
Kayserm gençlıfr Erc!ş' in 
zirvesine çıktılar 

. ,.. 

MANŞ ÜZERiNDE 

nıüthiş 
bı r ;,ava 
rnuhare

.:-...~•'~·bes i oldu 

l11ü11ü J(am/mıda paraşütle iu.an bir gmçlc, planör başında uçuşa Jzazırlana11 gc11çlcr 

53 Alman 
tayyaresi 
düşü.rüldü 

1 ürk kanatları semalarına 
mutlak hô.kim olacaktzr 

Uçmayan sürünmeğe mahkumdur ! Türk 
genci bunu çok iyi taktir etmektedir 

Türk - Ah11an an
laşmas1111n 

tasdikinden sonra 

"En bilyük zevk nedir?., diye 
ııonırlarsa, hiç tereddütsüz: 

- Uçmak ve semalara hakim ol· 
maktır-

Dcrim .. Bu sadece zevk değil ay
nr zamanda en bUyUk emni~ ettir 
de ... 

'Lçan Tiirk :;rnci bugiln1\Ü nes~ 
lin zir\'esi, yarınki neslin mUm('s. 
.silidlr· Uçamıyanlar, sürünmcğo 
mahlr.üm olan1:ırdır·· 

Uçmak, havalara hiıkim olma!.: 
için çalıı;mak Türk gencine dUşcn 

(Devamı 2 incide) 

Bir torpidobot batırıldı 
İngiliz vapurlarından 

üçü battı. Bir kısmı ağır 
hasara uğradı 

Londra, 8 (A.A.) - Bahriye 
ve hava nezaretlerinin tebliği : 

Bu ~abalı çok erken henüz gün 
doğmamışken düşmanın motörlü 
torpido botları Manş denizindekı 
kafilclcrimizdcn birine hücum. 
!arda bulunmuşlardır. Bu hücum. 
lar esnasın.da bir Alman torpido. 
botu batırılmış, bir diğeri de ha
sara uğratılmıştır, K afileye dahil 
bulunan kabotaj vapurlarımrzdan 
üç tanesi batmıştır. 

Bu kafileye bu sabah hava hü. 
cumlan başlamış '\'C bütün gün 

(Devamı :? 11rideJ 

Jzinirin 
yolları 

turistlı< 
meseıesı 

• 

İngiliz devlet nazırının 
r.özleıi 

czye nazırı AbluJ<am ız 

B~~reşe git~i Aimanyanın hariçle 
Muzakereler ık ı tıcar etinı 

gün ıç inde durduracaktlr 
başla yacal< 

Bıil>rc.,, 8 t A~'\.) - unUmUzdekl 
ıı_u ı;Un zarlında Krnlyovada Bul;a 
nstanın Romanyadan nra:ı:I istekleri
ne dair mUuık<'rclcrln ba~lıı.masına 
lntlzaı· olunmaktadır. 

Hariciye nazırı Popo!un rclııl!~ al
tında bulunan Bulgar murahhaıılan 
sabahleyin BUkre:e gelmiş ve ü~le :ro
~cğinl Romanya ~vekili B. Glgurtu 
ile beraber yemlglerdlr. 

Romanya nnmma mUzakerclerc lt1· 
tırtık eden murahhaslar Romanvo. ha· 
riclye nazın Mo.nollcsku ile Roman. 
yanın SoCya ve Dclgrad clçllerldlr. 

B\ikres, 8 ( A·A·> - Röyter a. 
jansı, Ilomanyanrn Roma elçisi 
Bossy tarafından Budnpc;stcdc ya· 
pılau görüşmelerin nihayet buldu. 
ğunu öğrenmi!\tir. Bos~y bu akı;ıım 
Btikreşt.c beklcnmcktedJr. 

Zlirlh. 8 (A·A·) - Rö~·ter: 
.N'cue Zuercher 7.('itung gazete

sinin Berlin muhabirinin y:ı.zdı~r. 
na göt'e, Balkan devlet e.dam1ı:ırı 
nın Salzburga yaptıkları ?.ivaret : 
ten son ra, A lman matbuatı ·ilk de
fa olarak cenubu şarki A \Tupası-

( Devamı 2 inddd 

J..ondr:ı, 8 (.A·A·) - A \'am Ka
marasında iktrnadi t.crkilatlanma 
hakkındalti mU::akeratı açm13 olan 
devlet nazırı Grcnvud. topyekun 
harp usulünün, mazide görUlme. 
miş mikyaslnrdn bir iktısadi teşkL 
latlımma lüzumunu gösterdiğini 
beyan etmiştir· 

Nazır, Hitlerin son nutkundan 
bahsederek, dıiıimanın ikhsadi va· 
;ı:iyctini göı-..dcn geçirmiş ve işgal 
ettiği arazinin kendisi için git.tikçe 
vahamet kesbed<'cek meseleler 
te~kil edeceğini sö) !emiştir· 

Grenvud sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Almanya, isgal ettiği memleket
lerin ahalisini soyarak kendini 
besleyebilir. Fakat isyan tehlikır 
sine maruz kalmaksızın esarete 
bir de nc;lık ilave edcm<'Z· 

lI:ırp m:ılzcmesi imaliıtına gelin
ce, srnai mıntakalarla tayyare mey. 
d11nlaı1 bombardımanlanmızdan 
c;ok mütcessfr olmuştur. Bombar· 
dımanlaıımız ise gittikçe şiddet 
keı5bedecektir. Hiç Büphll voktur 
ki Alman fabrikaları çok miltces-

(Dc!'anzı 2 incid~) 

Ye.zan : ASIM US 
Almanya ile aktcdilcn 21 mil. 

yo:ı liralık ilıtı~di nn!atma Bü. · 
yük Millet Meclisinin tagdikin. 
den geçti; anla§manın tatbik sa. 
Juısına girmesi tasdik tarihinin 
resmen bildirilmesinden sonra o. 
lacağına cörc iki memleket ara. 
ıanda fiilen ticari münasebetlerin 
bn~lı:ı..·rum artık bir gÜn mesele. 
ıidir. 

''ikdam,, ın uçurup ''Hakikat,, ~'" 
manşet halinde verdıği haber : Suadiye gazinosu üç 
Ekmeğin 7 kuruşa 
ineceği galan ! 

Türkiye ile Almanya arasında 
tatbiki bnhis mevzuu olan anlaş. 
nıa niçin 21 milyon lira gibi mu. 
nncn bir rakam ile tahdit edili. 
yor? Zira bu anln§ma Avrupa 
harbinin haşlaması dolayıaiyle 
h~rdenbirc Türk • Alma.., iktuadi 
ınü~tleriniıt kesilm"'di üze. 
rine muallakta kalını' bir takım 
hesapların taafiycai için ynpılryor. 
1939 gencsincle hükmü biten 
Tiirk • Alman ticaret muahedesi 
mucibince iki memleket araaında 
ccrey~ cd~ muamelelerden do. 
layı Türkiycnin Almnnyadan bir 
talc'n1 alacnklnn veya ona vere. 
celıleri knldığı gibi Almanyanın 
da ~ynı sebepten dolayı Tür.kiye. 
den alacaklan veya ona '\'erecek. 
lcri kalmıştı. Her iki taraf hesa.. 
hına a.ktcdiLmiş bir takım iktısa. 
<li mukavelelerin tetkikinde im. 
knn112: bir vnziyet husule gelmişti 

DlinkU "İkdam.. gazetesinin lldncl 
ıı:ı:rfasmda. nc~redllen ve birkaç aaat 
sonra çıkan "Hakl1tat.. gazetesinin 
birinci a:ıyfasmda manşet halinde 
"Ekmek ay bn§mda yedi kuru_şn. sa
tılacak,. haberi ctralında yaptığımız 

tnbklkııta göre bu haber taınnmcn 

uydurmadır. Yani ckmekln yedi ku· 

ru§a. inece~! haberi kaUyyen doğru 
değildir. hah edelim: 

TIC3ret VekAlctl son mahsul \'aziye. 
tine göre yUzdc elli.si sert, yQz:dc ellisi 
yumu,şak buğdaydan olmak üzere blr 
ekmek nUmunem yapılmasını istemi§. 
bu tecrllbc ynpılmı~. nUmune ckmelt 

(Dcııamı 2 incide) 

Türkiyenin muayyen mukavc. 
lelerle Almanyndıın alması iktiza 
eden hir t~ım şeyler bu devlet 
la.rafından harp hali sebebiyle 
haklı veya halmz olarak t eslim 
edilmiyor, buna mukabil Türkiye 
de Altnanyanın istediği bir takım 
ınn,ddelcri vcnniyordu. Bu itibar. 
la .~ki memleket arasında nomuıl 
m~asebctlcrin muhafazası için 
yenı harp vaziyetinin zarucrtlcri. 
ni d.e dikkate alarak bir hesap 
lasfıyesi la7.:rn.ncl' d t -··~ ıyor u. 
l'V • §tc bu defa imzalanıp Büyük 

1;11et N'ıccfüindc tasdik edilen 
an aşma bu makaatla sekiz:, dokuz 
ny evvel L- l b" .. 
k . uaş aını!! olan ır muza. 
erenın n ti' 'd' 

nl b
. • e ccıı ır; bu anlaşma. 

n ır sen · · d . L •• l m c •çın ~ nıhnyct ı.,. • 
ası mukarrc l b'k" .. .. süz bir ek" r o an tat ı ı puruz. 

ret . ~ . ıldc tıunrunlandığı au. 
~ra~~n§~~dıyTe" luıdnr iki memleket 

~ urkiy b ı d normal "k • c n.umın an 
t ,. .... 1 lıaadı münaıebetlel"İn 
CCıruıun . 

ortada kc lll'.J olan cnceller de 
Ş n n ITTlzş bulunaca!<tır. 

k. uraya iiaı·ct ctt' . . "T" 
ıy '··t ı ımız ur. 

ı .. e ua urnınclnn" k •d h k' -te "h . al ına a ı. 
n. ı lıyaç v rdır c·· l . Al rnan ıktısa . • un m • 

ku t nazırı Do1·tor Fun. 
n •on 7.<ım l d ·-· beyanat : « :ır nellrettıcı 

dan a corc Alat! n anın bun. 
sonra b"' n 1 ·ı 1 betlcr.ı ~ ., c mı c mu•ın::e. 

• ue lı\tl- cdn - . ·ı d. 

Genç bir san'at
k8rımızın ölü mü 
Ressanı Mitat özar dün arkadaşları
nın göz yaşları arasın~a defn~dj ldi 

1 

lı!itat Ozar'uı cenazesi orka<laşıa:uım elleri iistiindc gidcrkm 
(J(o§edc) /ıJıtal O::ar 

Gllz:cl San'atlar Akademisi Tez:ylnt için dnhl ehemmiyetli bir kayıp teş· 
San'allcr ııubeEi oğretmeni genç reıı· kil etmektedir. Zira :Mltat özıır, rcıılm 
samlarımızdan Mitat Ozar vefat et- ıs:ın'atinln "tezyinat,. gibi, memleketi· 
m'~tır. Bir mOddettcnberl rahatsız: bu· mlz:de henUz mensubu pek nz bulu· 

"" • tk" ııon rltnlerde nnn blr şubcıılnde üstad bulunuyordu. lunnn genç san n ... r. " 
bru;tıılığının atırıa8ması dolayıslyle Ultat öznrın cenazesi dQn öğleden 
l"rnnsız: hnstahaneslne knldı!'ılmı~tı. sonra Fran31z hastnhanes!nden arka· 
Evvelki sab.'l.h mer.kfir hastahanede dnşlan omuzunda kaldınlarak Feri· 

ı:-ozıcrlnl ltapami,tır. köy mcz:arlıJ!ma :;BrnUlmU~tUr. Of;ret· 
dlln;;~: ö henUz otuz beş yaşla· m• nl bulunduğu O Uzel San'atlar Aka· 

?t t.ah:ır 1 Frnru:;nd:ı ıtnmm et· dcmlsl, mensup oldu~J "MOstnl•U 
rmd:ı. 1°1 Umizde resmi ''c bu· rcs'-'amlar birliği.. ve ark:ıda~ları. ml'I \'e mem e ı:c• • 

t b l U ft~e""lcr 14in ı:-lli ld genç öıUnUn tnl:'tt•ınu çrlcnklcrle sl\s· 
ııuc ırço t m r.,., "" ı · 

kapatılacak •• gun 
Münir Nurettin konser verirken 

içeride azami tarif eden başka halktan 50 
kuruş da duhuliye alınmış ! 

----------- Kaymakamla belediye iktısat müdürii %abıt 
Siyaıi Bilgiler Okulu tutarken m aliye m em ud a n da "Nef'i Haz.ine,, 
mezunlarından 
birinci gelenleri ; _ bakımından ka~1!1-afzamla1müdür hakkında · · .... zaoıt tutmu§ ar ... 

