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Büyük Millet Mecli inde -heyecanlı hır gün 
,..,,.,,,,, ı UıddeJ 

Tlrk millethıln ,.. onun salllıbet· 
il ftk111erinln lllmaclı ve tevecciı
hl. (BraYO aealeri) HOktamelimlz 
badn Jnmun te)'fdlnl amı ediyor. 
Renk Saydam hnllmetinln içinde 
yqadllımıı Tahlın fUllann lıUI. 
zam ettJlf buJrlt, melanet ve ısa_ 
betle )'Urdun sellmetl için çalıt
makta devam edecellne grupumu· 
zan itimadını .be71n ederim. (Bra
vo ıealeırl) Ve dalma hayırlı mu. 
vaftüıyetler dilerim. (Şiddetli al. 
kıtlm'>. 

Mimtaz Okmen 
dedi ki. •• 

Allbn mebus11 lllm1U Ökmen 
de Bapeldlba her zaman oldup il· 
bl buıGn de cumhuriyet hükame· 
tının dlf slyaseUnf AleUeri veçhi· 
le dtlrllstt ne htıl6ı ile izah etmiş 
bolundulunu işaret ederek demıı. 
tir ti: 
"- Arkadaflar, .bW7orauam ki, 

Avrupada harp bafladılı zaman, 
dfinya vui7eUni, bu Taziyet karfJ.,. 
sındı Ttlrldyenla almala meebur 
oldulo emniyet •e korunma tedbir
lerini hiik6met, parti ve meclis hep 
beraber mlllaJM etti. Şimdi Baıve· 
kllimizln ana batlanm tebuib et
lirdlll istikamete sirerken daha 
tetkik aafhMında temaytll uftımn. 
da, mOsakere saOıaıında bllkfuneUe 
elblrllll Japerak ft nllaant derin 
bir IDflnıh De, büh bir Tlcdın 
buunı ile ba karan hep beraber 
alclılr. Ba ....... bir Ttlrt mtDetL 
nin, bir elrln amaml,..tnde, hGr 
maıllMıatuadı mlmılrap edDdl Bil· 
ktmeUa l1lttltla JQlan, IDUD men
faatin, milli t.bnıa bd urunt •e 
ıcabl oldataadl teNddldll olan tek 
vataclaf e*ma4ı. Ba llJWlet, bO
ktmetçe, INll'dol. Bbft lllllet llec. 
Ualaee Ti alha7et ~ tnllletlaln 
bblk parunoa umaml bir tantbe 
nmhlr alda " .......... ba .... 
yuet keU ................ --
nutll '1'lrll mllellala '"111111 ..,._ 
seu• olda. Çlnkl ba aı,...ua tek 
istinat noktuı mlllüll Tlrtl~ı Te 
hOI' ~ mlllMI ..... idi. (Al
kSf)ar) dtbl ba • ..., ldr Tledaa 
hmara De almtfbk. lııal8ll MdlM. 
!erin her Çtfit fnklpfJamu bir de. 
ra daha tetkik etütten sonra mll
lete ft tarihe brp meml adam
lar nfatUe ft aım ....._ buanl 
ıle ba laMtU ıolda dlftllla bnr 
~eri,._. .\rW il T., .... tllt-
1181J berkesin bllmts1 Uma ııelen. 
, lmelerlnde flJ'C)a olan idi' Wf. 
ıı li yflksek bmaranmcla tarll 

lnneme mDuldenld dUerlm.. 
uamtu Ollmm ılllrtat ..._ 

denk 'J.'lllts ........ •ı ln ' s ,.. 
,,a4ıtJ t .................... --
JzerlDde ,......... *' ........ .. 
ıuuJH....... Bil ...... 7 .,... 
~....-TllrlE ........ 
ul& ı.11' n m~ kabul etml
,_ irade n b'JrlwfJ'eU pUr, dadf 
ftdı&ftetmfltir: 

• - ......... ft M>ı1•1,J9aı1 ta 
mQmrd' T. a. X. ı• 7GıGSr. -.C, 
veldD9rlıll, .met wlılllal. ......... 
dal'•=m .m.ua ..,.,q .. , .... 
rak llWk Jrsamrt l?IRJlr, Jrımdlle. 
rl ~- .. !rEde " ba JaAJd. 
mlJ'ete ~ - t.uDdl9 de cılla -llaqS 1ılr tanftaa ftld olılea tılslr 
'" .......... tıs •ıc 1111 • ... 
.,._,..... ..._._ JU & 
bir ..... teWdıl ... " .... .,. 
na. bqdu& (A...,.•), MI Reo 
ftk -fe· MH..aal '1'llrk ..... 
lda aa,o Jllllet ......,....,, 1D1111711-
bet ft ., .......... Gldalll lgla ... 
lllllmda babqwm. Ve tatMtl& V.. ldlarl.... ,.,,,5 1 .. ..... 
..... ... lpft • JEi ı. • aGdr1ts 
dllll 118"9 1ılr palltDıa sdlıml tslt lılr 
...... dibi JOlrblr. (llNN ...... 
.ıJaflar) ........ parm.k .. 
ODiara ..... ,.... ........... t_,,.,. ............ (BrMo ..... 

allafW>· 
'llmdi arbdaflana .,...,.... Jma 

1dlllam ,..., 
TDrk mmeu. ~ _..., 

ordulu ile ve blltlll .... .,. -.t 
ftl'bll De mDJttba "'1lk ..... 16 
7lk Gmldl. 1ıQ,uk 1ılr .... olclala ... 
tar IDGltem• bir Jnmandaa olaa 
111111 teftll etralmda lılrSlam!I 1ılr 
helrdml .,.... - dunqW ... <BNro 
....... ptılltllslqllr) .... ft ... 
.... De ıma.,. 1ılr kani toprak 

wrmell, D8 Jd= ·- bir ... .,. 
Wemü, .... ,.artta .,. ...... 
mlblba ..................... çaı..,..-ıc 
(BraYO ..ıeri, alkrflar0 11 

T..U, ,..._. ._. ....... , IMr 111• 
1lrma llilrme& '" talldlr De ....... 
- ~ bd acık .... dllrGs& ftltJll" 
tlmlR nlmllll bM1& mütW bir .. 
IODaede bullllMlll'lar ........ bl1l ~ 
klJ9 ...... lıu IWdJrat: kaJUQla .. 
lanm pıpmak tste,..ıer ..na cmJar 
da tecrolıe1 taudm memnu clelDdlr" 
ler,. (Bravo ...ıert. .onJıll alJaflar). 

Feridun Fikrinin 
eözleri 

Blllltll melıua J'erldan l'Uat de 
Baf'91d1Doll*- B.all ........ ,.,. 
DUi ...... ..,._ı u. Jltu.& ...... 
llD!D Jdlll)ata ft ıaemleket .,.... 

~ "'""il.mi ifade .,,... w tpnUe ........ ld: 
•• - ÇllüQ lın Mırbdll _..,... 

ettDderl ...ıar. ...... 1llllm fikri• 
.admle. ıtnJQmOllde BIJGk JlllJet 

ııecıtatnm kalblnde Y• fUunmda 111.o I aman feda ettirilecefini sadece 
kim olaD uulardır. TDrld;re Bl7llı R...ılııllllıllllllllıl•flll...ılııllllllllllllıl•flll...ı.-ı1ı11111111ı1-.R1•--I oman adına hakimiyette bulunan 
Klllet Kecllal ber teJdeıı evveı. ..U.- Tlrkiye Büyük Millet lıleclbi 
ten enet, her tOrltl medeDIJet ...e. R f • k s d ' 1 d • • tayin eder. - Şiddetli ılkJtlar• 
~,=~ ... ~o: e 1 ay am 1 n un· bravo sesleri -
Ttırk 11UkJ•ttnın her ttırltı ımM "' Adrada!lar, Sayın Bqvckilimi-
maae.ı uaktan, yakmd&D MI' ta111 k h I< .da kıymetli beyanatında ebem-
temn.t1aA tamemUe JDU1lll 9lmU1 u· I m u' 1 

,. m n ut u mfyetle Ve bir tarih IÖ&Ü Olarak 
ke7f17eUdlr. (Bravo IUlert. allaflar). ipret buyur4ukları üzere nuıl 

TUrk mWeU latlklll avqma Slrlf- .ki iatildal ~.ı-pıda 
mı, " bu latfJrlll •ftllDI 1181 ne, ( Baı taralı ı incide) derı ve onunla öillnfn clnıten in- bu milleti Atatürk'ün etrafmdan 
..ren De btltllD tmktneızJıkJara na- htlkflmetine en 7'llmek IUmadmf her sanlar değildir· TUrklyeyl idare ~ hiç kimse aymııhamıtta bUlla Ye 
men ~ Ve mU'ftoffak olmutbaro JıarekeH•le Ye -'qmulJe -- • b .... ..a .... ,_ra ..1- -.:111.....: - Jl. 
ı.tlkW ClıDUll kalbbidıl ebedl n e..a - ,,... •--· denlertn ve,_ ldareelne ~· ......- - - - -
bir umde, 1ı1r mae w 1ı1r llaldlraU 1nütdr. lana ,.ınm lıılr ftlfl ve bir pro- 1* " fll'tfll lulleff oliD luloil• 
mutıaıııa olarak ,....aktadlr. kflD ubdqlarun, ırum ftrdlr: Her itte eneı& Tir- nln etrafmdm laiç kbme ayttı• 

l'erfllaa J'lkrl (..._.) Tlrldye laQ. OWiduiilJ•t lı11kQmeU, lillll1a cJe ktln menf,t1•ff TllrldY. e Cumhml. mu. - Sürekli ve "6letl alkıt-J11b* tuftbbıbıe mullar olU _.,, -r-- --f--t 
ktaeUDlıl laer Jlalıı1 '* mretıe tıe- ,.....- Jıılt PflD&kaımı lldl,J&tla yetlıda 1e11a1tt1. Banun ,........ ıar. bravo.-. -
:=-ı.:"'1,.:.~ ~ .. ~- TOrk vaıa- .a. bıı JM"'aat w Mllmete anun ArbdatJar, W. 1ıa _... .pc, 
menin onun ı.tıkJAUu, Jııer lllmgt bir metiDI " TOrk m1Jlet1Dbl refahau gelen d011tlukJar. civawrt, medent ve insaniyet• 
YeÇldle fU n,a bu .unUe mOdallal• korumaya matuf olu tetblrlerlmla, itte, aaym arkadqlanm. bü- perver bir milletiz, varlıtımıs da 
edebllme71 tuavvur Ye tahantı1 et- emıdyetJe .07Uyeblllrtm ki, mtlfkUAt- tün bu propagandalarda ekallr dll· bu eaulara dayanır. Amma bir 
inek delmk oJ4ulunu .OJ1emlf " ~ llZ J11rQaekt.e n TDrk T&taadqı ne. şllnillen 'banlardlJ'· ıUn ~· en ufak bir taarrus vaki 
" erıemlltlr· ,. " ım.aıa dolll IGt1EUaG lraberta. Şimdf, bagfln A mıpe.mn lglnde olacak oı._ ım..kı milli hudut-

