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Harp masrafı 
~aftada 57 milyon lngiliz 

lirasına çıkınca 

Eyüpte lastik· 
bir sında 

/abrika
kaza 

Amerika Hariciye l l{öy enstitüleri 1 
Nazırının beyanatı 1 Bina avan projeleri.~ü

•abakalarından bın 
Trabzon ve 

Kel kitte 
Şiddetli zelzeleler 

oldu 
ingilterede vergi
lere zan1 yapıhyor 
Londnı, :!8 (.~.A.) - Slr King::;lcy 

Voo<'l, bugün Avam kamaraema. mun
zam blltçc,>1 taltdlm etmiş '\'e bu mU
nııscbcUo :ıöyledlğl nutl."Undn ezcUm· 
le dcmi!Jtlr ki: 

- Bugün, niçin mail ., nzlyet.ınıizi 
yeniden gözden geçirmek ve derhal 
tedbirler alID!\k ıt.zım geldiğinin se
beplerini blllyoruz. 

Geçen N!.sıındıı bütçe takdlm edil· 
diği zamıın, içinde bulunduğumuz se
ne içinde hıı.rp masraflanmızın yuvar
lalt hesap iki milyar lnglllz lirasına 
çıkac$, ihtiraz kayıtları konulmak 

,suretlle bildirilml~tı. Son luülalar 
1çladc DUW"a!lann:uz, ha!tada 50 mil· 

- yon kadardı. Aldıt;-ım son rakamlara 
gBrc, 20 Te~uzdo. nihayete eren 
son d8rt ha!ta içindeki m:ısrafurxmız 
1sc ha!tııc!n 57 milyona çıkmı§tır. Bu 
masrannra ~re, blltun bir s:ne fçln 
harp mMrııflarımız, iki milyar 800 
milyon İngiliz Uraama yaklaıacaktır. 

Senenin geri kalan kuımmda hafta· 
ltk mıuıra!lıırm dah3 fazla yUksel
mcsı de pek muhtemeldir. Bunun 1çin 
harp m3Sl'afları hnkkında bUtUn ra
kamlar, dalma ihtlraz kayıUarı Ue 
Verilmelidir. 

Halen iki m1lyar SOO milyon lngiliz 
lirası olarak tahmin edllcn harp mas· 
raftan ile beraber bUUln bUtçe m~
raflannm mecmuu, Uı; milyar 467 
mllyon ln&'fllz llrasmn çıkacaktır. 

Masrafların bUtçe \"aridatma naza. 
ran fazlası takriben ikf milyar 200 
mllyon lııglllz llrası olacaktır. Bu 
fazlalık muazzamdır. Fakat ilk görU
nU§te tahmin edil<llti kadar tcl!§ı ve 
endf§eyi mucip değildir. 

SJr Kingley Vood, bundan ao:ıra 
:reni vergilerden bahaetml~tlr: 

Halen yüzde Si.5 olan kazanç ver
gisi, yüzde 42.5 c çıltanlacaktır. Ver· 
gtye esas le~kll eden ilk 1G5 İngiliz 
11.raaı geltrden alman yUzde 18.75 vcr
gt, yüzde 25 e 1b!A~ olunacaktır. !{a
zanı; verglsln1n bu artması ile, bu se
ne 60 milyon İngiliz \'e tam bir mall 
&eno içinde de 84 milyon ln;;iliz Ura
siııaruı fazla gellrlerden alman mun-
nm '\'erglye yapılan zam da, bu sene 
ekiz milyon, tam bir mali sene içinde 

de 11 milyon gctırcccltllr. Bu 1kl ver
... !, yapılan zamlar Jle beraber bundan 
l.ıe§ s"'nc evvel 200 mllyon vergiden 
halen ucncdc 689 milyon verecektir. 

On bin lnglliz lfrasından !az!a kıy
• ltekl malların intikal vergisine 
yUzdo 10 zam edJleceltut. Bu suretle 
tazı vo.kalarda bu vergt yüzde 6~ e 
ıcndar çıltacaktır. nu zam, bu sene I· 
,inde de bir milyon ve tam mali sene 
ıçlnd:ı ise nltı milyon getirecektir. 
Doğrud:ın doğruya ,·ergilcrc Lu 

~ene zarfında yapılan zamlar, tam 
lıir mali sene içinde 203 milyona 
çıkacaktır. 

Bira üzerinden nhn:ın resim, bu 
sene 7,5 milyon, tam bir malt sene 
içinde ise 13 rnilyoıı getirecektir. 

Tütün Hhnlütı iizcrindcn :ılınan 
resim, bu sene altı milyon, tam bir 
mali sene icinde de dokuz' milyon 
lira setire~cktir. 

Tiyatro, sinema ve saire<Un alı
nan resim, bu sene iki milyon ve 
tam bir mnli sene içinde dört miL 
yon getirecek .bir miktarn k:ıdnr 
1 a.zlalaş lırılaca:ktır. 

B. Xingsley Yud, mille:ıkiben mü .. 
Jiaynat üzerine bir resim konacağı
nı bildirmiştir. J1u resimden, yiye_ 
cck ve içecek, gaz, ele'lctrik, su, o
dun, kömür, daha evvel yüksek re
simlere tabi tutulmuş olan eşya, 
.c:ocu.k Clblselerl ve ny:ıkk:ılıısı ve 
bbsı iHiç1nr mfislesnn olacaktır. 

Kürk, ipekli eşyn, ılantelii mü 
ccvhcrat, güzellik CŞYMı \"C

1 

s~:rC'. 
~en yOzdc 33 1-3 resim nlınac:ıl.. 
br. ÇÖcuk elbise \'e nynklnbısı h:ı: 
hiç ;iiğer elbise Ye nyaklml>ılardan, 
GaZetelcrden, mecmualardan ,.c ki
taplardan ikıymclinin yüzde 16 2.3 
Ü nisbelinde vergi rumacaktn. Hu 
resim, bir veyahut iki n:ra l:adar 
mcıiyet mevkiine :konacak ve !bu 
sene 40 milyon getirecektir. 

Bugünkü bütce, fam bir mali sı.-_ 
ne için iki yü:ı: otuz dokuz milyon 
lngiliz lirası !ıı:ı:Ia V"tırld:ıt lemin 
cyliycccklir. 

M3,liye mızırı, mütcn!dbcn istik_ 
razlıırd:ın bahsetmiş ve ılemiştir 
ki: 

Tutuşan yağlı boya
lardan beş kişi yandı 
Dlln Eytl,pte bir J!.!ıtlk Cabrikumda 

!cet bir kaza olmu,tur: 
Bahariye caddcslnde llstlk fabrlka

smda. ayakkabı IAJ!tlklcrlnl boyamaya 
mahsuıı boya bllyllk bir ltazanda kay
n:ı.tılırkcn boya bir ara t.qm~. yere 
dökülen bo:•alnr k!znnm altındaki 
ate~lcrdcn tutuşaralt parlamıştır. 

Yangını ornd:ı. culunan fabrlkanın 

tclm1lt §e!l Yako oğlu İzak !le nmeıe-

ingiliz tayyarele
rinın ak111ları 

1110, t11r11fı t ınr.uteJ 

DUn nkşam, di~cr sahil müda
faa gemileri G:ınd'da benzin de •• 
polarma ateş vermişlerdir· Üç tay· 
)'nremiz dö11mcmi12lir· 

Diln sahlllerimiz üzerinde cere
yan ed~n bava muharebeleri es·· 
n:ısında dört düı::mnn tayyaresi 
dUsürülmUş, buna mukabil !iri av
cı tayyaresi ka,rbC'dilmiştır. 

Şimdi tesb:t edildiğine göre. se
c,;enll'rde bir ~ece taarru:u esna_ 
sında düşmnn tayyarclerinden bi· 
ri bir müdafaa balonuna <;arpmLS
tır. 

l . .flndr.ı, 23 (A· A·) - fW,rtcr: 
Hava ve ann,·ata.n emni;ıet nc

:o:arctlcri teblih'İ: 
Gece ciüşman tayrarekri Tay

mis halici \'c ccnulıt Pa dö .Kale 
s:ıhillcri dahil birl:a<: fersahlık ma
hallere ve lskoçynnın cenubi sar_ 
kisine Qombalar ntmıslardır. Tele
fat olduğuna dalr haller alınma· 
mıştJr. Fnket bir İ!koçyao3chrinde 
muhtelif kimseler yarnlanmı~. ma
ğazplar \'e binalar hasara nğrnmıı;
tJr. İskoçy:ınm cenubu ııarktsindc 
çiftlikler de zarnr görmü.,tür. ln
gilteredc \"C Gal memkk.,tindc az 
hasar olmu-;sa d!l cenubu ıı:ırkt 
sabil;nde bir ~elılı de boş bir ev 
yıkılmış \'e elektrik l;nblosu hasa. 
ra uğramt!':tır. Kablo dı-rh:>.1 tam:r 
edilmi1tlr· 

Gece, sahil müdafaa tayyarele. 
rimiz, Amsterdamda doklara ve 
petrol dempolanna. Dünı!cerk li. 
manında vapurlara hücum etmif. 
!erdir. Tayyarelcrimizin hepsi sa. 
lir.ıcn üslerine dönmiiştiir. 

Bugün öğleden sonra. iskoçya. 
nın şimal şarki sc:hili civanda bir 
düşman bomb:ırdıman tayyaresi 
avcı tayyarelerimiz tarafından 
düşürülmüstür. 

Londra, 23 (A.A.) - &hriye 
nezaretinden tebliğ edilmiştit: 

Dün sabah erken Skua tipin _ 
den bombardım~n tayyarelerimiz 
Bergen'e taarruz et:nişlerdir. Gö
rü~ ve meteoroloji şartlarının 
müsait olmaması yüzünden bütün 
esas hedeflere iaab:tler kaydedi
lcmemiJ olmakla beraber, -Oeniz 
tayyarelri üssün bombalar atıl
mış ve bir hava müdafaa gemisi 
batırılmıştır. 

İrlanda sularına 
111ayn döküldü 
Londra, 23 (A.A".) - Amiral .. 

Jile daireıinin lbir tebliği, Irlanda, 
denizine, ~rbcst Irlanda devleti 
de atılan haricine, mayn dökül. 
müş olduğunu bildirmektedir. 

]erden Bursalı Ahmet oğlu lbrıı.hlm 

görmu,, :sönd:lrmek Uzere k~mu~lar· 
dır. Tutuşan boyala:'dan lzak ile İb
rahim n1uhteli! yerlerinden ıığ'rr su· 
rette yanmıılardır. Amelelerden lltıs· 
tafa ogıu Sudi llc Cabrlltanın idare 
mUdUrU KAmll Kaya ve amele ralt 
de söndllrnıe i~lne ınUd:ıbale ttmi,
Jer, parlayan boyaları sündHrmll§ler
ae de h:ı!I~ ıurctte yanmı:tardır. 