Maarif Vekaleti 
tebrık etti 

Ankara, ~ (A.A.) - Maaril \'ckl
lctlnden blldlrllmcktcdir: 

Bu yıl SlyMal Bilgiler okulıı me
zunları fçcrlslnde muvalCaklyct dere. 
ccııl en yUkııek olan m111l ıubedcn 
Ilur§lt Çnlıka, idari §Ubcdcn 1'"eramu2 
Bcrkol, slyas1 §Ubeden Orhan Kavu· 
rı.ı.'ıı, bu muvatlaklyctlerlnden dolayı, 
J.;cndllerlnl tebrik ve tepik lçln Mna. 
rlf Vekilliğince §U takdirnameler ya. 
zılmı~tır: 

"Slya:ıal Bilgiler Okulunu blrind
!ikle ikmnle muvaffak olduğunuzdan 
dolayı sizi takdir ve tebrik ederim, 
Aziz milletimize ve yurdumuza hlz· 
met yolunda aynı ba§anyı gösterecc· 
ğinl:ı:l iUmaUa umuyorum. 

Size, ha.'Iıyan meslek hayatınızda, 
emeğinizin karıılığı olacak muvatta
kiyetıer dilerim.,. 

Hur§lt Çalıl:ı.ı. Kayıscrilidlr ve Kay. 
seri lisesi edebiyat: 1t1bc.!1 mez:unudur. 

Feramuz Bcrkol Erzurumludur ııe 

Erzurum lisesi fen §Ubesinden mezun
dur. 

Orhan Kavur Konyalıdır ve Pertev 
Nlyal lisesinden mezundur. 

Vekiller heyeti 
dün toplandı 

Belediyt l ktısat M iİdiiril Saffet ve Sıeadiyr. plô i re 
gazinosımdaıı bir f,!Öriin 'iş (\'azısı 4 ii"riıcıc ı 

Tozkoparan yokuşunda dün 
sabahki otonıobil kazası 

11ıya.ct!c C · .... cc11 ı :lısn ı 
nin rnil\j rrıu , un""e.t Türkiyesi. 
lerde telif e "'. tl•rı ~e derece. 
li decildir dılcbılcce ı heni.iz bcL 

• ( Dcı amı 2 iııc:idc) 

. 1 1 ucud~ ,,..rtlnn!' ltah il· lcmış rdl Alrnd<'mı direl<lörU Eurh ın 113n at eser l'.'r v ·• ., k 
b ti tu G~n" l 'c•mdn ur ılU ı Topra ta crn:ızc meırı.ıılm!nde hazır 

yctll lr a.. · " " b 1 K d d d 1 · 
l l r ,.e sevenler arn· u uıım.ı,tur. c er 1 c aı ~s•ne ve kcndis nı tanıyan a 

11 
nda bUyUk bir tc sııl r uynndırd•'°ı bUtUn tanıdıklarına te.zıyet ederiz:. 

~lbt, mcmleketlmlzın ııanal ha) atı 

A nkara, 8 (A .A ) -
icra Vekili eri H eyeti bu
gün öğleden sonra Baş
vekil Doktor Refik Say
damın riyasetinde top-
l:ınmıştır. 1 l'aralanan şoför ı·e otomobili '(Yazıc;r 2 incide): 
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-Siy-asi-m-ese-ıeı-er -: - Tozkoparan yokuşunda dünj 72 lik ihtiyarı ! IDO .. D •s •·a dl 
Alman ablukası sabahki· otomobil kazası soydular 'D • mpıa 

Dün sabah saat 8,30 da Tozko- ru kaymıştır. Şo!örlln bütün gay. Annesini eliyle gerdeğe 1 (Baş/arofı 1 incide). f valan~a (!) 1nönüne i.-1 

bl·r hayaldir paranda bir otomobil kazası olmuş, retlerine rağmen otomobil setten k 'lk --ueı rd b'nd' Es havalanmagx muvafık gö~ 
• otomobili kullanan şoför mucize aııaih do~ru kızak yapıp sürllltlcn oyan genç aranıyor ~~ıu.u : ben 

1 ~ ~.. • • ~ Hem bu şekilde anlaşılmadan 
kabilinden muha.ld:a.k bir ölümden mı>ğc başlamıa ve etraftaki t""' dir ttmgcl§nt~ı .k~~-0 a alrikı~:__..:.ı yilk bir vaıifc.,c ha.elam"• old 

Giorzıa!e d lt:ılla'mn Alnunl'n tara
!mdan Brltnnyıı ad:ısmıı kıırı:t yıldı· 
rım harbi msteml tntbllt cdllmlycceğl 
hakkında yazdığı malnılc lngıllZler 
taratındıın bir harp hilesi ackllnde to
ıa.1<1'.1 cdilıni~ll. Son 1:cıen haberlere 
ı;öre bu haberin Jıtıklkıı.t olmnsı lhtl· 
malini de cldcll oınrak dl!;,ıü:ımek 10.
zımdır. 

ÇUnkU Alman ve ltaly.:uı cfkArıu· 
mumlyeııl böyte bir yıldtrnn harb!nln 
zamanı geçmek tlzcre olduğunu dil· 
tıUncrel~ sabın;ıztanmağıı. b!!§lamı~tır. 
Uu aabırsu:lık ka~ısında tildrleri O• 
ya.lam.ak için Alman ve ltalyan zi
mamdarları bir izah tan.'1 bulmnk 
mecburiyetindedir. Italyan gazetesi· 
nln maknlesi bu mecburiyetin bir es~
ri gıbi addedilebilir. 

Jurnale d'ltalla'yu. gore yıldırım 
harbi olmfyacaktır. Olt:n. bile bir müd· 
det ııonraya blrakıl&caktır. ~lmdikl 
hıı.ldc Britanya adalarma kııraı mUte
madiycn taıı.rru.zıar yııpılccaktır. lıı· 
ı;illz halkı bu taıı.rruzlar ile harpten 
uııandırılacaktır. MemlekeUn dahlll 
te§klJAb sarsıl:ıcaktır. Diğer mrattan 
Brltanya Ada.'!I lle Avrupanm vo dfğer 
kıtalarm mtınasebetleri tamamen ke· 
sUecekUr. Hariçten gıda maddeleri 
vo ilk maddeler ~Urmok lmktrum: 
hale koııacaktır! Ondan sonra yapı· 
lacak yıldırmı taarruzu bir mumu 
söndUnnek için UlUrWen kuvvetli ne
tc:s tealr1D1 yapacaktır. Britmıya Ada
sı Almnnyaya. vo ltalyayıı. tC3llm ola
caktır. 

Fakat bu miJJAhezalar hep Alman 
ve ltaıyanlarm kendi hcanplandır. 
Halbuld evdekl pazarlık her vakit 
ÇIU'f%1& Uyntll. 

Almanya ve İtalya. lngUtereyo hU· 
cum ederken !ııgiUzler de Almanya 
ve ltaı,yaya hllcum ediyor vo edecek· 
tir, Eğer harbln l90J1U iki tarafbm b1• 
riıı1n sınır mukavemetırıde mağlQp oı
mur ile ta&7Y11D edecelue mutlaka 
I~ tulim olmUI neden lt.mn 
gelainT 

Almanya Bllytik Britanya .Adaları· 
nı hava M!Ahr Uo izaç edebilir. Fakat 
bu lzaç hlı; bir valı.lt 1nglllz mllletlnl 
aç bırako.cak bir abluka demek de
f,ildir. Almanyanm Şlmall Fransayı 
işgal edccetı sırada DUnKerkten bir· 
kaç g1ln i~e 800 bin lnglll2: ve 
J."ranSIZ JruvveUn!n Alman ih&tamı• 
dan kurt:anlmast he.ııtız unutulmamıJ
tır. Bu hldlao lngiUz adalarının Al· 
rnan ablukasl llo aQ btralularak te.s
tım olmağa mecbur cdilmeıl ne kadar 
mU§kUl, hatta. lmkAnsız bir oey oldu· 
ğUnu ı;östcrmcğe klfidlr. A. 

İngiliz devlet 
Nazırının sözleri 

(Baş tarafı 1 incide) 

sir olmuet.ur· Eğer tamirleri im
kanmz değilse bile, bu tamirin ik.. 
mali çok uzun zamana mütevakkıf 
bulunmaktadır· Hitler, Alman za.. 
yiatmı tcl!fi etmek için gittikçe 
bUyUk mUpUIAt& manız kalacak· 
tır. 

Diğer taraftan abluka, Almanya 
ve işgal altmda bulunan arazinin 
Iıariçlo olan tica.retini durduracak
tır. Kömür mllbayaatı bilhassa a· 
zalmıf olacakUr· KömUrsUz de de. 
mirin ıllih imaline pek az fayda. 
st olur. 

Petrola gelince, HiUcr, arazisi 
dahillnde iatllılAk olunan senevi 
yirmi milyon tonun yanamdan faz
lasmı tedarik etmeği veya imal ey
lemeli Umit edemez. 
Mnmafilı dflpıanJD kuvvetini 

aühf&f etmemelidir· Al.manya 
hal"bin bqlangıcmda tamamen se
ferber bir hale gelmemişti· 

Harbi idame etmek için, harp 
d.iktatarlerl kadar kuvvetlenmeğe 
muktedir olduğumuzu isbat ettik· 
Fakat elmdlld halde sulh zama. 
nrndaki :iktisadi bünyemizi harp 
bilnyesine tebdil etmekle mcı:gul 
bulunmaktayız· Biz bu harbi kn. 
ummak istiyoruz. Hükümet, gay· 
retle.rimizln Yüsstinin bUtün kay
naklıırmıızr istiDlal edebHecek de
receden aşağı olmıunaema azmet. 
~tir. Bu kaynaklan: lnenn kucL 
ret \"e kesafeti, smaJ kudretimiz, 
mali kudretimiz ve hnrıçtc olan 
vnrlı:klarnnız t(l§kil etmeli tedır. 
Ablukanın tevsi edilmesiyle or

taya ÇWnl§ olan "isUhsalii.t !aı.la
lıi;"l,, mcseles.!ni tetkik otnıek ilze
re blr komite teııekklil ctntl6tir. 
Piyaaall\nn kapanmış olmMı <:<>k 
ciddi b!r mesele olmuştur. Bu me-
11cleyi halletmek için bir pllın viL. 

kurhı - - i2 yaınıda \'e bir C'Özti kör, dlgeri c ır ·ı .,.,c; sene ~ ,, " .,.. 
lmuşlur! yıgmlannıı "arpa "arpn, ...:ai!ı dox.. t • · mu dn h;., .. ~.ı·ı,,orwn-" ,. '"" ~ 6 de çok u ve bulanık gören bir ada.- 1 5 u h l k k he .. ""°uu ~ · 

Tozkoparandan Kam.köye doğru ru 40 mctı·e glttlkt~ conra 3oför 0 an n n avacı ı nmpmrn r B bil ··k udsf 
gitm l t l Ank 

. k mm ba~mdan garip bir Yaka geçmi~, sone tevs:i mecburiyeti hissolun· u yu vazife vatan m _, 
c: c o nn ora garo3ma enclini güçlükle d.r§nrı fırlatmı3- ,.e bu y~o. kadar bJrlkUrdigt paraları asıdı Türk · Un'n ı:...-

aı't 954 pl.ı:.'·alr cofo'"r A-,.ak Yazı- t Oto b'l b mu!ılUr· T• gcncı gayre 
1 

W'I. ., • ., ır. mo ı undan sonra kcııdl n§ka dllşkUnlU61l neticesinde çalm· " halli ruf ld ~ bili'yor· 
k 11 d 

• h • bil 0 Bu kamp bugu"n )1nvacıJıgia. he- ne mas o ugunu 
cınm ·u an ıgı ususı otomo , kendine 10 metre daha. gitmiş ve mı11tır. • .. K · /. 
Pcrapalas otelinin nrkasmdııki as- setin nihayetinde buluruuı 13 nu. Vaka Küçtil:lbgada cereyan etm~· vruıli her gence fnaliyct imkanı ve- · am~m kıyrnet~i rnUdUrli 
fnlt yoldan geçtikten sonra ilk vL marllı ahşap e\"'e çarpnrn.k dur· Ur. Bura.d:ı oturan 7Z ya,ırıda ŞUkrU riyor· İ!ıtcklilcrin orta mektebi ik.. J?oruk ızaha.t verıyor: ö 
rnjı dönüp, Şişhane tramvay yolu· m + adında blı· gözU kör, blrl de c,:ok zayıt mal etmiş olmnsı fiarltır· Sonra. - Bu. rscne he: zamankin rJ', 
na 100 metre kala bir arabaya UŞwUr· ihtiyar, zo:ı gUnlerde Şe~·ket is1mll yn.prlac:ı.k iı; gayet basiltir. }J.ahal. fazla talıp Yar· Eakı sinemn \'C 
rastlamış· Bu sırada ara.hadan bir Bu ev elektrik f'i.tkcti memur- ~CDc;; bir çocukla t:ıru~ıetır. lin en yillael; millklye nmirinc mli· ma salonlıırr hepsi yatakhan 
çocuk otomobilin bnüne doğru at. larmdcn Knnlye aittir· Ve Kani Bu nıUnaaebct mrnıımdn ihtiyarın rac:ıatb. lnö:ıil kn.mpınn i:Jtirak et- muştur. Fnknt maalesef yine t 1 
Iam~tır. sayfiyeye gltm~ olduğu için ev birikUrmlş blr hayli parası olduğunu mek istenildiği bildirilmelidir· lerl k~ılayamryoru.z. dl 
Şoför, çocuğa çarpmamak için boş bulunmaktadır· öfrencn Şe'·ket ceı;culerde llitlyarn Bu mUr:ıcaattan sonrıı istekli- y DirektörUn yanmda bul~nal! . .,, 