" - :au ~ TQrk .-W.UDlD 1.ttlkt.l raJc ......,.,.. hpsa'dadlr. '~ bu bili ıtanımmda dumıu bltiln milletçe ve amau-
avqmda vermlf oldulU ,ehitJerla Sayın arkadaılanru, Ttlrklyenin vaziyeti ne olacü diye zam bir heybetle, hepimiz mah· 
kan1arUe mnıeuae temiD etUll abdı Sem ılhalerin hldisııtı arasında dU.,ilDenlere cevab vereoefim: volunqp ve Jaerkeai mllftdin· 
pqman ne ebecllnea )'al&tlcatl "" dl~ nuarınm çektllJne ~ilphe TUıtiye, dostluldarma ..tık, ~eye kadac. korumak umincleyis. 
Ttlrk mWetlıı1D daima ,.. dallDa ııaev- etmecllllm bir taaesinden bllaae. lııendi lltlldlJ Ye hOniyetbıl mllda· _ Slrekli ~ _ 
cudl:petlDID MUDU tefkil eden latlk· deeellm. Bil' 8'Dlbl aJa1111 bir ta• f: .___ -L- L bir 
W1nl orta4aD kalclırmaktır. Halbuki kım l'eslbltt netretmekte Te ara· la)'& ~ ftrmll tek Mr '1lcat Bu 111UK&ddet aUnUdeıı ve-
'l'lrll, ldMUln' ha' IQdeD azı. ve lannda Tilrkiyeye taall6ku olanlar hallnde vukuata intizar etmekte· .Ue ile, bir defa daıba ar.ıetmit· 
nndmddel blllr. Buna lçbldlr ld B. da baJunmaldachr. Bu IJlD lçlaoü dfr. tim. arkadlıtlar, 1MltiUı bu IUlh· 
lıL lıL m"ha nıJ•a olan htlkamet Ye 0 dnilndenberi bir tatum.ecntbl _.. Bk. hlçbil' W Dl tallrik. ı.- Pl""S'liibabe ralmta W.1. IU 
hllkametl _..ıc w tectrir eden. 7WE· ıetelerlnde veılka neşrlyatlyle be. de komttı1a.rmma taamız d~OnU- kadar metabai satbiye berinde 
aek JIUll şean w bOıt1k ..,......, raber bu Yeslkalara da.Yanan JaZS- Yom. Komşularmumı da ayni' ıı milyonluk bir millet, tankı ba 
buru111UuD ltlmadma mar.11ıar 014* lar yaıa•a•ta ,.. ln'OPataDdalal' hllslyatta o1dôlarmtn tarla delil kadar, ta/1W1eei fU kadar, dorıan
J!IDyOk Jl1llet 11ec1111nıa de tam m- J'Apdmaldtdıf. VnlbJan• •Olr'll ltıUl emnfJ•tlı ,&tnekWyl&. Ye- ._. bu Jt..ı. ıibi. tmaJ1 eıtaa 
madma maahar olan Ref11c 8&Jttm 1e:ra yanlış neıri, TGric Mmetfnl ghe gayemls. vataıımımn mab· d"'- 1annı ta ı.:L il ka --... .. _._ ...__ti --..•-- --.... Ye hflk6metfnl bl .... lr Yeçhfle endı'• U11tur tuwı: e mu yese .. ...._ ........ -J- -· .. - -- ,,.. fuzlyet.I ve mllletJmizin sellmeU ve mU1 ti tarih bo 1'U1& 'l'll'ld1' BQJOk JılD1et Jleollll- teY8 dllşilrecek ..-ırett• delUdJr. ,.ap&n e er yunca 
ma kadl alJWUdlr. (Br&n wlllt Hilk6metfniz, oek t•nal edlror -.vdan .tb1eııldlro Tarldye aum cWına ald•mnıtfanhr. - Bravo 
.,. &IJalllr). BllMM1eJb 'l'lrldıe llGe tı bu vesikalar tallrffe alrlmıdan harlyetJ hfttmetl, •lyü KNllr ft çok g\lsel 9e91erl, allaflar -
~ Klllet KecJ•atntn b&rlcbade ..._ n.qredllsln. Cftnkil dtlrGst •e açıt ten aldığı dlrelttif dairesinde çalq. B~ hesaba f.elmiyen mliltesna 
Jlaql lılr 817Uet ıuanar alvnemu ııyuetbnlzdell emin oldulumuz ~~ ~ ..._ ~~ bit millet:U. ltiyenler her valit 
Cndet Kerim lneeclayı· ~~ ~~~1•.:: Y• ... nn 1catım.a ,.. tedbir- ~ebilhW. - umu •1-

nm hitabeti ler llhealaden hapa netice Ter. lerbd a1maktadJllo Btıkametbıbı o Htık6metin beyanatı Ttlrk mil· 
Sinop mebusu CeYdet Kerim Ja. 

cem,ı da demlfUr ki: 
mez. • bmıtt.edlw ld, .......,_ bdar aldı· Jttlalft polltlas..m bir a,... 

Fakat, bu vesikalara latlnaı ede. ğı tedMrlerlt, ~ ftblarm ta· dır. HüldUnete udece muhterem 
ret Tlıtiıve qqılml)'ltablik lr hldıdlllne ta'b'dlbn etm1f .,. n.-ı.ıt: .. ~.._,__ -.ı.ıt.. 
Mel ...... •• tia endi blcblr _ • ............._ ...:.~ _,,,_ u11.r--a ~ 
uman makqUanna Mdlm olamr -- ,, __ &15uat mUdat'aadan nete içinde ıurur Ye itimatla ft· 
,.alını bUdlklerJ Tllrk rlcalhd ibaret olea bıa yolda JQıtmette nfelllile denm t~ e4eds. 
lld-.,. .....-. wrUteel kat'lYetle mualr bulanmqtur. Büyük Miut Şefımıze afiyet " 
Wr tek eevap nrdır: 'Nefretle baş -~ bu branaı ftlli1etllM 1ıeful'mlan biran ebilt •..,.... 
~irmek. .. 116 ... eıa menılelcetlmlz yakın bir •mı dileria. Bis vatan bekçilip 

S.JJD ıdraclatlatma, tehUteye maruz görlmmaekt• ve en lmtal 14eıır W1en, tecaTiis de-
Ttıti,..ye isnatlarda bulunarak bOtUn devletlerle"" alelhusaa kom- liJ, yan balrıtawama bile mliaa· 

t•b' " ..... lltlrmlerla uauumc· f1i)arfJle fyf mllnaaebetlerl idame maha -ı-cek bir mill«is." -
1.-ı btrfnel notta. !Mıtthttl ~. hUlm9ndül ...m•e berdeftlll " . ._,,_ 
Jtllla .aıme. "tlrlmllf 0."'• bul~ ~8 Cmnlluıt fiddet1i anutlar -

ne müracut olun.ımuna daft. 
verilen bir takrir tiftdne re 
mllracut olunrnuı ~ riyaset 
nifi lra nttice9l JıllkGmtta 31 
rey ve mevcudun ittifüiyte iti
mat ıastorilmif oldupnu bildil'
me.ı illerine tekrar lrilnüJ• ,r 
len BatYekil Dr. Refik Sa 
arkadaflar, demiftir: 

Baıvekilin tetelddirü 
•·-Bizim yeclne 

siadea•~...,_dir*lf d*r 
... raıı, ... br. lis4tn 
ilaU tri•ar. BJna llJlk 
mü için pıek 116adaflanm 
, .. bea ,_ çalıpc•p. ya. 
stk idmadaar'*tlfekkilr .._...." 
- Şiddetli ve türe~ alkışlar 
brıvo acalcri -

Ml'Cli• bundan aonra ruı~ 
deki maddelerin mliaalc•etel~· 
ıeçerek 1940 yılı milnreaei u 
mımiye bnanana etr kanan Jtyi 
b121 ile bir kı11111 (iti.kili harbı 
mal6llerine verilecek para muu.:ı 
faana at JAyibayı kabul 
ormaft •14tırıqoaun tepult 
kadumlaa et bauıı Jtyf!ıua ile 
devlet memurtan maqlanıun 
tnlalt n tucllllGDe mOtedair ka
nuna ı.ııı bir numualı cewelio 
mMJlf nklJetine ait uwnda 
deiiliJdik yapdmama alt 
1'Jlh-.un lıirtnci ~ 
n1 ,.apmllbr. 

lıtedla ıelecıek lsdmann 24 
T811111DU çaıtamba silnl yapa 
cütrr. 

Melia aalommda 
tubqan perde 
~ 1J (4.A.) - Ulul .... 

tell. 11 Ttm8E ......... . 
...... -- •• 'ıı ellst ... 

----~-- .... -Jaadl .. ,..,. ............. . 
K....._dGUlllıflıt'llıvıl& .... 

wJdll••..aı--IN4eU'll ..... 
.................... - alalıll 
m*I .... ,.... llilfMtl ....... 
ra ...._. lllr ,_. ... sıaa....., 
rDe •m trs llıltı J & ft ..- ot.u
nua lllr- lıat mtlıas...,.... dll'ta 
~.Pwııı· ......... 
GrUllliill - .... lllr talata ....... 
tur. BaddlatlDde elaemmtyetlbı olan 
.... ııuı. dlmlMıle bllt la,dl ~ 
bu ko,tlk 1MIDI baflanpw lıertanf 
edllcWcten -.ra BqteJdUmla na"tku 
na deYUll e)"lemlflerd1r. 

~ temtll OJUllllf dQa. 
ya nlamınnı Jna kanpk.,. mtbelt. 
:zep .,. beferlnt fçln tottunç hl! 
alıuıt mamaruı brp11Dda Baıve
killmlsln emnlret, insanlık esaa1a
nna 4Qnu, ftll1lr Ye illin bir 
rah lafl1&ll Tillfd7enla tabii yet
tili ıılahette ~e sahalarda aulha 
....... bür oldala libl hizmet 
Ye nlbayet mım bllnınsa•ilı•l"a 
_. Giln Lolan aallatl Tllrkbaf. 
illa w. ,.., .... tamanıl7ednl 
............ behemehal mahfu bu. 
ladarmata tdm beyanatını bl. 
dmle beraber bltBn düll;ya bir da· 

lmparatotlalu ollllıthtactır. O «e. yetbıln ı.tltWlne ve Tllrk vatanı- BU lleyanatıan takiben tntıza. 
YlrJerdı b1I llbt &ulrler mubarrlk- lllD blttbaltlitlne zarar "Nl'9Cek kerenin kifayetine ve itimat !?7!
ı.rnns fa7da...,.. Met. IMldn· ,......_ ._ laanlr.et9 -.ı ~ ---_...:;-------

6
--------.---

:r1~1:i;u ~·= ~ := mUletlaJıı verec~İf yettne cev&b Paten devlet raisi enaral Antonesk 
cllJettfr. Pek bi MIJrilnfı •t. bl. alWI& JIUiıdmö ft> IJIMftlna kaat 
tin bir bulUllt oQauu, halll ...._ •\'atam mlldafaa etmet olaeübr· 
aı lnaparslor!uk 1-Janmn dı lftl· Bmnl, lta wekfide tebarb ettfr. 
nlrtle Atalll'l'e bl'fl lro71nlk ..... dikten eolıra, yütn taı1tta ıulhtııı 
411•: .... Tirit lılUleUne "rabua belaJmaama ve barb fellketlnln 
onu bırakma hrtulacalını." l8F- llanJara bdar yayılmuma hf~blr 
ledllet. Mat Tin 11111111 oaa 11man taraftar olmadıfnnm ve bU 
batta, oaaa tarafını tatta Ti ltekl. llhı• b.c!ar aa tnı mabatla eahr 
lerl reddetti. Netice de ~ tıtmım bir kere daha tekrar et

ı. dJnledi. • 
Cndet Kerim Jncedayı aözlerinı 

de.,...ıa Tllrkin Bbtlk ıpDel llec
Ual ı.aıtlu bdar rv J'ldnde e. 
debi~, nuariyelerlle Tlicut IMll. 
lallf Jaer banal bir müaaan mecll. 
al olmaclılım bilhuaa IEQdedenk 
demltür ki: 

''-- Tlrkl)te BiJilk llillet ıı.cıı.t 
Tart mUletl •clıu ~Dl 
lmllaaaa, Tlrkl,.. BGJrllk XUJet 
ıı.cusı parUat, ıaattmıu. Jlefd. 
camlmru, JllDI $eft OD1lD içinde 
mncat olan 1ÜJW'8 bir •atan .,. 
mllJet tepJıktlladllr. (Bravo ~ 
ri) BfueDlleJh Bapeklllmllfaı ba,. 
1111 l>aNda 11epım111n ıarnaaaa 
'fe mmetta tanrının ifadesi olaD 
be7aaatı sadece bir bblne be)'a. 
nalı dellldlr. Ve 111m Sef ismet 
lnlnBnOn etrafında bir tek adam 
.. bl toplamaıı ve blrleflllff 01111 
Tarlr mDJetlaha dUJ111111Dön 11111-
hı ...... .,. ......... Btlttbl dlD-
:rmua ini he)'ımab ini ebemml,n 
'fe dillaUe ifJtmeal IAmndlr. (Sfd_ 
delll w alntJI ........ ). 