Kanada haricindeki 
F ord fabrikaları 

• 

50 bin tank 
yapıyor 

Nel"!'o
0

rk, 23 (A.A.) - Xe\'york 
Herald Trlbune s-azctesine gelen ha
berlere gört, Fonl fabrikası Mlehlgan 
!abrlkalarmda İngiltere için tayyare 
motörU imalinden imtina etmı, ol
makla. beraber Kanada hududu harl· 
cinde Ontarlo"da.kl Vindsor'da bulu
:.ian diğer !abdltası tnglltere,nin zafe· 
rini temin için gece gUndllE çall§mak
tadır. Fabrika te\'l!I cdilml;ı ve lstlh· 
ıali pek ziyade artmııtır. Sonbahar
da bllyllk tabrikıtlar faaliyete geçınJ' 
bulunnc&ktır. Ford'un Kana.dadaki 
teııkıtt\tınrn mlidilrU Campbdl, Ka..na
<la Itumpanyumın hıı.Jen :i0.000 mo
ttlrlil arabıl. im:ııllyle meıogul olduğu· 
nu. bunun 10.000 nınin l{anada bilk~· 
metine ve 40.000 nln de 1ngiltere ve 
dltcr tnglllz imparatorluğu hük!ımet
lerine alt bulunduğunu eöylemlıUr. 
İmal pltınmın mUhim bir kısmını kil· 
çllk tanklar te:kll etmektedir. Cenup 
A!rikaSt, Yeni Zelanda. Hlnd~tan , ·e 
Malezya rıubclerl ele imparatorluğa 

harp malzemesi imalilc me§guldilr
Jer. 

Campbell, cvvelcrolrde harp sipa· 
rlşlerlııin imal edildıtinl \'e harp mal· 
zcıutsi imalMınm yllzde ellisini de u
keri :ırabalıı.rzn teşkıl eyledıginl bil
dlrmi,tır. Bu nlsbet ııUrıı.tıe utacıı.1<· 
tır. 

İlviçredeki 

İran askeri atasesi . ~ 

öldürüldü 
Bern, 23 (A.A.) - Bcrn'deki 

İran askeri heyetine de riyazet 
etmekte olan İran ankcri ataşesi 
Mira1ay Sadag Şeyhani maiyetin. 
de bulunan bir yüzbaşı tarafın_ 
dan katledilmiştir. Yüzba§ı bila. 
hare intihar etmiştir. 

Aynı heyete mensup bir binba. 
~ı da katil tarafın.dan yaralanmış 
ise de yarası ağır değildir. Yüz
ba~mın fena ahlaklı olduğu ve 
memleketine gönderileceği için 
bu <'İnayeti işlediği söylenmek_ 
tedir. 

Moskovaya 12 
kişilik bir Alman 

hey' eti gitti 
Bülıcrq, 23 (A.A.) - D. N. B. 

Besarabya hakkında Romanya ile 
Sovyctler birliği arasında bir ne_ 
vi ahali mübadelesine ba§lanmı1-
tır. Bu mübadele, siyasi noktai 
nazarlara göre vukua gelmekte. 
dir. Bin Besarabyalt Romen, şim .. 
diöen Jassy'ye getmi§tir. Sovyet. 
ler birli~ine gitmek isteyenler de 
Galatz yolu ile mübadele olun. 
mal:tadır. Bunlar, bilhassa Beaa. 
rabya.da. doğmuş olan ve memle. 
ketlerine döı~mek isteyen amele
-dir. 

Moskova, 23 (A.A.) - Dün 
tayyare ile Berlinden ·buraya on 
iki ki~iden mürekkep bir Alman 
heyeti gelmi§tir. Heyet, ıon gün. 
lcrde, Romanya tarafından Sov. 
yetler birliğine terkedilen Besa_ 
rabya ve şimali Bukovni'de otu. 
ran Alman aslından ahalinin tah. 
liyesini müzakere edecektir. Bu 
tedbirin, ekserisi kövlü olmak :i. 
zere yüz bin kadar insam alaka. 
dar ettiği tahmin olunmaktadır. 

(flaştaraıı 1 irıclde), 
Bununla lıcr:ıber Anııpa ihllliıfl::ı
rı hallcdilirkm ,·cyn bir harp mt'y
dnnınd:ı lııı ilıtltıtrlardn m:l:ışın:ılnr 
yapr.wk için hu ınıntıı'kıılırın bir 
mühatlclc ınnılclesi ulırınlrın:ın mu. 
sa:ıılc C'lmcyclı iliriz. 

Bu \'ıızircı g:ırıı nı.~ır kiirc~inin 
sulh ve cınııiycline kar51 nnc:ık bir 
tehlike lcliıkkl c<.lilclıilir. 

Bunun iı;indir ki hu mııılnkıılo
rııı hali hazır ~lııllilcrini <l<"ğişlir. 
mc~i htlhcl:ır eden her gnyret, h _ 
ter terk, i<;lcr devir ,·cyn 111iındiye 
kod:ır tatbik edilen kontrolün :ı:arn 
dııç:ır olmmıı surcll<"rile oJ.,.un, LLi. 
tün ı\merikn rumhuriyetleri için 
derin \'C :"tcil lılr <'nrli!;c rne,·zuu 
lc.,kil edecektir. Hin:ıcnlr\'h bu 
mii.,.lerek meselenin clhirliğilc tel· 
'kikini clü~ünınekliğimiz nc;ıldır. 
Siir:ılle ,.e teredclülsüı: lı:ırekı.-le ge_ 
çebilecek bir halde lnılunnınlıyız. 

n. Hul, "Emniyelimize knrşı olan 
,.c kendi nısıf l.iircmi:r.in hııriciıı -
deki ra:ıliyellerdcn doğnrnk huclul. 
l:mmız ıl:ılıilincle icrayı f:ıııllyct e_ 
den tehditleri .. ele kuydetmiştir. 

r:. Hul: "Bu mcşum kumpanya -
nın,, gayeleri hakkında yanlış fi • 
kirlere znhfp olmoyını:ı:, bu hnre_ 
ket, lendi menf:ınllcri uğruna yo -
hancı devletler tarnfınd:ın Ameri _ 
kıııı cunılıııriyellerinin lcmellerlni 
dln:ıınitlemck için 'ıir lcşchbii~lür 
demi~tir. 

Il. IJul hir ihtar mahiyetinde o
l:ır:ık, ılıiny:ınııı 'S:ıir köşelerinde 
hiıki'.ımct leşcl,kiillcrinin lcmcl'e -
rini kemirC'n "ecıırbi pr:l tik:ısıııın 
bcyıız knrıncnlnrını,. i~nrel ederek 
süzlerinc şu sıırc!lc ıl<.'\'anı c'nıiş. 
lir: 

.Bu intanın menı;c ''e vUsat!nl çok
tandır teııhls ettik, Şimdi bizlere dU· 
ıen vazife, her Amerikan cumhuriyc· 
tının tiımamlyet ve btiklt\llnln 'ta
mamen korunabilmesi için senan kati 
bir harekete ~eı;;meklir. 

Amerikalılar arası sistemi, hiçbir 
devlet hegemonya arzusunu ileriye 
ellrmez, fakat sair her hangi bir dev· 
let tarafınılan iddia edilecek bir he· 
gemonya tezini de reddeder. 

Uzun nutku emasmdıı Kordel Hul, 
ôilnyanın vasi mıntaltalarındıı tahri· 
bat yapmış olan bUyilk faclaııın, A· 
mer!ka mllleUerl fçin de bUytlk tchll· 
ke tc§kil ettiğini, bunun da. gtin geç· 
tikçe daha bariz bir hakikat olduğu
nu, l:eyfiyetl Yaktı zamanı ile. kabul 
edilerek, yine val:ti zamıını ile buna 
karşı koymamanın da bir lntihardnn 
b~ka bir şey olmıyacnğınt, kongreye 
tebarllz ettimı4ıtlr. 

Ameril:an Cumhuriyetleri, hariçten 
ı;elebltecek bir taarrU7.ıı lmlttı.rı oldu
ğ\ınu. veyahut bu cumhu:iyeUerl da· 
hlld~ yıkmak Uzerc, hariçten idare 
edilecek hücumların ihtimc.11 bulundu
ğunu kabul etmi§lerdlr. 

ı..:onferansın gayeslnln "'b.ızı mllsla
cel meselelerin halledllcbUmesl için 
lAzım gelen tedbirleri ittihaz etmek 
olduğunu., beyan edcrelt nutkuna bil-§· 
lamı§ olan B. Hut, ııu ciheti lıııırct ct
nı~tfr: Anıerlkan cumhıırlyetlerinin 
derhal miltnlea etmefcri lt'ızını olduğu 
mllstncd meselelerden birisi, pelt 
n1Uhlnı ecnebi piyasalarında husule 
gelmiş olan nzalm'a ve tadlldt mese
lesidir. 

Hul, :ı.şağıcakl mfişterelc progrnoım 
derhal kabulllnU teklif etti: 

l - Ticari meselelerde ls'.~are işi· 
nl tanzim için, mali ve lktıı...~dl Ame
rikalılar llrası lsU~~rı komlten!n Caa· 
lfyetinln takviyesi, 

2 - Amerikan Cumhuriyetlerinin 
hayatıannın idame.si için satılmaları 
bUyük bir ehemmiyet nrzcden ha\•a• 
yicl zanıriye emtıasının !azlnlnnnın 
elden çıkarılması ve bu lı;lerin tanzi
mini muvakkaten temin etmek için 
yapılacak kolaylıklonn tayini. 

3 - Ha\·aylci :r.arurlye s:ıtı§tnl\ 
mlltea1llk an!aşınalann genlşlctilme.91 
suretiyle, milstabsillcr ve mllstehllk
lere adiline fiyatınr temini. 

B. Hul nutkuna ~öyle ılenım et
ınişllr: 

Biz lıfümiiniyet sahihi \'C blzimlo 
!lir doslluk havnsı ve :idil \'C sn~ 
mimi hal suretleri c111:ısı içinde ç:ı_ 
lışmn1• hliycn, sullıpen·er millet • 
JerJc iktısndi mün::ısebellerimizi in. 
kişar ellirme:;c hazırız. Bunl:ırıo 
haricindeki her lıırlii miinn .. cbet • 
forc k:ırşı kendimizi miirl:ıfn:ı r '·~ 
cr~iıniı lahiidi,r. 