,,olun .s:ı.i!: tarafına doi!ru dlrcksi- ~ r • gnrtp bir teklifte buluıımu~ ve: nin her me.<ırafı h:ıva kurumuna geril tayyareci Şakir Hhiın ıla 
J - ., ·.o.or sn~ ka.'.}mdnn yımıhuı.mrş .. _Yahu, sen hl!lll. dlnc,:, l<~ı gözU itti Sıhhi . ind ediyor· 
yonu kırnu§tır· Asfalt ·''n• oldugu- otomobilin o''n •ft•"fr ıı~ ,, .. ,·n bod- n r· • mun,·cnc nclicetı e . • ..J• 

" '44.. - "• yerinde bir adam.sın. Be>nlm de annem • B dü -ı.nt il"' 
için otomobil sağ taraftaki sete doğ rum katı hıısnrn u.;,'ramFtır. hönüz genç v'•ço't gazeldir. G~I seni memieekUcrine i!ld('si icap edenw - urası nya.nm en rıuıo 

!erin de dönUş yol mnsraflan ve. ~idir- Gençlik makul bir rtı~ 

Müthiş hava ' 
muharebesi 

( !Jaştorof' 1 incide) 

ıran ınatbuatı 
diyor ki : 

annemle evlendireyim!,. dcmi('Jr. rilmektedlr· gösteriyor, fakat nuuıle8cf j!ılk 
Tckllt dUı:ıyııdıın e!inl cte~lnl çek· 

mck tıure buluııau 72 Jlk lhUy:ırn Kamp katiyen sıkıcı değildir· ntmız ihtiyacı karşılayruruyoı" Si. 
mUlAy!m gelnıl15 ve bir de!a .:!aha dllıı· Disiplin mUke.-nnlf'ldlr, fakat bu bir Bunu izaha bilo lüzum yok" 
ya. evine girmC'ğl kabul etmı~tlr. nlle disiplinidir· f;crr,, fakat vakur gözle görUlUr. elle tutulur bir b~ 

Şe\'ket clnhn o günUn gecesi anne.el ,.e ,·a::!feslni r.ıildrik .}1lk.<;ek kali· k.lknt, memleketine hdc edılın 
Allya:,; almış ve ŞUl<rl\nUn evine gel- teli mu:ılllmlcr k~mp talebelerine mccburiyet.indo kalanlnr aPnor 
nılştır. lhtlyar bulanık bir halde vo der111erlni bir c.ğ:ıbey muhabbet ve lar. Hava kurumu mahdut bUtr 
çok ru: gördilgü tek gözlylc tetkik et· titlzliği:. lc göstcrmC'!ttedirler· Ta- sile ancak bu kadar faaliyet ı;l" 
Uği kadını bcğenmı., ve o gece gerde- nıdı:'hm gem; muallimlcrden AU tcrcbiliyor· Ne yapsın? 
tc gtnntııtir, Yıld c 

tekrar edilmiştir. Bu bombardı. 
manların neticesi henüz tamamen 
malUm olmamakla beraber bazı 
vapurlar ehem:niyetli surette ha. 
sara uğranu~tır. Bu ehemmiyetin 
derecesi heniiz belli değildir. Ba. 
tan vapurlardan kurtulanlann ve 
yaralıların bir kısmı şimdiden 
k.ıraya çıkmış bulunmaktadır. 

Fakat !~ bundan sonra değişmiş ve ız, <'ma.lcttin .Aytaş, Selçuk, Alnın dolduran gençlere balCQ 
Tahrıın, 8 (A·A-) - Pal"!! njan. çeUn bir a~l• gecesinden sonra Mb:lha Hikmet· Öz ''C aıkadaşları, bir kn(; nım, hepsi sihhatli, olduk<;~ ~ 

sı bildiriyor: kar~ı derl."l l;lr uykuya dalım ibUyar saatlik t(.'m:unmız içindo bize der- lm enseli .. Muallimlerden biri 11"' 

HükUmetimizin 
l\Aolotofun nutkundan 
şikayete hakkı vardir 

Hücumu yapan düşm<ın tayya. 
relerinin büyük lir kısmı tek ve 
iki motörlü avcı tayyarelerinin 
refakatinde bombardıman tayya· 
releri idi. Hücumların hepsine 
İngiliz avcı filoları şiddetle mu. 
lkabele etmiş ve düşmana ağır za.. 
yiata uğratmışlardır. Düşman 
zayiatı hakkında henüz tafsilat 
mevcut olmamakla beraber şimdi. 
ye kadar alınan malfımat 53 dilş.. 
man tayyaresinin düşürüldüğünü 
teyit eylemektedir. Avcı pil<>tlan. 
mızdan 16 sı .kayıptır. 

Londm, 8 {A.A.) - Röyter: 
Bahriye nezaretinin öğleden son· 
ra neşrcdikn tebliği: 

Donanmaya mensup hava kuv. 
vetleıinden Skua tipinde tayya. 
reler Bergen'in tahminen 8 kilo. 
metre cenubunda Dolvikde petrol 
depolarına karşr muvaffakıyetli 
bir hikum yapmışlardır .. Bu .ma.. 
halde ccman 7200 ton istiap ka. 
biliyctinde 3 petrol deposu ibu· 
lunmakta i.di. Depolardan büyü. 
ğüniln infilak dtiği görülmüştür. 
ikincisi yakılarak ciddi hnsara 
uğratılmıştır. En küçükleri bulu. 
nan üçüncü depo ile dc:polnrm 
tulumba tesisatı ve rıhtıma da 
büyük zararlar verdirilmiştir. Çr. 
kan büyük yangmları.'1 yayıldığı 
ve depoların tamamen mahvol. 
duldan nnnedilmektedir. Tayya. 
relerimizin hepsi salimen üsleri· 
ne dönlllÜ§lerdir. 

Olen Si•il lngilizler 

Londra, 8 '(A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre temmuz ayı 
.zarfında İngiltere üzerine yapı. 
lan baskınlar esnasında 258 ıivil 
ölmü§ ve 321 sivil ağır surette 
yaralanmı§tır. 

Ölenlerin 17 8 i erkek, S 7 si ka. 
dm ve 23 ü 16 yaşından yukan 
çocuklardır. 

Yaralıların 227 si erkek, 77 si 
kadın ve 17 si çocuktur. 

Sovyct hariciye konüseı i Molo
tof un Bakü i!zcrind<> iki tayyare 
uçmu!j olduğundan iınh•cden ve ı. 
ı·anm Md;acyi tekzip etmek lüzu
munu gördüğilnU kaydeden, yeni 
söylemi§ olduğu nutku mevzuu 
bnhseylcycn İran matbuatı, tranı 
hlç aliıkad:ır ctmiycn Alman Be. 
yaz Kitabı hakkında Sovyet gazi.'. 
lelerine bir ka~ haftn ~vvel Yeri· 
len ce\•abr hatrrlat:ırnk şunları 
yazma.ktndlt': 

Vem1i!: olduğumuz mlisbet vo 
pek muhik del!il eayesinde mese
lenin tavazzuh ettiğine, ve mcm· 
leket.imizln böyle kombinezonlara 
girmiyerek tam bitara!hğmdan 
hl~ bir ZllJllan !}ıı.tımamL'.J olduğuna 
kanaat hasıl oldu&rundan emin bu. 
lunmt.'l idilt· 

Jttılaat gazctcııi, aynı mesele 
hıı.kkındn t()ylc ~·azm,,ktadır: 

lyi lti Molotof nutkunda, "lran 
tarafında :zikre {laynn bir hadise 
olmadığını,. işaret etmiştir. Sovyet 
Rusya He olan mUnas~bctkrimizin 
kavi olmıuıma entor~se olan b1zlcr, 
bu t<>yitlcn başka bir ~ey bekle. 
memekto idik· Fakat Bakü üzerin· 
de uçmuş olan iki ynbnncı tayyare 
meselesine gelince, hadiseye mu. 
dahale etmemıı, oldui;"Umuuı. d:ıir 
delillcrimizc, ve bu ithamlara kar
fı mesul olmadığızı isbat etmemize 
rah'lllen, Molotofun nutkunun per_ 
desi bizi çok hayrete düırtlrmUş. 
tür. Hükumetimizin Son•ct hari • 
ciye komist'rinin b~,·ana.tmdan §i· 
küyet ctmeğc hakkı~ vardtr· 

Ziraat Vekilinin 
tetkikatı 

1 

U~k, 8 (A·A·) - Bir kaç gUn
dcnberi Kiltahya vilayeti kru:ala
nnda tetkiklerde bulunmakta olan 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen dün 
de Gediz ve Simav kazalannda çifL 
çilerlc teınuta bulunmuş ve mah. 
sul vaziyetini söz<len geçirdikten 
sonra alqıam Uşnk'a gelmiştir· 

Ziraat Vekili bugün öğlo<lcn ev
vel kaymakamlığı. kumutanlığı 
bcledit.•eyi partiyi ·ı· ... a et t · ' INOtı.tz TAl:'l."ARELEJU.NlN ~ . "J r e nl4! ve 

" • ' şeker fa.brikaamı geımiştir. 
BASJONLARI J Gerek ticaret ve gerek ziraat o-

Londra, 8 (A.A.) - lngfüz Ho.va dalarını ziyaretleri \'e gcı-ek kıısa-
nezaretl bllpirlyor: bamızclıı ve ci\'ar köylerde Jıalkla 

DUn İngiı.'iz bombnrdıman tayyaro- temasları esnasında kazamızın zL 
ıerl dil~mıın tnratmdan 1.§gnl edilmek· rni \'az.iyetı etrafındaki diJelderle 
te olan Cherburg ve H:un.stedc tayya- yakından alfi.kadar o!r.n Mul1li:ı 
re meyd:ınlarma gündUz hücumları El'kmen a~am üzeri buradan ay 
y:ıpmI§tır. rılmı~br. • 

Geceleyin de fena ha\'a tartıan ile 
karşlll§:nalarm:ı rasmen bombardı

man tayynrclertmız Hamburg petrol 
ta:alychanelcrinf. mel deniz ınaaat 
tczgWannı. hnm levazım depolannı 
ve Alnınnynnm . doğu ı!mallndc bazı 
tayyare r.ıeydanlarmı bOmbardnnıın 

etml,şlerd!r. 

B:ltün tayyarelerimiz !:ıllmen ~le· 
rin" doomO~lerdlr. 

Sahil kumnndanlığı <!Un Norvcı; sa
hlllerl llzcrlnC:e ke~lf uı;:uşu yapan bir 
la.)yarem zm kaybolduğunu haber 
\•crmcktcd.r. 

Bir ln~ili~ tahtdbahiri 
battı 

Afrikadaki harp 
l\nhire, 8 (ı\·A.) - l~e~mi telı· 

!iğe nn1.ıırn.n İta.lyanlıır fngfli?. So4 
malisindeki ileri hnrekt!e>ı ini dur
durmıı..slıırdır. 
Batı çöliindc 7 ağustosta hudut. 

t~ tam bir sUkunet hUkiin:ı !Urmü'.1. 
tlir. Sudanda. Atbaıa Czerinc mu
vaffakıvctı:::ı b;r hnvıı. ~kını ka,·. 
dedilmiş lir. . 

Somn!i.lc diıeman kuwetlerl 

tmA. anca it öğleden aonrn uya.nml§, hal bil~ Uk blr emniyet telkin ettL hat veriyor: 
taknt sevgili karı'Jlnı yruıında bula· !er .. Ba hü; genç!crin~zin sc~Iar - Bu gençler nihayet iki ay<'' 
nmyınec-ı :neralt ctnıi.,tır. ŞllkrU te· kadar trmı~ sec yelerınc inzim~ vel bul'aya gelmişlerdir· Bu~ 
~la a.şar,-ı yukarı doln~rak bağınıu~ eden t.cmiz havalarnnızm t:ı.h"-ıye her biri en ~ beş kilo nlıntı:ı b 
ve kimseden f!es 11.lnmamı~tır. ettii:i t~m!;r: duyguların esr>ridir· lunuyor. 

Bu sırada da e\•lnde l~e yarar eşya- Hwa kurur.1unun . gençliğe ~ol. Kampı geziyoruz .. Muntazam 
ıa.r:ndan hlçblrlnin yerinde olmadığını larını &çmazı n li<'csı olarnk Türk temiz yatakhanel"r. bol ı~ıklı t 
gizledi~! paralarının da bunlarla be· ka.natl cı ı ı tı B ~-
raber kayıplara karııtığmı dch§cUe . ar.ı r. mn arn nçr mış :· u· ncffüshancler, açık hsYada haıl 

gün Mkımlvct muUak değildır, fa- lnnmıa vcmek • 
tarketmişUr. k t . ., J masa.arı·· 

İIJe zn.bıtıı el koymuş \'C kaı,:mr .. O• a yarın ola.co.kt;r. E~ fitnede bU- S lD 
.., yUk bn.rnrıhr r,~tcrcn bu varlık aat u geçmi§ 19,30 da ) 

lan ı;-enç kadınla oğlu."lu nramağ:\ yarın için d.:: seri b:r inkfeaf vaat ~ek yenecek .. Sofraya bir göz r;c 
bıı.şlamr~tır. etmektedir· d!1'1yorum, yemek liıltesl şöyle ta" 

Bir bardak suda 
fırtına ! 