Arbdltlar ,blllm, )'elli Tark dn. 
letla!n k1nldala ilk IODdeaberl ıo 
ft dit poUUbnnı, mutlaktı •e ,.ı. 
Dil Tlrtln ~ Millet llecllıl
nla polltlbadıl'. (Aıbflar>. to .... 
dıf PGllHbnıa blıla Te ... lbının 
Jedn• meaall, mlalauıraa 'ftrtf. 
18 Bbilk millet MecliaJclll'. (Bra.u 
...ıeri>. o baJde tA secen ....... db .. 
111 alete bulandıla dndnberl Tlr
klJHJıa takip etmekle olclala .. 
buıfln dahi o esas lberincle J'lrl. 
dllil politlb, arkadaflanmuua 
ilah ettfkleri flbl. Ttlrklye B8JOk 
llblet lleollalnla 1u.1 TIR m111e. 
Unla mllfterek polltlbsıdır. Biz 
oaaa UaheUne Ye mamı•ete mut
löa lllAmet teaaım e49etllu .,. bi· 
zlm ma..sır olabilecellınh yerler
de l1l1lı bavUUlJ ve tmnl19Unl 71,e 
yablleeelfınJte kant ObnUf Jtlt: 111IL 
letls. Bu. lllilll al1alllimbdlr. Bu· 
nun nsfı blltOn dllnya Jçf n llllba 
hizmet etmek Te T8rl11'enln bitin 
emnf)'el, teref Te lltlrllllnl mutlak 
ve ka)"Jtııt mdıfus lnıbındarms. 
lb'. Bunan antnde hfe kfıaıenln 
tlpbe etmele hakkı )'Clttur. Meler 
tı badi ır.nı ile, kendi aaat. ken.. 
dl iradesi ile bQUln cUlan ....... 
ti laGnde badnkll medeni ~• in. 
sanı nrblım yaratmış Tirit mWt. 
tine aulkut blssJJe llDIUJer mtt
bu olsa nnbat dlln7a nllUUIU 
daha ~ bosmalt heferlyelln bJa. 
blllalf llllnbsıthil bitin blllla JOt 
eb8tt amUe, satnıretıe IDlfh oJ. 
•ala!'. 

Bat8alertte .don,.. ıınseuaı, •il· 
•alini boaıcu bir takım beherler 

Bllb ftrtrll il• bir .. mi: •• n lllek llteılm. 
Tlrk Milleti, btllln bu kaniden ••r ırıanna l&JtlJtbtu,..,...., e Saym &l'bdallanm. • 
"*-dtlnla eaertdlr. BI ... ....,.., Öyle samıediyonmı ki, hUlrflme • 
Tlrkfre Cambhuiıetl ricalinin tmlsbı takip ettiil aty.-et, ... 
blman, ıttnted: otarmm, bak. bndJabıe vercllifnb dil'üW• ma
- tmealt Tarklre Bebllk 1111111 t&lütır. Bunun CSyle ohlp ollna4l
Kecı111nln bnrlle olar. AneB r lnıı reylertmzıe bhar buyurmanr. 
nıt t....,.U. fetem11181 eder. n rloa ed&,vwaD 

ikinci nokta da, _...... nıtı: RlıkGmetınlse, itimat ,&tere • 
ll1UI rleaUnla vufı •Jr)mcla cek ol1U"MIUI, o, çok alır olan te. 
yuJıt inalbi&t IÜlbl olmaktlr. Jerbıte cllJaa Dete lle plqm9' laav 
Dagllnktl Tlık llyasl rfcall 111 .,... m w bdn&illl Wı•ktu. 
ya ba dmet po1ua.- *' .. 
ı,ınde iki lrmnttı memleketin Tllrk 
- SOT,.ı doallalan11 :bolmaJa ... 
t11f J>Alf te1'ft ....... Jlı. 

1919 da tek batlanna 
kalan Ud memleket 

Arkacl*f,Jlr, tA ltlt-M 11nele. 
rlndenbetl ı.ts din)'& lriitmUtt ıota
cle tek bqUlllQ. lıalclJlamıs ,Ondt, 
tnkılAbına J'ebf htıanf oı. 'r· 
yet R817& da eilaaa ~de IJlll 
amelle tek başına ltllmqb. Blıim 
dosthllmnas o Utl dndtn fQarl8 
bqlamlfb. Ve hdae Uda ba. iki 
memlekete de mltemldJ)'ft l:rlUk, 
llerllllı: temin etmf,Ur. (ln•o .... 
feri). 

O tekilde ld bitin din,. SoırJ'9I 
RUQQa Urtı bUIGllMt lol•de k, 
ludullı umadaa bqlr78Q ba 
dollluk ıeoea Nan bclar ta o,. 
Jarak mDmtu nanı. de'NID etaff 
.,. her uman her yerde lo'°"' 
menfaaUerfnl kendi menfaatfmlsJe 
beraber takip etmlff:z41lr. B&I lld 
nallletin tarihi boyunca latlkMKu 
hlımet edeceli manlddle bu Jilı
den her hasunlete ratmen dost kıt. 
naıtıtdır. Keaa battlne Jr.edar da 
Sovyet Rus:ra Ttlıfdrenln ba can. 
dan ve ıan6lden ftıUrltt doıUalun• 
dalma dostlakJa mubbele etlD.lflh'. 
Arbdq!ar ba Jk.l nıemlekeUn ba 
bll)'lt doatlala en Htn ıttnıerds 
clh)'llUB en MJft ltt Hderf olft 
Ailatllrt ft Lenin ..,..... ..... 
............. CBrno...ıert). 

C'A'fdet Kll'lm laceıt.ra bu dOlt. 
lülarua ......... bdar llllllederlml· 
illi ....,... mal olddlana ffaNll• 
...,.anatını fQ amelle denm tJ'f•· 
IDlfllJ': 

•c- Eler buaaa bqllae kadar 
ıeeree edllmlt fııstndea dalma Ad 
taraf lallladı elmlk lltl>'ena. ba 
dOltJala b6J'lece ~. '" dUn. 
'9DlD 1lftD brutııuwa nere1e ""'
racals llelJf olmaJU nimetine dol
ra ))qo doadak meflllealls 711rilnıllt 
olans. (an.o ........ ) • 

Biz A&a&lrk. Lmlsda bilyiik hl· 
lellerl o18ll ı.et lıılDG n StaUn 
dnnsinde de .bu dostluklar bu lıl
kllde umlmfrede hle bir terle bo
..ımıJWcak tekilde devam elmeslaıe 
emniyet etmek lsU10nız. Bu Sovyet 
Ye Tilrk rfcalJIUll ena•et ltlr PG1L 
t•adır. Bu kal"fılıkhdır. (BN't'O 
llaleri, albf)lr). 

Anadaflar, Jlae aon samanlar
da >'lbancı matbuatın ve alanalar. 
din mGlbem olMıak ıura11 lflnt 
etaıek htl1onım. Biz mlllltfiklerl· 
lltflle 18Plıiı.mı& muahedede 2 nu. 
Jdan!t bir ptotokol Jmu etblltll. 
dlt. Buınl, ıı1aal bir lbtf7at olarak 
k071Dut dellllı. Y ınn ıırlll tesblt 
edeeetUr ld •• llJ'lıl bir fDU11J11 ve 
llrad bll' aı.ıtbn eseri "' 'ftSlıa-
8'chr. <Brm> .....,.. .,. •lkıflar). 

Yine 80D .... ı.n1a ajw
Jarda .. t.a radJO handiderln
• TUrk mUletlnln eamlyednla 
~ ...... burada 
~ .. Tadı: SoCUlumm 
lla)'atlm ...... bunun tclirl aı
tmıta lrıorunmakta oWaluna .... 
dlNaler TSdlt. TUrk SoC'lı-
ı.,atmm ne zaman ellrcen~ll· 
al. TUrk çocutuıuuı kamniJi ne 
zamn d3ktl1ecelfnl, canuım nı 

( ~Ol'Ofl 1 tııdufl 
a - Yeni rnecUı ve ııeutoman 

te,e1rk6lilne kadar, 
b - Bu teşeldt1llden ıonra dl ba 

ricl ıerıinlik Teyabut dlbUI '18bfm 
buhran hallel'lnde yalan kendi kın 
rtıe .,. arın tetllde olllNk, llll1ı1m' 
.JBeclisi ile icra eder. • 

Afili allTal ve şerait dabWn4e MI 
ec ve ,. .. Der bahslade bilin laCl 
kimleri karar allına alabilir. 

a - Kaııwalar nettr ,.. 11u1arm 
t&t.bMdm temin eder. 

4 - :Kananun bqlraaa llir talla 
ftld1 derplf •tmedftl bOttıa llYll ft 
uk...s.t, memurları ta"8 •r. 

• - 8llbJı Jııun.tlslte .......... 
damdır. 

6 - .Atta&mek ve um.18lf af IJAD et· 
... lıaklras bllse. 

'l - 'l'abucı dmetllrla e1cDerl 
.... nllbda ............... 11r. 
>habldeler IDOsl'M ft 11116 .... 

• - Mubdll ... .,. 1ılr ...... 
..... idi ... illa edl1ıllr. 
•• - ~ JMCll*'111 '" ... 

llillftfabt:l cılllladu ~ illa .. ... 
llllMl madde - .. ~ • 

... llTI Tıl lt 'l'IPı W 2111 tulll-
11 llaUDa .-llJlrlD .. -..,..,,, taJl. 

llDt bDklD ...,.. ..... "" .... 
mtUpdlr. 

l'rwil deTlet ....... -- • 
lllUllU'aJl kamla: 
.. l'nma ........ dttllt .... 

ftlp ..... 12 .,..... 1NI .... 
lwauaa ....,. 1Qllua olMak ...,... 
c1ald luuulan kaıV altma ab,Jwua: 

BlrlDcl madde - leMto ....... 
.... ...u.a ıo ~ llNO lslDli 
lraıım ......... _,.. ........ 

Jer teee»OI ......,.. -- 1Mıkl .. 
lacaklaıdır • 

lJdDcl maddlı - Senato ,.. ...... 
an IDlcllll ,es it~ ....,. tattı .. 
dlJmt.,.., ...ac Mlet ,...... ... 
nU ....... "''IDIMUllTr. 

