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Kalas elektrik fabrikası 
berhava oldu 

Bükre,, 17 ( A.A.) - K:ılas elektrik fabrikası 

hu sabııh şidrlelli bir infilrı1' neticesinde berhaYa 

olmuştur. lnCıhikın sebepleri malüm değildir. 

Jloıkova. 17 - 10 temmuza kadar Amerlka)·a 
ATrupadan 154 milyon dolar kıymetinde allın gel
mlfllr. Bu ıltanlann 120 milyonu İngilizlere aittir. 
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S kişi ölmüş ve yarnlanmıştır. Askeri makam
lar tahkikal:ı başlnmı,ı:ırclır, 
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Sovyet Rusva'Alman lıazır lıkları 
lngillerege yapılacak nihayete erdi 
taarruzda Almanyaıa 
müzahir olw.ıgacak Kont Çiano yarın 

Berlinde olacak Türkler uçucu 
insan olmak 

mecburiyetındedir 
Ya:za;ı: ASIM U5 

Türk Han Kunımanun teteb.. 
biiaü ile dün Calatuaray liıeai 
binaamda ta11are modelcilik kur
•u açıldı. Havacıhfln dünya yü. 
Ziiftcie milli müdafaa bakımından 
aldıiz ehemmiyet itibariyle bu 
tef81tbüıiin çok yerinde bir it ol 
clıaiunu tekrar etmeye mahal 
~oktur. Daha iki sün eVYel Harp 
Akademiainia 940 seneli mezun. 
lanna diploma tnzii merasimin. 
de Akademinin cleierli komutanı 
Ali Fuad Erden motör kuneti. 
ain bava ve kara harplcr;nde 
e>ynadıp rolü tellarib ettirirken 
ıöyle cli)'orchl: 

.. _ Tayyare artık yalnız bir 
ıanat c.\eğıldir. Hem sanattır, hem 
de birç.;k sanatlardan - keşif, 

""'" boınbardıııwı. qııo.ha.rebc. nak. 
llye tayyareleri - mOrekkep bir 
ordudur. 1!139 • 1940 harbinin 
tetrübeleri Tilrk kurmaylan için 
bir sürpriz olmamqtır." 

1940 harbinin tecrübeleri mub. 
terem komutan Ali Fuad Erdenm 
dediti aibi Türk ordusu ve Türk 
lrurmaylan için nud bir ıürpriz 
olmamııaa Türle efkinumumiye. 
•İ, Türk milleti için de bir ıiirp.. 
r~ sayılamaz. 

Zira Alman orcluıunun b:r gün 
İçinde bütün Norveçin en mühim 
1İınaa1anı i1ıaJ edivermesi, daha 
dotruıa harp ta.ooilıinde bir nevi 
hokbbazıık aibi ıöriinen bu ba.. 
'nikotin muvaffakıyetle neticelen. 
diriJıneıi ancak taypre kuvve. 
tinden iatifade .. ,.esinde olmut
tur. 

1939 • 1940 harbinin Lelıiıtan.. 
daki tecriibeleri gösterdi ki ·kafi 
clerecıtde uyyare kuvvetinden 
Dlahrum olaa bir memleketin kL 
ra orduu ile kadar iyi teıkil Ye 
teçhiz edilmit olursa olıun nakli. 
1• Yaaıtalaruun havadan bombar • 
...... neticeıi olarak lderberlik 
~::::ra hile nkit ba_lamaz. ~ 
L~ lİk Japımaya Takİt T9 llD
~ll bul .. dahi müdafaa vazil'eai. 
ili :--U:rte yapamu-
~ ~~ İfpli eanaımda l'!ıi. 
~ ~ Ceaıilerinia Trondheun. 
biıı;:-' .__etine mani olan, 
"'• -:: alır toplarm ve tankla. 
hıı.,. h '1brılmuım imki.nıız 
cha. n~ Al ...... tanareleri ol. 
nli"de ~n ve Holanc!anın İl· 
~ ~ Alman baft kuv. 
F.._,~ tesiri ıöriildü. Nihayet 
tekilde ~nıu111 inanılmaz bir 
~ ~e uğramur 
rı_n ı.-. ~d91ci alır tankla. 
t; ~ etleri ile ahenkli 
11 1~ ~.a ittirak etme-

CQftıb • "'daabuldu. 
k11~:!r: .hük'1mcti bava 
t.anıda.a eb llli~i müdafaa nok.. 
~ isin -..U..11etini takdir et. 
l:ıet-!_-• ~A\'l'upa harb" · t -. --.aı . . ınm ec:ru. 
leabed_. ' deiiJdir; bugün va.:ı! le •at..- .. .ı_~ • • 
-eaiıai il ._. lhüum-aaaı ıçuı 

._....._ ıc. •Ya ~ hir halde 
bu.._ L--· ~ han ordumuz 

--az uv clelilidir. 

'1'"1tımı ' nC'lde) 

Stalin ingillz sefirine bu 
hususta teminat verdi Boğazlar 

hakkında 
I.ondra, 17 ( A •. (.) - Röyler: 
Rö) ıcr ııj:ınsının diplomatik mu

habirinin bildirdiğine nnzıırıın ln
gillerenin Mosko,·ıı serlri n. Stıırford 
Krips"in t teınnrn:ıda Kremlinde 
Stalin tarafındıın kabul edildiği ,.e 
karşılıklı ,.e umumi menarie müle. 
allik meseleler üıerinıle konuşma. 
dn buhınulıhııtu bugiın 1.ondrada 
ifşn edilmiştir. 

Ntı•yorJ.·, 17 - St:ılin Moskova
daki İngiliz eltisi Stııfford Krips 

ile yaptığı uzun bir görüşme sıra
sında Almanyanın A \'rupadnki ya. 
yılma hareklhnda n lngiltereye 
yapmıı(ta hazırlandıAı taıırruzıla 

Sovyet Rusyanın Almanyaya mftza. 
heret ı;:öslerınlyeceitine ve tamamen 
bitarafh#ını muhafaza cde~e~ine 

dair teminat ''crını, ,.e Almanya • 
nın hc~emoıı~·n t'mellerinln So\'yel 
Rôsyayı hiç bir \'eçhile korkutma -
dıAını beyan etmiştir. 

Avam kamaraımda 
bir ıual soruldu 

T.ondrn, 17 (A.ı\.J - Avam JCa. 
marasınd:ı işçi mebuslardan Pı~ce, 
Çaııakkııleııin kontrolünde taıdilaı 

yapılmımna dair So,·:ret hüL..-ünıeti 
tarafından Türk hükümeline y:ıpı -
lan teklifler hakkında ne gibi ma. 
lümat nıe\'ctıt olduğunu ve bu tek_ 

Şimali Fransa şehir
leri harabe halinde 

lifierin mahiyetini h:ırich·c müste
ıanndan sormu:,tur. 

B. Buller yıızı ile verdlAi cevap
ta şöyle demiıtir: 

Lord Holifaks'ın bildirdiAine gö
re, Sovyetler BirllAl tarafından Tür 
kiye hükQ.metine Canakkalenin kon • 
trolü meselesi h!ı'kkında hiç bir 

Klrrmorı-J.'crrand, 17 (A.A.) -
fla\·as; 

Jıır P.ko do Perl PRIHI, lıııaJ a1. 
tınılıt1d araziden geçen tıir Frıınıı. 
zın verd}AI h:ııhııla atfen Fransız 
ıehir n köyleri bakkandn B!JaAıda
ki malumatı Yermektedir: 

Long,·i horobe halindedir. Vuzl. 
yer tamnınile harap olmu,ıur. 

Reims'de büyük kilisenin sol kule
si bozı h:aı111ra uğrnmıJlır. Reims'
den Mo'ya kadar olan sahada bil • 
bassa layyareler tahribat yapm11-

br. 1\lo'dan Parise ,.e Parislen •••- teklif yapllmamı~lır. 
iı>·a. muharebe ir.Jeri -aillikça .uaJ.. 
makta Te nihayet tamareıre 1ı:a7bol
maktadır. 

J.ongvi'de n Tur ve Santlll el
nnnda bir çok üsera kamplara ur. 
dır. Bu kamplrda ıub:ıylar ..,., as

Bu1sa 
Anadolu hatlanna 

bailanacak 
kerler bir arada bulunmaktadır, Burıa, 17 ( A.A.) - Bursayı Ana
Bunların maddi yokaulluldar için• itolu ballarına ballayacak oları de_ 
de bulunmadtlı ıfiriilmektedlr. •ryolunun lslikıafmı yapacak o_ 

\'erdön, 1917 deki aynı hasarla- lan heyet buraya ıelmlı !Juluıımak-
ra sahne olmuştur. tadır. 

Nafia VekAltU inpat işleri dai-
resi mühendislerinden Necati, Re

Macaristııı.n • Romanya • Bulgariıtana 
Almanyanın tavıiyeıi: 

fet ve Adil ile dlAer fen memurla. 
nndan mürekkep olan bu heyet 
Ceklrıede kamplarına kurarak ç:ı. 
lıtmalanna başlamışlardır. 

Arazi ihtiliiflarınl 
aranızda halled~niz 

Heyetin istikşaf yapocalı hatlar, 
Boıfiyük - İnegöl - Yenişehir -
Mekece varyanta ile Bozö> ük - ine_ 
sfil - Bursa hattıdır. 

lktısadl, ticari ve turistik bakım. 
'.dan '"ill)-etlmlzin inkl:,afıno yar -
dım edecek olnn hu hatların istik 
pf işlerine böylece ba:,lanmıı ol 
masınd:ın halkımız bü>·ük bir se -
Tinç du:rmuştur. 

Transilvanyadaki Almanlara Irak Londraya 
bağlandı 

.Bajdat, 11 (A.A.) - Ttlrldyeyt 
• Irak'a baA'layan demlryolunun 90n 

muhtariyet verilecek 
B .. ,_ t7 (A.A.) - Röyter 

lllU'l"Ş, d' ~ . ö 
muıh.aıbirinin öğren ıgıne g ~· 
Almanya. Re>1nanyaya, Bul.g~~· 

Macarastana, arazı ıbtı· tana ve , • 
• fl aralarında hallelmeıen-

Almanların bilyük ekıııcriyetı, kumı dUn bitlrllml§tlr. Bağdattan 
Transilvanyada bir mıntakada Ba.ydarp111aya ilk yolcu treni, bu ak 
toplatılacak ve burada bu Alman· f&D1 hareket edecektir. 
Jara muhtariyet haklan verile- Bundan böyle, auth zamanmdP., 
celrtir. Fakat Romanyada, bu gi- Batdattan Londraya trenle yedi g1ln-

b• k tli 1 • übad 1 · hak- de gitmek kabil olacaktır. Bu yol u 

İngiliz Hava Nazırı diyor ki : 
Alman taarruzu kati
yen akim kalacaktır 

.\'eı•york, ti - Herlin salahiyet
li m:ıhafill ln(lillercyc yapılnc:ık 
laıırrıız idn her liirlü Alınan h:ı • 
rırlığının nihayete ermiş olduğunu 
ancak muayyen ı;liniin beklC(ldijii
ni blldinnektedir. 

Italyan hnriciye nazırı Kont Cin. 
no '.(]n azamı cum:ı. günü Bcrllnd~ 
olacaktır. 

Londrn. 17 ( A.A.) - Hava nazırı 
Sir Senkler. imparatorluğa hitaben 

(Deuamı 2 ncldeJ 

Model uçakçılık kursu 
Dun Galatasarayda Maarif Vekilinin 

"" .. J . huzuru jle açıldı 

ı e a yet enn m e eaı se'fl11de blrl Boğaztçinde diğeri llıl&n1· 
lnndaki bir tald>i çabuklatma·. ta. rçll•cek iki .. 'ak den•- p ........ o- il il ı· •· l • R I . .J ~ ..... 1.6. -..-· aar tl\İIİ llı1$nn . li \"ıirtl lıir ııçnl: ıııoclell lttldk e·c1ıuor. rs mııe 
cak mahiyette bu gibi yeni arantli Jacaktır. daııctlilcr de ooriilmcl.lcdir (Yazısı 3 üncüde), 

la arını, . . Alman a. bu 
ni tavsiye etmı!tır. .. . Y 
bahiste mutavassıt ~olun~ or: 

terkine karır, pmdidon pdde ---------------------------------------itirazlar yilkselmelctedir. 

-'-•r Bildirildiğıne gore. yaccuu.• . eli loma-
mesele ctr:ıfrnda halen PBuda-
tik • oUa Bil!m·t· Sofya vle 

1 nda cıUzakere er ya-
p~tc araıı bilhana 
ılmaktadır. Almanya, . ~ 

~ü "k e!~seriycti Transılvany 
yu k üzere Roınanyada mev 

bulunma . kadar nuf uılu Al
cut 800 bın • rilece.k mili • 

Yahudiler aleyhindeki kanun
lar, henüz daha neıredilmemittir. 
Bunun sebebi, pek muhtemel ola• 
rak, Roman yadaki 7 SO bin yahu
di hakkmda alınacak tedbirlerin, 
memleketin ekonomik hayatım 
dddt surette nrsacağıdır. 