ITıırhi t:ıkfp edecek deYirlcrdcn 
h:ıhscden J\orılel Hııl, lir ırclin l•ü. 
~ iik nıikrnsıa Rrllırılnmnmnk .iııı • 
Hın~ızlığıııın ın:ın:ısı Yas! mınln • 
l:ırııı p:ırç::ılnııın:ısı ile harhi, lınrp_ 
len dolı:ı hü~ iik bir c'lchşelin takip 
edecrili demek ıılıluğuııu 'ıcy:ı . ı cl
mişllr. 

neticelendi 
Ankara, 23 (A.A.) - Maarif 

Vekilliğinden bildirilmektedir: 
Memleketin muhtelif yerlerin. 

de açılan köy enstitüleri için yap.. 
tmlacak veni binaların avan pro .. 
jeleriyle ~aziyet planlan üç ay 
evvel memleket mimarları arasın. 
da müsabakaya konulmuştu. Bun. 
Iardan Antalya ya 17 kilometre u .. 
zakta Al!su köy enstitüsüne ait 
müsabaka 15 temmuz 1940 tari. 
hinde sona ermiş. 18 temmuz 
l 940 tarihinde toplanan juri bu 
müsabakaya iştirak etlen mimar. 
ların eserlerini tetkik ederek bi. 
rinci, ikinci ve üçüncüyü seçmit
tir. 

Juri, ilk öğretim umum müdü. 
rü Hkkı Tonguç. maarif vekilliği 
başmüfettişi Dr. Celal Otman, 
nafia vekilliği mümessili Sinan 
Mimaroğlu, yüksek mimarlar· bir. 
Jjği mümes~ili Hüsnü Tümer, ~a. 
lim ve terbiye azasından Enver 
Ziya Kara]. maarif vekilli~i mü. 
fettişlerlnden Hayrullah Örs'ten 
teşl..-il edilmiştir. 

Müsabakaya iştirak eden mi. 
mar1ardan teklifini 11ı57 rumuz 
ile veren yüksek mimar Aıım 
Mutlunun eserleri ıartnameye 
uygunluk, mahalli malzeme ve 
stili gözönünde tutuş. binalarm 
cephelerini meltem ve manavgat 
riizgarlarmı alacak şekil.de tertip 
ediş. mÜe"' ·senin ~ayesine göre 
binalar"' heyeti umumiv<"sini en 
iyi ycı ·ere getiri~. yolları arazi_ 
nin tabii durumuna uyduruı ba. 
kınımdan kusursıtı bulunmuş ve 
birinci olarak seçilmiştir. 

Mimar Fazıl Arsu ve yardımcı 
Şinasi Giray'in eseri ikinciğ Mi. 
mar Necmi Ateşiıı eseri de üçün. 
cü sayılmıştır. 

Köy enstitüleri binaları için a. 
çılan müsabaka devam etmekte. 
dir. Diğer enstitülerin mlisabaka 
müddetleri şu tarihlerde bitecek. 
tir: 

:Malatya (Akçadağ) 10 ağus. 
tos l 940, Trabzon (Beşikdüzü) 
15 a~ustos 1940, Balıkesir (Sa. 
va~tepe) 24 ağustos 1940, Koca. 
eli (Arifiye) 16 eylül 1940. is. 
parta (Gönen) 14 ilkte,rin 1940, 
Kayseri (P.azarörcn) 4 sonteşrin 
1940. Kas~amonu (Cököy) 14 
son teşrin l 940. Sevhan (Düziçi • 
Haruniyc) 16 ilkkanun 1940, 
Kırklareli (Bedirli) 30 ilkkanun 
1940. Eski!':ehir (Çifteler: Mah. 
mudive ve Hamidiye) 2 sonka .. 
nun 1940. 

Bu müsabal:alarda birinciye 2 
bin. ikincive bin lira miikafat, ü. 
çüncü ,.e dördüncüye 150 şer li. 
ra zaruri masraf karşılığı verit. 
mektedir. Müsah::ka ı:artnamele. 
ri vilfıyct maarif müdürlüklerin. 
den, e:ıstitii mi.idiirlüklerinden, 
vekillik ilk öğretim umum mü. 
cHirlüği.inden ;'lhnahilir. 

Hatayın Bayramı 
(/in turalı 1 fnı·irte) 

En son olarak kUr:sUye çıkan Vali 
Sökmcn"iler ı;ok heyecanlı \'e claklka
l1trcn afüışlanan bir nutuk s!Syleml§" 
lir. Yeli. Hnta.y davasının bir tarlhı:t· 
.sini yaparak Ebedi şerı td.zinıle an
ını,ş, davayı ım,aran Milli Şctc şUk· 
rıı.nlnrını lfac!P ederek deml§tlr ki: 

"BugGn sulh içinde yn!;ıyoruz, me· 
ırudu7., mim Şefin. B. M. Meclisinin 
ve hl\kfımet!nin etrafında tek bir 
yumruk gibi topluyuz. r~ğer vatanın 
emniyeti bir gOn lılzlm de slltıha s.ı.· 

rılmamızı lcnbettirtnıo llatny da\'BSI' 
nın kahramanları olan slzlerl ön saf• 
ta bulacaktır. Eğer vatan mUılafııtı.· 
.sında bozguncu kafalar, kara nıhlar 
lmnıldamak lsterlerııe bflalnlcr iti on· 
ları oldul>ları yeree boğ'acak bUyUI< 
bir geri ordumuz mrdır. Bu ordu bil· 
yUk 'l"Urk anal:ır.ınm ordusudur. 

Bu nutuktan sonra asker, mckt<'plf, 
izci, k~.rtu. avcılar. esnaf. ve halk te
~ckkUllerlnln bUyUk geçit resmi yn.· 
pılmı!l \'e şehitliğe g!dllcrek matcm 
marşı çalınmış, nutuklar söylenerek 
hatıraları taziz olurunu~tur. 

:Uc,raslmde I~orgeneral Muzaffer 
namma. Tugbay ŞUkrU Kanatlı, Par· 
ti mll!ettişi Profesör Hasan Reşit 
Tankut, Seyhnn. Maraş. İçel, Ga7.lan
tcpten gelen h--yetıerle pek çok halk 
lıazır bulunmuştur. 

Vali gelen heyetler şerefine bir 6ğlc 
yemeği vermiş, belediye tarafmdan 
ltöy!Uler için bUyUk bir ziyafet tertip 
edllml~tlr. 

Kelkit, 28 (A.A.) - Bugün buradıı 
saat 10.15S de be§ saniye eilren ılddet• 
Jl ve G1lrUltUIU bir yer sar.ıımtııı ol· 
m111tur, haau yoktur. 

Trabzon, 21 (A.A.) - BugUn saat 
lLlS te burada dört aanlye ıUren or 
ta ılddette bir zelzele olmu~tur. Ha· 
aar yoktur. 

Lozanda başhyan 
diplamasi ananesi 

(Baş tarafı 1 irıciılc) 
Bunun için imparatorluk devrin. 
de devlet idaresinin yüksek ma
kamJ.nnr İfgal edebilecek olaıı 
•damlar sınıflara ayrılırdı. Bun. 
larclan bazrlan Alman veya tngi. 
tiz, diğer bazrlan Fran11z veya 
Ruı taraftarı olarak tanmırdı. 
Hadiselerin icabı ile devlet ida. 
resinde ıu veya bu memlekete ta. 
raftarlık temayülleri tebarüz et. 
tikçe Alm.ıtn veya lnıriliz, Fran. 
sız veya Ru~ taraftan tanınan 
devlet ricali de reımi geçit yapar. 
lardı. Osmanlı İmparatorluğu bi. 
ribirine zrd olan ecnebi siyaset 
kutuplan arasında gidip gelme. 
lcr, daha doğnı şuursuzca mÜll\4 
demeler neticesinde inkıraz bul. 
mu§tur. 

Milli Şef ismet fnönü'nün Lo. 
zan konferansında büyük, küçük 
hemen bütün Avrupa devletleri. 
nin murahhas heyetleri ile kar,r. 
la~ınca ilk iıi İmparatorluk ida
reıinin inkrrazına ıebep ola11 bu 
macera siyasetini terketmek ol. 
mu§tur; her devlete kal'§l aç1k, 
dürüst 'bir kalb ile konu,muıtur. 
Bu suretle Cumhuriyet Türkiye. 
•inin diplomasi hayatmcla yeni 
an'ane kurmuştur ve o günden 
bugiine kadar birçok milli mu. 
vaffakıyetlere hizmet eden bu 
ıiyasi an'ane hiç deiiımemiıti'r. 
Artık Türkiye Cumhuriyetinde 
Alman veya İngiliz t11raftan diye 
adam aramak beyhudedir. t, ha. 
ıında bulunan veya bulımmayan 
devlet adamlanmrzın hepsi de aa. 
dece Türk taraftandır. Devletler 
arasında rekabet uyandırmak si. 
yaseti de artık Türkler için bahis 
mevzuu değildir. 

Naarl ki, bugün Türkiye lnıil
terenin resmen müttefikidir; fa_ 
kat memleketimizin bir taarruz. 
dan korunması ile lngilterenin 
Yakın Şarktaki menfaatlerini te. 
lif eden bu ittifak ltalyanm har. 
be girmesinden sonra bile bey. 
nelmilel herhangi bir sarsmhya 
mahal vermemiıtir; hatta Alman 
D. N. B. ajanımm ne!rettiği ve
sikalar bile Türkiyenin aleyhinde 
olmaktan ziyade harici siyaıetin. 
deki dürüstlüğünü göstenni§tir. 
itte Avrupa memleketlerinin mis
li görulmemi! bir harp felaketi 
iı;inde kıvrandığı bugÜnlerde 
Türkiyenin bir dünya cenneti ol. 
ması bu güzel siyıuetin mesut bir 
eseridir. 

Lozan giinünün yddönümünü 
kutlarken bu hakikati tebarüz et_ 
tirmeyi Cumhuriyet Hükumetine 
karşı bir minnettatlık va:ı:ifesi 
biliriz. 

ASIM U~ 

Şikayetler: 

Nuruosmaniye Medre· 
sesi tamir edilmeli? 

AksaraJda. fiPmalJlll'8 mAhallali 
J>clt.er emini sokağı numara 10/1 te 
oturan l\I. ıretJıJ llbaldtln ,u mek· 
tubu aldık: 

Son gUnlerde o\·kar umum mli· 
dUrıııgunUn ecvaml \'C meb:m!i bay
rlycnin ,>cnlden lnr.n cdllmck dcr<'ce
sinee tıtmlr ctlllmek suretiyle ıhyn 
c,ııımeklo olduğu şUkrnnla g8r1U· 
mektecltr. 

Şimdiye .kacl:ır }Üzde 
0

üc faizli i 

harp bonoları satışından 300 mil -
ı·on, l.a.;:ırrur vesikalarından ve 
müdafaa bonolarından 250 milyon 
ı·e }:üzdc iki buçuk faizli yeni tı:a";p 
bonolarından 110 milyon elde et
tik. 