Roınen garsonlar 
n1eseıesı 

T-a:ıvl:h:.ktır ga:ı:etc!!lnde blrltaç 
ı;ündc:ıbcri bUyük bir memleket da.· 
\'ıurı §el<lind~ o:tny:ı .sUrUlen Romen 
garsonlar mc3clcslnln mahl~ eti ortaya 
çıklı. 

Hc:ımt malmmlnrın vcrıliği ızalıata 

gtiro lstruıbu!n gelen rmltchaıı.ıııs Ro
men gar:ıonlcı ııı n:.led1 tonu teıı•u 6 ki· 
ıldlrt "Halhuld ak:n hıılln:ıe gelmi~
lcrmlş? .. bunlar ı.:ı 2007 numarnlı l<li· 
çük sanııUar l:anunun:ı aylurı olarak 
çalı§tır:lnu, değll!erClr. Çllnktı ka· 
nundn -lol;:oııtalarüa ecnebi ı;aroon ça· 
lıştınlanııyncak dıy.:ı tıir kayıt \'e 
memnuiyet yoktur. 1'.mnlyet müılürlti
ğll t-,u ıtibarla moııclc ile ullı.lta<lar bl· 
le ol:namı~ur. Türk gıırso:ıların ir.ııiz 
kal<lıld:ırı iddiası da ı;nrsonlar ı:emi· 
yetinin blr'gazetcde çıkan beyanatı Ue 
tckzJp edildi. 

Refikimiz bir barJıık ııuda !ırtma 
mı yaratmak istiyor acaba? 

EkmeOin 7 l<uruşa 
ineceği yalan ! 

(Başta rafı 1 ıncuie) 
Ticaret ve Sıhhiye Vekdletleıine gou
derilml§, ayrıca belediye klmyahlllle· 
iliyle belediye hıfzıssıhha mUtehassıs
hğma. d:ı vcrllıni§tlr. 

Ytnl ç~loin eakislnden fnrkı sert 
buğdaym yüzde on crttrnlmaıııdır. 
Şimdi ycdl(;1miz ekmekte yUzda aıt
m~ )'UIIlU§al~. yllzdo kırk sert buğ· 
day vıırdır. Yani çc nldc büyllk bir 
!ark olmamaktadn. Ekmek meselesJ 
henta tetkllt sa.fiıasmdad•r. Fiyat 
hakkında 1.se bir karar yoktur Hııl· 
böyle iken İkdam \'C Ha!<llt:ı.t g'azcte· 
!eri ckmcğiıı kilosunda. tıı: kum~ on 
para gibi kcndl!iklerindcn Jıır tcncz· 
%fil te.sbit etml§lerdlr. 

Hakikat hnldo ise ekmeğin tıyatmı 
indırmek değil, ckmelt fiyatına belki 
20 para zam yarmak vaziyeti \'ardır. 
Dunun dn s:ıbcbl hUkCırueUn bu sene 
köylüden buğcl.ıy mUbayaa e<:erke.n 
20 para fazla vermesidir. 

lııtnııbı.l bclcc!lyes! l>u va.~lyct kıır· 
§L!llDda ekmekte zımı yapmamak i~n 
bir çuval undıın DS ckınek çıkarmak 
tecrt:bcalnı ~ apmııı. iııtcncn Detlce alı· 
namamı,,trr. Eğer bir çu\'nl undan 
istenen r.ll'l<tnrda ekmek tyl~arılnbll· 
sey6i fiyata :ı:am yapıimıyacaktı. Bu· 
sunı,u vazıyctte cl>megc ya zam yı:ı.
pılacak, yahut dn •ropral: MnMuıleri 
Ofla! latanbula ~ımdıyc l<adar \'erdiği 
fiyatı deği~tlrmlycrcl< buğday verdi· 
ğl tnkdırdc ekmeğe zam cdilmlyecc.k· 
Ur. 

I~ar:mta ylizlcrcc r"nçle konuş. :mn olunmuş: 
tum. Bu:-ılü:-ı:ı ar:ır;mda bir fırt.an.. Fevkalılde bol etli patates, ı.ıf 
bullu şö.} le dc>cli: malı makama, imıik helvası ve ııı 

- Taıi'i btıı.nbuld~ geçirip ha· rıca. ho§af·· Doğrusu mükc>nır.1 

Türk - Aln1an an
laşn1 lStt1ın 

tasdıkınden sonra 
( Baslaralı 1 incide) 

F:ıliat 21 ıniJyonl:ık lllllapna
nın b;r sene uıtfı d;ı lalbikinden 
elde cclibcfk nc.t:cder müsait gö. 
rülürse ondM so lra iki memleket 
aras:nc:ı H.tısaıl: münaıebeUer 
yni bir an?atrna ile tı:ı.nzim oluna_ 
bili" \'e kaı-l\ılıklı me.,faat eşasına 
dnya•ıd.:kc:a. in münasebetlerin 
devl\m ct'cct!ğİ ~üpheı1izdir. 

bir gıda .. Kampı gezmekte <iM 
ediyoruz. Az ileride bir har.gar, b 
rada. bir çok planörler duru)oı 
Hangarın yanında pliı.nör tamirh"' 
nesi vnr. Biraz önde 'İ:ıiiUln kaınpt 
cercynn \'Cr~n elektrik santraJI. 
dnba garpta, dağın yamnçlnrııı~ 
dalma kaynıyan, tükenmez \'C ı 
miz &ulu bir kaynak .. 

Abna doğru geliyoruz .. Bir çrll 
plunöl'lcr })avyonlarrn arkasmıı 
rnlarunış, gökvüzünde uçuşan, o 
na...~n--çağırıhlıklan zaman bile 
lfıt!en ba{il:ınnı çeviren intan 
gibi ağır ağır dönen bir çok pli 
nörler görüyoruz- Sordum: 

- Planörlerle ha.vnda azami l<sY 
saat kalmıyor? 

Planör başma.kinisti Ferit Ard&ıı 
izah etti: 

- Bizim için muvaffakıyet U
zun mUddet ha\'ada kalmış olııt•• 
değildir· Bızcc pilot veya planor 
cll kendi istediği kader dcjll, f11 
k.at ltenclisine \iri!~ ~ Ycya ,.11 
ille müddetince havada J,:ı' l' · 
Biz her §eyden evvel uru dı ;p!İJ1 

ararız .. ,M:aamnfjh rekor ynpnı 

pliuıörcülerirniz çoktur. Bunlard fi 

blıi Ali Yıldızdır· 
Dl~er bir planörcü d(' :ıni 

yor: 

Ounur.b. l:z~·:ı!J~r §İmdiden §U 
cib~ti T;ir'• cll.;.ı·r umumiyeıine 
ve Türk miiıtr:hı\llerine temin 
edebiliri7. ki Türi;iyci:'lin istihsal 
ettiği ilk rr.nddeleri Avrupa har. 
binin devam etliiii bu senelerde 
bile ht>rice satml\kla zorluk yok. 
tur; bu \'nziyct Avnıp:ı lınrbi ne 
gibi :ıortlar dairesinde biterse bit. 
ıin 1 ürk rni1li i~~ di~·atınm bey. 
nclmilcl inııımhk cam=aııı içinde 
kendi•1c mı>hrns c'"ln kuvvetli 
mcvkiini muhıUaza edeceğine en 
lnıvvctli bir dcli!clir. - Bir kere dünya rckoruııu " 

ASIM US kırdık· B ınıhn bir k:ıç senr e;-.. çl 
-------------- di, dünya r koru l!! saatti. l! r gtı 

İtalyanların 
Iskcnderiyeye tuarruz 

etmeleri muhtemel 
l tnly1nl:ınn Şarki Afrıkadıı lngilu 

Somal ın~ yı:ptıklnrı la'lrruz non 
gllnlcrılc dıkkatl cclb den bir ~ekil tı.1· 
d:. lnc;ili • fioınali~I mı ~ıst n ile 1-
tnıyan Somnlınl ve Cibutl arasında 

ihata cdJr,11;; bir :ırnzi parçası oldu· 
ğuıidan 1taJy·uılara lca111 mütb!a&Bı 
haklkatLJl mUşk,lJuür. ltulyıınlarm 
burada daha 7.ıyadc ilerlemeleri lhti· 
m:ılJ vardır. l arJ mahalli mal:ıtycttc 
ltaldıkç..ı burada' ı ltalyıuı muvaffa. 
ldycUerı bUyUk chemmlyctl b!liz oln· 
maz. 

Aııc:ık lngillz Jmynaklnrından ge
len btı..zı hııberlero ı;tiro ıtalyan!ann 
İngiliz Somalblne ltarv1 yl• ptıklan 
mu\'nffaklyetll taarruzlardruı bnıtka 
Llbynd:uı lskcnderiyeye doğru aa bir 
taanı.ız :ı;apnıa\arı ihUmıı.U vardır. 

Buod .... n bn .:<a Almanların lngUız do· 
nanm~ınt mc3'lll etmek için ~ 
nereden old:ığu henflz ta:ıı in edUcml· 
yen bir tanrı-uza geçmeleri de müm· 
kündür, 

lııte lıu lhUmaller tahn ':lmk ettiği 
tıı kdiı de ,\ kd nlı: ve Kızıldenlz ~has? 
mUhiın h.:up hıırekeUerinc sahne Ola· 
c:ık demektir. 

bizlm nrkadaşlardnn b!n hn,·;ı 
.12 l!lnı:.ıt 25 dakika knlmat mı? ()~ 
le bir sJvindilt ki, faka~ daha ıı 
\·inciınlzi Ufı.n ctmeğe z3nuı:~ i 3 • 

madan lıeme:ı ertesi gim bır ,' 
mnnm ylrmi dört saat hnvn a 'ıe 
!arak y ni bir rekor tesis C' 

öğrcnoık .. E Men söy!eelf "T•.: 
bi b!zım gıı) ınlz rkor rapmal ci 
ğil, admn yctJştim.ektir. 

- Bu fi-.!kildc obun bugün k" . 
pın r koru kimdedir? 

Ali ile Cilmnlettin blriblrler~· 
b3kıyorlnr, FC'rit Ardan iz h c · 
yor: 

- Uu husıısta Ali ile Ccm:ı.1 t 
tin birib!rlcr.nc rakiptirler. Re]; 
1'1 ı::ınt He Aliclcdir· Cemalettin l• 
saat 25 dakika ha,·aç!n kalmıı;ı ı' 
ltnamafln ı r.ıkor U<~uşları yn;ıı 
her hnld>! daha bacıka neticele~ l 

do oiunur. 
1çtııruı an'leı inde saf haUndr 1 

zilip, muaııo;r!llll bir kahramanlı( 
bidesi tc;~il eden gençlerimize h 
ranlıkh bakıyorum. Gökleıc "lı 
selen nlmlnrda azmin ifadesı. v 
fuı:ıar~ delen nazarlatd!l ga • C, 

bagltlıgm ışıkları görlllüyor. 

cude getirmezsek, lstlhsnl fazla· I .. onı.lra, 8 (A.ı\.) _ B lıri)e ne
larmı elden ~ıkaranuyan dc>niz nr>I· z.:ırcti O \'ald denizalttsı:un tahribi 
ıı memleketleri tilrlU tUrlil çnre- , hakkında 1 !yanlar tnrn!ından Ye· 
lere tevessuı ederek, mollarmı AL rilcn hn!>cri teyit eylC'mcktcdfr· 
manyaya veyahut ~gal altında bu. Teh'ı;, Al:<lcnizde fıınltyet gös
lunan nı<>mlekctlere eöndermc :t' tcırcn bu d nız'lltının geciktı'?rıi ve 
ç~I{J&caklardır. .t~~adi har' ln buı~:ı lin:ı n semive lrnybolmu§ 
muessir olabllmesı ~;nı çok mllhim n:ızari1c b. ~·:ldrğını bildirmekte· 
ii.millerden biri, bu de..-tiz aşın mcm· dir. 

Hargeif!a Od' ... eina 'yı znpttıın :oonra 
dürmü~hrdır. Yalnız hn\·ıı. jctik • 
ııaflaıı ve hu me,·kilcr etra!mda 
kli('ük bır faaliüct ltnvdcdilmL<ıtir· 

Burao bölg sinci' \ ~ do••ı.ı"a do.?. <> • '-' 
nı vnziyet normaldir. 

. Kenya ve Flli.9tindc kayua dcsrr 
bır hadise olınnmıştır. 

Almanya izmir fuarına 
i~tirak ediyor 

lı.mir, 8 (A.A.) - Alınan htikume· 
tinin Bıı.nıı.~1 propıı.ganduı mahiyetin· 
de olarak J.~.1tcmaıııyon:ıl tzmlr Fua. 
rma lştirlıkc karar verdl,g-i haber alın· 
mı~tır. 

Bıuıdıın da ıınlatııl:j or ki lkdaının 
u urC:uğu \ e Hal•lltatln d:? aldanıp 

ınan11e:.1ne çıkı rdığt ekmek h:ı.berl ta· 
mamcn nıu':ııı.yyclulr. 