Bebek bahçesi ü~ 
k lliyetıne •e 

man e a .. .1 alakadar olmak· 
takbel ıtatu 1 e "re bu 
tadır. Alman plinına go ' 

kapatılıyor •• gun 
Yeni tefrikamız bugun başladı l Tarifeden fazla para alan yerleri derhal 

kaymakamlara ve be!ediyeye ihbar ediniz 
Kadın Bu ga... =...=.:::E-~E 

L.. dan fia teltrtDl taadlk etmektedirler. LWm n Genç bir kızın ~ın geçen ne bldDCI muta dahil ıçkllı :rerıerbı ta. 
bir ··k romanı rttelert tudlk olunmU§tur. Diler •. 
~ maarm ııat.ıert c1e bugQnlerde -. 

;y'azan: Muzallrr E•en erecektir. • 

• 
__________________ .. _ti PUar g11DUnden beri beledi:ye reis 

, _ muaTlld ı.atıı Ak.aoy ile befedl19 mU· 

fetliflert gece gündüz aıkL kontrollt>r 
;yaparak tarifeden fazla para alan 
yerler hakkında zabıt tutmaltta, ceza 
vermekted!rler. 

Ba arada Bebek gazinosunda mUtı
terUerdeıı tarifeden fazla para alın· 
dılt tubit olunmu~. gnz no hakkmd:ı 
Uç g11ll mUddeUe set karan •erllml., • 
Ur. Bu karar yarından ltlbaren tat· 
b1k odllecek, gazino Cuma, Cumart: 

at, Paz:ır gUnlerl kapatılacaktır. 
S:ı.lacak plı\jmda da dUn bir tefti! 

yapılmış, tarife bulunmadığı 1ör'J1• 

mU§tUr. L(ıtfl Aksoy d:.ln A.kmlıbW' 
r.undakı içlclll yerleri te!tıf etınl§, bu 
raların sınıf vııziyeUeri ile muı;ıerUe· 
re verecekleri mezelerin nelerdl!D lba 
r"t olduğunıı tu:tcleriD yanma Ylil. 

• dlrtDUflır. 
(Devamı 2 ncldd 
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Japon 
kabinesini 
Prens Konoye 

kuruyor 
'I'ok)o, l'1 - Japonya imparaton: 

eni Japon kab!neslnin te§killnl Prcruı 
l{ono~eyo havale ctml.,, Prens Kono;>e 
bu u.zlfeyt kabul edcrelt derba.l faa 
~ te ba§ ~ ve Yon ı luıblnesini:ı 

biye ı;e bahri) n zırl rlyle SÖ· 
ı U mUşUlr. G:ı.z t en r b yanatta 
bulunnn l{onoye harbiye nnzırı Hıı-

d:uı Yonal kablnealııln lstlfaSt aıı 
bcplerlnl öğrendiğini ve mu takbel 

b n nln takip ed c ği dl§ siyasetin 
r. ye, h:ı.rblye ı;c bahriye nazırlan 

ı aonun .:ı tesbit olunacağmı ve 
n ı• rş mbe gUnUne l.adar 

ı acağmı blldirml:JUr. 
lyi h bcr alan mab:ıfil Konye'nln 

Cin - Japon sulhUnU tesri edeceği vf> 
rkczt Ç1.nd ki ecnebi imllyıu:ları 

ı si ile Çunknig rejimine ka.tJ 
)l '>Uracnğt kanaatindedirler. 

Tolcyo, 17 - DugUn Jnpon devlet 
.ndnmları Prens Konoy yl yeni siyası 
büny yl \-Ucudn geUr cck zat diye 

tt ilcan ba~ekAlete namzet se~ 
m ı d r. Prcn Kono)CD n ordu ı;c 
d nmanm eh teveccUhUnn kazan· 
mL7 olan bir başvekllln mevkii lktida· 
rn getlrllmcslnln daha dogTu olduğu 

kllnde hlr nutukta bulunduğU Uğre· 
n ml§Ur. Nl.§1 Nl§i gazetesi Konoyc· 
nln ordu ı;c donanm::ı. ile ı birliği yap
mak tasavvunmu yazmaktadır. 

Birmanya yoluyla 

Çine yapılan 
ya rdım kesiliyor 

lngiltere ile Japonya 
anlaştılar 

Tok)o, l~ - Jnpon hariciye neza. 
rcU ııamma. söz aöylcmeğe salAlılyeW 
blr zat, Blnruınya yolu llo )'"apıl.an 

nakliyat h:ıkkmda lngtıtere ile Ja· 
ponya ıı.raa:mdald mlluıkcrelertn :fll· 
len bltm~ olduğunu blldlrml§Ur. Ay
ni a ı '1J1D. Hongkong'dan yapılmakta 
o n nakliyata da te mil olunmakta
dır. 
~ma :Warı jNnlıırdır: 

ı - 1930 iklnclkAnunundan ltlba· 
ren Hongkongdan alllb \"e cephane 
ihracatı memnudur. Japon hWdlmeU· 
n1n ehemmiyet vcrdJ~ harp malzeme
leri hallhazirda lhraı; edllmemektedl.r. 
tetıkbaldo de edllmlyecckUr. 

2 - Yannkl 18 Temmuzdan itib!ı· 
en, üı; ay mUddeUe lnglllz hUkQmcU, 

csliba, cep?uuıc. petrol vagonu 'l."e ut· 
mendller mnlzemcslnln Birmanyadaıı 
transit aureWe geçmes.lnl menedecek· 
tir. 

Çin Gayrtmcmnu.a 
Chungkhq;', 17 (A.A.) - General 

ÇaııkaY§ek, :ıyct lııguterc, "Blrma· 
nl,, yolu me le nl, Çin - Jnpon sulbO 
mcs 1 ine karl§tınlırsa. )'lllnız Çin 
dosUuğunu d ğll, ayni zamanda ısark· 
ta k ndl \'nzlyeUnl d feda edeceğini 
lngUtereyo blldlrmlşUr. 

General, Çlnin bAklmll eU mulıa!a 
za, arazi ve ldnrt büUlnlUğU temin e
dilmedikçe sllWar:mı bırakmıyacatJ· 

ı llı\ve etm~r. 

lngilterede 
Geniş salahiyetli 

mahkemeler 
kuruluyor 

Loadra. 17 ( A.A.J - DahW19 
nuın Andenon Anın kamarasına, 
bGkOmete evvelce Terllmlt olan 
ııallblyeU kAınileferl tabiye ede. 
cek mahiyette bir kanun llylhuı 
teYdl ~tmlttlr. Meıkt1r lAylha. as.. 
kert hAdJsahn inkişafı ibap ettlrdl
li takdirde faaliyete geçmek Qzere 
hususi al•il mahkemelerin ihdasını 
derpiş etmektedir. Meseli\ büytlk ta. 
arnız veya bir lstılA teşcbbfisft ha. 
llnde blly(ik cürümler -.eya katil ile 
itham edilebilecek insanları, nor -
mal zamankinden daha seri bir su
rette muhakeme edebilecek husml 
mahkemelere ihtiyaç vardır. Bu 
mahkemeler her nevi cnrnm ve ctlo 
ha Jle de iştigal edebllcce1cse de, 
PnUk sahada daha ziyade asker! 

nt noktal nazarınd n oı.n cll. 
rilml le me gol olacaktır. 

Ba lllahlı:emelerde Jtlri olmıyacalı 
1 bl Tereceklerl karar da temyix e. 
diJemJ:recekUr. Kanun dairesinde, 
ölllm bllknıii de dahil olmak llze. 
re her tilrli hükmi nrmek sallbi
~ etJnl bala olacaklardır. Harp sa
halarına tanıU olabilecek Yatma 
nklları haJınde, son derece ... r 
cezalar tertip edebilecekleri llbl, 
6ltlm karan da TerebUecektJr. 

Meak6r llytha A-.am kamarasın. 
ca ahacJ lnnatJnde kabul edil
mlftlr. 

Peten hükUmeti pazar! 
günü Parise taşınıyor 
Alman kuvveilerı Paristen çekiliyor 
l\"cvyork, 1i - Peten hü ümeU 

memleketin iktısndi hn:ratını tanzim 
cdebilmcl, ga:re ile müstacelen Pa
rlsc nnklolunmak istenmektedir. 

Ilu mun:ıscbetle P:ıri teki Alman 
ku\\ elleri geri çekilmektedir. Pe_ 
ten lıükQmetınin \'işide müsmir bir 
şekilde fanli~et göstcremedi{ii anla
şılmıştır. Ancak Pariste Pelcn hü-
1,umctınc karşı gayrimeşru teşeb • 
lıüslerde bıılunncak ktmsclerin mev. 
cudi)cti öJ:;rcnilmiştir. Buna rtıl -
men Pelen lıfikCımcti nihayet cu • 
mnrtesi '-e~a 'Pazar günü Parise 
n:ıkledecektir. E ki sefirlerden ı..e. 
on Noel halen Pariste bulunmakta· 
dır. Pete,ı hükumeti Porisc naldo
lundıığu zaman Parislcki n:ıs:ronal 
o ynHstlcr çekileceklerdir. 

nn da k~UdiAini :ınc:ık Fransa ile 
Amcrtka orasında.ki ananevi do tlu. 
ğun dernrn ettlf;inl bildirmiştir. 

Mareşal Peten neden 
Pari4e dönüyor? 

Mare :ıl Pcten hükumeti de.\·let 
merkezini tekrar Parise nakletmek 
kararını verdi. Bu kararı icap etti
ren sebeplerden bahsedilirken Pa. 
ristr Frnns1% kabinesi alel·hinde ba
zı cerc)anlar JJ:ışg~sfermiş olduğu 
söyleni)or. l:ıreşal Peten hükumet 
merkexlııl Pıri~ nakletmekle ora. 
da kendi alel Jılnde b:ışgösteren ce-
re\•tmlnrı kaldırabilecek midir'l Bu 
n~kln belli deıııı. Yoılnız şimdiden 
beHi olan }Jlr ~ey ,·ıır: Bugün ec. 
nebi ~U\"Vetlerin tesirinden ıınıart 

Nevvork, 17 - Fran ız h:ıricile ol:ırak masun görünen Fransız hü· 
n:ızırı Boduin bugun heranntta bu_ kumctinin l'arlse döndükten sonra 
hın:ırnk Oran badi esile 1nciltere ı' fiilen Alman işgali ve tazyiki nllı_ 
'e Fransa arasındaki on r:ıbıtııJa - na girmesidir! 

Macar Hariciye Naznmm 
parlamentodaki beyanatından: 

Macaristan anut muhasımlar yerine itimada llyik 
dostlar kazanmak arzusundadır 

Budapeşle, 17 ( A. U - :'\lac:ır 
bnriche nnzın Kont Çald, parlA· 
mcntonun harlci~e encümeni buıu. 
rıında Münlh görü mesi t-aklı:ında 
lznhal vennişlir. 

Yan resmi bir lehliBe göre, Kont 
Çeki ezcilmle şöyle demişlir: 
"- Cenubu şarki A' rupasındo 

sulh \'e sükfınun idnmesi nıuhok • 
kak suretle lazımdır. Fakat Adil, 
devamlı 'e semereli bir sulh esas. 
l:ırının 'ücuda getirilmesi şıırtilc. 
Macnristanın dostları, bu llti tez Ü· 
zerincle mutabıktırlar. Demek olu. 
> or ki, iyi bir istikbalin doiımaJa 
başladığını şimdiden görebilecek 
bir yüksekli~e vannış bulunuyo • 
nız. 

Jacorhtnn, l1iç 1'1msenln mnna • 
sız: bir surette Macarların sulhper· 
ver nbellerlne engel olmıyacağı 
fimidindedır. Faknt etıcr hölle bir 
şey olursa. l\tnc:ırist:ın, buna kar. 
şı koyacaktır. iyi lrnmşuluk nılinn. 
sebeUcrl Jdnme etmek ihli.ı acın da 
bulunan ):alnn: Macnrlst:ın de~il • 

dir. llıııı cle\·lcllcrın l>una belki da
ha ziyade ibti)·acı vardır. Bu vazl_ 
yetin nnl:ışılmamnsı imkAnsııdır. 
Macaristan, kimseye şifa bulmı)a. 
cak yarolıır açmllk niyetinde dtJil. 
dir. l\lacarislan, makul bir anlaşma 
ile, anut muhasımlar yerine itima
da JAyı:k dostlar kazanmak arzusun. 
dadır. Şimıliye kadar :rııp1J:ın ses. 
siz mücadele, ı;etln olmuştur. )ıu. 
nunl:ı beraber, Macaristan, Macar 
davasının ~·eni s:ınıalara do~ru te
rakkisine bu kadar çok defa yar. 
dım etmiş olan de\"leUerle anlaşma 
halinde her sahadıı yeni !;:ırpışma. 
lara karşı koyınaJta hazırdır.,. 