Maliye nazırı, sözlerini ş~ le bi
tirmiştir: 

Dungarvan.dan :Vexford'un ce. 
nuhuna kadar elli mil kadar me. 
safe üzerinde Irlanda sahilleri a. 
çıkları maynlanmıştır. İngiliz 
sahfli lboyunca da, Barnstaple ko. 
yundan Padstoxw ve NewQ.uaya 
kadar 35 mil mesafe üzerinde 
mayn tarlatan vücuda getir~ 
tir. Saint _ George kanalının or. 
talarına doğru, mayn tarlasr elli 
mile kadar genişlemekte ve mü. 
vazi hatlar balinde Irland:t ıser. 
best devleti kara suları kıyısına 
kadar devam eylernelttedir. Bu 
mayn tarlaları, gemilere, bu nok.. 
ta;da, Irlanda denizine veyahut 
Bristol boğazına girişi teMikeli 
ibir hale sokmakta ve IrlanCla ser. 
lbest devleti sahilinin .bu kısmını 
tecrid eylemektedir. Bir geminin 
FaJmouthden Bristola &itmesi i. 
çin, Irlanda serbest devletini ve 
Şimali Irlandayı dola~ması lazım. 
gelecektir. 

ingiUere Çekoslo
vakyayı tanıdı 

B. IIııl nııtkunnıı sonunda şıı l>e
~·anatıa buhınınustur: 

.\ıncrik:ı cıırnlııırirellcrj hiç bir 
w·re göz dikmiş (lrğillerdir. Fakat 
halihıızır heynelmilrl ''azirelin hl. 
ti tehdit C'drn lelılik<'ll'ri ı;:ürmrk. 
lrn lıcndimhi mrncılrmcyir.. Bıı 
IC>lırlitlcrt' brşı 1:ım Ye ••• ••• mii. 
dııfıı:ı leclbirlrri nlm:ık ln~n'l"vıırıın_ 

rlıı~ ız. llııgiln cerryon rlııırklr o • 
İanlıırın mrılrni~('tin lrr:ık'ki,lıırlc 
ınu,·al.:J..nt lıir inkıt:ı olrlır~ıııııı 1:ın

nr.rlı,nr111, :ı:ınıırlnıeh.lc <İc,· .. 1111 r. 
rlece~İT.. 

Akşam vali kon!lğındıı SISkmen'it!er 
tarafından muazzam bir gardenpartl 
verllml§ ve fener nla)iarı yapılmıştır. 

Sanat noktnl nazarınd'ln ecnebile
ri zı~·ıı.ret \'O tetkikine celbeden 
(Nuruosmaniye camuı yıınınd!l hu
Junan ttı.rıllre muhtaç medrest'ler 
çirkin manzara arzctmekteıllr. M'z 
kQr camlin luymetl tarlhlyesl Uı:r:
rlne akııi tesir yapacağmrlan (Nu
ruosmanlye Medl'Cscsıı nln de llı· 

miri huauauncıa e\'ka! idaresinin r.ıı· 
zarı dikkatinin celbine delAlctlerini· 
zl rica ederim. 

OnCimfizoeki m:ıll mesek:ı.r mü 
lea(ldillir ve süclür. F:ıkat "0ı;nla -
rın httiyen jkfilı:ım edilmez maıli: 
:Jl'llfte tmhtnmıı.dılttna l:rm surcUe,lti-· 
m:ıt ıodebilirz. Bir çok mcmbaJarı _ 
mız 'V:lll'ldr. Dunl:ırı lmllonacaltımız
dıın şl!J'h• Mltemcr.. 

Hıırp saahsında oldu~u ~ihi, ha_ 
ı lı miııt mnii1·e sabnsına dıı, lr • 

kilmooen yolıımuza de' am r) leıne. 
ye ve z:ırcrin nJınm:ı"ını \:t1iar he:
türlü fe<lı.ıkiırlıklnrn k::tlon ınn~ n :az. 

t H<1~tnrnı 1 1 ltıC'iılr1 
kesbi ,ere! ederim ki, lnırfll~ hUkQ
m~tl. tceıısfüı etmı,, olıı.n Çelcoıılovak 
h!ik<ımctinl tanımak ve bu hUkQmet
lt- dostane mllnaııebctlere girmekle 
bnbtlyard•r. lngilız hllkômeU, bu ta· 

melmiş lıultınııyıırıız. ntnıa•J ~n doı:a.rı \'e hallcr!ılme~ı lcabe-
Mali,·e nPzırın•n lııı nıılkııııcl:ın d•., h .. '\:r.ı m('lielrlerl mmakktıt hUlc!ı· 

'iOnr:ı. AYam l\ımıar::ı ı. lıiİl<"<"' c Ali I rıt•ın miimu•ılleri il"' nıUzllkere r.l 
muJıtclıC 'kıırnrl:ır :ılmı~lır. me~le bahtlyıı.r olact.lüır.,, 

Hariciye V ckilimiz 
.. Odemişte 

lzmir, 23 (A.A.) - Hariciye 
Vekili Şükrii Saracoğ!u bu sabah 
lııısusi bir otoravla Ödemişe ha. 
reket etmi~tir. Vekil Cdr.mİ!!tc 
bir müddet istirah<1t edecektir. 

-----o-

Şekerlemelere kurtlu 
incir konuyormut 

En:ı:ı ;ıekercilerin ııekerlemelcr 1cl· 
ne marmelt\t yerine ayçiçeğinin yağı 
alınmış posal11 rı ile kurtlu incirler 
knvclırkları ~iJrtllmii~, bunlıı.rın n\eni 
knyrıınkntnlara tanılın edilmi§tlr. 

• 

r 
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~rop dUşUndUkçe : 

Kapkara bir 
alın Yazısı 

ı istan;·bu ·ı il-k ı 

ok ·uııarında Bll .r 
y JP~TMA harbi baıladr. 

Bır taraftan Alman layya. 
releri F 
rak 1 ~;'ıız kıyılanndan kalka. 
lar· ~rı ız topraklarını dövüyor. 
ba 'd ır Yandan da İngiliz bom. ka; ırnanları, Fransayı, Belçi. 
Al 1

' H?,land~yı aıtıktan sonra 
--mal n ulkeııne bomb:ı yağdın. 
.rvr ar. 

k I C~pheler, sınırlar, çizgmz, 
• ~ csı:z:, sipersiz hava tabakalan 
~Çında ateşt~n dalgalar hnlinde 

urulup çözülüyor. 
~Yın on dördünde, bir maıal 

r.crısi gibi, beklenen lngiltereyc 
taanuz, yapılam::dı. Zaten asker. 
lcrin dediklerine bakılırsa, böyle 
bir taldırı!ın hikayesi, hayali bir 
t:ıbiyc oyunu olarak hafızalarda 
knlacak tır. 

Büyük Britanya adaları top 
nam'ılnriylc mua7.zam bir çelik 
kirJ'i ı;ibi ürpcnni~tir. Dü~man 
l;endini nereye çarparsa, orada 
hu namlılann göğsüne &Ömüldü. 
~ünü duyacak. 

Bitlerin uzun nutkuna "Hali. 
faks'' kısacık bir cevap verdi. Bu. 
g-ün:tü Jngiliz müdafaa sistemi 
tibi ima; fakat kat'i ve açık bir 
cevap. 

Zaten, şon sa\"U§ın hedefi. top. 
rah, kuru şan, ı:cref, zrucl' olma. 
dıi:ınn göre, fikir cambazlıkları. 
~.n da hacet kalmamıştır. iki re. 
l•rn, insanlığı ayrı ar.-ı anhyan 
ı· ı: uzln§malarına asin ihtimal bu. 
, u.n~n~yan iki sistem çarpı§ıyor. 
Üınnın nr clabilme:;i için· öte. 
\inin olıncsi ı:erek. Hiç ~üphe 
~·ok, ki iki t&raf da canını dİ§İnc 
'.nluırnk boğu§acak. Çok kanh 
~ıwgalN:, cenaze dağlan, tehir 
lıarııbele:ri söreccğiz. 

Fransızların elindeki buğdayla 
'Ürülcrin bütün yiyecek madde.. 
leı-inin Almany:ıya taşındığı da 
ıöycniyor. Eğer bu doğru ise, 
felaket, l'nlnız düten1erin de na. 
ı.ibi değil d::mclc. Siliı.hını elinden 
atanlnr ela öliimlcrin en acısı ve 
en nşağılı~ı olan açlıkla ölecek. 
ler .•• 

Muvaffakıyet qüzde seksen 
İstıınbnl ilk oknıı .. rındnn hu )'tl 

mezun olnn lolclırlrr· • ' '"'.iki ınik· 
tarı tc~blt edilmiştir. l.11ıilıana 
9801 1:ılehe sinnlş, bunun iS!li ü 
terrı etmiş, 1907 1 sınırın kıılmıştır. 
nu rakama güre ilk olmllıırd:ı mu. 
vııffo.kıyel )·üzdc 80 nisbctindcdir. 

Okul id:ıreJerf lnlehelt'rc dıplo _ 
malnrını te,·r.i ederken talchenin 

bundnn sonnı takip eılcrcAi mc .• \ 
lek okullarile orla ıec!risot nıiies!;e. i ...... , .............................................................................................. , ...... ı 
seteri ctrııfındo izah:ıt \"erecekler- M eflll!!!!.e 1e1 e • t 
dir. tık okullnrdıın mezun olan la· ~ r . ı 
lebclerin sanat okullarına girmc:c. ı-- f: 
ri için onlnrı teşvik edici şartlar ı Hayırlı ış takat ı 
teshil edilecek \'C bu okullıırda ken. i • • • ı 
dllcrinCj koln.rlıklnr sö~lerilcc·k'llr. i ! 

~ Cocuk Esirgeme Kurumu Ge. J 

Zineirlikuyuda 
bulunan ceset 

: nel Merkezi, "Annelere Öğüt" t 
! adh forma forma bir eser neş.1 
i retti. Yeni doğan çocuklara na. i 
İ !-al bakılacağını yazan bu kitap, İ 
: her isteyen vatandaşa parasız: 

İ gönderiliyor. Kitaoın iistündc J 
• r.eşriyat ve propaganda şubesi •• 
İ nin 19 uncu neşriyatı olduğu i 1 da tebarüz ettirilmiş. : 

Beledlye muhasebesi evrak memuru ı Eser. hakikaten bir boşluğuJ 
• doldurduğu ve hakikaten irşctt t 

S d ...., ·d ld .., ' ld İ edecek millı:cmmeliyette olduğuf a ıga aı o ugu an aşı 1 l için hayırlı bir teşebbüs mah.ı 
• sulü. Fakat şöyle bir göz gezdLf 

Cesedin ı.:iimülıncslne izin Ycrıı. f riırce içiniz sızlıyor. Halk için, •ı Bir kn~· giin ene! Zinclrlıl.:u> u. 
da Kirkor ~dında hirhtnin h:ırm:ı
nında bir rc•rr bulunmuş. teşhis 
için mor~a kal<lırılmıştı. 

Y:ıpılıın tnhklknt nctit't'Sindc ce
set sııhlblnin esl,I helcclire rchl 
Haydarın daın:ıdı 'e beledi re ıııu· 
ha">ebe i C\ rak memuru ~adık Bu. 
dak o~rtuj:;u nnı~'iılmışlır. 

r .dık Uurl.ık lıir k 11• ", r•·\"d 

ı;czinme' i':ı:ftre f'\"tlen r•' nıı~. luır. 
mıııı r>lr:ıfınrl:ı ılol:ışırken 1,ircltnhi. 
orc kalbi dıırarıık <lıi~üp ii!miiştiir. 

mişlir. •

1 
daha doğrusu fakirler için fay.