Iktısat Vekilimizin 
kizı evlendi 

İktlli:ı.t \"ell1li Bay HUsnU Çakırın 
ıuzı Eayıın KAmurtuıla tnnmmı.11 tilc
Cllrdnn Hamdi Kc!cll'nln o"lu Ylıl<
sck mUhcndııı Yah.}a Kr!cli'nin nlkAlı· 
!arı dUnkü Per§Cnlbe gilııU Bay HU.'I· 
nU Çakırın Boatancıdnl:i evin..!~ saml· 
mi bir aile muhiti içinde ıılttedtlmış· 

tır. H<'r iki l":.rııfa sn cleUer oılcrı:r.. 

Bulgar Hariciye 
Nazırı 

Saat 19 da b:ıym.1t indlrllwk• 
sonra, gençler istirahate bıra';ı' 
Fakat bır yoru\mak biJmcyc:ı ı 
cukların fatirahat!C'ı i J, lnc d: ı '1 

mckle geı;iyor. Bu kaYı:ıayan k~ıı 
gittikçe nrtıın enerji Türk hnv . 
sıru bir nn olsun hnr('hetslz bır:ı' • 
mıyor. lote ııimdi bir gUnlUk m.:t 

ı llıı,ıtırtılı 1 incide} hiş yorgunluktan sonra royunmı 
nın :ırıııi mes~lelr:rinin hallinde lar, bir tek donla kalmışlar heno 
mü ku::ı.t olJuf;unu knbul etmek. bol oynuyorlar. 
tedirler· }Juhn'Jir. Almıı.nyanm, Ben bu gençliğin kınlacağtnll 
Maca~~tnnla r:.~:-ı:ın) a a:nsı;nd:ı ina.~ınıyor, bilakis her manü yene• 
C"rC'l'nn eden ınuzakc·rclerın ıler· cegınc her sahada ı1eri bir ha.nıl 
lcme,,ini sabn sız!ıkln bcltll'diğini ,, gôstercccğine foıan ediyorum .. 

ı~.etlerln ~t!~~al _fa:ı.la!an mcsc!e- ltell} ~n t !:.ligi 52 subnl ve e, 
sının, kendımız i~ın karlı ,.e düş- rin C"'İr cdilcii~ini lcildirmelıtcdir. 
man için de zararlı bir nurettt' h'lL GC'll'I mıirc>ttebatı beş subav, fiO 
letmckllr· rrd"n mtirrltkrp bulunuyordu. ılavc ctmcktc>clir· ~luzRffC'r A<".ar 
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~ll:Dp tlD,DndUkçe: 11111 ve orta tedrisat kad~O• J 

~~ .. ~~"!~~ ları hazırlanmaya başlandı! 
'•chaı..Janmn atıp Y'Üriidü v .. 

riıılerdeyiz. Fakat y~ 
kaplayan lbu korkunç felaket, .. 

3-VAKIT 

telderdeki limit ihtincmı. 
~ batka l>İl' §ey yapmadı. 

B'!nun en l'Üzel ömeiini tayya· 
r~ P•Y&ngo biletleri satılan dük. 
kinJann ön.ünde .. •· ·· ·· ~ aorununuz. 
hu d .. kkiıı çıkan yolun aolu, 
h • d . . 1AJia doludur. Gerçi bu 
. ~ a iki he.yi vu-. Ama ikiainin 
oınme, biribiıinden ta§Arak biri. 
ken lıa.lk, o kadar kalabalıktır, ki 
aeserkeft bütün dükkanlan pi. 
)~o giıesi tanırsınız. 

Burada tramvay, yaya kaldın. 
rnrıaı hemen yalıyarak geçer. Ke. 
naı-da. d~, tehlikelidir. Fmt 
Jla!oa ile ümit, hülya, kuruntu aa. 
tın alınan. bq YCl"e korku uğramı. 
Yot. Yahut ihtiraı, bütün öteki 
duygulan geride bırakacak bir 
hrzJa, gönWleri kaplaımıtır. 

Pannaıc uçlarmda heılik, on. 
ulk, ilô buçukluk banknotlar, yel. 
P&zelenir. Kollar havalanır. Ka. 
labalılc hiç bitmeyen bir çalkanıı. 
la dalphmtr. Hele çekilmenin 
yaklaıtıiı günlerde, buraları ger. 
selct~ bir mah~r halini alıyor. 

Bır fair vaktilc: 
"~ az ümit olunan yerde en 

kavıdır umit." 

I ~ı .. ti. Ben, ne \•ııkit bu gİ§C
enn onunden geçip bu çırpman 
Ulabalığı görsem, kendi kendi. 
rne o mısraı nurılduın-ım. 

Hı\kikaten ümit ihti)·acı, fev 
kalade hadiselerle dolu, çapraıık 
v~ tehlikeli 8'iinlerde daha büyük 
bır kuvvetle kendisini duyuru. 
Yor. Tabii §artlara bağlı zaman. 
lar içinde iıuıınlar, ümit kapılan. 
na böyle dört elle ınrılmru:lar. 

Omidi kuvvetli, kuruntuyU taL 
Jı Jllpa.n ruhlara çöken darbk. 
uf Wdan saran tehlikedir. Ama bu 
tehlike İ.tcrıe, kıtalar &§ın di. 
yarlarda olsun. lnaanhğın ortak 
hisleri, ister istemez elele veri. 
Yor. Batkalarmın 11brabı, ıatıra. 
bın varlıiım ortaya koyuyor. 

Bereket versin halkın bu cö. 
mert alikaıında sevinilecek nok. 
talar var. Piyango, millileıtiriL 
ıniı, devlet kanalmdan idareye 
batlanılmıştır. Aç:k hesaplı bir 
hHinçoıu, temiz bir alın gibidir. 
•\femleket mudafaa kuvvetine 
yardım ediyor. Omit dünyuL 
hin böyle ıuurlu ve kutlu bir 
Yanı da olurmuı meğer. • 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Belediyenin varidat 
fazlası 

Nerelere tahsis 
olunuyor? 

:Belediyenin 939 :mali yılından 
94.0 ınıı.Ii yılına 3105913 lira nakit 
devrcdilntişlir· Bunun 1028931 lL 
ra.sı ''ila) et hosabmdan, 2Q76982 
lirıısı belediye hcs:ı.bmdandır· vna.. 
• et h sabından 90090 lirası. bele. 
dı~c hesabından 857113 lirası c.mo.
net hesaplann:ı. kat'§ılık tutulınU6, 
2158710 linun scrbc t kalmıştır· 
Bu uç milyondan fazla devir bele
di~ enin bir senelik fazla. .., aridab 
ilo geçen s ne tahsl edilip sarfe. 
dılemiyen paralardır· 

Vilayet kısmındaki Lu fazla p:ı
talardan 75000 lirası pasif korun. 
ına; a, 15200 lira.,ı çocuk bahçele
rine, 900 lirası 3andarma telefon 
l1aUan masrafına 1000 lira Yaka.· 
cığın ihtiyacı için' Kartal ko.zasına, 
313000 lirası l.sUn:v c _ Bebek ) O· 

lunun istimlak ve in aat iıderine, 
7G8. lira köy odalarına, 1200 lira 
chır ''e köy okullarına. tahsis o. 
lunmuı,tur. Geri kalan 5317i3 lira 
da bugün serbest olarak elde bu· 
lunn:ıaıttacıır. 

. Belediye kısmındaki serbest na· 
kıtten ise 200000 lira iktıs;vlt mU
cadcieye, 75000 lıra pasif korun. 
maya, 10000 lira Hali vo.purlan. 
~~· ~OOoo lira lımanlar işletmesi· 
~·' . 500o lira itfaiye levazımı tc
"ınınc, ıoooo lira eski seneler 
"oreuna, 250 lira :milli iktısat ve ta
~~r:ıur ~enıiyctın o 154031 lira et 
tem~ı k ı leUııe!erine, 3000 lira 
na ta.hı nnıelcai koğu ları ı.nşast. 
..ı 925888~ olunmu tur. Bu kısımdan 
<'idedir. ıra serbest nakit olarak 

Şehir dahilinde 300 öğretmen nakil istiyor 
Maanf Vekilligi ilk tedrisat u. 

mum mildürlUğU vilayetlerin ille 
tedrisat kndrolarmr hazrrlamağa 
başlamıştır· Viliyet, maarif mUdür. 
lilltlerine verilen emre göre her vi. 
J.Ayet eylQJün ilk haftasında kendi· 
leıine nlt olan Uk okul öğretmen 
kadrolarını tcsbit ederek Vekilli
ğe göndermiş bulunncaklardır. Bu 
kadrolarda t;ehir içinde bir oıtuldan 
bir okula nakleden cığrctmenlerlc 
yeniden vilayet emrine verilmcsl 
istenen öğret.men sayıları, açılan 
okul ve talebe miktarları bildirile. 
cektir-

Vwtet, bu suretle mevcut ilk 
öğretmen okulu mezunları ihtiya. 

Bir Romen ticaret 
heyetı geliyor 

Pamuk mübayaaaı için 
temaslar ynpılacak 

Pazar günü Romanyndan bir tL 
caret heyeti hareket ederek §ehri. 
mlze gelecek: buradan Ankaraya 
gidecektir· Heyet hiıltiımetimlzle 
Türkiyeden bilh:ı.ss:ı pamuk mü
ba.yaası iı;in temıuılar ynpacaktır. 

Bundan başkn iki memleket ara· 
smda rnUbadcle cclllecek diğer 
maddeler üzerinde de o.nlaşma ya.
pılacaltltr· Diğer taraftan Mncn. 
ristandan da memleketimizden mU· 
him. mUbavaatta bu.lunmr.k için te
GebbUsler ·yapılmış; Anlrnrnda gö· 
rUşmclcre başlannw•tır· 

Şaka yüzünden ölüm 
Eyilpte oturan Bur it :ıdında birial, 

bir lda.yıa gUnU bir luz.ıa ıczlnirken 
~ ve kız ellndekl ylln tığını 
baldırına batırm~tır. 

Hur§it iltıho.p yapan bu yara yU· 
Zilnden, iki de!a hastahanede yabnı§ 
ve dlln de ölmUgtUr. Ccect Morga kal· 
dınlmıf tahkikata b:ı§lnnmı§tır. 

Bir limoncu beraet etti 
Alıınet adına birisi limonun tanesi· 

Dl be §lı.-unışa satarken yaltalanmı:J, 
ihUk!r auçlyle nııUye yc<.llnd ceza 
rnahkemcsbıe \•erıımııtır. 

Mahkeme, .Ahmedln JimODları ~ 
kuruftan aldığmı teııblt ederek hak· 
kmda beract kararını vennı.,tlr. 

Kirasını arttıran 
yaşlı kadın 

Senıye adlllda bir kadın Ba.kırkö
yilnde, 10 Tcmnıw: cacldeslndcld e\1-
nln kirasını 2 llrıı. artlırmı§, Milli Ko
nınma kanuna göre aallya yedlncl ce
za mahkemesine verllml.ııUr. 

60 yqlıınnd:ı llıUyo.r blr kadın o
lan Seniye mnbltemede lnk4.r ctmı~. 
muhakeme karar için b:ı§kn bir glln• 
birakılmılJtır. 

İmarethaneden kurşun 
çalarken dü~tü 

Habibullah adında blrl.ııl, Sultanab· 
mette SanaUar mektebi yanındaki 
lmarcthanenl:ı lmrsunlcınnı, dUrdllncU 
dcfıı olarak çalarken görillmll~. yaka· 
ıanacnğı sırııda 10 metro y\lksckten 
dil~erck ayn~ kırılmıştır. 

ütuncü sulh cez hakimi llU:ı b ya
ralı çocuğun iCadcslnl neı-.arcthanede 
almış, hnk mda tevk I kar:ırı ver
mi~Ur. 