Kont Çoki, sözlerini bitirirken, 
mihver de,·JetlerJnc minnetlnı·hlını 
hir kere dah:ı bildlrml~ ,.e hıılkı, 

l\lac:ır - Alm:ın münasebetlerini 
bozmağı istihdaf eden propaganda. 
lara ehemmiyet 'ermemdc dnet 
cylcmi~llr. 

l\l:ıcar haricbe nazırının izahatı, 
encümen tanıfından ittifakla tasTlp 
edilmiştir. 

Alman hazulıklan nihayete erdi 
( IJu~lura/ı 1 tncld~) l HiUer flmdl :ulh zeminini yoklarken 
·-· bu b&ldkaU tamamlle mOdrlktlr. Hlt.

radyoda" u) lcdıgı ~lr nutukta ez_ lerl muzafferiyetinin meyvalarmd&D 
cümle ~oyle demiştır: ınalırum edebilecek dllnyada yalnm 

Almanlann h:ıuıdan, karadan Ye hıglltere devleUdir. 
denizden İngilterclC )apahilecek- Londra, n (.t\.A.) - DaUy Teleg• 
leri her türlu büyük bir hücum o. raf gazeteslnin diplomaUk muhabiri· 
kim kalacaktır. nln bildirdltıne ~re, lnglltereye kar· 

:Karoda, denizde ,.e havada mil· §1 bir nazı sulh taamız;u b:ıfladığl 
dafaadaıı ne kadar çabuk taarruza hakkında dUn nkp.m B&lkan ve diğer 
geçersek harbi o k:ıdar çabuk kaza. bitaraf menılekeUer hOkQmet mer
nacağız. Bu a;)lın hida:)etindcnbcri kez.lerlnde çaylalar deveran etmekte 
düşman lOa tanare kaybetti. Biz ldJ. Bu ıayialar, Kont Clanonun bu· 
ise 24 lrn) betlik. Şimdi) e kadar ı-tın yahut yamı HlUerte ı;6rtl§m•k 

OZere Berllnl ziyaret edeceğine dair 
düşman gece ı:e;>a sOndüz: Jıücum. Romada ısrarlıı. tcltrarlanan haberle"" 
larında bize ancak pek cüzt hasar den çıkml§tır. 
tevlit edcbilınişUr. Bizim fse bir Su.)lendlğlne nuaran, sulh uıuma
slindc dti~nıan topnı.klarınn hficum tumunun, ı:ekll bu g6rü§medo teablt 
etmeden kaldığımız mfiddct yalnız edilecektir. Şu andaki mihver siyue· 
bir saattir 'e Alman s::ınnyiine ve tinin yalnız lnglttere değil, Amerika 
münakale ~ollarına verdirdllUml:& etkdn umumJyulnde do a)TJlık do
maddl basar ve zayiatın çok clddl turznak arzwswıu lstlbdaf ettlllzM a-
olduluna lnanabUJria. J&metler ftl'dtt. Bu arada oemıba fU" 
1'nı-lr. 17 (A.A..) - Ra)rter: ld Avrupumda UıUll.tlar AIJnaD1Qlll 
NeTJWk Benld 'l'rlblne dl10l' ld: plbJ&nm bosmütadır. 
lqUtere denblerde bllrfm1J8ttal Kacari8t&D Ye BuJpNtaa aoma. 

mubataza eder, baftd& mattOp al• 7Qa karii arul IDOtal•lı&tl .....,_ 
muaa. ~ JUllQblJett ,.a- etmek fın&tmı pglrmek tema.18111D
ms kalııll delfl, takat muhtemeldir. de delfllerdlr. 

Buvuk bir Alman denizaltısı batırlldı 
lnailizler de bir muavin 

gemi kaybettiler 
Londl'tl, 17 - İqlllJ han ku•

vetlerine mensup Sanderbnd d• 
niı tayyareleri aUanUk obannmn. 
da bir dlltman denlaltııını bom
bardıman ederek batınnıtiardır. 
Denizaltıyn dıirt bomba isabet et -
mi' ve pereskop bnbnca miiret. 
tebat Qverteye çıkmııtır. Denizaltı 
batmış mürettebat bir ıviıos tanı· 
lındnn tophınmııtır. 

Havanın muhalefeti dola:rıılle 
ne lngillıı ta;)! l areJeri ne de Alman 
bombardıman tayyareleri faalJret 
gıisterememitlerdir. 

Garbi Almanyaya yapılan han 
taarnmın b .. ı korku n endi .. 
lolnde blralnnsıtır. 

Lo11tlra, n - Aınlrallllc 132'1 
tOlllat Vandlk mauln (nakJiye Te 
ttearet) semlılnln Nonec; sahine. 
rinde bıtmıf oldujunu resmen hfl. 

dırm :, t dır. Bu rin urllrae
sindekl l*:ikmeye aehp zaJlahn 
tesblt olunamamasıdır. ı ubll -.e 

mürettebattan hq kiti bolulnaut
tur. Dlierlerl ealr edllm)flerdlr. 

Fransa da 
Harp meaulleri neden 
yedi aydır aranmaclı? 
l'nDlada matıQbl,Jetta ..... barp 

m...u.t .,......,. 1ıqla4I. x...u-
ı-te ... oJaralt cleDDl10I' ld bblDe 
parl&matamm karanm ~ ........ 
bup IJb etmlf. Harp k&Nwl &Jq

lllnde ,..,.._ lııa lmat daCna -~. 
T.a.. ..... ...._ lılr Mllla ...: 
ftoalla latllc6meU barp OAll etaktlD 
..... maf1.6b1Jete bdat ,... &1 
Mtlelldel9 clnam •tU ft bl ldddet 
Slrfmda l'num pvllmatom 1ılftOll 

Bebek bahçesi 3 l 
gün kapatılıyor 

tBaıtaro/l 1 incide) 
Buralarnı ahlplerl 187 kUrtı§ ol.ao 

tıtr llf8 rakıya ilk f1le Sçlo barbunya 
balıfı ne salata, iltlnc1 otıe1e ciğer, 
peynir, a.nı;uez verdtklerlnl a6ylem~ 
lerdir. Bu .söylenenler listelere yıızıı. 

mıatır. Yapılacak 1.ılr teftt,te bunlar 
dan az meze verilirse buraları kapa
tılacaktır. 

Bcledlye tuafmda.n dUn kayın~ 
kamlar& yeni bir tamım g6nderllınlr 
Ur. Bun& göre içklll yerler mU§terlle
re verecekleri mezelerin miktarını nc
vUerlnl U.te.tere yazacaklardır. Bu 
YUI§ ihtlyarldlr. Fa.kat llatede g&te· 
rilen mezeler nrllmezae o zaman mU
eaaese ahlbl cezalandırılacaktır. Sı· 

DJ!lara ayrılan tı;klll yerlerin lsfmle· 
rtyle tarifelerini yazıyoruz. Bunla~ 

dan fazla p&ra alnn yer olursa der· 
hal kaymakamlıklara. veya beledl;re
ye §lklyet ediniz: 

LÜKS l.'ER LER 
Parkoteı, Tokatllyan oteli o(Trab

yadaki dahU), Pernpalu oteli, Suadl· 
~ sazlnosu, Bebek Palas sazlnosu, 
Caııhbalık gaz;lnoau, Galata yolcu aa 
tonunun umuma mah.rus lokanwı. 

Yukardakl yerler belediyece lllkıı 

ımıı!a aynlm13lardır. nurada çalgıaız 
zamanlarda: 

Çay, kahve, gazoz, limonata. 2~. çl
kolııt.a, dondurma 83 kul'Uftur. 

Çalgı heyeti bulunduğu takdirde ve 
çalgı heyetinin çall§bğı mm.anlarda 
\'e çalgı heyetine MUnlr Nurettin, 
Hamlyet, Safiye, Muaııo. gibi memle· 
keUn tanmmıo s:uıatkı\rlan daWl ol· 
duğu zamanlarda: 

Çay, kahve, gazoz, limonata, ı;l'ko

lala, dondurma 00 kuru~tur. Lllluı 

yerlerde tabildot da mecburi tutul 
muotur. 

Su ve ekmekten baoka tablldotta 
dört kap yemek için bJr lira! ÇalJ"ı 

a:amanlarmda yOzde bq z:ım. 
Bl.RlNCt S L"'illl' 'l'ERLER 

BeJotıu Kaıaamda: Novotnı. Krla
taı, .Abdullalı Elendi lokantam, BelTlt 
bahçesi, KUçUk Çlttllk gazinosu, To 
peba.§ı belediye bahçesi, Narin lokan· 
tur, Rejaruı Joknnt.uı, Sadi salonu, 
Beler lokantUt, Degüasta.ayon tokan 
taeı, Niıı bahçe· 1, TUı·kl;;e !çkUl l<>
kantuı, TokaUı, Cumhuriyet loka.n· 
tasr. 
Kadıküy Kaza mcla: Fenerbahçedc

kl Belvil, lncl, Caddeboıst.an ı;azlnoı;u, 
Koda gaztnoau. 

Beslkt.&&1a: Bebek bah-:eaf, Akmb· 
burnu Todorl, Akmtıbumu Marko. 

EmlniinU Ka:r.aaınıla: TokaUı. 

Bakırköy kaz.aemda: Ye§ilköy Pa· 
lu, :norya gaalnoeu, A.9rt Pl&J ga· 
IÜlOBU. 

Valdldarda: Salacak gaz.lnosu, KU· 
çOkau p.tlnoau. 
&rı;yer Kaı.uanda: Beyaz Park. 
Adalar K.u&Mnda: BUyUkad!l Ttl· 

ta.n, Splandlt palaıı, Aka.aya, Sclelı: 

B. Ada PlA.j gazinosu, LOna Park. 
Remsi Akdağ gazinosu, Sümer, 1''oç• 
7&· Ltzorun gazino.su, Ankara pala.1, 
Çankaya, Turing, Orman, Heybeli 
plA.jı. 

Yukardakl yerler belediyece lıirlnc! 
11D11ta ayrılmı~lıırdır. Burada ı;algmu: 
samanlarda: Çay, knlne, gazoz, llmo 
nala ıo, çlkolat.:1, dondurma 115, :ı!J• 
bira 4~ kurut tur. 

Dalm.1 EncUmcn knrarmm ıo uncu 
ına,ddesine uygun nsıfta ı;algı beyeU 
bulunduğu takdirde \'e Qlllgı beyellnln 
ça.hıtıtı zamanlarda: Çay, kahve, g&• 
zoz, llmouata 20, ı;tkolata dondurma 
2Ci, §~e bira 55 kuruııtur. 

Çal&'? heyetl::ıo Hamlyet, Safiye, 
lı(uallA, MUnlr Nurettin gibi mernle 
lleUn tanmmlf ı:uıatldrları da dahli 
olduğu zamanı:ırda: Çay, kahve, ga· 
zoz, limonata, çikolata, dondurma •O 
kuru§tur. 

tK1N<.1 BINlF Y.ERLEB 
Beyoğlu KUA8mdıı: Anadolu lçklll 

lokantası, Adalar lolcantaaı, llüsnüta· 
biat lçklll lokantam, Hatay lçklll lo
kantan, Ut.la lokantn.sı, GU:ı:el .hn:ldo-

ispanya 
Şili ile munaseba

tını kesti 
llatlril, 17 ( A.AJ - Slefanl: 
llalMr nrlldJllne .,&re ı..,...,.. 

-sm halk cepheli.. hllk6meU ma. 
baelr kuıl lapınrollara açıkea )'ar
dına eltlll için ŞIU Ue dlplomatlı 
mcıa..ı.euerinl teantıur. Kml ı... 
pan7ol mabaclrleri terek sın mat
buab -.e radroları Ta11ta1Ue terek. 
ae tertip ettikleri mitlnslerde ı.. 
PIDJOl allleUnl aerbeatçe tahkir 
etmektedirler. Esasen bu mltinıle
re $ili de•letuda en )'Gkset memur. 
lan bile lftlrJt etmektedirler. 

hpanyannı diplomasi yolu ile 
11Pttlı tepbbllaler biç bir neUee 
nrmedltl için lapan,.. bllk6meU 
mlnasebetlerfnl lremıell -.e Şilldekt 
mlmeulllnl ıeri çalınnak mecbu -
rl7ellnde kalmqtır. 