1 

Kalp Dıırmıısmdıın Ölünt dalı olması. tahsili pek az olan, 
Eskı \'irnnn ve şimdiki "Spor,. okuyup yazma bilenlerin anla. 

knlıvch:ınesinin mü<Jfiriı f;c7.ıni üc f ması lazımge1en bu eserden bir. 
gün e·n·el Asmalı mesçillc ~ikitiç 1 kaç k~lime alalım: Teşekkülitı 
ııpıırhmanındnki orla~ınc.Jo ölü bu- tbedeniye: mütaleat dermeyan, İ 
ıunmuştu. Zehirlendiği şüphesilc zehap, müptela, azalatı taazzuv, 
mor~n lrn!dırıl:ın Cezminin cescı.li kel" 1 ı 1 k : - ıme c e yanış o ara -ı 
üzerinde y:ıpıloıı olopsi sonıındn t ·ı· t t ı a... İ 
kAlp ha~tnlığmtl ılıı ··• ···~n nnla5ıl· ı t Misalleri roğaltmıyoruz. Ba. 
mış. ı;iimülmiişllır. i " i ıı tashih hıttaları da var. Netice 

Kır macılar müşkül vaziyetle 
: şu: Parasız dağıtılan bu hayır. 
i 1t .. es.eri • haz.ırlarkcn esirgenen 
i kuçük bır hımmet, ne yazık, ki 
İ Kurumun gayesini istenen §e. 
i kll~e temin etmiyor. Hiç olmaz. 
ı sa, bundan sonrakiler için bu: 
f mcs:le gözönüne alınsa. 1 
!Ullllfllltltlftt ....... ,Mltl•1t1111tlt ........ 

YAZAN~ 

-7 
Delikanlmın çehresi biraz açıldı. 

Dudıı.klnrm~an lıa§layan ince bir te· 
bessüm gözlerinin iç'n~ kadar ya· 
yıldı Ye: 

- Demek o gUnleri unutmadmız •. 
Öyle mi?. diye sordu. 

Beria bl-rdenbire hoppal~an "e ço· 
eukl:tşnn bl-r seııle: 

- A, o gUnleri unutmak mUmkUn 
mU Galip? dedi. 
Beı1ada da annesinin tu·ırlannı ve 

s!lzlerlnl hatırlatan jeat\er ve.rdı. Sa· 
mimi bir eda ile söylediği bu sözler· 
den sonra derhal clddile§U ve ml.aafi· 
rine ikram etmek lstlyen kibar ev aa· 
hlbl gibi: 

- Biraz likor Jçersjnl.z değil mı e
ft'nlllm ! d~dl. Annem bu Hkl:irU husu
r.t olo.rıık yaptırdı. 

Beria bu ııözleri 11öylerken bir ta.· 
raftan lcarJe-hleri doldurarak mlsllfir
lerlne verdi. En son kadclıl kendi.al 
\çln doldurdu ve Galibe dönerek: 

- Evimize ıuk sık uğramanız te· 
mennlsiyle, dedi. 

Ve çıplak kolu, bUtUn güzelliğlnt 
gösteren bir hareketle yukanya kalk· 
tr. Son-ra birdenbire ıı.klmıı gelml§ 
gibi: 

- B&.fk& birisinin de ~abuk dönme
.!'! oercfine, diye haykırdı. 

Doktorun karısı eli havada. ı:uıme
ğc ba§lamt§tı: 

- Sabi, dedi, t'peyce vakittir kl n1· 
oanlıııızdan bahsetmeğe !ıraat bula
mıyorduk. Onu Meta unutmut ~"bl 
idik. 

Beria mesut insanlar gibi gUlerek: 
- Hasret ne zor §eymiş, diye ce

vap verdi .. üç hafta. diye rttU. üç ay 
geçti h9.llı. dönmedi. 

SUbeyll acı acı glllerek mukabele 
etti: 

- NiJnnlm senin ı;lbi dU,Unmıiyor 
demek. GUnteriml.zln geçUğlnln far· 
kında bHe değil .• Ticaret odası hazııladığl 

raporu vekalete gönderdi 
Toprak ofısl turı:ı fı n d· ıı ı. en ' '.:. 

riııc lıuğday 'rrilnıi) en kırmacı • 
l:ır )·enlrlcıı ali'ıkaıl:ıl'lnrıı miiraca:ıt 

etmişlerdir. Bıınhır. •lrı!irmrnlcriıı 

küı:ük fınıılanı kredi nc:ır:ık m:ıl 
vcrenıiycccklcrlnl. kf'nıHterlnln c''· 
''elılcn fırınlnrıı nı:lıkları krcrlilı•r 

toıı:.ıkalı lıitırmiştir. Ketir.cllc kır
nıncı c~nnfınııı men·u<ll~ et ine ih· 
tiyac görülınü~liir. Giinkii fırıncı • 
lar:ı ıfoğrud:ın ı\oQ.ru\"n ı!cilirmcn. 

ier mal Yer e ıl:ıhi bunun idıi hir 
yeni ll·~kilfıl 'ikıalc setirıncğc ıncc 

bur ofa('akl:ırı '"r. h11 dcf:ı dıı kır. 
macıların nıJ\ı,;ıarı ıııııl:\\·no;~ıllık 
ürretini cle;:!irıııcnlerin :ıl:ıC'ağı ıın. 
lnşılmı"'tır. \"a7.iyel raporl:ı H~kl\le
ıc bilrlil'llnıişlir. 

Tüccarlar Alman
ya ya ınal ihracına 

hazırlaniyoi' · 

Beria gl:izlerinl annesine dikU. BI· 
raz ıa§Irmııt ve darım bir eeıltt cevap 
verdi: 

- Xiçln böyle söyliiyorsun, an. 
ne? Za\'allı ni~nnlınn gittiği l'crlcr· 
de serbest bırakmıyorlar ki. Davet 
da\"el fıı;tüne ... Tanınm15 bir :spor. 
cu tılınnk r:ıl1:ıt srr:ıh:ı\ cdememe'k 
gibi lıir ~ry .. 

Sil he) la a\alıi lıir liare\:etle başı
nı ılOndiirılii: 

yüzündrn mühim mikl:ırda alacak. 
lı olcluklıırını. e~cr i"'lr.rinr devam 
edemezlerse hu ı.dncnklarını tahsil 
edemıl·cceklcrini bildirmişlerdir. 

'l'ir:ırel odıısı bu hıı•usto ~aptıiı 

- Tunmrlun lıugiiıılerrle lstnn. 
bula düncceiji iddia edilemez her 
halele ... 

- Niçin iddia euilıncsin 
- Hcri:ının ~ ilzü birdenbire şe.r-

tnnca bir sevinçle p::ırılcladı: 

ESEN 

- Turgut yarın burada, yanı ba. 
şımda bu\unac:ık. 

Annesi endişe ''c heyecanla Mlr. 
ıhı: 

- Dunu nereden biliyor.sun • 
- Ben size Turgut yarın selectk 

diyorum. İşte bu kadar . 

Sesinde çoktanberi beklcdi~i hir 
seYlncl ifade eden bir kuvl'"et Tar. 
Şimdi bu kudreti· daha iri anlatan 
tek bir cümle ile: 

- Oh, dedi. arlık geliyor: 
Doklor Beriayı taklit ederek alay 

elti: 
- Oh, artık geliyor •. Ne kadar 

ln t l ı söylü yorsnnuz. 
Doktorun .kansı sevginin ne oldu_ 

ğımu hilen hisli insa.nlnr gibi sor. 
du: 

- Demek onu bn kadar çok M· 

,·h·orsun! 
Kızın yüıü daha derin, dııha le. 

ten bir heyecanla sarsıldı: 
- Çok, doıli, anlalılamılııCa.k ka

dar çok, kelimelere sı~ınıyacak b. 
dar ~ok. 

Berianın liıı neşesini bir Uirlü 
anlıy:ımı:ran annesi garip bir he
yecanla sualini tekrarladı: 

- 'furgudun gclece!llni ncredtn 
öj{rendin Allııh aşkına? 

- :Xereden olacak .• Bütün ıa:uı. 
telttr l'Auyor. 

SüheylA sitemli bir sesle: 
- Ya ,dedi, demek oluyor ki .kı· 

:zım nişnnhsınm dönece~i haberini 
gazetelerden öğreniyor! 

Beria çok neşeliydi, bu neşe an. 
nesinin sözlerinde gizlenen bedbin 
manayı sezmesine mani oldu. Sil. 
lıeylii şimdi sözlerini Galibe dik. 
ıni~. bnkışlarllc "bu işe sen ne der
sin?,, demek istiyor gibiydi. Hal. 
lmki Gıılip JCıka.}t bir t:ıvırla l.;e>
ııuşulonları tliİılemekle iktifa cdi. 
yordu. Sühcylft, sözlerini Galipten 
ı:cvirince ıekrıır kızına sordu: 

- Turgut dönmek ütere oldu~u 
mı s:ın:ı niçin )'azma-dt dersin'l 

fleria hu anda Tur~ııdun gelişin. 
den hnşka her şeye lakayttı, an . 
nesinin bu sualine istek~iz CC\ nı 
,-erdi: 

- .ı. ·e bileyim ben! •• Her halde 

fühi kıtlıklnr, tarihlerin deh. 
~etle bahıctliklcri \•ebalıır, taun. 
lar, kolc\"illar, bu son felaket kar. 
Şıun<la, birer küçük yara halinde 
kalacRI<. Hele buna bir de kı. 
Şın acı soğuğu katılınca, Avrupa 
ÇÖie dönecek. Günlerce yüründü. 
Rii halde bir tek filiz, bir tc.k can. 
1ı rr~hluk ~örmeden yürümek la. 
~ırngelec~k. O A \"l'Upa,ki ''Röne. 
sanıı" dnnberi fikrin ''ığı, mede. 
nh·ctin beşiği olmuş, sanatiyle 
ruhlara gıdalar hazırlamı§tı. Bu. 
t!Ü l yıkılan. her gün şehir adlı 
lıir lP~t <ll\hll devrilen ülke, iıte 
bu Avrupadır. 

ihr.acah duran maddelere karşı 

Bütün ithalat ve ihracat tüc. 
carları Türk • Alman ticuet an. 
!aşmasının imzalanmasııu bekle. 
mektedir. Tüccarlar A1manyaya 
sevkcdilecek mallar üzerinde ha. 
zırlıklara başlamışlardır. Bilhas. 
sa Fransaya yalnız limited şirke. 
tin mal satmaı;ın.dan sonra ti.itli.n 
tüccarları tütün göndermeye ha. 
zırlanmaktadır. Piyasada büyük 
bir hareket görülmektedir. 