Otomobil lastiklerinde 
ihtikar 

Fiynt murakabe kom )onu dün 
akşam topln.nmııı. otomobil lfu:Uği 
fiyatları üzerinde tc>tktklcr ).ap
mışhr· Bu madde ü:r.crindc hakıka
ten ihtikar olduğu tcsbıt olunmuıı
tur. 
yandan carklılar araba 
· vap~ru olacak 

Deniz) olları idaresinin hiılô. i~
Jemekte olan ~andan çarklı 'apur. 
larınm bozularak araba vapuru ha
line kon ması kaı arla mı t:r. Bun 
lar e. a o omobll ve nrabn nak· 
liyıı.tmda k nılacnktır 

Usküdar tramvayları 
hissedarları 

toplanamadılar 
Üsküdar ve Kadıköy tramvayla

rı uirketi hisscdarlaı ı dün sabah 
fevkalade bir toplantı vapnca~lar. 
dı· llcinci ı Uma olmasına ragm;n 
hissedarların ~arısı bile gelmemı.~· 
tir· Bu hal ltareısmda toplan~ı 5?11 

defa 9 cylfll sabahına talik .cdil~ş
tir· Aldığımız malümatn gö~e, hıs
sedarlar tasfiye ı·arnrı vcnnce iş 
mahkeme) e aksetmeden alacaklı. 
la.rla anla§ılacaktır· 

Eksiltmeye çıkarılan 
yollar 

B.a.mi • Topkapı • GUmU uyu 
yola Ul33 lira)•. Acıbadem ·Çam 
ilca ~tıs ~ liraya, Talmm '" 
:Metc)oıu ımtidat yolu 16., ... 2 lır a. 
m\ınnkaırn) n konm ur 

ca gure t.:ıkslın edilecektir· Öğret
men okullarından eylfıl devresı ha· 
riç olmak üzere 600 e yakm öğret
men mezun olmuştur. Bu öğret. 
menler her villl.yct :Maarif rnüdilr. 
lüğüne dağıtılacaktır· İstanbul vi
lA.yetinde halen mUnhal bekliycn 
150 knd:ır öğreUnen varclır. Bu ;ıl 
da 30 kadar öğretmcnnin ycnid n 
lstanbula nakledilmesi muhtemel 
<lir· 
Öğretmenlerin mi.ıhım bir kıs

mı bu yılki kadro~n almacaklar. 
dır. htanbul ,;Uıycti ilk tedrisat 
kadrolarmı bu aym yirmisinden !tı. 
bnren tanzim ctmcğc baıılıracak. 
ta" Şehir içinde ailevi sebeplerle 

Mnarıf \"ekillıği orta tedncat 
dfrcJctörlüğü kndrolarm erken ha
zır1anmMı için şirr.didcn fııahyete 

gccmişt.r. lstanbuln ait kadro tas. 
lağ1nı, Jrıtanbul maarif mlldürlıığil 
teklif cdecektır. Bu ta.'ilnktn ıcap 
eden değısmeJer veltllet tarafın. 
dan da yapıtılıktan sonra telıliğ e
dilecP.ktlr Şehrl.mizl:ı l:ndıcı tasle· 
i?ı hazırlamnağ ba~lanml§tır 

llıracat tacileri 
bugün toplanıyor 

Tıftik meselesi konuşulacak 
Bugün ~aat ıı; te ticaret oda.. 

emda Ticaret Vekiıloti dUJ tic:ıret 
umum mUdürü Scn•et Bcrkınin re. 
lsliğinde bütün tiftik ''e yap:ıj;"l ih
racat tacirlerinin iştirakilc mühim 
bir 1op!antı ; ap1lacaktır· Toplan· 
trda, H.oınanyaya ihrnç edilecek 

Meseoeıer: 
_ .. __ .................. 11 

-
T esekkür ve bir 

~ 1 ınesele daha 
İnhisar idaresinin yüzde yet. 

miş selluloz ile yapılan sigara 
kutularından bu buhranlı gün. 
ltrde - sellulozun daha mühim 
işlerde kullanılmnsı lüzumu kar. 
ıısırıda - vazgeçmesi doğru o. 
lacağını yine ibir mesele olarak 
yazmıştık. Haber aldık ve gör. 
dük ki inhisarlar idaresi sigara 
kutularını çok az miktarda sel. 
lulot ile yapılan kartonlarla i. 
male başlamıştır. Son günlerde 
12 lik paketlerde gördüğümüz 
mat renk bunun bir neticesidir. 
Hiç şüphe yok ki inhisar idare. 
si ve yurt, bundan pek fazla 
fayda görecektir. Halka gelin. 
ce, hiç bir zarar karşısında de. 
ğildir. Yirmi tane 5igarasmı 
muhafaza eden kutular üzerin. 
de hiç bir hassasiyet göstermi. 
yeceğindcn eminiz. Onun için.. 
dir, ki bugün, aynı mevzu üze. 
rinde daha mühim bir fikir ileri 
sürmek istiyoruz: 

Halk, İkiz gibi ııigaralar ka. 
ğlt paketlerle satılırken. mil. 
yonlarca kutu halinde istihlak 
edilen 12 tikler de niçin aynı 
gekle getirilmesin? .. . 

• .... , .............. ,,,,,, .......... Mııııuıo• 

Piyasada canhhk 
Alman nnlll.firna ının Mecliste 

tasdik edilmesi pıyasada derhal 
tesirini göstermiş \ hazırlıklar 
htı rnrctlenmi§tir· 

tütiklen:ı birlık idaı e heyeti tara
fmdan tUccnrlar arasındaki tnkdmi 
hakkında cıkan dcdıkodu ve Jıika. 
yeUer mevzuu bahaıxlilecck; bu l' 
umumi heyctt~ müzakere oluna. 
caktır· 

Orta Tedriıat 
öğretmenlerinden 

280 öğretn1en 
zam gördü 

Orta tedrisat öğretmenlerinden 
bu yıl zam görmeye hnk kazanmış 
olan 280 6ğretmenin tcftif rnpor
larilc, talim !icllleri Maarif \'ekil· 
liği orta tedrisat dircktörlUğii ta
rafından tetkik edilml!J, 7.am liste.. 
11i hazırlanmJJJlJr. Vekilliğin tasdi.. 
kini müte~ip ayın 15 inden sonra 
vil!yetlero gönderilecektir· 

s p o r - - -Ankara - İstanbul tenis 
kar§ılatması ile çağırılan 

oyuncu ve hakemler 
Beden Te.rbl~"etl btnnbul Hölg"91 

Teni!! Ajıuhj;"lııdaıı: 
latnnbnl Tc:ıls tnkıını ilo nkara. 

Tcnls takımı arasında rcsınt kur§ılııa
ma yapılacat;:ınclan a5:ıı'~ıclıı. yanlı 
oywıculann 10/8/lOiO C-'uı:ıı:.rte ı gU
nU 6aat l5 de Tenlıı takımları ile Te
nis - Dagcılık kulUbUndl! bulunrnaıa
n rica olunur. 

Suat Subay. H. ,\ l•c,·, t. Amutağl, 
\'. Ocmal, J•aruk, Ar?.\)'&JI, R. Blnns, 
O. Blnn111, Jofle, .8oldinl, Hn. l'tlu:ıUA 
Gorodetaky, Bo. Cihıdorft. 

>it • * 
Beden 'l'erblJ"l•ı;I 1 tnnblıl Hölgeal 

:ren.ıs Aj:uılığuıdaıı: 

Ankara - lıtanbul Tenis takımları 
arasında yapılacak mU.saba.Q.larda. 
hakemlik 1çln iliillll aşıığıdıı. yaz.ılı 7.e
ntın 10 5/l9-i0 Cumartesi gUnU eaat 
ıe da Takalm Dıığcıl:k Ku ~ Unc tc§
rlflcrt rica olunur. 

Bay Salt Salı\batUn Ul.hanoklo, Bay 
8eclat, 83y Aıcop;o, an, B:ıy Şlrinyan, 
Bay Mustafa Klbar, Ba) E. Oh&nes
;raıı, Bay Adjlınan, B:ıy liemlh S.ire~·
)'a, Bay Marlnızen. Bny Jlilhat ~kdlk, 
Bay A. Whlt.ııll. 

H:unctçuun de 
:rinde ıdi: 

- Eger burada b'ı müddet da. 
ha knlacaksnmz size tavsive edP 
1im, > uks.nki katta buluna~ btiyiık 
odaya ~wçiniz O odanın Karad nl· 
zııı <'ugini.ık~orine bakan bir de 
balkonu vardır. lmıan o odada ) a
taifndan. bilc,_denizi gönir, ve e.y 
I§.ıgmda ıstcdıgi gıbi hıılyayn dala
bıllr. Bu odaya geçmek arzu eder 
misiniz? 

- Hayır ... teşekkür edemi··· Bu. 
rada uzun zaman kalacnğnnızı zan. 
ııctmiyorum. 

Biraz sonra Galip ge!dı. Halınde 
mUkemmelcn u~ıımuş bir ndam 
dunıgu "ar. Sabah ni.zgfı.rmın kn
natlarile masajlanmış ~ UzU pınl 
pırıl parlıyor· 

Beri:ı ıııhhat ve kU\...,,et fJ§ktran 
bu adanın. dikkatle bakmaktan 
kendini alrunadı· Sağlam ve güzel 
bir adam. Fakat hislerini ifade 
ctmeği bilmiyor ve kadın ruhunun 
girintili çıkrntılı k~lerindeki sır
lara niifu7. etmek için de kendini 
yormuyor. 

Fakat bu güzel adam hangi ak. 
Ja uy:mu5 ta bu yakasr kUrklü pal
toyu gh·mü:. Zarııfeti yok ... Gi}in
me&lni de bllmi} or· 

Beria ihtiyarsız olarak Turgu· 
du dü:ıJilndU. Genç sporbncn ne "Ü. 
zcl giyinirdi. " 

Galip Bcriaya anlatmağa b:ı§la. 
tı:ıl'!Jtı: 

- Artık ınU terek bayatımızm 
ille lıaftalannı gesirmek için kur
duğum projeyi size anlatmak za. 
mant geldi. Dil§Undüm. ııizi nere~e 
ıötUrebllirim. BütUn zevk ve eğ· 
lence yerlerini gezmi<J dolaşmrştı. 
nrz. O halde ııi:d memnun edecek, 
hi~ görmediğiniz bir yel'i bulmak, 
biç tanımadığını~ zevkleri tattır. 
mak lAzrmdı. Onun için •izi iki haf· 
ta köyümüze götürmeği tuarla..
dım. Biz de .ewn gibi Karadeniz u· 
pğıyız, doğduğumuz, bUyüdfiğü. 
mUz köy şuradan bir kaç mil u
zaktndır. Orada teyzemin bir e'i 
:ar. Bu sakin e\'de yatınızda oldu
gunw: gibi rahat ve seaaiı: yaşıyıı· 
l:ıili~siniz. Her halde ot~llcrde, fi. 
lcmın kal."Şlsmdald geçecek ha,•at 
lan daha tntJ:ı. • • 

Beria bu sôzlere hiç ce\•ap "er
f?eınlşU. Bu scıı>şir;l1ğe rağmen Ga
hp anlalına.kta devam etti: 

- M~amnfih lm knrar sizi tat. 
nıln etnuyorsa değ~tirebiliriz. Bu. 
r.adan ~ren: atladık mr istccllğimiz 
:ı ere gılnıl'ge hiç bir mani yoktur. 

Beria b:ı.yretini gizleyerek: 
. -:- Hnyır, dedi bu çok güzel bir 

film·. 

. Ve so~ra kendini topla)arak 
l orgun bır ta vırla ilıl ve etti: 

- Ha burruıı olmus ha bulca 
Yer, bilhoıııunuz ) a benim idn her 
Yer birdir. 

GnJıp kansuıı anlıj or ve hisleri. 
nl takdir edh·ormuş gibi başını 
salladı. Beria <:aUoin bu u-. sal ha· 
reke~Ierindcn, tahlil rıdem~iği bir 
sevkı tabiile. ürkU or. o Galiple 
evlenmeden evvel kocasını böyle 
uysal bir adnm olarak tahmin ede 
meı · t' • nl§ ı. Aralarında çetin <;nrpış. 
malnr olacağını tahmin etmiş, ken. 

ESEN 

Fnkıı.t tııkay:ı bındiğı va.kit içeri 
sine garip bir hüzün çöktü· Bütün 
lstnnbul gençlerini imrendiren ve 
kıskandıran bc;a:r: 'c yaldızlı ~atı 
nerede? Yattaki minimini barın ar
kasında gillcn Turgudun mesut 
kahkahaları nerede? 

Ah o gilnler ne güzeldi· Turgut 
barm arkasından mi.safirlerine in
gilizce kelimelerle karışık ganp 
bir turkı;e ile neler ikram chneıdı 

- !.celi end ecntilm n imdi sı
ra. kimın . !sterseniz size şu "ka. 
res" den yercyim .. Bunu çite por 
ta.kal suyu ilave ederek yapıyorum 
Yahut ister:senz kıp.up içiniı· Hıç 
kimse bunu benim kadar güzel ya 
pamaz. MUnasip bir :miktarda kn
nıtınımış limon ,.c zencefil liko. 
rüdilr bu. BUtün bunlan beğenmez 
seniz muhakkak sporcuların kok. 
teyli olan Epsom'a bayılınımız her 
haldtı .. Bunu nasıl mı l apıyorum? 
Votkaya çilek eurubu kamtırarak 

Orndn tatlı tatlı içilirken gramı>
fon en son Rumbayı çalardı-· 

Ah bu ölen gUnlcrin hat.Irclan ! 
Takaya girerken Galip Beria)a 

sormuştu: 

- Umit ederim ki sizi deni 
tubnaz, öyln değil mi? 

Berianın dudakları istihfafla bü 
kUldü: 

- Siz de benim gibi, dedi, yı -
lık tatillcrinizl denizde geçlrmi 
bir yata. kumanda ederken uzu 
~·olculukln.r yapmış ve deniz yarı 
lannda §tunpiyonluk kazanmı~ o 
sa.ydmrz bu .sualinizin lilzumsuz ol 
duğunu takdir ederdiniz· 

Galip,, lbirnz gururu kınlmı 
.sigarası ağzında kansmm yanm 
<lan aynldr. Beria koca.smm kı) n. 
fetlne bakıyordu, Galibin geni' gı 
yinişi ona. panayrrlardıı bir vapur 
dekoru fı;crisindc resim çektiren 
toy delikanhlnrr hatırlo.ttı. Koca 
suıa k ndisine de yün tayyörli u
zerine sırah musamba bir gcm'ci 
}ağmurluğu gıydirmek için az mı 
uğraemıştı· Kocası ne yaptığını lıil. 
miyen bir adam her halde· 

Takanın kaptanı, sırmalı kask€'l 
giymlycn bir Karadeniz çocugu, 
Receıı reis arkad~ma sert bir 
sesle bağırarak emirler V<'r ....... 
taka Karndcnizin köpüklü sulorı 
Uzerinde seke seke yürtlyor· RCCf'}> 
rcis!n sesi, motörün kulak tırııuı. 
layan gürültüsü Beria ı j inr> t::inır 
lcudird1· 

O, bu muhıttc>n uzak a • . hul 
valnnna dalmak kulaklarmm dı· 
binde Turgudun 'tal ı vll harıı.r t. 
li bir sesi sö~ ledı • i aJ;k lcranele· 
rini d nlc}crek, et.rafmdnkilcrın 
coşkun ne clcrine iştirak ederek 
) :ı.tmda ) aş:ı.dı!h tatlı günlerin ha. 
tıra"ile ) alnız ltalmnk jstiyor· Bo
ğaziçinin ı ıklı sulnrınr. Adalar de
nizinin ye il \"e renk k yılorını oz. 
IUyor. 