Oflıılll ..... - 1t Twma mi 
tarM....... • ... 1ılılaal...,... 
at allpdll'. 

Yeni partiniai tefi oldu 
8ikr.t 12 - lılilJI nbdet par· 

tiaine Milli Jı!abafu Plrtiai ilmi 
nrilmif ve partinin ı.tmA demir 
mubafular Fi General Aııtones
ko cetlrilmittir-

Romıea llariciye Nuan lla· 
noleeko De ltoııt CiaDo unand3 
Ud dniet da.tlufw!u teiafıar et· 
tiren telsr&llar teati olunmuttur 

Libyada müthiş 
muharebelerl>luyor 
~ IS - L6;ra • Ilı.- t.N& 

.................... ıtqaaıar ua.mda 
lldtadt ~ eerer• •tmete 
ı.11a•.,m-. htsWa JaaTYeUlri -'*' Jdelllk IA)-a ...... QUplpllÜ
Uıdlr. ı..- tumaslMı Mb·- Ka· 
putao Ye~ gak ptdetlldlr 
Km7& n Ba.&ıetlltla ım.ıudllla4a ıSa 
....... ........ - ...... olmlktadlr. .... 
...... ...... !talJUlar' ........ 
türlp edDallf olu •Vllllerl 71aldl11 

Alman tayyareları 
(.,,.,,..,1 I O•lılcl 

........ 1J (.ıL.L) - Jl&Ya '" d& 
1ıU1 ~ ~a.... wauas: 

9* Jlht'stea ... lılr ....... " 
lln' ..... ..,,..._ ..... f.9P 
bgJwa *la • ..... • ...._.. 
1ılr ....... telll ~ • 
,_ "ıııHar a~ .... Hrssl.-
1111111 ... rve'Mml " ~ W" 
~· A.ftll ~ lıM 
Mpa ~ ~ ...... ....... ~ 

. ..... 11- ıa.ms ... ...,..... 
JerfDa ..... ıan-ı.r .. 1949 
Bclla*t" tanU'S ..,.. d TPlt 
~ llu.k Jaaldalarma ,,. 
.......,...... tıMnaetmlll .... 
dil'. Dil- lılr...., lıımDlıu\taaa tar 
,....~ ....... ....
..ıc.ıt lleılstlsd ,.. M'Jh,-~ 
llnalan ~ •tmlftlr· .. 
~I~~ ........ 

lallll tananıenım 1"' l&lü l'raıa 
aada .... Dmlm OaerlDde bflt 
UC11fWp ~ 'fe UftWl tealla• 
bal taıamea bOmb&l'dmıan •tmıt•• 
tdatmdUr tallrtp etmlflerdll'. 
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Avrupanın 
köylüleşmesi 

1939 harbinin on aylık inki· 
!Ut Almanyanm ka-ra Av· 

:.~ında hakimiyetini tesis et
t\tn ~~e ka.rakterlenir. Almanya· 

!ilk ve orta tedrisat kad
rosu hazırlıkları başladı 

r- s -----------------, 

K.O R SAN TAHT EL B AH i R 
İngiltere adaları istila edilebilir ıni? 

.. KonanDoyl_ .. 