- Anne, seninle i tediğin şeye 
bnhscdcrim ki Turgut dönmek üze 
redi~ • 

Jfizum görmemiş olacaktır. Şimdi 
bann izin Yerinir. de ıddip @i)•lne. 
~·im. Y.emekten sonra 1sl:ınbnla in· 
mek i tirorum. 

- lstanbul:ı inip le ne yapac:ı.k. 
sın? 

Doğan "kreplerin ilk gıdası, a. 
rıalarının leşi imi~. Yavru akrep. 
ICl" dohr doğmaz analarına ıal. 
dırırlar ve onu yerlermi§. Zavallı 
Avrupanın da alm yazısı ba§ka 
türlü cıkmadı. O da kendi yavru. 
!arının· kurhanı ol~yor. 

Şehirde köylü ekmeği 
çıkarılması isteniyor 

HAKKI SUHA GEZGiN 

l{tsa haherler: 
---------------------• l" llın ınrıdllC'tleııhrri ıaıııircle 
l ııhııı:ın deniz~ ollarrnın Ege \'opu. 
ı u Jl.lt:ırlco;i g"ınü h:ı1'u1dan çıka -
t:ıktır. 

• • oı.)ctc Şılep s"rkrtiniıı salın 
r•lınııı:ı ı ı~i ellın ikın:ıl eclilcıne
ıııbıir. Hıınn sebep eskiden şirket 
lararıııd:ın ul·uz fi):ıla olınnn şilep. 
lerln lnıgiın çok kı) ıncllcnmesi Ye 
lııı 'ıı:r.rlcıı hılh:ı!.5a l"i Bnnkasmm 
lıı~'ll'' ;nı· fnz':ı ıı::ıra istemesidir. 

1 h ıt mur.ıknlJc 1 oml~yonıı ...-9 • 

rın lopl.ın r ık, ııeınkcnde ınnnira 
hıra ,:ıııc•laı ın:ı 'erilecek kiirı tcs: 
bit c leı:cı.tir. Aynl'a zul'cachc eş. 
) a<;ınııı hl atları fi& ıe~lıil oluna. 
• ·ıkLır. 

ikmale kalanlar için 
Halkevinde ders 

l.muıunii hall:t.Jl mltıı: 
ı O, t:ı t:ıhsil talchcleo;inden ik. 

nı 'r 1-.~ıt:ııılnrıı ıııahsu~ o:nıak üzrre 
:!!l 1,. ıııııur. t940 pauırtesi gilnü e. 
'ırniıdc ınııtcmatik. talıii ilimler, 
tarih , e rof;r,:ıfr:ı zümreleri icin 
lıırer kurs 11 çılacııklır. 

2 - Ameli olarak moıörcülük 
Ö~renmiş olanlarla yeniden bıı 1~1e.s. 
leğe inlis:ıp etmek istercnle~ ıcı~ 
l:i ıığuslos 940 perşembe sünu" e~~
llıizııe muhtelif dereceli motorcu
luk kur~ları açılacaktır. 

lkm.ıl kur lnrına de\'anı edecek· 
lerın 27 tcrnmm:n 'c moıürcüluk 
~l•r..tar111a i5lirak cdcceklcrin 10 
11~11\lo~a k:ıdnr lker ,·e-;ikn fotoğ. 
1 Rfı ile C\' lıuro!>un:ı nıüracııalları 
ti1;a ~lunur. 

lluğcl . !en çık:ın kcı.e' ;;_r 
~·nbaııcı maddelerin ihracı da IR· 
manıen durmuştur. Bu yilıden bu 
maddelerin yüı kilo unun ~20 ku. 
ruş olan fb'11tı 160 kuruşa r'ü~mrı~. 
tilr llalıa da dü~eccfii ı1a111lmakta. 
dır: 100 kilo buğd:ı~ d:ın 21 kilo ke
pek \C yabancı mnrlclc çıkmakta
dır. Gittikte stokları .artan bu 

mn :ıklcrin v:ı1ı,rt lıu)k ıd<h•r c 
denize r!iikülrregl ı1ö~ lrnıııcktedlr. 

U:ızı l.iın•clcr \ıir trdlıir o:nıak 
ilıere şehirlerde de \>ö~ ili ckmcAl 
imalini ileri sürmüşlerdir. Bu su • 
retle bu~cl.3Y l': hııncı mntlrle ı:ıknr. 
madırn ekmek haline ~el,.('ek ,.e 
ucuz ekmek inı:ıli dr·. ınuınl.iın oln. 
caktır. 

Mübadil bono 
sahtekarhğı 

jBir limon muhtekiri 
Suç üstünde yakalandı, 

tevkif olundu 
I 

Bir avukat katibi daha 
tevkif olundu 

Mübadil bonolar saht~kirhğı 
suçundan tevkif edile?. ~~hat ve 
suç ortaklarının dörduncu sorgu 
M:.dmliğincc yapılan tahkikatları 
bitirilmiş. ikinci .ağı.r cez~ mah. 
kemesi ne scvkcdılmıJler.dir · • 

Diğer taraftan geçenlcr?c Nı. 
hadın kainbiradcri lbrahım de 
yeni bir bono sahtekarlığı 'uçun. 
dan tevkif olunmuıtu. Dün de ·~· 
nı işle alakalı Kazım adında ~ır 
avukat katibi ya.kalanm:ş, • d~r
düncü sorgu hakimliğinde ıstıç.. 
vap edildikten sonra tevkifine ka. 

rar verilmittir. 
Münakale Vekili 

/ Münakalat Vekili Ali Çet~n~ 
ya bir hafta kadar daha şehrımız. 
de kalacaktır. 

Vekil, bilhassa Kasımpaşa ve 
istinye fabrika ve havuzlarında 
yapılacak ıslahat işi etrafında a. 
lakadarlardan izahat almakta ve 
bu hususta meşgul olmaktadır. 

Altın Fiyatı 
Altın fiyatı hir miktar diışmilş ,.e 

ev,·elki siin :n:ıo kuruş iken ılii•ı 
ıtiO kuruş rı 7.erinılen nıuan1r:le )il. 

pılnuşlır. 

Dün Tünel lıaşında manavlık 
yapan Nesim Kasto;ı adında biri. 
ıitiin limonun tanesini 5 kuruşa 
aatarak ihtil:ar yaptı~ı haber a. 
ltnmı! ve tertip edilen bir cürmü 
meJbutla suç üst\in.de yakalana. 
rak adliyeye verilmiştir. 

Nulmin sekizinci asliye ceza 
mahkemesinde yapılan mı:hal:c. 
meıi sonunda tevkifine ve şahit. 
lcrin celbine karar verilmiştir. 

Diğer taraftan yedinci asliye 
ceza mahkemesince demir ihtik!i. 
rı •uçundan tevkif edilen demir 
taciri Baki Teican'ın da duru~
masına devam ~ilmiş, yazıla\\ 
tezkerelere cevap gelmediğinden 
muhakeme ba~ka bir güne bıra. 
kılmıştır. 

Gazi Terbiye Enstitüsü
ne talebe alınıyor 

Gnzi terlıi: rnstitusünün nıulıte. 
lif ~ubclcrine alın:ıcak t:ılchclerin 
imlih:ın\:ırı lıir a~usıo~tnn ıtlhnrcn 
,·il~yel ma:ırif miiılfırlüklcrindc ~ n
pılııc:ıl-.tır. Girnıck isti) rn!eriıı C'll 
~ec Lıı n~ ın sonuıı:ı koclnr ~!:ını :ı 
Yekilli~iııe muracanl etınış olm:ıln· 
l~7.ll\l 1 l ı ı·. 

Dünkü ihracatımız 

Çekya, Macaristan ve Roman. 
yaya ihracatımız artmaktadır. 
Dün bu memlekctkıs 50 bin ti. 
ralık ihracat olmuş. Çekyara' ke. 
ten tohumu, Macaristana susam 
ve Romanyaya iç fındık ı;:önderil. 
miştir. 

Askerlik ilanı 
Dt~ll;taş A d;r.rliJ.: şubesi 11dr11: 
1 - llılh·:ırlık üde\'lerlni ynp· 

rn:ık iı:in :127, a2ıı. 3:!!1 dosııınln _ 
lnrd:ın bliıı•ı ve g:ıl ri lsliım cr:ıtın 
hemen şube~ t' ııclmeleri; ı;clmi~·en. 
lr.r lı'lkkınd:ı lrnnunl muamele v:ı 
pıl:ıcn~ı. • • 

:! - Mıılınlıerc gellıkli ça\lışu 3~1 
doAunıhı hın:ıil <ıij • .\hıneılin :ıcl'lc 
şuheyc nı{irac:ı:ıtı ilfin olunıır. 

*** 
/'ııti lı rısker!i /; şııl•esi 11clr ıı: 
1 - );\ cy](ıl om t:ıı-llıinıkn ili. 

lırın·n (iiillıane. Ciıimii)~11~11 ,.c llnr
darp:ıo;.ı lıııst:ııwlcrinıle uçıl:ıc:ık 

sunü:lii y:ınlııncı hemşireler kur. 
MI kin şimdıdr.ıı ka,·ıcfrı ba<.l:rn:ı 
C3klır, • • 

2 - '.!IUO l :ışl:ırı ıır:ısıncl.ıki o. 
kur l •Uar olan b:ıyanl:ıv tercih c
dlkcr!,lcrdır. 

3 - l\ıırs m[ııhl<'li 2 lıur:uk R\· 

Jır. llenım snntlcri öğlr.ıll·n !\oıırtı 

s::ınl H len 1 i ~ c k:ııl:ırılır. 

4 -- ı.,tc-klilcrlıı ;, e~ h"ıl !1-ıo 1:ti. 
nüne" k:ıd:ır (rıını:ırıc~i ,.:iinkri h:ı. 

riç) her ,;!in ilğlcclrıı ~nnrrı :ı~krr. 

lik şulıcsi lıinarnııln kııyıl 'c kn. 
bul ıııuanıelclcrl r:ıııı':ıc:ığınıhın iki 
kıtıı n•o;ikn rotoHrııfilc nrırıı .. diı

ctnntarı hernberindc nıiirar.nntl:ırı 

ilan olunur. 

Nafia ve Maliye 
Vekilleri 

Rir müddettenb:ri şehrimizde 
bulunan Nafia Vekili General A. 
1i Fuad Cebcsoy ile Maliye Ve. 
kili Ft:ad Ağralı dün Ank;ı.ı-aya 
dönmü!'ilerdir. 