.,. tcıplaDdı. KalılDeJ9 itimat ilan

" 'ltlrdl. 
Aealla 8&7dan altı J1Dll ... 

t'ranms mebuJan IQlDde nud oldu 
el& bir klfl me)'dana çıkarak 1ıllk0• 
metıt tılr nal .IOftD&4ı T 

ıu loka.nta3I, İzmir lokantuı, Ua"1 
Köıe lokantası, Yordan içkili lokım
t.uı, Cenyo loltaııtaaı, Yıldıa blraba· 
ıım. 
Kadıköy KIWMlDlda: KUçOk Moda 

BomonU, Todoıi (Kala.lJU3), Hatay 
Joluuıtası, F'chml lokıuıtatı. KUç11k 
Moda bahçe.si, iL Paıa, gar buteat. 

Betlktaf Kazasmtla: TcbarrU.s lo
kıuıtuı, Ortaköy Vlt.all. 

tllküdar Kauemda: Kwklı gut· 
noau, K.ı.aıklı bahçe p&tnosu, Kuz. 
gwıcult iskele gazlnoau, Ba:ıarba§' 
meydan gıızlnosu, Çamlıca tepe gazı· 
nosu, Kiltlyadl gazinosu. 
Bakırköy kuaamd&: Amn gıı.zlno

su, Nuri gazinosu, Şenlik gazlnoau, 
1',oryn Çanılıca. 

Sanycr ka:ı.:ıınnda: HUnkAr euyu, 
Çırçır gıuı:lnosu, Ycnll:6y palas, Na
c!p Bey bağı, K ordos lokantaBt. 

BU,.uka4&4a: BUyUkad& lıtilto lo
kantası, Petro lokantau, 1plala lo
lta.nta.u, Nihal Jokanl~. .Ahmet lo
kantası. 

He~ bclladııda: ltrlstaı bahçesi, 
Çamlık balıçesl, Belediye babçe51, Nl· 
zamet tln .Akay bahçesi, lskcle ga.ıt· 
nosu, Heybcllada Şet! gazinosu. 

Burgu. Aclaıımda: Burgaz. lstavrl 
ga%1ııosu, Teodos ~çeai, Pe.rldl.s 
hahçeat, Obancs bahçe.si, Aleko bab· 
çeal, Yani bahçeal, Nlko b&l1ÇC3l. 

Kmah A da: Mıgudıç babı;esl. 
Eıoln3nu KaZMUıcfa: F:gc Jokant.a.aı. 
Yukardııkl yerltr beledi) ece lklnct 

amıfa a)Ttlmıılardır. Burada çalr;ıa~ 
zamanlarda: 

Çay, ltah~c, Umoruı.l.J\. ""C..ZOZ, 7,3 
çikolata, dondurm:ı. lO 1 u.u~tur. Çal· 
gı heyeti bulunduğu takdirde ve çalgJ 
heyetinin !:aldı#! zamanlarda: 

Çay, kahve, limonata, g~ 16, ti· 
kolata, dondurnıa 17,15 kuruıtur. 

CÇC NOÜ SL.'"i11'' 1'.EKLER 
LUka, birinci ve lklncl amıf yerl.ıır

de tamı bulunmıyan bUtUn yerler t1· 
çUnctl mııt olarak teablt edilml§Ur. 
Buralarda çalgıııız uımanlnrda : Çay, 
kahve, gazo:z;, limonata ~. çlk&lato. 
dondurma i ~ kuruıtur. Çalgı beyeU 
bulunduğu takdirde \•o çalgı hcyeUnln 
çatdığl zamanlarda: 

Ça.y, kalıve, gazoz, 11nıonatA ıo, çt· 
koli.ta, dondurma. 12.6 kuruıt.ur. 
Çalgı beycUne yukarda tatmlerl ge

çenler glbi memleketin t.anmmııı san· 
atklrlan dahil olduğu zamanlarda: 
Çay, k&h\"e, gazoz, limonata, ç.lkolata, 
do:ıdurma :?O kuru~tu . 
fü\K I \ "C Dtör.:r. ıc~a n 'l"An.ARI 

nundan b.'l§kll ltlkıı yerlerde: P..e.· 
tcınrn lnbl.sar tll atma ytlzde 170, ı:ı· 
rabtı. ve biraya yUı:do 150, vllkl~ 

yüulo 100. 
Blrwcl aınıt'larda: Rakınm in?ıbıır 

ftyatma yüzde 150. ıaraba ,.e bl?1l.)a 
yOzde 120. 

)kinci smı!Jnrda: Rakı):ıı l'tiz.de 90, 
oaraba ve biraya yU~o 80. 

üçUncU eınıtıarJa: Rnkı~a yüzdf! 
i5, finraba yüzde 50, zammedilecekUr 
Bu tıyaUa.ra me:ı:e dl.hlldir. BUtlliı sı· 
nıflarda. çnlı;ı olursa. ayrıca yukarda· 
ki lckllerln zamlı ttyaU.oa tekrar yUı;. 
de 2ô zammolunacak \"e çalgı heye
tinde m~bur s:ınatkArlnrm bulımmll· 
aı takdirinde yll.z:dc 4:5 zam tarifenin 
diğer bUkümlerl dnlreslnde yüzde yir· 
mı be§ zam yü.z:dc lmka kadar !;tkan· 

l&bUecekllr. 
Diğer taraftan yukardııkl içki fi· 

yallan meze Ue beraber te3bit olun· 
muotur. Varyete \"t artist bulu:ıdıı· 
ra.n yeıler artist veya vuyete gru
punun b:ıhsl ve §Öhrctlnc göre tarlle 
atnc yüzde :ı> ile )1lzde (. zam yapa
bileceklerdir. 

Yeni tarifede yUzde 10 ıarson ti~ 
reU kaldmlmı§tır. 

lngilterenin Romanya. 
ya verdiği garanti 

1..oııdra, 17 ( A .. ~.) - Hny Butler 
Avnm Kıımnrasınd11 3·apt:!ıı beya. 
nattn, Romanya ile akledilen garnn· 
ti muahedesinden mütevellit taah. 
lıüdata karşı lnsiltcrenin keııdial 
ballı addetmedlllnl bUdlnn)ftlr • 

Süleymanite civan 
tanzim edilecek 

$ehlr mOtebıma Prolt SGJe7 • 
manl19 amllnl ft clftnnı .-it 
SllleymanJye camllnln etrafındül 
bau harap blnalnn bldınlmuulı 
" )'OllanD senlfletilınulne kuv 
Tena)ftir.Dölnneci dilkklnlannua ol 
dala kwmlar da imar edilecekUr. 
Camlia büçeal de tamim edlle
cekftr. 

Sasporlan Ajanhimm 
tebliii 

t - B&ıem1I tlrek tepik nrq.. 
Jannın birincbJ 21-7-940 tari
hinde Yenlmalaalle - Bl)'llkden a
rmadaki sahilde 2000 metre a... 
rfnden JaPılacaktır. 

2 - Yanılan tam saat 11 te bq. 
laucalınün maınea uatte Clbf 
Jel'lnde bahınmat mecburidir. 

3 - Hatemler: Rıza Suerl, U • 
mU Etem. Bekir Macar, tımaU 1>11-
tan~. Nedim Ulhatar, Hltmet Cs
tlndal, Nuri Boaat, Bedri. 

Saba komiseri: lbrahhn Kelle. 
Yukanda lshnleri yuılı hakem 

ırkadqlann muayyen uatte Bl
:rDkdere 6n0nde bulunacak hakem 
romork6rtlae ıelmelerl rica olanar. 

--------------------""""""' 
Türkler uçucu 
insan olmak 

mecburiyetindedir 
C Uaıtara/ı ı md"' 

Bununla beıw.er meml~ 
mizde havacıhk itinde elde -_,, 
ı. llusünkü ma....Haln,et dılt" 
c:esi ile dahi iktifa etmek hata 
lur. Bu yolda hakiki ihtiyaca ti#' 
np vennİ! olmak iPn ~:~~ 
memleket niaetinde ~ 
lizrmchr ki ita da llçımlc ~ 
.,.. arzusunu ve tayyarecilik i* 
dadını en küçük yaıtan iti._,,, 
çocuklara aplmıak ile müdd' 
olHilir. 

lıte Galataaanayda ~lan ~ 
yare moclelcilı1' kursundan ,....... 
aat ibudur. Bu kana timdi olıns~ 
mmzda çoculdanmua el it i ,dtlP' 
ftl'lnekte olan öfrebnetıler .ır 
ay müddetle dewm edecektir ~ 
bundan sarıra el iti clenleri _,., 
ııncla tayyare modekiliiine ti# 
mühim hir mevki \"ft'İleeektir. 

Dün Türle Han Kunnnu 8* 
kanı Erzurwn Mehıaıu Şükrü JCo
çak arkadaıımız Garp meml,;l'~ 
)erinde tayyare mühendisi OJaP:" 
yetiıen genf lerin hemen bePfl' 
nin l•YY&l'e model~iliii llcs İ~ 
ba§ladıklarını ve hatta bu ~bi 
çocuklar araaında kiıifJer "!~ 
çıkbitnı pac iyi izah ettiği ıilıi 
.~aarif V ~kili muhterem Ha~ 
Ali Yücel de tan-re modelci...,. 
kunlarma devam edecek olan öt• 
retmenlerin ınilli hayat 1'•)'9Sİ°' 
büyük hizmet ler yapacaklardl' 
çok güzel anlattı. 

Hülasa Türk milletinin va .. 
ğını ve İ•tiklilini muhafau ~ 
mek ancak bucünlrii n ~ 
Türk gençlerinin banda uç" 
intan nali ile boy ölpnek 7ol11 ... 
da göıtereceii gayret ve fedl
ürlıia bailıCbr; her müne~ 
Türkün ft%.İfesi bu hakikati 1ı.-. 
di muhitinde memleket ııençl_.i. 
ne anlatmak olmalıdu-. .. 

ASIM ti:. 

Almanyada iıçi 
aıkıntıaı var 

~"' l ork, 17 - Alm1U1yada l:çl ~ot" 
luğıı ~Wlmekledir. Bugüıı ~000 ttal 
yan lfçl n.natkAr Almn.nyanm BrOzı.f" 
vtk fabrlkalamıda çall§mak ttzet't 
.Alnıanyaya hareket etnıiıttr. ıt.aırıv 
da yeniden 5000 maden t,ı;lll vcat 
falya madenlerinde talıımak uze-t 
Alrnanyaya ı;ltmek için hazrrtaııma1' 
tadırlar. 
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~örUp dUşUndUkçe: 

Ay ışıQmda 
i Kl pee •oara, ay toloala. 

tmea, Ahn.n1ar in "liz 
•dal.rma -- aı le Wr _.. ~rmiı. Böy. 
için, .._,,, diy erclinmediiim 

··Harb·· . laö anam. 
va)ye~ yJece cırta S-i fö.. 
dan olru ~tan •Pi• mey. ..... ...._ nı Yle ilin etmek, 
>"• idi T' •1"1~ hir ı.bi-

• ., terame, herle h"" curn edece .... nokta • ea, u. 
inanı -ı: n sizler, za.. 
id~. "'ıtalan ıöderdea, 

NiteıWn ~ tvbnaya çahıır. 
nıı t Alman tankla. 
ta:::~";-~:ronlanmn. 
h - ~ L:.~ ..... -ar lwnoflajı cLt 

ep vu aı•h +ele aa-tiain bi.. rer aliın . .1.- ı • -
öiJ..ı:- ş~tin~ l.atka bir leJ' de.. 
•. """'· ifrelerua .. ~ülmniai 
) .... tına,.. çalıflJ'Ol'lar • "C..ta. 
Po" :-ı! • • ' kila nun ı ..... faal11•tı. c:uua tq. 

lı ela hep harbin birer kapalı 
Juıtuaunclan bafb nedir? 
.... Şu halde haTacla )'\IS)'UVUlak 
~r ay varken, pmüı menniıli 

hır fecir aydınbiı ürperirken, hü. 
CUIJla kalkmak haqi gafletin, )'B. 

hut hansi iıwıııın itidir? 
. lıak, tabiatten ıeJdikçe, biç 

t.":;e köle olmaz. Hücum eden 
hücum edilme de hizmet 

~~. Göm.eye :raradıiı kadar, 
ıostenneye ele •JIU kuvvette yol 
açar. 

Aylı aecede bec1e11eri büyiiten, 
'\'11rQ~ ihtimalleftni çoialtan bü. 
~lii bir hal ... çarpar. Böyle 
bir rörünüt fU'b içinde adaJana 
cJoina yol alan naldiyeleria aiiL 
le J'&imul-u albnda kalbura döne
t•iine aaJiba AJmaalann da tÜJ>. 
heai yoktur. 

Bana ö7le ıeliJOI', ki ajanslar 
ve gazeteler, hu haberi ::ranbı bir 
tefsire uiratarak pydılar. AJ. 
inanlar, eier böyle bir teY söyle. 
miti..-.., yalnız hava hücumlan 
için töylemit olacaklar. 