aurra. A vrupaıma sahip olma
b::ı İngiltere denizlerde hiilı:im 
1ıı~ UD.d~kça Avrupanm ikbsadi 
~~esinde, soayal te§ekkülünde . 
~~~ deiiıildiklerin huıu1e gel-

1 ıçin ba§lıbaıına bir amildir. 
Busiinkü Avnıpa kökiinü ta 

~6 ncı. asırdan alan bir ikbsadi 
areketin devamını ifade eder. 
Avrupa büyük deniz yollaruun 

111.çılınaıı ve A vnıpanm deniz aıı· 
~~ lllernleketlerle temasa geçmesi. 
RUYiilc okyanuılann ilerisindeki 
~lhalarla ikbsadi bir kül halinde 
•rtibab muhafaza etmeıidir ki, 
~İnelcıen, atc~lye halini al~ 
ır Avrupanm ortaya çıkmasına 

sebep olmuitur. 
16 ncı asırdanberi Avrupanm 

tnukadderatı zirai olmaktan ·çı· 
kar-ak tİcareJ ve sanayi faaliyeti
ne İntikal ebnittir. 
Avrupanın tarlalıktan çıkarak, 

J>azar ve atelyo halini alması döl't 
ilaTr kadar süren açık denizler 
münasebetinin ortaya atbğı bir 
J)l'Obfemdir. 

1939 harbi Avrupanın bu tari
hi seyri önünde yeni bir fasıl 
BÇb. 

'Almanya karalarda haklın ol
du, fakat İngiltere Avrupayı ab
luka hattı ile .ardı. 

Avrupa gıda ve ham madde 
fütiyacmın ancak yüzde 32 ıini 
temin edeı-. Yüzde 68 ihtiyaç 

1 maddeleri deniz 9.§ln mıntaka
lardan gelir. Binaenaleyh abluka 
neticesi olarak açık deni:ı:lerle ir
tibatı keıilmit olan kara Avrupa
ıı: 

I - Ya abluka h~ttını yararak 
açık denizlere ~ıkacikhr, 

il - Ya kara mıntakalarmda 
bazı tedbirler alarak mukavene· 
te çalıpcaktır. 

Abluka hattmı yarmak deniz
lerden lngiltereyi hakh bir suret
te kovmak suretiyle olul". 

Dotıanmaya donanma ile mu· 
kabele ederek, donanmayı tayya· 
re kuvvetleri ile tahrip ederek, 
hiilasa aıken mahiyette zaferler 
kazanarak elde edilir. Şimdiki 
halde bu nokta etrafında elde e
dilmif bir muvaffakıyet mevcut 
değildir. 

Denizler mihverin önünde ba
la bir sed gibi durmaktadır. 

Avrupa bir seneye yaJun za
mandır harp içindedir. istihsal 
lcuvw:tlerinin bir çoğu silah altı
na almmııtır. 

istihsal azalrruıtır. 
istihsal sMıalan harekat mın

takası olduğu için mahıuJler ha
l'ap olmuıtur. 

Cephe geriıinde kalarak tarla
da çah§abile.cekler, yani istiiaya 
Uhamıt olan memleketlerde iş 
emniyeti yoktur. Bunların hari· 
cinde ise bu seneki tabii tartlar 
Avnıpamn zirai mahsullerini hem 
kemniyet, hem keyfiyet bakt
nundan düşük bir hale koymuş. 
tur. 
Şu halde önümüzdeki kıt için 

kıtlıktan bahsetmek kehanet ol· 
ınaz. Hem bu kıtlığa mümkün ol
duiu kadar mani olmak, hem de 
nazi prognunmın esasını teıkil 
~en Almanya haricindeki llmA· 

Yileşrne hareketini durdurma iti· 
~e hız vennek için bazı tedbir-
er de alınacaktır. 

Bu tedbiı-ler neler olabilir? 
Bu tedbirler: 

f I - Ziraat sahalarının daha 
enni bir tekilde iıtihıal hizmeti· 

ne "eıilrne . il ıı. 

ların - ~yileımiı bazı l&ha· 
t"tk b •ınaı faaliyetini tevkif ede
lcaraktu tlletnleketlere zirai bir 

tr vermek , 
ıu - n- · ı 1a Al unyanın kara yo uy 

1 ~anyaya irtibatı olan aahalari· 
e e;aret mukaveleleri yapmak 
~uıetiyle ınücadele imki.nlan el-
" etmek, olabilir 
.. At1gaı:~ 25011UI;on kişilik bir 

nufus kLttleııini aç kalmaya mec• 
hur eden bir harpte nnıvaffak o
li\biln:'.el: içiı;ı. tutulacak bu yolla· 
tın yuzdc yuz eroniyetli ve fay. 
dalı neticeler vcnnesi beklene· 
tıemcz. 

Ç'i. nkü: 
Ed,;ı zimat sahaları daha fenni 

bir §ekilde ıslah edilse dahi bu~ 
l'adan yapılacak istihsal açık de
tıiıforin kapalı bulunmasmdan 
doğan boşltığu dolduracak bir 
1<0tr1miyet de değildir. , 

Almanyaya icara yoluyla mer
but olan mcmJeketlule ticaret 
tnukaveleleı·i yapmak sul"ctiyle 
tnahsul celbi nazariye itibariyle 
kolay görünse de, ne bu nhalar 
lazım olan miktarda mahsul ye-

. 

istanbula bu yıl da asil öğret- Romenlerin aldık
ları yapağdar 

. 
men tayin olunmayacak 

Sovyetler de piyasada 
tetkiklere başladı )laarif Vekilliği ilk ,.e orta tedrı. 

sat öğretmen lıadrolannın hazır. 
!anma işile meşgul olına}"'1 başla -
mıştır. lspeıkterlerin Yerdikleri ra· 
porlarla, viliiyetıcıı vilayete nakil 
isteyen öğ;elmenlerin clilek~eleri 
orta tedrisat ve ilk tedrisat umum 
müdürlükleri tarafından tetkik edil. 
meğe başlanmıştır. 

Yek.alet kali, idari ve sıhhi sebep 
olrnac1ıktan sonra d iğcr sebeplerle 
hlç bir öğretmenin yerini bu yıl dr. 
~işlirınek düşünce:o;inde değildir. 

Yeni yüksek öğretmen okulu me_ 
zun1arilc iinivcrsitc mewnlarının 
öğretmen olmak üzere yerdikleri 
dilekçeleı· lelkik edilmektedir. Bun
ların arasınrl:ln fstaobul dilekleri 
bazredilm iştir. 

tsııınlmla geçen ~·ıl olduğu gibi 
bu yıl da asli öğretmen tayin edil
miycrek yalnız yüksek okul mezunu 
olup ta öğretmen olmak isteyenler 
va:rdımcı olarak nlınocaklır. Yar
dımcı öğretmenlerden bir kısmı bu 
:r,ı başarı pöslercmediklerinden Ta. 
zifelerinc son ''crilecektir. 
Öğretmen kndrolnrı Yekıilelin ha. 

:ı:ırhklanna @öre aihı~to~un son haf
tasında bu yıl kulem zammı alon 
öğretmenlerle birlikte vllılycllcre 
tebliğ edilecektir. llk tedrisat kad· 

rolatında yeni nakiller yapıimı)·a • 
cakbr. Yalnız muallim mektepleri. 
nin verdikleri 800 kadar mezun acık 
vilayet öğretmenliklerine 1ayin edL 
tcceklerdir. . 

Bu arada lstanbul emrine 20 ka
dar öğretmen verilecektir. Geçen 
yıl İstanbul emrine verilen ve mün
hal bekleyen 83 öğretmen bu yıl ilk 
açılacak öğretmenliklere tayin edi. 
ıccelı:lerdir. 

Sehir dahilinde na.kil isteyen 300 
<len fazla ö~retmenin dilekleri ağus. 
ıos başından itibaren tetkik P.dtl 4 

meğe başlanacaktır. 

Eleme t.mUhanlanruıa Muva.lfak 
Ol&nuyalİlar 

Orta okullarda yapılan eleme im· 
tihanlarının neticeleri tamamlan
mıştır. 

fn;Uhana 3092 talebe iştirak et. 
ıniş, bunun 1430 u muvafak olmuş 
Ye 1662 talebe de muvaffak olama~ 
ınıştır. 

Bu talebeler eyllılde tekrar Jmti_ 
hana tabi tutulacaklardır. Eylt'Ude 
muvaffak olaını:ranlar .isterlerse bir 
okula devam etmiyebilcceklerdlr. 

Devam etmek arzıısunda bulunan
Jar da asıt talebe gibi devam ederek 
gelecek yıl bütün derslerden lekrar 
imtihana gireceklerdJr. 

Romanya :fabrikatörlerinin mü
bayaa heyeti dün tüccarların sevk 
için hazırladrklan yapağıları mu
ayene ile kabul etmişlerdir. Bu 
mallar bugün vapura yüklene
cektir. 

Heyetin reisi Stern bugünler
de birkac aza ile Ankaraya gide
rek ticaret vekaletiyle temaslar
da bulunacaktır. Diğer taraftan 
Sovyctler piyasamızda tetkiklere 
başlamışlardır. Şehrimizdeki Sov 
yet ticaret mümessilliği mmtaka 
ticaret müdürlüğü ile görli!jerek 
bazı malumat almaktadır ve pi
yasada da tiftik, yapağı ve deri 
m_addeleri üzerinde alakadar ol
maktadır. Yakında Sovyetlcrle 
ticari mübadeleye başlanacağı ü
mit olunmaktadır. 

Ticaret Vekili 
İzmirdeki tetkiklerini bitirerek 

Manisaya giden Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlu bugün tehri
ınize gelecek, pazartesi günü de 
Ankaraya dönecektir. Vekil §eh
rim.izde kalacağı iki gün · içllde 
muhtelif temas ve tetkikler ya
pacaktır. 

Çocuk kampları bu 

Yolcu salonunda tel- llk~!:zı:rheryU 
açılan çoeuk kamplan bu yıl da 

siz da i r·e si -yapılıyor ~1:.."'=.'i'~:n:. o~~t'!; 
D h.1 1 . h ti d 1 Kamplar, Pendik, Maltepe, a 1 i ve 1arıci a ar a ça ışan Kızıltoprak, Erenköyünde-olmak 

üzere dört yerde (15) Temmuz-

1 1 h b · t · d · ı k dan itibaren faaliyete geçecekV 8p Ur ar a n1u a ere emın e 1 ece tir. öğrtemenler için Heybelia-
dada bir kamp kurulacaktır. Kam 

Yeni inşa edilen yolcu salonu- nan bir yolcuauııa telsiz çckebile- ~ pa 62 öğretmtn yazılm11tır. 
nun üzerindeki kulede bir telsiz ~cektir. Vapurda bulunan yolcu~ ----o---
daire&i vücuda getirilmesi için lann çekeeeklerl telsizler de bu.. Recel Karol yapu'ru 
Münakale Vekaleti tarafından radaki adreslerine derhal yönde· 
Posta Telgraf Müdürlüğüne emir rilecektir. Telsiz yakında faaliye- gelip ,P.tti 
verilmiştir. İki gündenberi tec- te geçecektir. Deniz yollan ida- İ&tanbul - Köstence yolcu va-
rübeler yapılmaktadır. Bu telsiz resi de vapurlan ile buradan mu- ptll" seferleri baıJ,amı§, dün ilk 
da.bili ve harici hatlarda çalııan habere edecektir. olarak Rece! Karo! vapuru gel
bütün vapurlarla muhabere ha- . Diğer taraftan limanlar işlet· miş; akşam tekrar Köstenceye 
linde bulunacak ve bunların ne- mesi umum mlidürlüğU, rıhtmıa hareket etmiştir. 
relerde ve ne vaziyette bulun- yanaşacak vapurların hususi bir Vapurla Roma.oyadan çtkarı
duldan, limana ne vakit gelecek- kablo ile şehre telefonla bağlan- lan birkaç İngiliz mühendis ve 
teri salona konulacak tabelalarda malamu temin için bir proje ha- İ§Çİ&i gelmiıtir. Vapur ant ola
b.alka bildirilecektir. Bundan nrlamışsa da malzeme olmaması rak Köıtenccden hareket ettiği 
başka her isteyen, vapurda bulu- yüzünden bu jrojenin tatbiki ge- için fazla yolcusu yoktur. 

ri kalmıştır. Vapurlara girip 
' tiıtirmeye muktedirdir; ne de 

kara nakil vaııtalan böyle bir İ§İ 
başaracak mahiyettedir. 
Avnıpmnn ımai mıntakalan

oın zirai sahalar haline ıokuhnası 
gerçi nazariye itibariyle Avrupa