. - Ne mi yapacağım. Ye~ilkö~~ 
Berıanın ince ve ~ ıınık clcrisi fi. lcocln.S gidip lnyyare istnsyonuncla 

7.erin<leki ılcniz tır1lıırı bile sc,·inç. • Turı;udıı hckli:reccsim. :Xişanlımın 
l~ pıırılclıyor ~ilıiydi. F:ıknt nnnf!- geldi~! \lıir giinde burada ınolör 
Si k 17 ııııı ıztır:ıplı lıir lınla~IR h:ık. ranşı l"apacak değilim ya! Bu k•· 
tı ,.c sordu: dor zamanüanberi 1ıece gündür. onun 

-: Yoksa nıcklııp nıu aldııı?. tlönüşüniı Jıekli)·orum. O da heni 
Geııı,; kız IJiı· çocuk gibi ellerini iizlcmiştlr her halde. Kencti~ini 

çırptı: karşılıranlar nrasında beni de ıör. 
- Olı, lıeniııı şrker :ınneci.-;im. mck ıslcr. Ben de nişanlımı l;nrşı. 

llıık nn ı-.ı l ı:ıılıueak ncrakl:ındın. Hıı- lı~anların se\"incinc kanşmal; isle· 
yır anne mc;..lup olm:ı.clım nma, d:ı. ınez miyim'! 
ha saiU:ıın hir h:ıber nldım. - Sen lıuı;ün bir lııhaf olmıı,sun 

- n:ıh:ı sağlam bir Jı:ıbcr mi? Brrl:ı! 
. K:ıdın hıı süzleri söylerken ııc;:ı· - ~·ıı:in anneciğim .. Söylediğim 

hı)Ct 'e !.Jhırsı:r.lıkln güzlerini kır. ş~.rler hir:ız sincmıı s:ılınelerlr.t. 
ı11 ~orclı1, Beria ise hıı 11<>ahireti lıir lıcm:i)or- diye mi? 
zafer kııhkııh:ısil!! k:ı.r~ıladı: (Deııamı var) 

A MERlKA Birleşik Devletle. 

ı-inin Hariciye Nazırlan 

Ha\'r\na' da toplanara!< mutacl kon. 
feranıı1arını aktederken, Kuba 
Cumhl!rreisinin ne aöylediğini 
o~d~nuz mu? "Amerika, Medc. 
nıyetın son melceidir" diyor. 

Zavallı Medeniyeti Demek ki 
Avruradarı sürülerek Amerikala. 
r" kadar- gidecek. Onda ~on bir 
hayat imkanı bulmak üzere bov. 
nunu büküp 11ğlnacak öyle mi? 

Çarşamb . Perşemb. 
24 fem. 25 Tem. 

X 1 ~rnıı 4hıı 1 il •'•llM Ahır 
.,,,,, ,.,, 1 ,.. 81 
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son melcei 
Gariptir; milletleri ve memle. 

ketleri kav'rayan, büyü kmikyaı. 
ta i;lere girişildiği zaman,. d~~~ 
Medeniyetin mefhumu ilerı ıuru. 
lür. Medeniyet namına ne haltlar 
kan~tırılmı§; ne cinayetler .~ılen. 
miştir. O kadar ki bu herc~rç 
içinde, medeniyetin ne oldugunu 
f arkedebilmek güçtür. 

Bizim Akif de: ' 'Medeniyet de. 
digı~·n tek dişi kalını§ canavar!'' 

. " Ga d". diyerek "ilerlemı' rp ~nY~-
sını takbih ederket'I, medenıyehn 
ne olduğuna dair aynı şüphe) İ 
gösteriyordu... ' 

Bugiınkü mücadelenin bile, bir 
b:ılmna, yeni bir Avrupa Medeni. 
yeti kurmak vahimeıiyle yapıl. 
makta olduğunıı inananlar var. 
dır. 
Şu halde; Amerika ne çeıit bir 

Medeniyetin kendisine kadar ıe. 
lip sığmmasmı bekliyor? O yük. 
sek mefhumun hakiki manasının 
fedııkar hir müdafii ise, yapacağı 
iıt, Amerika kıtasınr biı- 11ğınak 
halinde muhafa7.a etmekten iba
ı-et knlmamalı. Belki buralara ka
dar gelip, tehlikede gÖf"dÜP Pde.. 
deniyetin bilfiil kuı-tarıl'?8•raa 
yardım etmelidir, diyeeeğım0· ... tR 

HiKMET M n 



!11-YAKIT 24 TEMMUZ 1940 

Yeşilkögde bir gezinti 

Şehir ve -sayliyede temizlık 
medeniyetin bir miyandn 

~'cdeniyelin bil" vasfı da hiı; şiip- / mcsiniıı lck ~clıdıi, B.ıkırkül ün \"e
hcsiz güzellik T'e lenıiıliklil". Gii- ~ilköy kııd:ır lcnıiı: olomaıııamlır. 
zel İstanbul tcm"ıli~:ııe ı;ıyıkile iti- Geçen sene \"eşil!•Ü)de Ye hu sene 
na edemedi{(i ıçın doğrusu ) nrı Lıakırl:öydc oturan lıir ı:ıı anlattı: 
medent hir lı:ıldc idi. J.iıtfi Kırcln- - Maalesef im iki semi te sıtma 
rın müeade'esi, clüelle ki lstanbula ıniic:ıılele mınlnkusma ıfahil değil. 
!Ayık olduğu ,05fı kazandıracak- llalk la ~ivrısinek!e ıııiicaılele ede
hl". Yalnız şunu da 1. il dedelim, ki mediği için bu h::ışcre her iki semt 
1stanlıulun ideal şekline kavuşnın- lı:ılkını dıı fena h:ılrJe mm:l:ırip e. 
ı iciıı seneler ,.e seneler liız.ımdır. db or. Baktrkörliiler bir kaç defa 

Sebil" pJanının tanziminde knrşıla- nlı'lk:ıd:ır rıııık:uııl:ırn ıııiiroc:rnt et • 
nan bin bir engel, bunun en lıariz nıişler. fak:ıl bir tiirlü kö)lerlni 
hir misalidir. Yalmz hu if er, hir mficodele ıııın La!rnsınn d:ılıil ettire. 
hakikati ortaya koydu: Bıın <lan ınem i~lerdir ! 
ı;onra ilahna planlı iıışıı:ı.ı yapına'... Geı:en sene Ye!'>ilkö~ de sh·risinek 
En küçük 1e olsa bir eser ynratır· olclukca \'Oİ<lu. n11 sene hemen he
ken, ilel"l)•i, hiç olmazsa bir kac men kalmamış. Bakırköy ile aynı 
asır sonrayı düşünmek lüzumunu ınınlnk:ııla olnıosın:ı. a,\·nı göl -re 
nnl:ıtıı. dcrclertlen sh·ri~inek akınına ma-

Bunları yazmaktan m:ı'k atlım, ru7. knlın:ısın:ı rajiıncıı arıırla:.i far. 
İstanbul gilil gü.ıel, medeni bir şe· kı tahkik cllfnı. Yeşilköy nahiye 
bire layık vasıfları taşıyan ,·c taşı- müdürü Ycşill•Ü) dt: ıniiınkün olan 
ması icap eden ıehir kö)lerinin her liirlü ll'ıniz!iği yaptırmış: So. 
j:tnıimiııde Jıia noktaları göz önün- k:ıl.ları su':ıtıyor, 'iiipürtüyor, çöp. 
(le !utmanın. ehemmiyetini tebariiz leri atıırıvor, sıı hiriklntileri bırak
cltinnektir. lırmıyormıış .. füıkırküyiindc ise bfi-

Busün Floryada güzel manz:ı- liin lııınları Japmıık. fazla bir kiil. 
talı kö~kJer. iÖrüyOrsak, plan. fele, \"C çok faıl:ı bir ITIP!lrıtfa ihti. 
Jı ltnreket elmenin neticesidir. <iii. ya~· hisscllirmckleılir. ı:unun da 
:ze batan inşaat ta bu endişeden u. lıir bütçe ıııc eleo;i olduğu aşikil" • 
zak kalmanın neticesi... ılır. Fak:ıı ne ohır:.a ohıın YcıılJ. 

Bir: Jldncl m~ temWilini tc. 1.üy, geçen "enc\'c nisbcllc tan'ın
lnin şehir kadarı ıiic •• )(üJ. mı~:ıcnk knıl:ır ı:iizc'lc"ıni~. lıoıuk 
felli olmıyıı.n sayfiyeler ne idare kaldırımlar IJmir cılilıniş, açık 
fımirlerinin mümkün olan. titizliği bahçeler, nr~lar dm·:ırlarla çevril. 
göstermeleridir, lstinıhat icin, öin- mi, ,.e medeni bir s:ıyriye yeri ha. 
lenme ve eı!ıha.Uerlni :.onımak iclıı llni almı~tır.,. · 
sayfiyeye tJideııler, ıchirden tok İşle bu mülııleo. Yt'şilkiiyde te
tiaş.lla bir yaşama tarzı bulmak miıli~e fazla riııyet edildiği için 
isterler. Dunu ıemia. tlmek 11ir raibet gören bir .sayfiye olabildi
horçtul". ğini, Bakırköyün de plansız in~a 

Bil" misal vermeli istiyorum: Sir. 11lzilnden şehre daha ralı;ın olma
keciden Kücükc kmcceye kadar 'de.. sına r.almen sayfiye )·cı i olama .. 
um eden lıat boyn köylerinde ev.. yqını ıöstenneklcdir. nu yüzden 
leri, aokaldarı, bahçeleri temiz, ba- Bakırköyde hAlA .kiralık evler var, 
kımı yerin.de en güzel ı;emt Ye~il- fakat Y~llköyde bir tek oda but 
köy, J\alit.arya olduğu jçin burada· ınantn fmlcAnı yok ... 
ki nler kıştan kiralanır. Şehre <la. Maamafih, Yc~ilköyü bir sene 
hıt yakrn, vesaiti daha bol, gezme içinde berkesin takdirini liazana-
yerleri, eğlence 1·crlcri Yeşilkö~·e cak derece4e 1tüzeııe.,lirmeğe mtt· 
uis.betle daha melızul ol:ın Bakırkö.. varfak olan nahiye müdürfinil de 

ün Ye~ilköy lmdar rnğbet görme. unulnı:L"nak llum.. N. :4. 

l~tl·)1•] 
24. 7 .940 Çar§amba 
7.ıo: Pı:oz-ra.n, 7.Sii: lıı!ll::lli, 8.00: 

Ajanı, b.10: Ev kadınr, S.20/8.30: lıılU .. 
zile, 12.30: I'rogram, 12.33: Mllzik, O· 
kuyaıı: Xwt..a!a. Çağlıır, 12.:50: Ajans 
haberleri, 13.0:5: Müzik, Okuyan: Az!
ze Tö=cm, 13.20/H.CO: Müzik: Radyo 
salcn orkestrası. 18.00: :Program, 
ıs.o;s: lfu:ı:Ut, t8.40: .Mllzik: Fasıl hc
yeu, Hl.lU: Konu§IDa (Drııı po11tıka 

M.:lizelcri), 1030: Mtızlk: O'c.ıya.ıı: 
Semahat ö:xıenaee, 19.!5: ı.ren\ıekl.'t 
.aat ayarı 'I• &Jaıuı, 2000: Mllzlk: O· 
:ku)·an: Mu:ı:affer Ukar, 20.Hi: Konut
ma, 20.r:o: Mfu:ll>: Zabit Sezen tara.
fmdan tlut so!ol:ırr, 20.CiO: MUzlk: Sa:-: 
eaerleri (rad:ıo kUme aazı taraf'mdan) 
1).l:S: Mü:ı:llc: :1.~o: Konu3ma., (Rad· 
"JO r~:.ctcsI}, 21.f>O: Mllzik: r.lyucU
cumhur banC:osu, 22.!:0 Memleket ııa
at ayaır, .\j.ma, 22.45: li\lz:ik: Caz· 
bancS (l'l.) 2.,.?..i/!?3.:10: Yarmkt pro
gram ve kapanı 1. 