( /Jrı•amı ı ıır 

Gelen hnberlcı e gôrc, bır çok 
Alman firmaları anla~mnnın tas· 
dikini bekleme;e lüzum görmeden 
memleketimize doğru clcrhnl scv
kiyata başlamışlar ve mUhim mile. 
tarda makine, elektrik mnh;emesi 
ve eczayı tıbbi~ e yola çıkarmı~. 
lardır. 

Odun - kömür meselesi 

1stanbulun odun 'e komlır stoku • 
nun belediye tarafından tetkikine 
baı;landığmı ~ aunıştık· İlk tetki
kat tan alınan neticeye göre bu se. 
ne kışrn uzun ı;Urmesı yUzllnden 
geç kat'i~ ata başlanmıştır· Bugün 
lstanbula ci\·nr yerlerde krsilmiı 
olarak çok fazla odun vardır. Be· 
lediye bunların neden getirtilme· 
diğini incelemektedir lcap ederse 
belediye Yes:ı.it tedarik edip kt§tan 
l!vvcl bunları lstanbula nnklettire. 
cektir. 

Serbest yelKen 
müsabakaları 

htanbul Su Sporları Ajanlrtmdaıı: 
l - Yelken Te~\1k mUubakaları· 

nm lkinciııl ıı Ağuatoa Pazar gUnU 
aaat l:i de JJoda lcoyunda yapılacaktır 

2 - Eu nıUsab&l<alar bUtUn ama-
t6rlere açı!< oldutundan her ne\ 1 yel· 
hen teltne.sinln fşUrtld ııerbe.stUr. 

[G~nsoeraJ 
Mitat özar 

Jlkokul öğretmenlerine 
mesken bedelleri 

İlk okul öğretmenlerinin bir 
müddettenbeı i veril cm iyen mes
ken bedellennın ödenmesı ıçin a· 
llkadarlar letkıkler ~ apmaktadrr 
Tetkikler luu. b r zaman zarfında 
tamamlanarak av so un 
sine b:ı .. nn aktır 

' ıılm 

3 - Yar:o rotaııı ınU.Sa.baka ~Unu 
blldirllcccktlr. 

• - Hakemler: Rı•a ri - :MU-
hencllıı Harun - 'Mühendla Naci - ).fü. 
hendis Hılsıımettin · Beh:z:a Haydar • 
Şeref Blrğen. 

Boks müsabakaları 
Beden Tcrblytııl htanbul Bolıcal 

Boka AJanlığmdan: 
17/S/l ıihıne mU:ıadl! Cumar-

teaı gUnU a mı saat 21 de Beyoğlu 
Halk Blncmaıı alonunda bir ml.iaa
baka tertip o nmu§tur 

Bu müsabakaya kulUplennı z n §· 

Urtk ettirecekleri boksurlerin 1 tele· 
rinl l:i/8/1940 tarihine kadar Ajanlı
ğınuza tcvdı etmeleri rica olunur. 

Doğum 
Belediye l tatlst!k H r. rlynl •efi 

Kemal Mutıuayın bir 'lm:ı dUn~a
ya gelmı~ y11vn.}ıt Xtfe ıı<lı konmıı -
tur. KUt;Uk Neıfeyt m:un ömUr dl1triz. 

o u~. istanbuı ıan·at muhiti. 
nın çok iyi tanıdığı bir 

tahıiycti gömdük. · Güzd San' at. 
laı:_ AkıulemiGi T ezyirıat Şubesi 
Ögı-etıneni M:tat Öznr ölmüıtü. 

Cuma Cumartc . 

9 Ağus. 1 O Ağus . 

h '"" '' 1 

, ı cccb 

1 •ı 

\ •klll~r \ n!>!ltı Ezani \ llll:lti t~unl 
Güne,ın 
dot"llşu 6 03 9 47 5 o~ 9 49 

ötı~ 1 • J !) 
11tint11 16 J2 
\k~ıu 19 16 
:rotr.ı "L O'! 
1tııMI.: ~ o; 

'i OS 1:? 19 5 Ol 
8 54 16 ıı g ~5 

12 00 13 ]5 1% 00 
l 46 ~ı 00 l 45 
7 ~O 3 OD 7 53 

Mitat özar ber.inı çocukluk arl:ıı. 
dasım olmakla, ~ahsım için huau. 
ıi -bir kıymet ve ufulilc pek acı 
bir kayıp te~kil edebilir. Frıltat 
onun mcmlel<et hesabına naı:ıl 
bir k~yıp teşkil ettiğini düşüne. 
cck olursak, §U küçült sütunumun 
ve pcl< l•ısa salıı ların, maksadı 
ifadeye kafi gclemiycccğini der. 
hal kabul etmek lazım. 

Milat öznr'la na<lir bir snn'at. 
kar, temiz ve nazik bir insan, faal 
bir iı nd mı gitmiştir. Bir inta. 
nın, bilhassa münevver bir inr.a. 
ntn meydann gelebilmesi nelere 
müte\·akkıfbr biliyoruz... Büyü: 
yetiş ve tam en güzel mahıullerı 
vereceğin; rnnddi ~c ınane\•İ en 
karlı hasadı }lılf):lcağın bir 7.11

• 

manda öl! 
·ı ., Hayl\tın tuhaf cı 'csı · 

Onun talii:ıe acınainn! MÜ 
H1KMET NlR 
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Suadiye gazinosu üç 'I :lJ •)i•] ~ 
GAZOZCULARA gtin kapatılacak 

Evvelki gece Suadiye gazino. 
su hakkında bir zabıt tutulmuş. 
sed kararı verilmiştir. Bu karar 
mahkeme tarafından tasdik edi. 
!ince gazino sed olunacaktır. Bu 
gazinoda zabıt tutma ha.eli sesi e•. 
rafında aldıgımız m:ıl ımatı yazı. 

yoruz: 

Belediye iktısat müdür.ti Saffet 
ailesinden bazılariylc evvelki ak. 
şam saat ona doğru Suadiyc ga. 
zinosuna gitmis. kapıya yalda~. 
tı{;ı zaman birde bakmış ki gişe. 
de oturan birisi harıl harıl bilet 
kesiyor. 1çcrde san'atkar Münir 
Nurettin konser verecektir. 

Gazinonun kaymakamlıkça tas. 
dik edilmiş Jbulunan tarifesine gö. 
re i~erde böyle yüksek bir san'at. 
kar konser verdiği zaman aza.'lli 
tarife tatbik edile<:ektir. Hem L 
çerde azami tarife tatbik edilme. 
si, üstelik içeri girenlerden adam 
başına 50 kuruş alınması bele. 
diye nizamlarına aykın oldugun. 
dan İktısat Müdürü hemen Ka. 
dıköy kaymakamı Cenaba telefon 
ederek vaziyetten kendisini ha. 
berdar etmiştir. Kaymakam der. 
hal evinden kalkmış, yanına ko. 
miser ve iki zabıta memuru ala. 
rak Suadiyc gazinosuna gelmiş, 
iktısat müdürüyle görüşmüş, ha. 
la bilet kesildiğini görmüştür. 
Bilet kesme işine nihayet veril. 
miş, halk içeriye duhuliyesiz gir. 
meye başlamış, kaymakam iktısat 
müdürüyle ve zabıta memurlariy. 
le birlikte zabıt tutmuştur. 

Bu rkanuni muamele tekemmül 
ettikten sonra kaymakam gazino. 
daki halka, elli kuruşun gayri 
kanuni surette alındığını, h esap 
görürken elli kuruşların tenzil e .. 

dilmesi icabcttigini söylemiştir. 
Bu sahne cereyan ederken ga. 

zinoda bulunan bir:Caç maliye 
müfettiş ve memuru da kayma. 
kamla iktısat rnUdürü aleyhinde 
"bilet kesilmesini menederck nef'i 
hazineyi zarardide etmek" nok. 
tasından zabıt tutmuşlardır. 

Bu zabıt tutma hadiseleri bitip 
kaymakam ayrıldrktan sonra ga. 
zino sahibi sahneye çıkmış. ho. 
parlörle halka hitap ederek: 

- Muhterem müşterilerim, bu 
gece çek rncısrafım var! Elli;cr 
kuruşu geriye alma:nanızı rica e. 
detim." demiştir. 

Bu ricaya rağmen bırçok kinı. 
seler hesap görürken ellişer ku. 
ruş tenzil etmişlerdir. 

Bu Eabah da 53 kişi Kadıköy 
kaymakamlığına müracaat ederek 
duhuliye biletlerinin kendilerin. 
de kalan parçalarını vererek para. 
larının tahsilini istemişlerdir. 
Kaymakamlık bu 53 adet b:let 

parçasını tutulan zabıtla birlikte 
müddeiumumiliğe vermiştir. 

Diğer taraftan da defterdar. 
Mc da maliye müfettiş ve memur. 
larırun tuttukları zabıt hakkında 
kendisine kaymakamla iktısat 
müdürü tarafından yapılan mü. 
racaatı nazarı dikkate almış, tah. 
kikata ba~lamıştır. 

Aldığımız maliimata göre son 
on beş g ün zarfında Suadiye ga. 
zinosu hakkında 105 lira para 
cezası tahakkuk ettirilmiştir. üç 
senelik ceza ise bin lirayı bul. 
muştur. 

Diğer taraftan Bebek bahçesi 
hak'kında verilen üç günH.ik sed 
kararı mahkemece t asd ik olun. 
duğundan gazino b u ayın 18, 19 
ve 20 nci glinleri kapatılacaktır. 

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

1
5

eeUili~~~YA~a8i~ if •;ns~Tr~ 
1 lstokholm serbest llmam servetıerlnJ sa~lamak lsUyenler için Avnı

panın en emin limanıdır. Bu lıaıanda da bUyUk bir fırsat olarak 350 gU
m~ tilki, 75 kırmızı t ilki, 31SOO blıı:ı.m (BU faresi), 55 menkl aatılıl<tır. 

Malların hepsi de ham ve pirlma-plrlmadır. lsteklilcr, yalnız TUrlq;a 
olarak; [Z. J. Ahsen, TAPERE (Finland)] adresine mektup yazmalı 
"e Türk parası olarak en son fiyatlarını bildirmelidirler. lstlycnler bir ' 
vekil marifetiyle mallan da görebilirler. 

...................... m!::.. ..... lmli .... 

İstanbul Di.ırd ncU İcra l\lemur lu- \ 
ğundan : 

937/2561 
Beyoğlu Kumbaracıyokuşu 77 No. 

d oturmakta iken halen lknmetglh· 
ları meçhul olduğu anla§ılan lstlraU 
oğlu Panayot varisleri Nlko, Andon 
ve Maryaya: 

Saadet ve Yusu!n borcunuzdan do
layı Kuımp~adıı. Emlncaml lbra
hlmağo. sokağında 10 numaralı evin 
borcunuza mahsuben 20/i/940 tari
hinde maha11lndc yapılan ke;ıif neti
cesinde chllvukut tarn!mdan mczktır 
etnlA.l«ı 400 llrn kıymet takdir edll· 
mi§ Ur. 

Bu takdın kıymet raporunu görmek 
'\C bir IUra:r.mu: varsa İstanbul 4 Uncu 
icra memurluğunn mUracnat etmenlz 
i ra ,.e tl!A.s kıınununun 103 Uncu 
mııddcsl mucibince tcbl t,at yerine ka
im olmak üzere il~ n tebliğ olunur, 

(S310:i) 

J tanbul İkinci t em l\1emurluğ11n
da.n: 

940/1783 
Dairemizin 940/175:: r.umaralı dos

yasile mahcuz olup bu kere paraya 
çevrilmcsıne karar 'erilen Golalada 
YUksckk&ltlırım cadd inde 6 No.lı 
mağazada 60 altın~ clft erkek, 20 
yirmi çltt kadın i karplnlermi.'l birin· 
cı açık artırmuı 16/8/940 Cuma gU
nll saat 16 · 17 ye kadar s:ıtılacaktır. 
Bu artırma. mahcuz eşya muhamm n 
d ğerlnln rr, 75 nl bulmadığı takdirde 
ikinci artırma.ııı 22/8/940 tn.rlhlne 
mll.&adi! Pcrvembe gUnU aynı s:ı.ntte 
ıra cdıleeekUr. Alıcı olanla:- muayyen 
gün ~e saatte mahallinde haur bulu· 
nac:ık m murunn mUracaatıan nan 
olunur. ( ::310-1) 

Fransızca ders 
Orta nıcktep \"C tısı•lt'rde ı!.ııı ılı 

kalan lara ve t' rıınsı7.cn<ıını ilerici 
111Pk f<ıl\*\ Prılere ınl ~aı şPru ıı .. 
fran:o112ca clcrs ~crilır. 