nın zirai istihsal kudretini artırµ-. 

Fakat bu bal ne açlığa.çare o
lur; ne de Avrupada yenibaıtan 
ıoaYal hastalıkla'rln ortaya çık· 
muma nani olabilir. 

A vrupada bir kısım sanayi mu
hitJCrinin ziraat sahası haline ao
kulmaıı mahıur bir fabrikadaki 
inaanlann aç kalıp bir müddet 
~nra baz; tezgi.hln ıökerek on
ların yerine ııdn maddeleri ele
mesi demektir. 

Sun'i bir surette fabrikanın tar• 
la haline eokuJması her ~yden 
evvel A vrupanm bünyeıinde ye
niden açlığa vesile ola~br. 
Çünkü fimdiye kadar sanayı mm.. 
takası olan sahalar kilometre ba
tına o kadar çok nüfuı toplamıt
lır iri aynı hacimdeki nüfuıun 
aynı ~alıada ~.tJe ,. kendilerini 
geçinclimıelenne imkin y~tur. 
O halde ziraate ayrıla nımaı mm
takadaki fazla nüfus ne olacaktır? 

Açlıktan ölüme mi mahkum e· 

dilecek? . •-1 
Hicrete mi icbar edilece" · • 

· Hicrete icbar edilecekse bu ID· 

sanlar nerelere gidecekler? 
Fabrikanın yerini tarlaya ter· 

ketmeıi, yarıi Avrupanın Al· 
manya haricinde kalan kmınları-
oı:n köy haliıü alma•• A "?'1~ 
dört asırdır tuttuğu te~amill "! 
inkitaf seyrinin b!rdenbıre gen 

Yeni yolcu salonunun kartı.sın- ıkm • l · 
.da yapılacak büyük meydan ve ç a ı§ erı 
otomobil parkı hazırlıkları bit· Galata rıhtımında vapurlara 
miştir. tnp.ata g~ilmeai için Be- girip çıkma işlerinin tanzimi ka
lediye tarafından buradaki bara- rarlaşmış ve limanlar işletmesiy
kaların ve arsaların istimlak.ine le deniz yolları umum müdürlük· 
ait tapudaki muamelenin bir an teri tarafından bu hususta bazı 
evvel ikmali beklenmektedir. tedbirler kararlaştmlmtŞtır. Da

Muamcle biter bitmez burada- bili hatlarda işleyen vapurlara 
ki antrepolar yıkılacak ve mey· binmek için nhtımlara yalnız: bi
danın tanzimine ba~lanacaktır. letleri olanlar girebilecek; bade· 

ma vapurlarda ve rıhtım üzerin
de bilet satılmıyacaktır. Bir ebe muhakeme 

ediliyor 
• 1\igar adında bir ebe, Sürpik a-

dında bir kadının üç aylık gnyrl· 
meşru çocuğunu dfişiirmek istemiş, 
fakat kadın fnzla kan ka3·bedcrek 

Dundan başka lüzumlu lüzum
suz herkesin rıhtmıa girmemesi 
için yolcularını teşyi veya kar· 
şılamaya gelenlerden beş kuruş 
duhuliye alınacaktır. 

................. ffMltttU•••Utttınıttnt .... 

ZHmüştür. . 
Birinci ağır ecza mahkemesine. Meseleler: 

verilen ebenin· duruşmasına dün 
başlanmıştır. Ebe inkar ctmi~, şa. Tahtak . 
bitlerin dinlenilmesi için muhake- urusu., pıre 
me başka bir süne bırakılmıştır. 

-----0.-

Bir dolandırıcı 
tevkif olundu 

Nehabet Nebabetyan adında biri
si mebus Eyüp Snbri ''e daha üç 
kişinin 1700 lirasını dolandırmış, 

asliye dötdüncli ceza mahkemesi ta. 
rafından 4 ay 22 ~ün h:ıpis, 180 Ura 
para cezasına ve dolandırdı!tı para. 
lnrı ödemeıte mnhkiim edllmlştlr. 

Hüküm lemyizce tasdik olundu
Aundan dolandırıcı dün tevkif olu· 
narak hapisaneye götürülmüştür. 

ikamet tezkeresi 
almıyan Polonyalılar 

Dünkü gazetelerde tahtaku
rularmın şerri."'lden kurtulmak 
iç!n bir duvar üstUnde uyuma-

• ya çalışan bir vatandaşın düşüp 
ağır surette yaralanG.ığı yazıldı. 
Geçen sene aynı dertten Bozdo
ğan kemerlerine ÇJkan başka bi
ri de düşüp ölmüştü. Mesele 
§U: 

evrilmesi demektır. 
ç Tarihi inkişafı birdenbire teb- Polonyadan kaçan biri erkek do_ 
dil t ek isteyen bu teşeb- kuzu kadın 10 Polonyalı bura~·a gel-

Ahp.p cvlCrde oturanlar, tah
takurusundan tahaffuz çarmnı 
bilmiyorlar. Eğer bunun bir 
çaresi varsa, öğretmek ve ted
birlerini göstermek Sıhhat Mü
dürlüğünün vazifesi olması icap 
eder. ikinci bir me$ele de; 9e
hir sokaklarında tahtalruruau ve 
pireye en mtiessir bir ilaç ola
rak ı:.atılan bazı maddelerin hiç 
bir tesiri olımytlh alelade ıeyl~r 
oluşu ve halkın aldatılmasıdır 

.. e ~ dünyanın nizama mişler, fakat ikamet tezkeresi al-

- Muauce~süı kaplan, ı.le<lim. lrn~·eı ~ay13·orlar<lı. Bakalım görü. 
Gene yarı~tıracak vaktim yok. Al- rıiz! ... İkinci sahifenin bir köşeci. 
tığım mennHer torpidobotlart bu· ğinde ,.e şanlı, parlak bir takını 
raya çekecek ve zannedel'sem telsi1, maknlelerin arkasında sıkı~tırılmı~ 
telgrafınız tln şu anda bana mll5- bir sütun gözüme çarptı. 
küliH lıaıırlamakla meşguldür. Bi. "Oiişnıan talılelbahirlcri., adını 
naenaleyh, lafın kısas1, gcmiclckHr. taşıyan hn ruııknlcdc şu sahrlaı 
ri filikalara koyunm. vardı: 

Blöf yapmadığımı ona ishal eı. "Dii§nıaıı ı:ıhlclbalıirlerinin bir 
mck lazım geliyordu. Bunun için kaçı denizde bulunuyor. Ticaret ac
get'i çel.:ildim ve su kesiınine mer· ınilerimize hissolunacak derecerlı! 
milerinıi yapıştırmağa başladım. hasar yapmışlardır. Tehlike ınıntn. 
~Hıncı isabetten som·a flllkalarl:ı kası, pazartesi ,.e salının kısmı a. 
pek :ziyaıle meşgul olmasa bıışladı- 1amı Taymis ağzı ,.e Sulent'ln garrı 
lar. Ben hepsi hepsi :yirmi nıerıni mr.thali olduğu görillü.ror. P.azark. 
attıın.. Torpile ihtiya~ ~·oktu. si günü ~or ile !\fark.it arasında br.ş 
Çünkü semi, iskele tarafmR vatmıı gemi batırıldı: Adela, Moldavya, 
ğ:ı başlamıştı. Çok seçmede~ dev: J{o~ko, J\ormornne, :\feyd of A~eu. 
rildJ. Denizin dibine gitmeden iki 
üı; tlakıka bu halde kaldı. 

B:ıttı~ı zaman etrafmda hınca • 
hınç dolu sekiz filika vard~. Hepsi· 
ııiıı kurtulduğu muhakkaktı ı~akat 
ta_lıkik için bekleyetQezdim. ·Her ci
hetten harp gemileri sö_ 
kün etmişti. Sarnıçları doldurdum. 
Denize daldım \-e 15 mil cenuptaıı 
tekrar çıktım. 

Bu hadiseyi müteakip büyük bir 
patırdı olacağını tahnı in ediyor_ 
durn. Filhakika başladı. Fakat bu 
halin Londra fırınları clv:ırında bi. 
ı-ikcn aç halka ne faydaı;ı vardı? 
Zavallı fırıncılar l O kalabalt~a, ~·e
u,eçck biç b.ir şey olmadığını lz:ıh 
chnekle ancak canlannı kurtarabi
llyorlardı. 

Sizin de tasavvur edehilccei§iııiz 
ı.'ibl Alemde neler cereyan etmekte 
olduı.tunu ve bu vakayi üzerine tn. 
gnterenhı no dü,ündü~üıın öı}ren_ 
ıncll merak edeceiim tabHdir. Bi
naenaleyh bir bııJ.ıkçı kayığına }ak
ltşarak gazetelerini bana vermeııi
ni emrettim: Maa.tteessilf J>h bir ak. 
şam gazetesinden başka bir şey 

Yokmu~. Bu da kuru giiriiltillerle 
dopdolu. lkinci teşebbüste lst 
Bot'n'dan selmekte olan lıir tenez 
zUh yatına rast geldim. Denizleri~ 
dibiden bircl~nbire zuhur etmemiz, 
onları ölümie korkuttu. Ve kendi. 
!erinden Londrada çıkan Kuriyer 
adlt sabah gazetesini slmalı: talllıi
nc maıhar oldu111. 

:\f~hteviyatı o kadar şayanı me
rek ldi, ki derhal bütün tayfama 
nıı.n eltim. fngilizlerin serlevhalar 
la ilôn U!;uJünü tabiatilc bilirsini; 
ki bu sayede bütün havadislere ilk 
bakışta muttali olmak mümkün o 
lnt. Bu aazetenin de baştanbaş; 
s~rle~htıd:ııı mürekkep olduğunu 
gordum. O kadar heyecan verici bir 
surette yaz1lmıştı Jci.. Fakat hana 
ve filotlllAma ait hemen hemen bir 
harf yoktu. Biz, ikiuci sahlfeve kal
mı,tık. Biri şu tarıd:ı bir Ş;l'di: 

BLENGEJııi-UEB<JL"'i ZAl'T.I 
Dfttım.n fil011UD.nn 1ahrlbl 

1·ahminlerlmln hepsi çıkmıştı. 
Şehir, İngilfzler tarafından b!Hill 
işgal olunmu~tu. Ye onlar bunu ni. 

( Ueuamı rıat) 

Aleni Te§ekkür 
Vazife bnşında arız olan koma ii. 

zerine tedllYiın esbabına l«:,vessül 
buyuran belediye erkanı,;nuhlere • 
nıeslle hayatımı kurtarmaya şltap 
eden belediye sıhhiye mildürü Os
man Se.ritle Zeynep Kamil doRum 
evi ve Cerrahpnşa başhekimleri E
~·üp ve Esatla akliye mfitehnssıs1 Alı. 
met Şükrü, aslsf.3n Galip ve Hakkı. 

':ra, bilvasıta veya hastaneye kadar 
zahmet buyurarak sıhhatimi sor -
m:ık HHfunda bulunan müdiran vı:

ınesni ark&daşlanmla dost ve ah · 
!JapJnra. teşekkür ve minnetlerimi 
arzcderim. 

Arif Aygen 
bt. belediyesi ma$raf ıube~f Jfd. 

Askerlik işleri 
ı•atuı Alkerllk Şubeıihıden: 
ı - Şimdiye kadar hfc;: askerlik et. 

memi§ cezalı cezuız n geçen celp _ 
lerde aevk art.ığı bı:ralalan 816 • 335 
(dahil) doğumlu (na.kllye) mu:fııı:ı 

n\eD..1Up erat askere aevkedilecek1er • 
dlr. 

2 - Şubede içtima gülıü 18 tem. 
muz 940 per,enıbe abah nat (9) dur 
Ta.ytn olunan gllnde milkelleflerin fU 
bede hazrr bulunma.lan ilAn olunur. 

ı.t&nbul :lklncl tem ~murlupdaıı: 
938/6112 
Da\molzln 93S/5112 dosya.sil 

mahcuz olup bu kerre para.ya çevril 
ıneaine karar verllen Ay§e ve Cema · 
lltere alt 7496 numaralı, Uo tertip ku 
pnolu ve M8 lira 66 kuruı kıymetli 
taatiye vealkaamm Utlnci kupoınmuc 
ytlzde sekseni ile UçUncU kuponunun 
tamamının birinci a!:Jk &rttrmuı 
18/7 /940 Perpmbe günü ı.t&nbul 
ikinci icra dalresinde saat 10 dan 11,5 
kadar lfa edllecektır. 

Bu artırma.da mahcw: tasfiye TUi · 
ka.lan kıymet.inin yQzde yetmı, bq2nJ 
bulmadığı takdirde lldncl açık artır· 
muı 26/7/940 Cuma gtınU a,ym ma
lıal ve aynı saatte yapılacaktır. 

Alıcı olanlar muayyen gUn ve sa
atte mahcuz tasfiye vestkalarmm 
yüzde yedl 'buçuk ııtsbetlnde pey ak
çm depo ederek geim,elcrl illD olunur. 

(8288lr) 
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Hükiimete itimat 
desinin kemalini tem.il ediyor, 
en mübımuel §ekliyle iatediğimi-
7.i yapıyor. 

