jul muvakkat t'mlnııt r 

kanunun ta) in ettiği v .ıa ı ' bltlıl\te ekl!lltma ı;unu 113atınc kadar keıntlı· 
yonıı mUraca:ıtı rı 1 ımd r. 

Bu işe o.it ,artn mcleı konıl. yondan para ız olar it dnğıtılmıı' t ıdır. 

(68"3' 

• • • 
Muhan1mc:J b d 1. mu~:ıklıat temin:ı t. \'e miktarları &.§ağıc!a yazılı Alıı· 

gUr .,en, meşe \'e ıhlamur kere te, a~ n ayn lhalP. edllm•k tızere 20/S ı:>-ııı 

flalı günU saat U-.,30 dan itibaren 11 to ıııra numarası \'e kapalı zart uauıo 
ile Ankaradıı lıJ.uc buıaııında atın almaeaktır. 

Bıı işlere glrm k lstıyenler1n her ILqtc h z:ı:nnda gösterilen muukkal 
teminat ile ka nucun tayın etliği \ ' C knlıırı ve tcklitlerlnl ayuı gün ıaat 
14,30 za kad3r Ko:n.syon rels.ıı;ıne \'ermeleri ıtı.zımdır. 

ş rtnameler parasız olarak Ani.arada Mal:.r.eme dılreslndcn, Hay~. 
ıada Tesellüm 1c Sc~k şen ğlcden, lz:mlr ve Eal<lı;ehlrde idare mıfu&l&. 
rından cln.ğıtılmakladır. 

l.\fuhamltlf'n bedeli l\funkkal 
Lil'le Miktarı ClNSf l\13 1'1ermuu lr.mla&t 
No. !13. . Lira K. Lira K. Un •• 

1 643,220 Akg-!lrgcn d ime 
''c kalas. 35 00 22512 70 1688 " 2 413,690 Mc§e dilme ve 
kalas. 60 00 2482J •o 1861 61 

3 500,000 Ihlamur kala.ıı. CiO 00 26000 00 1875 00 
(8898) 

Jandarma GN. K. A nkara J. Satınalma 
Komisyonundan : 

Bir kilosuna (260) iki yUz altmış j(uruı tlyat tahmin edilen (NQOOI 
doksan be' bin kilo kösele ıle bir kil°"'una (310) Uç yO.z on kurul fiyat tah· 
mln edller& (5!5000) elli beş bin kilo vaketa 15/8/9'0 Peflembe g11Dll aat 16 
da Ankara Jandıırma Genel Komutanlık binaamdakl :ı. Satmalma komJqo
nunca kapalı zarf ekıılltmesile aatm almacaktır. 

Her iki kalem malzemeye ılt ilk temtnat (20•50> yirmi bm dört ,UZ 
elli liradır. E\'aat şartname yirmi lira •ban kuruı karphtmd& !Maatıul 
Jandarma n1uayeııe ve Ankara J. Satmaıma koml8yonundan aJma'blJlr. ı .. 
teklilerin (2490) .sayılı kanundıı yaz:ıJı belgelerle ilk temlnatıarmı mulateYI 
tekıtt mektuplarmı nihayet eksiltme ;üııU saat on bete kadar SatmalmJ' 
komiay01!umu7.a vermeleri. '(4091). (tlOI). 