Aksi takdirde akın için, ayh 
ıeceyi deiil, a1ıız batta yıldızsız 
bir ıec:eıi teçeceldercli. 

Eaki bhr-amanlan, meydanı, 
aaati bildirmeye enkeden perva. 
11zbldarda ,-ünıldcria.in pekliiİ 
ile birlikte, biraz da ail&hlamı 
kunetaizliii amildi. 

Kılıçla kalkan, ıaten mesafe. 
leı- on.dan b.lkmaclan, ciüıman. 
1" YÜJIJÜZe ıclmeden birer ıilah 
,.e birer ıiper olamezlarda. En 
kun-etli puı, en aert yay da, o. 
kunıa nihayet naraaamn varacağı 
Yen kadar iriıtirehilirdi. Böyle 
'bir saida döTiltebilmek için biraz 
da dütmanın 'Joabramanbğını tah-
1-..d~ onun ıerefini kamçı. 
llllnak lbımch. 
Baıiin W>yle bir ihtiyaç içinde 

deiiliz. Şimdi söiiialerincle u. 
._ :riirelderi çarpan kimbilir kaç 
k~ tlüpnaamı sörmedell. 
oiliJunı çekmeden YUrUlup ölü. 
yor! •• , 

lıte bu sebepledir, ki ben, AL 
manlann aylı bir pcecle davulla, 
zurna ile mehtap aafaana çıkar 
ıibi hücum edeceklerine inanma. 
yorum. Meğ-er ki, ıııiı kendileri.. 
ne )'U'dımcr, ka111 tarafa düıman 
yapan bir keşifte tııaıunmuı ol. 
aunlar! ••. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Kısa haberler: 
~ Romanyaya aatıla.n tiftik ve 

Yapa~ıJann ihracına milıaade o. 
lunınuı hakkmda gUmrüldere e. 
:; Verilnıiftir. Bunun üıerine 
tl\a. 'Yt'lalal'daki mallar derhal Ro. 
1 nya vapuruna yüklenmeye hl§ 
a.nnıl}tır 

., Bir do''-~ .. -.ı .... 
3 •y hap• -.nuıncıhk IUÇUA-.U 
ruk kn- cezauna çarpılan Fa. 
ketbi ~~k adında birisi hüküm 

~ti)'et tti ' 
liyede dot. e lind~ dün ad. 
tc,·kifh ftrken, yakatanmıı. 

ııc Le~cye gönderilmittir. 
Rum e er. adında 18 yaımda bir 
nın bi ~ ?cı, kukardeıi Marika. 
\'c naıyle ıevitmeaine kızmı1 

kızın YÜzünü "'letl k • tir Ltr ter bi . i Jl e eamı1 • 
lb.. • nnc ıulh ceza mahke. 
l>' ~ıı tarafından 9 ay 10 giln ha. 
~ezasına mahk<ım edilmi1tir. 

(;'iYat ınürakabe komia· 
l'onu bugün toplanıyor 
t~İYat mürakabe komisyonu bu. 
tlr tGplanacak, ymi birçok ka. 
~t ltr verecektir. Bilhassa pena
~e ınanifatura. zücaciye, cam 
ıt; • ~y fiyatlannm teabit edi.. 
._,:;: illnı muhtemeldir. Tuvalet 
t....~rılarrnm maliyet fiyatlan da 
-'4t1k edile<:ektir. 
~ t()Qıiıyon, haklarmda tabkika. 
~ 1 bitirmit olduğu bazı muhte. 
t~tti .ele müddeiumumiliğe ve· 

ittir" 

!Model uçakcı- 1 
l ık kurs u 

Dun Galatasarayda Maarif Vekilinin huzuru ile açlldı 
- -

Kursa altmış öğretmen devam ·edecek 
TQrk hava kurumunun şehrimiz· 

de açma#• karar verdill model u. 
çak kursunun hazırlıkları ikmal e. 
dilmiş ,.e dün de açılma töreni ya
pılmışhr. Törende Maarif \"ekili 
Hasan Ali \"Ocel, hava kurumu baş. 
kanı Şilkrü Kocak, vali muavini Hü. 
dai, hava kurumu mensuptan, aay
Javlar, maarif mümessilleri Te öl. 
retmenler hazır bulunmuşlardır. 

Törene saat tam 15 le başlanmıı, -
trr. ilk olarak bapan ŞükrO Kocak 
kursun küşat re!lmlnl yapmı' ve bir 
söylev '"ermiştir. 

Söylel'de kursun mıılıiyetlni Ye a • 
cılına gayesini izııh etmiştir. mırı, 
hara 'rürkkuııt öğretmenlerinden 
biri ha,·a kurumu kursunda takip 
edilecek dersler hakkında izahat 
vennişlir. 

En son olarak t:ı Maıı rir Yeklli 
Hasan Ali Yücel ha\•a kurumunun 
ınaarıne münasebeti Te iş birliAi su-

' reti~e ~·~pılocak faaliyetleri iuıh. et. j 
mlş. ogrtmenlere hitaben bu J.:ur.

1

," ................................................ _,._~ 
sun yalnız çocuklonı tan·are mo. A b 
deli y:ıp!ı~a~ olmadığını .ı;~yle - rı urnunda ıb ret 
miş, bu ışın dığer cephelcrını izah 
elmiş ve demiştir :ki: · • b 1 h 
"- Eıl:ldenberi tekrar edilen bir • varıcı ır ev a i 

$Ü: vardır. ilim, aanal içi11dir. llal. ı 
buki gecirdiğlmi: hayat tecrübele· Arrburnunda Şehitlik abide.: 
rl biıe anlattı kl lıiç bir ıeu kendi sinde bu sene yerli halkın işti..! 
/:endi için değildir. ilim de 11aıa. raki ile birkaç gün evvel mera. 
rnak, aanat ta uaıamak içindir. sim yapıldı. Fakat hemen her 

l"nşamal: yalnız fc.rdl yuı(lmak de- sene yapıldığı için §imdiye ka.. 
ıiildlr. Topluluğun uaıamaaıdır. /. , dar alışılmış olan bu merasimi 
lim, cemiyeti l/(llalmak içindir. Bu- bugünkü Avrupa harbi karşı.. 
gıinkii tedrisalımııda takip ettiği. smda ibret verici bir levha tct-
n.ıi: ga~e bu premibl talıa/;kuk et- kil ediyor. i 
tırmektır.,, i Hatırımızda kaldığına göre 

Maarif Vekilinin nutkundan son. ! dört sene evvel Montrö konfe. 
ra lise bahçesinde yapılan model : ransı esnasında Türk murahhası 
uçırl.:lar uçurulmuştur. Kursa nıuh· Garp diplomatlarına hitap ede.. 
telif ,·ili'ıyellcrdcn 60 öğretmen ıle. rek şöyle demi§ti: 
nm er'leceklir. - Çanakkalede yatan ölüler 

-----------------·--------- bizlere elbirliği ile dünya aul. 

A /manga' ııa ı· hraç ~~~~.'~urmak vazifesini göıtc. ı 
'3 1 Tevfik Rügtil Aru'ın ağzın- I 

k 
dan çıkan bu sözün bo1 kelime. 

d ., ce allar lerden ibaret olmadığını bugün e l e m ar_tık ~idiıe~~r ~österdi: ~ürk 
: mılletı ve Turkiye Cumhurıyeti 

Piyasada hafif bir yükselme görüldü 1 ~~;,:~ ~frh~~~e v;;~~~ 
gını bütün cıhana ka111 fıılen 

22 milyon liralık Turk - Alman derhal hnfif bir yükselme başla. iabat etti, 
ticaret anlaşması üzerinde mutaba- mışlır. 

kat hasıl olduğu hakkındaki haber. Bugünlerde Alnıanyadan şehrlmi-
ler piynsadıı büyiik memnuniyet u. ze bir ticaret heyeti gelmesi de 
yondırmışlır. Bilhassa deri ihracat- beklenmektedir. Bunlar derhal pi. 
cıları blnız nefes almışlardır. lhro. :)'asa ile temasa geçerek mal müba. 
catın tamamen durmuş olın:ısı ~Ü· )·ansına başh:racaklardır. Almanlnr
ziindeıı koyun derisinin fiyatı 2i,!"> dan alınacak mııddeler arasında. bil. 
kuruşa kadar inmişti. llu düşfiklük hassa tıbbi ecza vardır. Piyasada 
şimdiye kadıır hlc görfilmcmiştir. noksanlıih sörülen hazır füıç ve 
Alm:ınynya lılr milyon liralık de. müstahzarlar lemin olunacaktır. Al

rl sönderilecekllr. Almanyny:ı sel'- manya He mal mübadelesi Tuna yo. 
kedilecek olan kunı rneyy:ılar, Luğ- luyla )'npılac:ıktır. 
day Ye arpa fiyall:ırı uzerlnrte de 

Fuar hazırlığı 
Vapur ücretlerinde yüzde 

50 tenzilat yapıhyor 
Denizyolları idaresine İzmir 

fuan için vapur ücret tarifelerin. 
de yüzde elli tenzilat yapmuı 
baklanda emir ıelmi§tir. Tenzi. 
lit fuarın açılmasına 15 gün ka. 
la tatbike bqlanacaktır. Fuara 
btanbuldan iştirak edecekler için 
hususi bir vapur katdmlac:ak, 
fuarda tcthir edilecek e§ya bu 

Basra yolile 
yapllacak ticaret 
Sanayiimize lüzumlu 
maddeler bu yoldan 

ithal edilecek 
Basra yoluyla ecnebi memlc. 

ketler1e ticari temaslara ba§lan. 
ması hakkında tetkikler ilerle.. 
miıtir. Bütün müstemlekelerle, 
Japonya ve Ame~ka i~C: bu yolla 
temaslar yapilabilccegı anla1ıl. 

ııuıtır. " beti 
Bu suretle ticari mun.ase • e. 

• • • .. leıı.tiren noktalar ızale 
nmızı guç :s Bilba••'" sanL 
edilmi§ olacaktır. -

' 

vapurla naldedilccelctir. 
Demiryollan da her sene ol. 

dutu gibi bu yıl da yilzde elli 
tenzilatı tatbik edecektir. 

Bu sene §Mrimizde yerli mal. 
lar sergisi açılıp açdmamaaı hu. 
ausundaki tetkikler bitmiş, ser. 
ginin açılmasına imkan görüle .. 
memiştir. 

Güzel Sanatlar 
Akademisi 

Mimari ıubeai için bir 
talimatname hazırlandı 

Güzel Sanatlar Akademisi mi. 
mari !fUbcsi için Maarif Vekilliği 
yeni bir talimatname hazırla.mış.. 
tır. Bu talimatname hükümlerine 
göre okulun tahsil müddeti bcJ 
yıldır. Kayıt ve kabul eylüliln o. 
nundan 25 ine kadar devam eder. 
M üaabaka imtihanı rcaim, meta. 
matik ve edebiyat derslerinden 
yapılacaktır. 

Tedrisat 15 ilktc§rlnde bqlar; 
mayıs sonuna kadar sUrer. 

Demir tel buhranı 
yüzünden 

Otlar kaldırılıyor 

Demir tel buhranı aon haddini 
bulmuştur. Trakyadan birçok sa_ 
yır sahibi mıntaka ticaret müdilr. 
lüğünc yeniden hlş vurmuşlar, 

)ot~nn açıkta kaldığım ve tel bu· 
amadıklannı bildinnitlerdir. 

Scnbahar yaklqtığı için telif 
edilımktedir. Yağmurlar bqlar. 
sa milyonlarca lira kıymetinde 
otun mahvolacağı muhakkak gö. 
rülmektedir. Mıntaka ticaret mü. 
dilrlüğü vaziyeti yeniden telgraf. 
la Ticaret V cJd.letinc bildirmit
tir. Çayır sahipleri de Baıvekile. 
te müracaata karar vermiperdir. 

Fotoğraf çalanlar 
mahkUmoldu 

12-13 yaşlarında. Samı ,.e Yak o 
adındaki iki !lluse,·l cocuğu Şiş. 

hane yokuşunda tramyaya atlamış. 
lar, sahanlıkta bir yolcunun pence-
re kenarında duran fotolraf maki. 
nesini calmışlnrdır. 

Asliye birinci ceza mahkemesi 
Samiyi ıs gün, Yakoyu da bir gfin 
hapis cezasına nıahkfım etmiştir. 

Bira Satıtları 
Havaların ısınmasiyle beraber 

bira s.atışlan da artmı§tır. Geçen 
senemn aynr aylanna göre bu yıl 
yüzde yüz artı§ vardır. inhisar. 
lar idaresi aldığı tedbirlerle Bo. 
monti fabrikasının istihsalitmı i. 
ki miali artmnıJ ve yedi milyon 
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Y:ıpur Kınalıadaya yunaştı. Ko. 