HiKMET MONIR 

S AYIN Refik Saydam hüku
metinin, emniyet ve me

nafiinıizi hu.kadar olgun bir mu
vaffakıyetle idare ettiği bu ııra
da, Büyük Millet Meclisinin mü- l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiİlmiİİİİİİ .. 9İw;;İİİİİ 
rnesıil nıhunda ona karşı itimn
dun121 biı- kere daha teyit etmek, 
teıvikten ha§ka neyi ifade edebi
lir-? 
• Baıta Milli Şefimizin büyük 
ıdrak ve basireti olmak üzere, o 
ınuhterem •imanın, bütün mesai 
ar~datlariyle beraber1 •menafii· 
mız uirunda barcadılda.n emeği, 
llİınetin fe..kinde bir kazanç ola
nk l'Örmekteyi:z. 

Baıka.tarınm aleyhine fınat 
kollamaiı bir zili ve macerayı bir 
t~nül ıayan Türkiye Cumhu· 
rıyeti Hük~ti, bu teşvike la· 
Y'lkbr. 

o; bütün milletin arz\l ve ira· 

Cumarte. 
13 Tem. 

Pazar 
14 Tem. 

7 Cemı Ah.ır ı 8 r · emıı ahır 
tıızır ... ıı 111. ır ~ O 

\.•ldlleı \':ıaıılı t.::aını \· a-..ıll ı;/.anl 

Uünetin 

13.7.940 Cumartesi 
7.30: Program, 7.311: .MUZik, 8.00 : 

Ajans, 8.10: Ev kn.dmr, 8.20/8.30: lıfli. 
zik, 13.30: Program, 13,35: lıılüılk: 
Muhtelif §arialar (Pl) 13.!:IO: Ajana 
haberleri, H.05: MUzik: Muhtelit ıar
kılar ·(Pl.) H.20: Müzlkl Riyuet1· 
cumhur bandosu, Ui.OO/l!S.30: HUZlk: 
ca.zba.nd (Pi.) ıs.oo: Program, 1s.oıs : 
Müzik. 18.30: Müzik: Radyo caz or. 
ke-atrası, 19.15: Mllzik, 19.35: Mllzik: 
TUrkUler, 19.45: Memleket saat ayarı, 
ve Ajans, 20.00: Mllzik: Fasıl heyeti, 
20.30: l(on~m:.ı (Gilntın meaelelert) , 
20.150: MUzlk: Saz eserleri, 21.00: Iıılti· 
zile Okuyan: Mefharet Yıldırım, 2Lll5 
:MUzik: 21.ao: Konuema (Radyo gaze
tesi). 21,4.5: :MU.Zlk: Radyo aaıon er· 
kestraSI, 22.30: Memleket saat ayan, 
Ajans, 22.50: Müzik: Radyo salon or. 
kestra.sı prograınmın devamı, (Yalnız 
uzun dalga posta.sile), 22.50: KonU§
ma (Ecnebi dillerde - yalnıZ k.uıa 
dalga He). 23.10: MUzik: Cazband · 
(Pl.), 23.25/23.30: Yarmkl prograırı 
ve kapanl§. buJ%~ • • müabet bir çare madıklarından dün yakalanarak ad_ 

so ~· • ası ıçın )iyeye teslim olunmuşlardır. 
de~ld!rİeri kısa zamanda görüle- Birinci sulh ceza hakiminin hu-

esır b"r anarşi unsuru-, zunına çıkarılan Polonyalılar 15 er 
cek muazzam .. 

1 
önüne ne tank, giln hapis ve 25 er Jirn para ccz::ı. 

duı·. Bu ~ar'::re ideoloji mm sına mahlıfım cclilmisl~rc!lr. 'Ancak 
ne tayyaı c, b~t• sabıkaları olmııtlıihn rlan cez:ıforı tc-
h ller'1 gece ı ır. • 

a • SADRI ERTEM cil olunmuştur. 

l 
Yine ~ıhhat Müdürlüğü bunları f 
sattırmamalı, menetmclidir. Bu! 
iki haserenin birer hastalık na-ı 
kil va~ttası oluşu sıhhat ma·. 

l kamları tarafından daima gözö 
i nünde bulundurulmalıdır. ı 
! .................................................. ı 

do:Uto 4 39 3 ~8 <l <10 9 00 ' 

Öğle lZ 19 -ı 38 ll 20 ·t 39 
tlclndi 16 19 8 18 16 19 8 S8 
AJ(şrun 19 41 12 oo ıe 'o 12 oo 
'I'abı :?l 39 l i>9 21 33 ı =>8 
tm~ı. ~ 2;; 6 4-1 2 26 6 ·16 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
13 Temmuz Cumartesi gwıü ~ı 
'Beylerbeyi iakele tlyatr08U bahçesinde 

"tiVEY Bı\&UI .. 
\'odvil (3) Perde 



' 

4 - VAKll 13 TEMMUZ iN> 

At yarışları 
S enenin ilk koşula,r ı garın 

V elief endide gapılıgoı 
btanbul ıll aı larışlarına 1arın· 

::tan ıtibaren \·cııerendı koşu alanm. 
la ba,ıanacal.;tır. Siıtunlannda atı

~ ılığa ~ e atlı sporla.ra mühim bir 
yer veren gazeıemız geçen senelerde 
oldutu gibı b~ ~ene de ko,uları 
muntaznm:ın takip edeceı., bahsi 
nıuştereklcre il ren oku) ucul:ırın:ı 
kazanması ıhtımal dahı!inde olan 
tları ıösterme~e çalı~caklır. 
Gelelim gunun koşularına· 
UIRlNCl KOW: 
Uorı 'e daha :> uı.arı ) a~ıa \"C 940 

eııesl ıarCında hıç lı:oşu ~aunma. 

nış ballskan Arap atlarına mahsus 
'ıklet: 4 ya,ındakiler 58 kilo, !) ve 
daha yukarı ya~lakiler 60 kilo laşı· 
yacıklar. Mesafesi: 1-400 metre. ik. 
ramiye~! lfi5 lira. 

Varal (Feridun) 60 kilo. 
Can (Sadık Pafl.:ir) 60 kilo. 
iki alın iştirak edecell bu ra

ı ışta \'uralın kazanması daha razıa 

htlmal dahilindedir. 
tKINct KOŞU: 
Üç yaşında ve hiç :koşu kazanma. 

mJJ yeril yarımkan İngiliz atlarını 
mahsustur. Mesafe: J 200 metre, ik
ramiyesi: 200 lira. 
Taıuir (Fehmi Karaoıman) H,5 k11. 
Altıntop (Şevket Kırgül) 

O:en (Yaıuf Ur11aıicı) ,, .. 
ÜcQ de koşu kazanmamış bu at

ların hepsi aynı ııkletl taşımalın
na ralmen, Tasvir hepsinden ziyade 
göz almaktadır. BüYilk bir fevkala
delik olmazsa bu yarışı kazanması 
en çok ihtimal dahilinde olan at 
Tasvirdlr. 

OCONCO KOŞU: · 
nç Te daha 7ukarı J- t40 se. 

nesi içinde kazandılt Jtramfyeler 
yelnlaa (500) llra)rı •ecmeıen ha
lis kan lngUıiı atlarına m•hau. Jle
safe: 1800 metre. İtramlJ'ui: 230 
lira. 

Pariıta '(Dr. Sefuof ). U,5 ltilo. 
Tomnı (hım Çırpan) IO itila. 
Sifkap (FerralJ O(lfln) 60 kilo. 
Abla Pouraıız {Preıu Halim) 55 ., 
Mart t (Fikret Allı), ,, ,. 
Sibel (Fahri Atlı!. 51,6 n. 
ücıo bahsin blrincisini :Ye anı 

lamaada iklU bahsi de ihtin eden 
bu :koşunun tavorllerinl M(llBÜ oı
dWea'"lılllllıı'lnldfto. Gecen - ..._ 
bim sürpriz 1apmış olan Mart 1 ve 
Yine seçen seıuı lirdili kOfUJarda 
ı~; dereceler alan Sibel kJJolannın 

·~~_,. .......... _ .......... _ . ........... _ 
' ' ' ' .t-t' ..... ...,_ ..... _ 
' ........... _ 

SOLDAN SACA: 

t-~ıtık. 
2 - Kıraat eden - Teneuüh ıe. 

misi. 
3 -Volkanlardan fııtkır•n • Gölıe 
4 - Hatırlıyarak - Gizli. 
5 - AJlU iti J'•Plf> biribirlndcn 

ı., ;ı, Jo'.n ı. c tJları Jil.kııtl ,e 
Acrlerse de. b:.ı ~O$U} u :\bin Puu 
raux 'e Sı{i.:ap'ın kazanmaları clalı.ı 

ı.U\'velJi bir ihtimal dahılindctlır. 
l>ORD( 11\Cü KOşt;: lllanrtıkap• 
C-; ,.e daha ~uhrı )a~tal:ı h.ı:-h 

.. an lngılız atlarına ruahstıs. Mesa. 
foı:i 1801) metrf'. lı.ramh·e~i: 25j li
ra. 

l\onıısar, <Aıım Çırpan> i3 l.:ilo. 
'fomru f.4um Çırpan) lil l\/lo. 
1't1.~pınar <Kemal Te:uJ 60 kilo. 
Sitkap lf'errulı fJ'JanJ n kilo. 
m. (.\'/hal AtfrJ •& li.ilo. 
l,arillla f Dr. ~efero') t7 kilo. 
Rulun handikaplanlıı 11 ıJulu ıııbl 

bu hıın<lı-kapta ıfa elın üzerındeki 
1ık:eı muhlm rol o} na) acal.;tır. Bu 
\'arışla kilo avantajı en °&l)ade e. 
rııeklar Pariııta'rfa i•e de aynı ,Un
de ikinci koşu~unu ~·apan lıu ılın 
kazonaı:ağı uzak bir ihtimal dahi. 
llndedır. 1\azanmnı ihtimal ıbhl. 
linde olan ullar •s kilo ile kopn 
Mis ile Ta!Şpınarrhr. Bu koşu çirte 
bahsin birinci, üçlü bahsin ikinci 
koşusudur. 

BEŞiNCi KOŞC: <Handikap) 
Dört TC daha yukarı yaştaki yeril 

yarım ı.an ln,ı:iliz allarına mahsus. 
Mesafe: 1800 metre, ı:.Mlmlyesl ~5 
Jinı. 

Alctyldn <F. Allıoğlu) 68 kilo. 
Olga (M. Çeltb/) ~ kilo. 
Onkes (Arif VI! Felımi ô:J 60 kilo. 
Mav:ika (,\'rrfi: Alabay) 58 kilo. 
r.t8ur (Talat Alacan} 55 kilo. 
• <;rvim <O. l"tnifmeıJ 52 kilo. 
Fru.Fru (l'aganof} U kilo. 
Bu handikapla dı sıkletin rolü 

milhlmdir. Kllo anntıJı en ziyade 
Fru. Fru'da ise de kazanması ihti· 
mali olan allar Mavzlka, Cesurdur. 

Yannkl kotularda ikili bahis tl. 
çincil koıuda, çifte bahis 4-3 inci 
lropılardı, fiçlü bahis te 3-4-6 in. 
el koşW.r arasındıidır. 

K. Btrkmen 

Y ailı Pretler 
Yarın Tıhtak:ılede Uıunçarpda 

LtJe bahçesinde yatlı serbest 11-
reşler yapılacaktır, Müsabıkaı.a 
aat 1 de bıılanıcak.: Ye Müllylm, 
G6nenlJ ura Hl1.seYin ba_. tllre
...-.....ur. 

Daha bir çok ıanın.nış pehliv•n
Jar ba müsabakaları iştirak ede. 
cek1erdlr. 

iyi yapmak iste:renler • Bir 
nota. 

8 - Bir erkek ismi • 
7 - Kalilbe • Sanat. 
1 - Aletler • SdaUarın sonmıa 

ıeUrUerek fılm yapılan edat 
1 - Danı müzill • Grup. 
ıo - Abide • Başındı "A'' olta 

taharri eder. 
YUKARIDAN ASAGJ: 
ı - Solmak masdarından ismi 

faJl • Duman çı kı:ı boru. 
2 - Cereyan eden • Kezb. 
3 - Bir odantn dört )anı . Rıza 

8Ös~ren. 
4 - Kamer • &lilıterib. 
5 - Kadından korkmı)an erkek. 
8 - l:obusa • Kiranın cemi. 
7 - Daire öh:meyc l ara)·an a· 

det . \'ııpma:ı.. 
3 - l>oııı • Parasız. 
9 - Ta,ııır. 
10 - U)-kusuzluk • Ril:gir. 

lıtanlml O.anea Rıılnık Rlkball
tlnden! 

940/409 
Xulaıddema .,otlu TarWıılfı 
mdıleılnclo GtbelbmlrpaJuta ı Galatasarayda Zara Apa.rtılll&D 
~o. da muJWa iken blea ika- • daire 3 le mukım davacı Hatice Bar 
.......,.. IDt"Çlıul lııalunan Naau: . riye Atak \•e:rilf Al'Ul<at Abdtllbrlm 

Aleluandr& Apoatolldllin aleyu nlı:e 1 la.ratmdaıt Mehmet Fatih ve Mu.tat& 
B yoflu 3 Uncl.ı .sulh hukuk hıUdmU l Çini aJeybJeriııe a~ılıa latlhl<ak da· 
#in~ .t.Wı.sal ..e infaz için daireınt- \•umın muhakemesi ıırumda mUd· 
ze tevdi eyleılit{ 1116 9i0 T. \·e eıu , lalı! 

11 940/HOO numarıuıma mukayyet ,, .•. ce Y terden Ankara Y11nt hal Ur-
210 11raıını ma ınıuarlt tahalllne dalr 1 falı l.fehmet AU Çarlı yanında mu· 
!ıWmıU llAma tevtıkan tarafınıza kim lle?bmet Jl'atlb e s!Jnderilen daTt. 
s&ıderllen ıcra emri lkımet.&Ulı ha- &n.:llhallnin bir aunU ll'lumıılleyhbl 
m&ıuım meçhullyeU huebiyle teb· ! Diyarbakır tarikiyle Urtaya g1ttltl 
ut Jalaıamamıı 1.·e mezk~r t bligaun ,., ne zaman a\·det edece#i ve orada