Arzu eılcnlcr \'akıl ıııaıtrnııc;ııııl ı 
'"1-ransızc:ı O~reımenl" 1 nııne ~· 
falıen \eyıı ıııtır,rt>n mır ı-ıı:ıı 
edehıl rler. 

Dr. NECAETTtN 
ATASAGUN 

Sabahlan 8,30 a kad r Ak 
;um.lan 17 den eonra Ulell fay 
ynre Ap. Daire 2; No. 17 de 

hıurtnlrırm1 kstbııl er!l:'r. 

~el<'!on: 289~3 • .G 

Ü&kUdıır İcra !fomurluğuntlaıı : 
940/808 

Ürgüp kazası Çaflı boyu sokağında 
20 No,lı evde Seyit Hasan kızı Şerife, 
Seyit Hasan oğlu Hasan, Seyit Hasan 
oğlu Osman ve ümmU~lsüm, Emine, 
Osman, Ahmet, Halime, Kasım oğlu 
Hacı Ahmet Seyit 'Mehmet oğlu 
İbrahim. 

Beylerbeyinde Çamlıca caddesinde 
35 No.lı evde Sütçtı Ahmet Yllcetur 
tarafından 120 llranm tahslll hakkın-
da aleyhinizde takip talebinde bulun
ması Uzerlne namınıza çıkarılan öde-
me emri bllll. tebliğ iaCe edllmiıı oldu
ğundan UskUdar icra tetkik merclin
den 30 gün mUddetle illi.nen tebllğat 
icrasına karar verilmiştir. 

Binaenaleyh bu borcunuzu 30 ~n 

r:ar!mdl\ odemeni:r:. ltızımdır. norç 
mUddetl zarfında ödemc:ueniz cebrt 
lcra yapılaca§ı, bu mllddet içınde mal 
beyanında bulunmanız, bulunmazsa
nız hapis ile ta•yik olunaeağınız, hıı.· 

kikate muhallt beyanda bulunursanı7. 

hapis ile eezalnndınlnea~ız tebll~ 

makamına kaim olmak Uzere ll{ın 

olunur. 133103) 

BORSA 
- Ankara 8 ·8 ·940 -

--ÇEKLER-
l Sterlin 

100 Dolar 
100 Fro,. 
100 U ret 
100 lııvlı;re f°l't' 
100 fl'lorln 
ı oo Ra)l' rnru" 
ıon Relga 
100 Drahmi 
100 l..eV11 
1-00 Çek Kroao 
100 J>L'('Ct.a 
ıoo ~ıoa 

ıoo Penga 
100 l.ey 
ıon oımır 

100 Ven 
100 l !!H"': l(r. 
100 Rublr. 

- Esham ve 
Ergıınl 

5.~i 

13.?.-

0.1191:\ 
l.~jö 

ıs.uo 

2; . .ıo.;o 
0.62:" 
s.ı.;.;o 

S1.682j 

8 1.00.'i ( 

Tahvilat - ,· 
19.sıı 

9.8.940 Cuma 

ve 

7.30 program, 7.35: MU~ik, 8.00: A· 
jnne, B 10. Ev kadını, 8.20/8.30: ı.ıu
zık, 12.30 program ve memleket saat 
ayarı. 12.3.ı: Müzik, 12.50: Ajans ha· 
berlcrl, 13 05: MUzik, l3.20/14.00 .Mil· 
zik. 18 00: Program, 18.05: MUzik 
18.SO: UUzlk, 18.50: MU7Jk, 19.15: 
MUzlk, 19.45 Memleket saat ayarı Ye 
Aj!lIIS habcrlerl, 20.00: MUzik, 20.30: 
Konuşm:ı, 20 50: MUztk, 21.15: Ko
nuşma. 21 30: Konuşma, 21 -t5: .MU
zllt. 22.30: Memleket saat ıı.yan, A· 
jans, 22.45: MUzlk, 23.25/ 23.30: Ya· 
r.nkl program ve kapanış. 

ÇIK B iRA 
SA' ANL ARA 
Birada ıı istihsal edilen 

E . Sadi Tell. Tiyatrosu 
Bu gece BUyUkada 
lskele gazinosunda 

K AYNAN\ 
Vodvil 3 Perde 

Raşit Rıza T iyafrosu 

• 

4 O Ağustos Cuma günU akıınmı 
Suadıye, Şenyol, Aıle Bahçesinde 
"Yataldı Vagonlar Kontrolörü., 

VocMI (8) Perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
10 kiloluk 

Bugtln 14 dP: 1 - Lorcl Hardı· 

(Hınd tnnd:ı). 2 - Korkusuz l\ ptan 
3-Mıkl. 

llobrelilcrden idrar torbaınnn ltad:ır ) ollardakl bastıılıkların mikroplarını 
l>llkllııdcn tenılzlemel• için Helmoblu kullnıı ın ız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalı~mak kudretini arttırır. Kadni, erkek idrar zorluklarmı. 

eski ve yeni belsoğukluğUnu. mesane iltihabını, bel ağnsını. sık mit idrar 
boz.mak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. ldrarda 
kumların, mesanede ta.,ıarm teşekküIUne nıllnl olur. 

OlKKAT: HEL.1\IOBLÖ 1drnrmızı temlzllyerek mavlleşUrlr. 

Sıhbat Vekllet inin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

l - ldaremlzln 1''eriköy bira !abrikBBında. mevcut nsgarl 16, azamı 20 

ton fillzlenml.§ yaıı malt kllsbc81 pazarlık usullle satllacnktır. 

II - Beher kilosunun muhammen bedeli (1) kuruş itibariyle baliği 200 

lira olup "O ı:s muvakkat teminatı 30 liradır. 

IIl - Pıızarlık 16/Vlll/940 Cuma ı;ünU saat 16 da Kabataşta Levazım 

ve Mübayant fUbeslndekl :ıatış koml.syonunda yapılııcıı.ktır. 

IV - NUmuno aözU geçen :fabrikada görülebllır . 

V - lııtekltıerln paznrlık tçln tayin olunan gUn \'C rınatte 'O 15 mikta· 
rmdnkl temlnat paralarlle birlikte me:ı:kQr komisyona mUnı.ca tıarı. (Gi3GJ 

,-------------------·-fWıll 
Türkiye Cumhuriye.tı 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk liı'ası 
Sube ve A jans adedi : 265 

Z irai ve t icari her nevi banka muameleleri 

Para bırıktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

Ziraat Bankasmda. kumb:ıralı ve lhbarııız tasarrut he nplanndıı en az 
aO lirası bulunanlara senede ~ defn ı.: klleeek kuı •a i!o n, ğıdakl 

phlnıı gtJre fl..-ramlye dat;-ıtılacnktır. 

4 

" 
Adet l.ooo Liralık t.coo l.1111 

4 

40 

.. 600 2.000 
:!6{) " J.000 .. JOO 4.0CO 

100 ., GO 5.000 
ı::o .. 40 4.so::ı 
160 " :o .• !".::OC> 

.. 
" 

DiKKAT: Hesaplarınd:ıkl pa .. alnr b r s n lçioue u'l liradan s afjı 
t:n:mlj·enl re ikramiye ı;:tktı"ı takdirde ,....o 20 fnzla lyle 'erlleccktir. 
l{ur'nlar s nede 4 defn: 1 EylOI, 1 BlrlnclkAnun. l ~art ve ı 

U\rihlerln-'e çeklleeelı:tlr. 
!? & &M4MGWM@ 

• SA R 
" RBONiGi 

250 satılır 

__ .mm ___ . Q.aııta, ______ _ 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir,., müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak ıolucanl:ı.rının büyüklerde ve Küçuklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkım ıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur • 

l stanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

1d:ırcmlzin 4 No lı deniz motorbotunun tekne tAmlratı s;rıı.sında kull:ı· 
nılmalt U::ere 8 kalem malzcmenln mtıb:ıya::ı.sı açık cltsiltmf'ye konulmtı!}tur. 

Eksiltme 14/ 8/ 940 Çarşamba gUnU s nt 16 da B. postahane binası kaı· 
IJIBında Valde hıınmın ikinci katmdıı tdareml:r:. levazım ayniyat eube mi d ır 
mua\•inllği atlasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muhammen tcdel 
647,5 lira, muvakkat temiruıt 4.8 lira GO l<uru§tur. Taliplerin olbaptnlıl ~art. 
nameSlnl &'or'rnek ve muvakkat tc.mlnatıannı yatırmak nz,.ro çah..,nı a gün· 
lerindo mczkllr mUdUrlUJ{ 1dnrt kalem levazım kısmına, eksiltme ı;Un \e sa
atinde de 9!0 senesi için muteber Ticaret OdMı vesikası, muvakkat tcmlnat 
makbuzlle birlikte ltomisyona. mUracaa.tıarı. (663:?) 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Mubummen bedel. muvakkat teminat ve mlktarlan a,ıığld:ı yazılı Ak. 
s-Urgcn, me~e \"e ıhlamur kereste, ayn ayrı lhnle edilmek Uzcrc 20/8/IO·JO 

Snlı günU saat 15,30 dnn itibaren liste sıra numarası ve lcnpalı ı.ıırf uııulü 

ile Anknrada ldıı.re lıinnsında satın alınac:ıktır. 

Bu l~lere girmek lsllyenlerin her U3tcı hlzasında gösterilen muvakl.at 
teminat ııe kanunun tayin ctu:;ı veslknları \'C tckllflcrlnl aynı ;Un snnı 
14,30 za kadnr Komisyon rclellg-lno vermeler:! lAzımdır. 

ş:ıı tnamdcr parasız olarak Ank:ıra.ua M:ılzcmo dairesinden, Ha!"d'.1:-p-ı 
pd:ı Tesellüm \"c Se\ le Şef11;1'1nden, lzmir ve Eslct:ehlrdc ld:ı.re m:ı;;-01.a 'n 

rınıla:ı dnıtıtılmnktudıı . 

lllııh11mmeıı ~il Hm"Dkkat 
ı.ı~t.o Jil-t.ıırı CJJ\"Sl i li ,\le<'mmı t.erulnnt 

No. L\13. J.ira K. l..lra K. IJrn n. 
---

1 643,:?::0 Mq~Urgc:ı dılmc 

'o lmlas. 3:i 00 :!2512 iO h<\8 41\ 
:: 413,Ci90 Mcc dilme \C 

k las. 60 00 2tS21 40 lSlll 61 
3 oOO 000 Ihl!lmur lmlas. 50 00 2SOOO 00 l i5 no 

• ıo M) 

Maarif Vekaletinden· 
Ank ıra J".tatUrk lisesi için yaptırılacak olan 15Z~ lira GO kuruş ite ı. 

bedelli ıU6 sıra, 16 yazı tabtnsı 16 ı.ı:.:su ''C 16 pody11m kapalı zıırr uıuıw· 

eksiltml'ye konulmuştur. H slm ve şartnameleri bedelsiz olarak orta tedri t 

d:ılrcs1ndcn alm caktır. thale 12 ağustos 940 pv..artcsl (;"UnU eaat 11 de 'c 
ı.ıuet bino:ıında milte~cl>kıl ıwmleyoncn yapılacaktır. Mumkknt tl'mlnııt 11 t ı 

lira 15 kuruştur. Tel.lif mclctuplarının ihaleden bir ıı:ıat eV\cl komls:,ı• 

veril mi§ olmnırı lı\ı.ımdır. ( 0001ı40!!1) 

istanbul B ele dlyesi 
ııa nıarı 

U )'00 lunda Ayn lıçe mc kö.,eslnde in a edilecek tn~ ısUnal au,·arı ı 

Tc:.ı.c;mrnn yul•ınun tnnz;ml 1 1 Jrnpalı z3rf usıılfle elcs itmeye konulm ı t 
I{ it bedeli :l6 o::s lırn 79 !turu~ ve lfü teminatı 2770 !ıra 25 kuru tur. 't 
knvcll', eksiltme, bnyındırlılc işleri genci, husust ve fenni §artnamelerl, pro_ 
lcc lf hUU'ısaslle buna mUte!errt dl.,er evrak ıs;:; kuru mukabilinde ! en ışle. 
mQdUrlllğUndcn verllcc kllr. lhale 20;8/ 910 Salı ~nll saat 15 do Daimi En 
cUmendc ynpılııcaktır. Taliplerin ille tcmlnnt maltbuz 'eya mcktup!arı ' 
ihale tarihinden ekiz gUn evv<:'l Fen işleri mUdllrlUğllne mUrac:ıaUa alacak
ları fenni chllvct ve 9!10 yılınn alt ten ret odası \•cslkalarile 2490 numara! 
kanunun trırlf tı çc~ re lndc hazırı yacaklıırı t klıf melttuplannı lhnl gün 
ı;:ıat 14 de kadar Daımt encUmcne vermeleri lClzımdır. (6i77) 

t ·mum neşriyatı idare eden: 