şuşan yolcular bir yere rn,rLilınek 
i~·in birbirini ite kak:ı içeriye ı.lal
dılıır. Penceresinden aşağıya sor -
karak son yolcunun binmesini bek_ 
liyeu kaptan, hareket kumandası
ııı verdi. Deniz köpüklendi. 

Jstanbulµn güzel b ir günü ... \" ıı. 
pur tıklım tıklım dolu ... Yeni ge -
len hir yolcu güvertede bir ver a
rayan gözlerle elrıırına bakıı: Arka 
sıraların birinde dalgın bir deli. 
kanlı kenardn oturuyordu. Bir lı:ı· 
vuJ denecek J.::ıdar lıüyük el can. 
tasını yıınıbaşın:ı oturulacak kana. 
penin üstüne koymuştıı. Bu, geniş 
omuzları ile kibardan ziyade lcm·
velli bir ud:ım olrluğunu gösteren 
IJlr f{entli. Esrner yüzünde parla • 
yan sözleri bükülme7. bir irade an· 
iatıın sert bakışlı bir genç.. 

\'.eni Selen yolcu HÜHrledcki ka_ 
lab:ılık arasından üıülerck yol 
çantası tnrafındon işgal edilen ye. 
re l'anaş11·ordu. Hafif giylnmı, in
sanlar arasından aktı. Giine~ten 
)'nmış bronz kadın vücutlarına 
bakmadı bile ... Renk renk mayo_ 
iar, fularlar, rüzgArda UCUfan sa• 
n saclar, npunın gijrilltüsfine to 
nşan kilar sesleri, ufukları cın çı~ 
öttüren coşkun şarkılar, eyindo i
miş gibi konuşan, gülen hnUln hu 
kalabalık, (!Üneşln parıltıları altın
da ürperen deniz, kelebeklere ben 
ziyen sandallarla yelkenler; b~ 
yeni yolcuyu alAkadar etmiyordu, 
O, sadece oturacak bir yer anyor· 
du. 

İlerledi. Esmer delikanlının ya_ 
nına kadar geldi; ve çantayı yerin 
den kaldırmak için elini uzatarak 
soluk bir: 

- Müsaadenizle, dedi. 
.Esmer delikanlı müsaade isliyen 

bu yolcunun yüzüne bile bakma
dan çantasını kaldırdı yere koy
du Ye yeni gelen Oracıjına Hifti. 

İleride kıyıdan bir motör sesi 
duyuldu. Motörün bıraktığı köpük 
yığını icincle sularda blr kaydırak 
taşı gibi sıçrayan ıenç ''e güzel 
bir kadın ~ilueti kayağının üzerinde 
dimdik belirdi, RlliaArda ucUf&n 
sacları, ıerıtn Ye muntazam ıö#sü 
ile zafer arabasını kooturan bir df' 
niz mabuduna benziyordu bu len : 
dın! .• 

Bütün ıöıler o tarafa ce\TİHli. 
Yolculardan biri fikrini söyledi: 

- Allah icin çok güzel kıd Hem 
de gözü pek bir feyl. Korku ne. 
dir bilmiyor. Su dönü~Iere halkınız 
bir kere.. Maharetine diy~ek yok 
dolrusuı .• 

Yaşlı lıir adam atıldı: 
- Ne ııfinlere kaldık yarabbim ı .. 

Daha da «öreceAlmiz nr ya! .. 
Güzel giyinmiş birkac 11enç kız 

alaylı alaylı biribirlerine bırkanık 
ıma,tfiıer. 

F.smer delikanlı hila dalgın ba -
kı~Inn ile bu nıanzarayi seyrediyor 
ve Pek alakadar görünmeden ko • 
nuşulanları dinliyordu. Bütıın sıra 
lorda herkes bu güzel kayakcıda~ 
bahsediyordu. 

- Deme'k siz de .bu süze! kızı 
tanıyorsunuz ı. • 

- Nasıl tanımam, onu bütün 
Ada halkı tanır. Du kadar güzel, 
bu kadar maharetll bir kızı tanı. 
ınanıak mümkün mil? lnglliz Adil 
Beyin kızı ... Adada çamlar arasın. 
da beyaz köşkte oturur. 

- Nasıl, bıı güzel kız Adil Beyin 
kızı mı? H:ını şu meşhur tütfin şlr. 
ketinin sahibi? .• 

- Tıı kendisi, siz de ta nır mı-

sınu:? 
- Tanımaz olur muyum, biılriı 

tarafla do depolan var .• 

- Adamca~z Tanrının rahmeti. 
ne knuşurken karısına, kızına, ol· 
luna milyonlar bınıkmış. 

- Öyle di)'Orlar .• 
- Hele bu kız. .• Ben onu ta şu 

kndarçıktan tnnınm. Daha çocuk 
denecek bir yaştayken bile gemici 
gibi yelken kullanırdı. Adada ken. 
disine çok :raradı. Buraya geleli
denheri her sene bir kat daha gfi
zelle!Ştl. 

Motörfin arkasındaki hayal, dal. 
galar üzerinde denizi köpürterek 
bir kırlangıç sihl uçuyor. motörlln 
hızına ve rüıgftra isyan ederek da
i:ılıın kumral saclar bir ışık tacı 
halinde pırıldamakta ... l şte motör 
cılgm bfr akışla vapurun yanın. 

dan ııecti. Yolculardan birisi tek -
rar: 

- Çok cesur kız, diyerek takdir 
etil. 

Jı.z evvel alayla ılll~n g(lzel ka
dınlardan biri atıldı, herkesin na. 
zan dikkatini üzerinde toplamak 
ister gibi arlistnri bir poz aldı ; 

sonra yanındaki arkadaşına: 

- Siz de Beriayı tanır mısınuı'! 
Dlye sordu. 
- Tabii tanırım. HattA geçen 

gün Yat klnpte beraberdik. Çayda 
uıun uudıya konuşlu'k. 

- Beria yakında Turgut He eT19-
necekmi1. dotnı mu? 

- Tabu dotnı ... 
Ucnncil arkadaşları söze kan~. 

tı: 

- Bu Turıut dediğiniz adam. fU 
İstanbul yfizme şampiyonu delil 
mi? 

- Evet, la kendisi! 
Kadınlann yanındaki yerde de • 

Jikanh da tıJdı: 

- Sizin de bir şeyden bllberJ -
niı yok •.• Beria ile Turgudun eTle. 
neceklcrinl lstanbulda duymuyan 
kalmadı mı7 Hatıl bir yilzme yarı · 
IJI mQnasebetile pzelcJerde yanya_ 
na resimleri bile çıktı. 

Delikanlı herkesin kendisine 
baktılını ı5rfince hu bilgisinden 
dolayı bir kat daha gururlandı, bu 
evlenmeye dair hntnn bildiklerini 
anlatmaya ba,Jadı. Bu aralık erke. 
Al mun uzun methetti Te niha
yet sözlerini bitirdi: 

- 'furgut cok yaman bir dclikan. 
lıdır. Gecen sene Balkan yOzme 
yanşlarında az daha birinci olu. 
yordu. 

O sırada motör epeyce uzak.laf· 
ınış, kızın gölgesi denizin mavi. 
likleri içerisinde yüzmeye hışla. 
mı~tı. İhtiyar bir kadın: 

- Yallah, dedi, bu ıençler hiç 
htrşe)•den korkmuyorlar. insan 
Jm kadar hızlı Biden bir mot6rtbı 
arkasına takılır mı hlc. Bu ııtclifl• 
devrilmesi veya ha"'a bir m.,.. 
uğraması yakındır, 

Bu sözler JbUyar kadının aizın .. 
dn yanm kaldı. Bir TiraJ ')'apar. 
ken byagın muvazenesi bozuldu. 
Gözlerini kızdan ayırmayan vapur 
halkı hep birden bııfırıştılar. Şom 
l1aberi veren ihtiyar kadın Adeta 
Rtınırla : 

- Gördünüz mü, diye böbllrlen· 
dl. Nasıl olac:ıAJ en-elden bfJmJ. 
flnı. 

"(Dnıamı 'OU) 

•• • ze mzuınu olan ham madde. 
~de mUstemlekelerden bu 1 su. 
Htle temin edeceğimiz Umit o un. 
maktad:...11'_. __ ,,__ __ 

Çatalca ci~a~eti 
davası bıttı 

Her talebe mecburi derslerden 
başka beş senelik tahsil devresin. 
de "yazı, şekil ve renk rompozis. 
yonlan, akadamik resim ve hey. 
keltraşlıgın esasları, modelaj, da. 
hilt tefript, mobilya" gibi seçil. 
mcsi ihtiyari olan derslerden iki. 
tine devam eder ve bu derslerin 
imtihanlarına girerek muvaffak 
olmak mecburiyetindedir. 

l: t1 ·11 ·) ~~~~:~.~u~ ~~l~~~ 
18.7.940 Per§embe tadlann - • •· t · 1 • nini - huıuaı olarak - nca et. 

litreye çıkamugtır. 

Maznunun cinayeti ka· 
zara itlediği anlatılıyor 

F~ h lpoş:ı nıahalle. 
Çatalcanın er n A ·rı 

sinde arkadaşı Mc~m~t ?:!~u idJta. 
tabanca ile ,·urup oldurdı&&• . 
sile birinci ağır ceza mahke~esıne 
ııevke<lilen Hüseyin Urnnn dun mu. 
bnkemesi bitirilmiştir. 

Ancak muhakemesi netlcesi~de 
Hfıse,·iu 'C<;nrın Arifi öldürınedı~U. 
taba;canın kazara patladığı ania~ıl
dıAından Hüseyin Ucarın bir sene 
hapsine ve 30 lira .pa~a . cez~
sı ödemrsiıır knrar ,·erılnnştır. H?
scyin bu miidtlcli (]oldurtlıığn i cın 
hemen serbest lıırnkılmı~tır. 

İmtihanlar her yıl bir haziran. 
dan başlıyatak bir ay zarfında 
bitirilecektir. 

İkmal imtihanları da bir birin. 
citeşrin.den itibaren 15 gUnde tL 
mamlanacaktır. 

Mümkün olduğıİ zamanlarda 
yaz ve kış mevsimlerinde Akade
mi idaresi memleket içinde sanat 
tetkikleri 11:yahati ek tertip ede. 
cektir. 

Ratit Rıza Tiyatrosu 
18 temmuz perşembe gUnü Rkşa. 

mı Kadıköy, Süren·a bahccsinde 
''Sil.rtiik" .komedi 3 perde. 

7.::o: Program, '1.35: Müzik. 8.00: 
Ajans, 8.10: Ev kadını, 8.20/8.SO: Mü· 
ztk: 12.SO: Prog ram, 12.E5: MUzik, 
Okuyan: Mefharet Yıldrnm, 12.50: 
Ajans haberleri, 13.03 MUzik: TQrkU· 
Jer, 13.20/ 14.00: MUzlk, 18.00: Pro
gram, 18.o:i: MUzlk, 18.30: Radyo caz 
orkestrası, Soprano Bedriye TU.zllnUn 
fftı.rlklle, 19.10: MUzJk: Okuyan: 
Muata.fa Çağlar, 19.45: Memleket sa
at ayan, ve Ajans, :o.oo: Mllzik: Fa
ıııl heyeti, Okuyanlar: Semahat öz. 
denses, Tahsin Karakuş. 20.SO: Ko. 
DU§Dl&, 20.•5: 1'1Uzlk: Dinleyici Dl· 
]ekleri, 21.00: Konu~a (Sıhhat. ıa
atl). 21.15: MUzlk : l{cman ıııolo, 21.30 
KonU§lll.a, (Radyo gazetesi), 21.45: 
Müzik: Radyo orkestrası, 22.30: :Mem 
lekct soat ayarı, Ajans, 22.4.5 : M llzik. 
Cazband (P i.) 28.2:5/!!~.:ıo: Yıırınki 

program ve kapanJJ. 

bulu •:-Yl'l rnun efil' eaer erı mi ti 
~ bir arkadaııma mektup 

1e~. bana, muhtelif elinde kal. 

~ -> 
~ 
<( 
t-

Perşemb. , Cuma 
18 Tem. 19 Tem. 

I:! f ı:ma Ahıı ı · ~ t lıH ah ır 
h11.:ıo ld .,.... il\ 

mıı bu neviden musiki eserleri. 
nin toplattınlarak radyomuzda 
Çalhnmaaı lüzumunu hatırlatıyar. 

Radyo böylece, memleketimiz. 
deki muaiki faaliyetini yalnız 
taklid ve idame ile kalma)"lp, •1· 
nı zamanda ona bir canlılık n 
yenilik verınit olac:akbr. 

, Bu çeıit eserlerin notalarmr 'akitı~. \ ıa .. ıtı ı ;,, .. ... ' l"4ttl • • 7 .nı saklnım, olan ven lleateleriai ha-

Gllaqlo fızalannda hulundann lciımıleleri 
dop,.. 