bir ~ mUddetle il nen l<:ruıııa ı~ı·a ki adre·ı malOm oımad·:ı be:;anlle 
hlktmlfflnce !-arar \erllm e olıllaıila ı de ed'lmlo "• lllnı mUtealdp davacı 
Ub tarlhl:ıden 1:.i are~ me.:~tır nıiloJ· 1 'eklil gel .. rek Ulııen yapılan t.e?ılltln 
det nrfmda ~·e IHO ~399 doaya nı.ı- t rın edilen mUddet.ın mOrurundan 
mar&11 JI• malıkurnun:Jih borcıınu::u 
vermedltınlı: \'eya lcrantn ldtlr nJ dola -r gün tayinini ve lt)'abmda mu· 
mtlltelzam tetklk merclindon ve:ra •111de ilasır.ıı karar \'erllm.atnl tate
tem71a mabkemesinde:ı ve_}alıut tadc •. m ~ ve mllh':emece de nıeyadJ mn. 
mahkeme yol~ ile ait oldutu mabk!· taee!ede:ı b~lundufun<lan dunı~an· 
meden bir karar geUrmed1J1niZ ,·e llID St 7 940 .Ut lf de taylytne ve 
yine bu ıntıddet zaffmda icra. tnlı ı.a- • ds'."et1j eı:ıın di:er tarafı on l:q &ilıt 
ftl.lDunun olba.ptakl mın·aw ır.ab.Gu.sa· n UdJetıe UAnen teblitı:ıe ürar veril· 
~·na l.r\•f!ka.n mal beyanında bulun· mif ve mahkems kıran daJrutnde 
011~JZ:UU. "f'417a bakillate muhalif be· 1 işbu ıll:ım bir ıurett mahkeme divan-
ş.ııd& "ııllmdutumuı takdirde bapaen banestııe talik edllmlf olmakla aıu t..,.. -landm!aeatmııı maJQ. mal!eyb Yelınıet 'P'attb yukarda 1""' 

r.unus ....._ Ye icra emrtntn tarafı z:ılı g'ıln ve aatte ma.bkemeye gelme· 
nız" tebl ıt mal<amma kaim olma~ <lllf Yeya bir "kil J"Ölldennedltt tak 
ı;ze • k•Yn ~ nane tebut olunur. dlrde hakkmda gıyaben muaıııeı. ı.:a 

(~28M) ı oluııacaAı U&D olwıur. (128U) 

ı 
tıtaalıa.l ! net kra Memtir lutunclall: 
1-1on2• 
C>alremızuı 9(0 12f No.11 do8yuı 

ile nıabcu.z olup, bu l<ere psraya çev
rilmesine karar \'erilen Galatada • 

DiKKAT t DiKKA T 
.Merkez ilanında ıe.s .ı Nlıaıtacıyanı 

:?O No.da 8 adet mu;ıtelıC hurJa yaz. 
maldneal, eul yazı nıe.<tnest kapağ 
\·e lmnla mal:lne ıUetlerı \·esıllr bur 
da eşya.:un hır.ne! açık artırmas 

1817 ıHO da Salı g'Jnil saat 16-17 ~·t 

Boğazı çinin ıncis ı K Ü ç Ü k s u p 1 a J 1 
üıı tıaak ıünhmıe: B<ı,ta&tn berrı&ı. ııema11 aıtıudıt. uıa\ I denl/J lçlnlk •••• OÜZf'I man7.&l'alar kı&l'Jıııııncla KUÇUI' 

ısc l'Li\.JIND.\~ d...,.17.e girmek fırt'lltını l<açırmaymn. l<"tatlar çok ucuzdur. 
• 

l \cada; ıcra edllecektlr. 13u artırmadı. 
:n&l:ıcu! ~§ya muhanıme:ı değerinin 

t:c i~ ını bulmad•ğı takdirde ıklnc 

açık ırtırmuı :?:? 71940 da Pa%arte.a 
gilntl aynı aaatte l!a edilecektir. Alıc 
oıanlllr muayyen &iln ve saatte ma· 
bılllnde nu::r bulunınnk memuruna 
rnuracaat ederek pey V\lrup alrnıı.lan 

Vapur, Banyo, Plaj Lokantası. Mükemmel ıabah ve aktam yemek· · 
leri için (Kombine) müşterek tenzilli biletler vardır. 

, 
PIAJ lıkt'l~lı'l'? her \ &pur ufr:ır. lllllftert:ertn ııtırabal.lerl kin hiç bir fedak&rlıkbua pıldai~. 

Cumartesi ve Pazar Çalgı ve Caz mevcuttur. 

ll1n olunur. (32880) illm•••••••••••••••••••••••••lil••••-ı-••••-1 
~----------~----...---.......; __ _:_ ____ ~-----------:---~- -~~-~ ............... -- ___,. 

Bir Komprime Hayat Karıılıiıclır. 
En ıııkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. Kalörl, gıila. lezzet 
ve nefasrt bakımından t:ılmln edici mahll•eti \•e yüksek e\'Safı haizdir. 
Mercimek, bezelya, bulday vesalr çorbalık komprlmclerimizl her 

yerde bulablllrsinlz. 

ÇAPAMARKA mustahzaratı 
M. NURi ÇAPA Kurulut tarihi: 1915 

ıstanbut Belediyesi 
ııanıarı 

l'loeya p~ ve pal.D08\1 ihalesi leahedllmlt oldutund&D pazarlıkla 

ıeraltl ~e Od aeoe mtıddeUe talibine lhtJeat tekarrtır etmlfUr. Senell1c 
muhammen kira bedeli 23000 lira ve ilk teminatı 3430 liradır. ihale l~/7/940 
Pa.zuteal gQnQ aaat 15 tft Daimi Encllmt;n oduıllda yapılacaktır. Şartname 
Zabrt \'e Kuamellt KlldUrtutu lcalemlDde görUleblllr. Taliplerin ilk teminat 
makbm: Teya mektuplartJe veya kanunun lıytn etUCf c11ter teminatı blml-
ıen maa7J'11l rtın ve saatte Daimi Encümende bulunmalan. (5606) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idare5i iJanları 

Muhammen bedell 2000 lira olan 8 adet Elektrik motörltl Boya ezme 
mllklDell 23/7/19'0 Salı günü •Ut (15) on tıe,te Hıydarp&fad• Gar blDaSJ 
dahillndtld konıJayoıı taratıİıdan kııpalı zart urullle ıatm alınacaktır. 

Eu '1e girmek l!ıUyenlerln t~ llrolı'k mu ... a.klıat teminat, kanunun taytn 
ettiği \"esl\tal.:ı.rla tekfülerlnl mubte\•I zar narını &) nı &'lln ııut (14) on dör • 
dt kadar rtomiııyon Relslt:fne \•ermeleri lft.umdır. 

BiJ ı~e aJt f&rtnameler 1'omlıjondan pıraa.~ olarak dağıtılmaktadır. 
(37'14) 

• • • 
M Jhammen bedeli 116' lira oıa.n ı :ca 1'1: Br k"l M.~nğanez. 400 Ki 

6ri;.et wlllayum, 200 Ki. Briket Foa!c•r ~- 2$!0 K:. Briket l~m (19.7.19-IQ) 
Cuma ı;ilnU ıaat 1ll1 Ol'l birde Haydal'Jlfl~&d• 03 r blna.!11 d:ı.hlllndekJ komi• 
yen tarllt'ından açı:C eksilt:n~ usume aatm aımacıktır. 

B ı ı,e girmek hlly,.nlerin 87 l!ra SO kunışlıJk m'J''8kk11t teminat ve lul .. 
nuııun tıt~1n etttıt vesaiki• birlikte ek.tıtme &1lnU aaaUııe kadar konilayona 
mUrac:aatlan lıUımdrr. 

Bu işe alt ıartnameJer komll)'OndaD paruız olarak dafıtıJmakla.dır. 
<5C:?) 

Fransızca ders 
Orıa ftlt"l.tt"I' "l' ll~Plerıte rkıııalt

kalanları "e Fran:m:asını •lerlet 
ro•lı ,,ı,•q•nlerf' nıli~aıt $f'ra·ıı .. 
franımt'a ders •erilir. 

Arzu edenler \'ık ıl ınatllaasında 

.. Franoı,ızra Ô(tr•lmenl" f,mlnP ti 
fab•n "t')a lahrtren muraraa• 
edebılırler. 

ı 1..A \ 1 - htanbul Ticaret \'9 Sanayi 'ı 
Odaamdan 18/S/939 tarth!nde 11~,ıı 
H'-'l 1:e aım~ oldutumuz Hen§e oa· 
badetnamealtlln (8) n:ıehuı Ul1 ol· 1 
duıtund~n ,.e bfr yenlılııl alacatıma-
dan eski3Jrı l1 ~UkmU ohnadıtını be· 
.ran ederiz. 
\'ORDA S 1'0 BDANIDl8 nı J J;!lll TOQ 

(32!\84) 

Sahibi: 1' WJI ll!\ 
H8'ı ldı~ı Vf'r· VAKl1 4lırffı•ı• u 

Umum neşrı)-atı idare t'•len · 
lltflk Ahmet Sewn11/İ 

stanhu . evazn11 Amırti pı satanaı;;--f 
,,onusyonu lltnıar• _I 

1000 too tutujturın11 odunu aımacaktır. Kapau &&r!la eıuıUtmeıd ıa/TI 
IHO t'&zllrt~sı .:ı.ınu aaat ırt.3U da Top' ''1ede Levumı Amlrllıt Satmatın• 
l\on:ılayonundı yapılı&caktır. l'abmın bedeli 12.200 llra, ilk teminatı 9111 d• 
raıllr. Şartuameat koıoıayonda cbrtt -. ı.tektuertn kanuni ftlikalarll• berL 
ber teklif me!(tuplımn eksiltme U•HndeD bir aat eVVf'JlDe klldar k~mlS" 
yona verm~l~r1 (6.'\ı IM13) 

·-1 n hl sar la r umum 
mOdOrlOQOnden: 

~ ı.a 
Hu.il. bodell Tıımlutl .ll:ltaU&alf' 

ClNl!d Mıktan Lira Kr. Lira &r. şekU Suil 
lh.tbaa mtlrek'kebl 800 Kg. 2072 00 166 4G A~E. U 
"muhtelif cl::ıa .. 
PIJ'IÖmeıı k~cb l:iO Top 16~0 00 123 73 

" 
J3 

..beber top llOO varak .. 1 

tnce "\'enıtk •• eoo Ks. 840 00 48 37 • 16 

ı - Şartname ve nuaıunelert mucibince yukarda etna ve mlktarlan ya· 
zılı Uc; kalem malzeme açık ekııUtme u~ıne eatm almacaktır . 

U - Muhammen bedelleri. muvakkat teminaUan. el<Mlllme uaUert bf 
zalarmda yazolıdıı. 

m - l!lkelltme 23/Vll HO Batı gtbıtı Katıatqta Levuım ve mUbayaat 
ıubeılndeld ılım komisyonunda yapd11caktır. 

ıv ·- Şart.name ,.e nllmune sözU gec:eu fUbeden alma bilir. 
V - btekıtıerln ta)1n olunan glln '• 199atlerde ' 0 ı.a gı1venme pera 

larlle birlikle mezkQr komls7ona mlln.caattan. (l)770) 

Ankara Jandarma genel komutanbğı ıabnalma 
· komiayonundan 

Miktarı Clnsı 1 ulııııııı beul'll ilk teınlnılı 
mel re l.lru J.lnı 
"60,000" K ışhk elblselık kııııı.ı~ " 186,tJUO" •• to,5~0 .. 

t - Cln~ı. miklan, lofııoln bedclı \C ılk 1eıuınalı )ukıtndıı )11 lı 

altmış bin hlelre kışlık clhısclik kııroa, 17 ·ı l'llllllUI. 9.tO Çar,amha cu. 
nO ııaal 15 Anknra J . Genci K. tılrı11!1Jnılakl J. ~tııı alma komiııyonun
cı lıapalı zarf ekatlını,ılle al11111eaktır. 

2 - Şartname <9~0> \uru lıedtl nıuk:ıbılı hı.ın!Jul<la Jaıülmu11 
muayene koıııf,) onunda \"'e ı\nkaı-ada J. ,;rnrl K. ~•ııı alma komi!!· 
yon ıından alı nabilir. Numune lıeı ,Un adı •eçen komlııyonlarda ıl'. 
rfilebilir. 

3 - f\anıın t ~artları hulı lslcUılerln .. 2490 .. ı.ayıh kanunda ya. 
zıh tarıraıa tıöre tunıinı edecekleri teklif mektuplarmı ihale lftnlt sa. 

·at on dörde katı ar moklıuz kar~ılıAında kom\syonumuza \"enneleı-1. 
(3269) (6506) , 

' Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası . 
.. Kurulu, 1 arihi : 1888 

Sermayesi: loo,ooq,ooo Türk Lira11 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

7.ira i " '" tİcft ri h~r ne vi ba nka mu• meleleri 

t'ara bıriktırenıere 28,800 Lıra 
ikramiye Veriyor 

ttraaı l laıtk1&M111'ta kum barab M ;· · ·a tuarral b•• ..... 
r ant111 en aa rso llruı lmlu..anlara ı.en~I• 4 det • ~ekti~ 

lrnr'• ile .. &tıdakl plAna a6re lkrawJ7e dııitıtılacaktm. 

• "*' ...... Urabll . ... Un 
t • ... • ..... • 

• 
"' .... 

• 
• 
• 

• .. 
• 

l .CIGO .... ...... 
• 
• 
• itil • 40 • t .Ael • 

,., ,. it • l.ZOO • 

otK KAT~ Hetıa 11ıanndakl paral ar bir HDI tolndı ıo 
ımtcl~n ıtşa#ı dUşrulyenlere ikramiye (ı lltı~ı takdirde• 10 
fazlaehı ı .. "erll~M>IUlr K n rJ hu ten ede 4 defa: 1 &1ıeı. 
t Blrlnrlklnıın . 1 Mart n 1 Haziran tarlblerlnde çekllPrf' lı tff 

~ 

( 