4 
U 

9 15 4 
'-' 

9 06 radyo idaresine dant etmeficlir. 
ötıe 12 20 .. u ıı ıo " '2 
Jkincıı 11 ıs ı •o 1& ıs s 41 Fakat bunlan:n bepei Wsün ar:-
AJqam 11 18 ıı oo ıe 87 u oo kacla! &"ibi olmu. ~ 
ı·atsr :n u ı_ ae ın as ı as rnahfuzab SA TIN Au\IAK ıca. 
bnsak ! n ı M ı sı 6 as hedebilir. Bunclnn da çekinmeme. 

li! ... 
HiKMET MÜNiR 
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ı çmu {!ayet lez-ı 
z.etli, mevs ;min 

en güzel 

Gazoz.u n1üs
hı l li111 unatası 

olan 

PORGOLi~ 
Piyasaya 
çıkmı:]tar. 

Her ~ı:aneılc bulunur. 
'(;mumi deposu : 

Can Lahoratu.::.?". 
ı, Banlrn~ı arl<ao;mcl:ı 

No. ;; ts!onbııl 

;"Mi6MiHMf Mi id* ~-. 

Resmi daire ve müesseselerin nazarı dikkatine: 
fülğıt buhranı dolayıslle gazeteler ha.Cimlerinl tahdit etmek ltaqı

smda kaldıklnrmdıın ilb !iyattarma on kuro§ zam yapmak mecburiyeti 
hl\stJ olmuştur. · 

H:eyflyeU ~l:ndar daire ve mnes:ıeselerin nazarı dikkatlerine 
ar.z:eder.iz. 

wa mırı:amı&!mlllill!s:ramcmmımm1mı .. _.. ... _. 

lnhtsarıa·r- umum 
-m (.fr OğOnden: 

I - Mevcut nUmune mucibince 80 bln adet sinek k~ğldı mUteahhlrt.l 
nam ve hesabına pazarlıkla satın almacaktır. 

II - Pa.z:ar:ık 22.VIl.940 pazartesi günU saat 16.30 da I\'.:abata~ta Le
vaz:ım ve mUbayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - NUmune sözU geçen §'Ubede görtlleblllr. 
IV - tsteklllerln tayin olunan gUn ve saatte tekli! edecekler! flat Uze. 

rinden yU.zde 7,5 gtlvenmc pııralarlle birllkte mczkflr komisyona. gelmeleli 
il~ olunur. (6170) 

!~~aEb·uı aeted iyes i.. 
ııanıarf -, 

Ycs:ıili nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz allına ah_ 
nan ( Oskin) mark:ı.Iı eski 686 No. lu husnsl otomobil Şişli çifte cevizler 
Perihan sokak 40 No. lu dökümh:ı.nede 22-7--940 paz:ırle~i giiııü :o;aat 
14 de acık arttırma ile satıl:ıea~1 ilan olunur. (6260) 

S:ıhibl: ASIM US 

Basıldı~ı yer: VAKiT Matbaası 

Umum ne1riyatı idare ellen: 

Refik Ahm~f s,.ı•rnnll 

Türkiye Cumhuri;1et t"1er kez 
AK TIF 

K:ı.s.:ı: 

'.Altın: Sa.U Kiloı;ram 
nanknot • 
u:e.k11k • 

Dahlldeld Muhabirler: 

Türk L1raS1 • 
Ilarlçt"kl :nutıablrtcr: 

11 1:ıı 3b'l 

Altm: Satı ı-:llt.. ,;ram .., ". ı ;;~ 
AltmA tabvı!J k :ı bıl serbcı:ı ıJo· 

vlzler • " 
Diğer dövizler ve borçlu Klırın.:; 

bakiyeleri . 

Hıızluıı T.ıh\'illeri : 
Deruhte cıt.ıen evı-akı n:ı.kdlye 
k&r§ılığı . 

Kanunun 6 _ 8 maddelrrine t 'Vfı · 

l'an Hnzıne lar:ı(ınd:ın 'd!,ı il'. 
dlyat. 

Sencl.l.\t ılı.i!:ıııı: 

'l'icarl ~3ene l:\t . 

r. b 1111 'e tı•hvlh.t l'lı1..cıaııı. 
Derıı1ı Le <.:dilen c\l"akı n<ı hrll 
yenin karşılı~ı cshnnı \e 

lab\·iJa.t ıtlbaı1 kıymet.~ 

Serbe t Esham ve Tnlıdl~t : 

A1'nnı;tar : 
Ha.~n ye kısa vad(lt ınuns 

Altın ve döviz üzerine 

T&hvlllı t llzcrlne . 

1 Ilssedarlar , 
MulıteW. • 

tnO 881-SG:l-%1 ı 
1 o.·~ü9.5;.;c.-

1·3t1-1 m;.!): 

""'l ,.. -. . .,, .., n - - . 

1 :lS-':- ıs ;;ı;~.--

(1-r, .. .,,,.. .... '1',)_ _..._......---------

4j.G'f t- f 1 fı.fıS 
8 -"i .. ;. '0 ~,.. 1 

3 . .,, • {"' l 4: .1 .. . ' _ .. 

9.12i.:.:.> 
7.Ro3.7;2.-

Llrıı 

ll~·OG2 G17·1G 

IG.l21·~1'·ü.i 

4.:--,-00.oon .-
2:J.oo-ı--ı 1o3·· 

lı-1.f)n G lf..~) 12.':J0.$9 
~=* • 

l Tcm:nı:.1 ıç3~ lıuihlııden ltlba:e:ı : 

Her yenle yerli 

E I\~ i R 
TP.AŞ BlÇAliLARl 

;:ı1und11ğ-tJ halde Jerll 
.ıiımyan bıça.kla.r kıllan· 

ma.1'ta mana )Oktur. 

E M IR 
T raş Bıçakları 

Fransızca ders 
Orta ııwkkJı ,... '"ı·I~·· ılı· ı;,;11.ı tı 

lrnlurılarıı H· h<ııı•11.r·a~ırıı ılerleı 
.u •l< "t•• ... nı ... re Lıtıı ... a ı· ~~rıt 11, 
tr11n,ırt·a tiers \t'rılır. 

Arzu t'd~nll•r V:lk ıt rııalhaasında 
"Fıaıı,11c-a f'ığrPlmeni'" i~nıioe şl 
(aht'rı \'f'Y& tahriren müracaat 
Prlelıilırh~r. 

ZAYJ 
11crkozun ı\lilıcy ~olrnk J3 N. ha • 

..eııelerdenbrrt bl'rl.;e~ ta· . 
r .. ft k 11 ı-- • nr'>ınrle 1..uyıtlı ol:ırak BeJkoı nil. 

ra m..,.n il anı 11_,.,.h r .d . d 1 ··r .. 
,.6 t.altdlr M!iloır'l\tef.\lr. tı'S ı a~·esın eıı a ınaıı nu 11., ~uz-

Her ,·atand•ı<ım 1-ezJfro~I. ı t.l:ı.nıırı ıl~ R~ykoz k~ııu.lııra_ fııl.Jrıka
\.0 E: n. L J !il ı\ L ı ~ l :.ınıl n :ııtlıe:ıııu tel·ıl 'e,ık<>larımı 
rERt"tH F;TMEm: ,.e ts. kayLctliğlmılen yenisini ı;ıkartaca
~lLt;Rl:\ttZl K o R ;7. ğıın cihetle cski.,lnin hiı; bir hük 
M A 1\ T ı u. E M ı r. ınü olm:ı ıl ıHı i in 11 ollıııur. 
~rrll tra~ bıça•.ıanuı Mehmet oğlu .1bdurrahı'm .'I:?~ le 
ı,ullımınrz. vcllüllü. (:-12322) 

MıUi Saraylar Müdürlüğünden : 
1 - \'ulo\'at.l:ıki Hiy:ı.scticurıılıur köşkünün lanında in~a etlılet•ek 

kaliui umııınilik binasının inşaatı kapalı ıarr u~uHle )enidcıı eksiltnıt>. 

ye koııtllmu5tur. 

:! - inşaata nıub'.l:ıti malzemeckn la~. tıığl:ı, kum, ~·:ıkıl, kire~·. ç-i
menıu, l.ıctoncınıtc deıııirı, k:ılıı.ılık l>erest<', <iöşeıne \'e parke taht::ıları, 

1.-ireııı ıt ve r.·in ko la \"lıaları müdüriyelimizce in~aat nıah:ı llinue m ü:t>:ıh. 
bide le:;liuı edilcı:cklir. <~h·i ruütcahlıide aillir. Bu kısını iıı}a:ılııı işçilıt. 

keşfi "lllıti3" lira 50 kuruştur. 
3 - Dl>ğranıa işleri kerestesi, memıer, cam, yağlı boya ve badana 

malzcmcsf, ı.·içcklik camekanı, kapı \'C pencere takımları Yesaire gibi 
bütün nıalıeıııcsi tle müteahhıde ail olacak ol:ın ilclnci kısım in~aatın 

keşfi "12:150" liradır. 
4 - l~u in~aata müteallik avan proje ile hirinci keşif ı:el\·eli fen

ni ş:ırı ııaıue, ek!.illıııe şıırtnaıııesi \'C nıukuvele nıüs,·eddc-ıi ıı in birer su. 
retleri "2,5" lira lıedcl mukabilinde Dulmalıalıı;cde l\Jilll sarayl:ır ıuii. 

dürlü/Jii kaJcınindcn ıılınabilir. 
~ - Eksiltme lcmınuzun 19 uncu cuma güııü saat l:> de ~lillt sarar

lar nıiiclürlüğü binasında :yapıla<'aktır. 

G - Muvakknt lenıinal "1755" lira "!.'!7" kuruştur. Bu paranın ek. 
sillmcnin yapılacağı saatten bir s:ıal evveline kadar m:ıhaııdığına y:ıtı

rılnuş bulunması lazımdır, 

7 - Eksiltmeye girecek olanlar ticaret odasına k:ıyıllı bulunacak_ 
lar ••e şimdiye kadar IJ;ışka ~erlerde yaptıkları asgari (20 • 2:i) l.ıin 
lira radc.lesinılcki inşııat i~lerine dair elde etli ki eri Yesikal:ırla bu Yesi
kaları göstermek suretile milll saraylar müdüriyetinde bıılıınan kon
trol miınarlısnıdan ayrıca alacakları fennl iklidn.r şahııclcln:ıınesini Ye 
teminat parası mnklıuzunu muayyen zamandan lıir saat e\'v<.'I ine kadar 
kanunun tarifatı dairesinde tarızlm edecekleri kapalı zarflar derununda 
eksiltme heyetine tevdi edeceklerdir. (5663) 

~ . 
Devlet DemiryolJarr ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli (2100) lira ola.n 4ı m/m k.ılmlığmd& S:SOO Kğ'. Levha 
Amyant (S0.7.lHO) Satı gtınU saat (13) on be§te Ha.yda.rpa.şada Gar blna3ı 
dahlllndekl komay011 tanımdan a~rık ettafltme u.sullle aatm alınaca.kbr. 

Bu işe girmek J.stlyenlerin (157) Ura ·(150) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle bl.r'llkte eksiltme günü 11aatine kadar ko· 
misyona mUraea.atlan lA.zımdır. 

Bu i§e alt prt.nameler komisyondan para.sız; olarak dağıtılmaktadır. 
(6092). 

• • • 
Mubtmmen bedell ll64ı Ura olan ııoo Kğ. Briket Manğanez, 400 Kğ. 

Briket SWsyum. 200 Kğ, Briket Fosfor ve 280 Kğ. Briket Krom (19.7.1940) 

cuma gUnU saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahlllndekl komJs. 
yon taratmdan açık ekalltme uauıue satm alınacaktır. · 

Bu işe girmek lstiyenlerln 87 Ura 20 kuruşluk muvakkat teminat \'e ka.. 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnU eaatlne kadar komisyona 

m1lracaatıan ıa..zmıdir. 

Bu l§e alt ca.rtnameler komiııyoiıdan para.su: olarak dağıtılJnaktadır. 
(5632) 

• • • 
20-7-940 tarlhiodetı itibaren münhasıran Zongulrla!• Çatala{::ıı ve 

F;ilyos istasyonlanndan Karabük istasyonuna Ye buradaki cknıir \'e c:e-

lik fabrikaları namına naklodilecck ••her nevi demir cc\•heri,, ndcn rıh. 
naca'k nakil ücretini gösterir yeni bir tarife zeyli ıneri~·eıe konulmu5-
tur. Fazla tafsilat için istasyonlara müraaaat edilmelidir. ((;226) 

Bankası 13 / 7 / 1940 
PASifj 

Se.rmaye 
Uıtlya& akı;eal: 

Adi ve fcvkaltde • 
Hususi. 

• • • • 
• 

Teda'\"üldeld Banknotlar : 

Deruhte ec.lllen evra·n cakdlye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tara.rından vak! 
tcdlyat . 

Deruhtt- ~dilen evrakı nakdiye 
ba.klye~I • 
Kar§Tlığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazcdlletı , 

Ree.sko'lt mukabili ilAvcten toda. 
\•azı:d .• 

l\IE\'OUAT: 
TUrk Llra"ı 

Altın: SRJ"I KUot;ram 57ı ;1.L 93() 
Uih u Taabhüdafı : 

Altına tahvili kabil dövizler • 
D!ğtr döYl::.lcr \'e alncaklı l\lı· 

ring bakiyeleri • 

'1uhtcllf • 

6·188·666·15 
6.000.000·-

158·748 . .;63-

l !J.310· 1 f'IS-

139·438·36i·-

17 .000·000·-

200.;;00.000.-

ss.s;;s.? .. ')8.+e 
78· 124.161·90 

3.3.)!).77 

30· 118.848-!'::> 

Vddln 

bkonto baddl % 4ı Altm Uzerlne % 3 

vaziyeti 

ız. ıss.OOG.ıs 

116-9ı.l2-5GG.36 

30·1 :2.207.g2 

115·710·403.06 

616.f)'.'J "tft.:·l'l 
w 

50 yaşlarmdal<i kadrnlı.r 

35 yaşında 
görünebilirler 

J.ıha sal daha t:ı.ze 

.Meşhur bir dil mUlclı~sısı t..1.rufın· :;:eıı;:ıc~ecekUr. 

gö~Unecelı ,·e 

,dan keşi1 ,·c r::-nç ha) vanl:lrırı C'ı;t ıı;,t.. Gündüz'erl, "~yaz r :;:ı~ııız) Tol>~ 
ceyreleri.odcn henldll itina ile !3tiJısaı lon ıtreml kuilanmız. L'C"rkıılLrıdeld 
cdile:ı \'C Ur genç kJ7 n tu.:c 'e ı:ıaı ocya.zlatıcı ve kL·\·vc~le!lJl•kı uu!J1J:" 
eUdlnln unsurlarına ınü,;ıul>.!ı vla.n lu.. 1-: •• hllc ııUiı:z eder c!; ~zil ..,;•) rl 
"BlOCEL., tabir edilen kıyr,ıetlı ve sai mn.1.h.l<?lerı llıraç \''? sly:ıtı mıı:ı.ıı-
ycni cevher, halihazın.I& cilt unsuru 1 hırı ;.ıf • eder. Ac;ık aıc:,amclc•I srıı· 
ola.o pcnbe renkteki T<ılmloıı ı.:rı.:mı : :ıı;Lırır \'e bu ıı•ırnt?c cllJbi;;i JJer-',:· 
terl •. bine k:>ı ı<jtıntrım,;tır. Bu ak,ıı.m. ıatıp yumu~:.nı::ı:tt:ı. ı::u ~,asit ~.-.ı· 
ya•., a.l;tnn e"~:el stir11nliz. lJyurıuı,u bir sayesinde her k• ~ın L:lrlrnç ei!tl~ 
nuz her dakika 7.Ufın,\g, cllllini::. bu gençleşebilir ,.e ı;enı: l.ız•ı:.rm bite grJ'· 
kıymetli unsuru r1as edip ocsleı:ıccek ta cJece~i ~ıı:ya;ıı hayrt>t bir cilt ,e 
ve her so.bah kall\.tJğınız ria cil:.l.inlı. olr tene ın~Jil, oluiJiıiroinlz. 

Gayrımen!-<ul satış r!anı 
l stanbul Emniyet Sandığı fı'ii1dtfrlüğünd2n : 

Mustafa l!Mrn.nın :-!3703 hesap ı';o.sile Sr.r.tlr~,nızclan ıı.l.lı~ı c&~O) t!tl•ı•' 

knr!;'t bil'inci <lcreced~ ipotek C<l•P \ .. ide ·ıııo~ l.>Cırcunu verm•.lliJintlcn hak kıtı· 

da yapılan takip ll.7.erine 320:3 Nu.lı kanununun 46 ııcı madJcs'nln ma.turıı 

40 ncı ınad<leıılne göıe ı;ntılmaqı lcabcdPn ll~dıır;;{iyılnıJe \"cn.imahıı.llcde ı•i' 

J."lncl sol<al>lıı 36 .l<o.lı ı.a:ıdcn ıu.•ıı halen ll\.i katt:ı. il.i l!aırdi kiığir bir e\'L'' 
taman11 lıir buçuh ay u1lıuıJcll1? açık arttırmaya Jwıınıu,tuı·. SktıJ tıı.pu $''-'~ 

kaydına göre yRpılıuaktatlır. Arltırmayc1 giı nıck lsliyen ( n:;71 !ıra pey <ıı<" 

çası vereccklir . .llliUi bankalarımızdan lıirintn lcminnt rncJ;tubu d• k~h•1I 

olunur. Blrikml~ l..ıUltin V:!rgllerlc belediye rc::;lmlHI ve tc:llallye rti--un. ı 
borı;luya aitUı·. Arlt.ırm~ ,50.rlmmıeııı :J::i/71!HO tnı·ihlıı len it 'nwc:ı tetkik bf· 

mek istlyımlcrc sandık hukul• l~lcrl .servislııde açık bulundıırulacakLr. •rrq u 
sicil kaydı ve sair lüzumlu l;;a;ı:ı.t ta ~artname.ıc ve talıip t.!osyasınJa """' 
dır. Arttırınaya ginnış olan:ar, bunları t~tkik e~kr.?k satılı;~a çıkaı ıl;.-.n g.t)" 
rimc:ıkul lıaltkmda her ~e~ 1 ögrenmi, nd ve itibar o!unıır. Blrt:ıcı art.tıı

ma 9/!>/9·!0 tarihine müsau ! P;,zartesı gUnU Cıı~aloğlw1da lttıln ~andığım -
da saat 10 daıı 12 ye kac!ar yap!lu.caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi lçiJJ 
teklif ctlilecek bedelin tercihan alınması icabedcn gayrlmenkv.ı mükellefi"" 
rile sandık alacağını tamamen geçml..ş olma:ıı ~arttır. Akı;l takditdı.: sJrı 

e.rtlıranın taıılıhUJU bakl kalma!{ şartlıe 24/9/ !HO tnıfülne nıü3a<!it ~ıı:Jı ı::-ıı· 

nU ayru mahalde ve ·.ı.ynı saalte son arttırması yapılacal:lır. Bu arttırmn.";ı 
gayrimenııuı en çok arttuanın llst.Unde bırakılacaktır. HA.kl'.\rı b pıı slciltr· 
rie sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifıılt balllu sahiplerinin bıı lıakllll'mı \"t' 

hu.sm.ilo faiz \'e masarl!e dair lddlalarmı ilAn tarfüUıden itibaren :.ıo ı,-.ın 

içinde evraln müsbitelerllıı beraber d:\iremizc blldirmcleri IA.zınıdır. Bu su 
retle hr.klarını bildirınenılş olanlarla hakları tapu slcille1·ile sabit omıyanı.ır 
satrş bedelinin paylaşmasından barl~ katrrlar, Daha fazla malumat alm~l< 
lstıyenlerı.1 :>:::9 1882 dosya No.ı>ilc S:ı.-ı ılı~ımız hukuk l;lcri sen: l!!loe ıntiı a' 
cant etmeleri IU:r.uınu ıl!m olunur. 

• • • 
DiKKAT 

Emniyet ı:::1ndı~r. ~ıı:ı ·h!;t~n alı:rn.n ı;:ıy:'in1c:ıkulll ipot"i; :;-!i.qltrm 0 k l!'" 

tıyen!Pr<.' nıuıı ·~ mminlcı imlı:!n lrnym11ş oldu~u krymetln ' ô 40 nı tecııvUz eı· 
mcmelt ll7.C're llwtc tıc:.lclinln .r::ırısına ka l<ı.r borç vı:rn1'::lt sureti'e kol:ıyl it 

• gösternıcl,tedir. f6:ı33J 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdfö·lüğünden: 

l.uiı.c ile i)!li negosun 21362 hcs:ıp No. sile Sandıgımızdan ahlığı 
(400) liray:ı krırşı l..ıirınci derecede ipotek ediı> v:ıdc!>iııtlc lıorc-u;ıu ver
ıncdiğimlen hakkında y:ıpılaıı takip iizcrinc 320:! No. hı J,ıııınııunıııı 
46 CI JllJddcsinİll ınalufu t0 CI maddesine f(Üre .salılınası İcalıcden flc· 
3·oğhınun Panı;allııla Bin ilk Pangallı mahnlle~ınin EıJııa ..-e Çimen so. 
kağıııılu cskı 1~ yeni 24:! !\o. lu kiiı.ıir cviıı l:ıımımı bir buçuk ~ıy ınüd· 
dclle aç-ık orllırınaya 1.oıımuştur. Satı<; lapu sicil k:lyuına göre yapıl. 
makl:ıdır. Arllırnı:ıya ,r.::ir ıııek i~lcycn (187) lira pey akçası verecektir. 
Milli bankaiarııııızılan birinin lcıııiıı:ıl mcklulıu ıla kabul olunur. Bi
rikmiş biilün Ycrı,;ilcrlc belediye resimleri rn \'akıf icarC'si , e L:n iz lıl'· 
<leli \"C tcliiW~·c rii~uıııu lıor~lu)'il aiıtir. Arttırma ~urtn:ımcsi 25-7-!Htl 
tarihinden ilihareıı lclkik rlmck hle)eıılere ı,aııllık hukuk işleri sen·L 
sinde açık h11lundur11lacaktıı-. Tapu sicil kaydı Ye sair füıunılll iznhat 
la şarlnanıcJe \"e lukip do~rnsında vıırılır. Arllırınnya girmiş ol:ınlur, 

lıuııları lctkik ctleı ek :mtılı~a ~·ıkarılan ı:ıal rimenkııl' lıakkınd:ı her ~eyi 
li.:4reıııniş :ıd Yc itilıor olunur. Birinci Rrltırııı:ı 11-9-9i0 tarihine mü
saı.Jir çar~rııulıa giinii Ca1ialoğlunda kain ~:ındı;;!ıınızcl:ı. snat 10 dan 12 
~c kadar yapılrıcaklır. Munıkkat ihııle yapıl:ılıilın<.'si için teklir cdill'. 
rek lı<'delin lerrihıın ;ılınm:ı-.ı icabeclen gayrimenkul mükellefi)ellerilc 
Sandık ol:ıc,ı~ıııı lattı:ııııcn ~C'c;ntiş olnırı~ı ~arttır. Aksi jakdirde son arl
tır:ıııın l:ıuhiıiiılii l..ınki J,rılıııak ş:ırtilc 26-9-940 tarihine müsadif per
~enıbc J(iinü u)nı mııh:ıldc ve :ı)ıtı sa:ılla son arltırnıası yapılacaktır, nu 
arllırmrııhı aa) ı · iııırııl ul ı·ıı ~ok ıırttırnın ü~liinde bırakılrıcaktır. Hak~ 

hırı tapu sicillcrilc ~ahit olmıyan nli1kaJ:ırl:ır \"C irtifak h:ıklH sal1ip
lcriniıı hu h~klurını Ye lınsusilc fııiz \C nıa~:ırirc clnir itlılialı•rını il.in 
l:ırilıinılcıı ifilı:ırcıı ~O ;::iin icinılc e,·rokı nılisbitf'lcrile lıcralıer dairr.
ıııi1c l..ıilrlirnıclcri l :irnııdır. nu ~ııırllc haklırını lıildir111rmiş olıınlıırltı 
haklrırı l:ırm ~ic-i/lr·rilf' srılıil olııııyr.nl:ır •;ılı~ lıcdcliııin p:ıylaşnı:ı~ını)aıt 

lıaric kalırl:ır. I>:ılıa fa1l:ı ııı"liıııı:ıt :ılnı:ık isi erenlerin ıı:11 /3i0 rlo~rıı 
l\'o. sile S;ınJığııııız lııılrnk i~lcri scrYisinc ıııiir:tra·ıt etmeleri lüzuınıı 
il:1ıı oluıııır. 

• • • 
DtKKAT 

Enınlyet Sandı;tı. StHıol•'-lım Rlmaıı gayrlnıenkul!\ ipotek göııterme:c i,,.. 

tiycnl:?re mıthııınnıiol"rinıtz'n ko.rnııı,;ı oldu~ kı:rml'tln % 40 nr tecavUz '!t· 

ınemck lizrre ihale lıcıJclinin yarıstılll kadar borç vermek suretile ırnıa.yıı~ 
b'ÖSt.ermck tedlr. 