Rafit Riza Tiyatrosu 
2' Temmuz C':ı.rşnm!::a. gUnU akpmı 

:U~dar, Doğancılar Ayparkta 
''KARMAKARIŞIK,, 

Vodvil (31 Perde 

Fransızca ders 
Orta mektep n liselerde ikmale 

kalınlara -.e Fnn11ıc:e11nt flerlet
met tstmnlere mnsatt teraiUe 
fnınsızca ders nrlllr. 

Ana edenler \'akıt mılbaaııında, 
•Fransızca Öğretmeni" ismine ,ı. 
fahen Teya tnhrıren mürıcııaı 
edebfllTler. 

1 T .. 

Femil , 

Maden .Tetkili ve Arama 
mecmuası 

Maden TeUdk ve Arama Eıı.atltU3il 
mecmuamım Temmuz 1940 Ayılı bu 
ııe!er on formayı qan zengin muhte· 
viyatla Jntıp.r etnı.lftir. 88 muhtelit 
harta, kroki ve reamt havidir. l!HO 
8ene.ıılniıı 3 11Dcl1 ve tuillnden tUbe.ttn 
20 inci ll&)'UI olan bu nUBhad& Cımı
huriyet madeııclliğtnln 1940 bldayc. 
tindeki durumu, A \.Tupa harbinin 
<.<itnya madenc:ilJ#fne olan teeirt mu· 
!a~~aı bir flkllde 13taUstıkl malQmata 
istinaden grafikler Uzcrlnde turı.h 

ve tenvir edllmiıtır. 
Mccıı:ıuamn, "Dokümantasyon,. kıa

mmda.: lladenlerde iıılllıaalln maki· 
ntte,ti:1lmes!, Kaden kömUr11Dtln yer 
altında snza tah,1U ve ltalyada pet
rol a.rarr.alan gllıl makaleler Avrupa 
madcncilJtlndeld buz ymlllkleri oku· 
yuc.ular~ arzetmektedir. 

1 1 n 
80.000 Tüı k lirası semiayeti 

"ALBERT 510N VE BIRADE. 
RI Ct.:'1 TiCARETi TURK LI .. 
MITED ~1 RKETt" nin 6 Mayıa 
940 tarihinde hissedarları tara. 
fından verilip 23 Mavıs 940 tari. 
binde tescil ve 2'.> Mavıs 9-40 ta.. 
rihinde ilan edilrri5 olan karan 
mucibince §İrkctin sermayesi 
40.000 liraya indirileceğinden 
§irkettc alacak iddiasında bulu. 
nanlann ticaret kanun~ınun 396 

ıncı maddesine tevfikan alacakla. 
nnı uydettirmck için İstanbul. 
da Çi~ekpaı:arrnda 32 • 34 numa.. 
rah şirket merkezine Cumartesi 
ve Pazardan maada her gün sa.at 
l O dan 12 ye kadar rr: üracaat 
etmeleri ilin olunur. 

"ALBERT SION VE BIRADE. 
RI C/ ."1 TiCARETi TURK LI. 

MITED ŞiRKETi'' 
.. Sallı.Jın kıymetini tak dır etlen ~ 
1 b&)'anlara lıdet zaman l:ı randa sc· ı ı 

Te seve kuPnnncağı mikropsuz • r------------,1111ııı 
ufak, yumuşak ,.e ıhhi en birin- M 1. . Meb'usan 
el mahrem lU\"alct bezleridir. ec IS•I 
En ince elbiseler altmda bile 

belli olmaz. 1293=18 7 7 
FEMİL ve BAaı 

H"r eczanede, kadın l'\cıi>erlerin
de \'e lu,·alel ınaoı:ıznlarındli 

bulunul". 

Sıhibt: ASIJI US 
Rao;ılflı~ı )'\T: VAKl1 lrnlbntı~ı 

Umıım ne:,' lyatı ıılare. eclen: 
Utffk Ahmet Stven;1tl 

4 Hakkı Tarık Us 

ı l lk Devrenin mü:a
kereleri: 

400 büyük sablfalık tıh klt.ab. 

l Her kitabcıda bulunur 
' 
·-----------------------

... 
Devlet Demiryollan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

Hanııyu katarJa.nı.a maJıııi• yoJcu tar1J'eter1 tüertndeo aatıııı.n DtJetıer 

abonemaıı katarları mUatema 11/8/940 tarihlnden IUbarea yalnıa banliyö ka· 
tarlarmda muteberdir. 

Banliyö tata.ayonıarmda tevakkutu olan ana hat trenlerine mezkQr t&rtb· 
ten ıtıbarec binecek yolculara 101 No.b tarife Uzerinden bilet aatılacaktır. Bu 
katarlara bilet.siz veya banliyö blleUerlle binen yolcular hakkında bllelaiz yu\ı. 
cu muameıcaı tatbik olunacaktır. Aboneman k&tarıan munzam Ucrete ta.bıl 

aUrat katartarındtın g:ıyrl kat.arlarda yer müsait oldufu takdirde muuber 
tutulur. (3860) (6301) 

latanbul Cumhuriyet Halk Partiaimlen: 
ıoo ve daha yukarı yataklı bir yurt yapılmatt. elvertıll Beyazıt clvarmı1& 

blnaaı olup ta kiraya vernıek istiyenlerln her a11n Cafaloflunda C. H.P. V,_ 
!Ayet merkezine müracaat etmeleri. (6361) 

Eyüp Tapu Sicil Muhafalıiınclan : 
SemU Mahalle•! •okafı doksan tahrir . 
mtıthuru kaJ?.ı N o.ar Cimi Mutaaa.rnh Deruhte tarlhl 

Eyüp Baba Haydar kilise cad. 11 Arsa Egya veledi Atam. 27 pba.n 273 
· defter 2•89 

s. 113 
EyUp Baba Hayuar kilise cad. 18 Mektep Teotile \'eledi Gurre Recep 

Boğoa 1278 
defter •i•8 
Sahile 88 

.EyUp Baba Haydar kiliıe cad. 20,22 Araa , .• hane Sebuh ve· 26/1/1320 
ledl Miksel 

E~ Baba Haydar kll!ıııo cad. 42 H&ce Egya '"eledi Atam. 24/5/1299 
Eyüp Bal.ıa Baytlar kuyu So. 10 Araa Egya. ve Kevork 10 Cemazfy111· 

evvel 1280 
11/9/1279 
15/3/1296 

defter: 22M 
ııablfe: 12,8 

BalAdıı. enafı gö!terile.n g"yri menkuller CEyUpte SUrp Egya Ermeni 
kllliıeıl 'e mcktebl mcykuratındanJ oldulu teablt edilerek lııtanbul Yakıtlar 
bqmildtirlUğilnUn 21/4/,HO tıı.rih ve 9li2 No.lı tezkcrcsllc vukubulsn talep 
Uzerine 2i62 uyılı vakıf'lıı:- kanununun '4 ncU maddesinin ikinci fıkrasına 
tevfikan ıılclllerlne 18/7/9'.0 tarih ye 303 yevmiye No . .1Ue l~aret \'erilmlftlr, 
YlDe mezkCır madde mucibince ilAn tarihinden itibaren iki yıl lçlnde dava yo. 
llle bir ı;ılna itiraz: olmadıfı takdirde kaU tuclllerl yapılacağı llln olunur. 

(32960) 

.~stanb·uı BeledJ .. vesı 
ı ı an ı a r'ı 

bk 
tentnat. 

Talunin 
lledetl 

ie711,00 3~,63 Aygır Deposu haynutmm yıllık lhU.racı tçi:ı almaeak 
37,MJO kllo yulat, 40,000 kilo kuru ot, 30.COO kilo sap ıaman 

1'60,23 109,5:? Belediye teekllltı için almacak 370 adet Bayrak. 
H6,00 'iO D:> Cerrahp&§a Hutahaneal !~in alınacak li kalem tıbbl ecza. 

Tahmin bedelleri ne ilk teminat mlktarlan yukarda. yazılı Hay..,·an yem
llrlle Tıbbl ecza vo Ba)Tak aatm ıılmmak üzere ayn ayrı açık ek.itilmeye ko· 
ırulnıUftur. fJartnanieler Zabıt ve lıluamel&t mUdUrlUğtl kaleminde görUle
ceı..tır. !hale 'l/8/940 Çarpmba C(Uıll aat H de Dalınl EncUmende yapıta.
caktll\ .,._.nla ilk teımla&t lliak'-ıa W)'& mektuplarile lbale ııtırt1l tnuay-

' "yeD saatte Daimi EncUmende bulunmaları. (63i:N) 

••• Ketlf !De I 

lleclell l.emlaat 
1948,71 ıte,15 Kadıköy KUhUrdar caddesinde yaptrnl•calc tstlnat duvar 

inp&h ' 
~2,95 150,2"4 S~ temllJlk am•lelllDlrı bulunduğu SUleym&ni· 

ye medıun•ntn tlmlrt. 
2•08,57 lSO,M ~l.ktqta Abbuat& çocuk bahçul k&,esinde yaptınıacak 

:su ıumurJutu kuJUbul infU.tr. 
1500,30 1 ı :?,o:? Belediye fen tıterl müdl1rllll11 blDumm tAmiri. 
{:5S8,08 344,l l Kıwmpqa t Oncll okul blDumm ti.miri. 

KcJif ,.e t:.Uımln bedelleri lle ilk teminat mlktarl&n yukarda yazılı in· 
p.&t vo tlmlrat s,ıeıt ayn arn açık eksiltmeye koııulmu,tur. Ktflf ve ıart· 
nameler Zabıt ve Kuamellt llılUdUrtutu ka.Jemlnde g6rtnecekUr. ı İhale 
9/8/940 CÜma gUnl1 aat H de Da.imi EncUmende yapılacakbr. Taliplerin 
ilk t.emlnat ma.kbuz veya mektupları, Uı&le tarthindeo 8 cUD evvel <()kul tl
mlr&tı tçlD Na~ ve dlfer S,Jer için Fc ifleri mlldtlrlutQne) mUracaaUa 
&1&c&klan !cıuıl ehliyet ve 940 yılma ait 'l'Scaret odası vealka.Jarile ıııaıe gü· 
ntı mua)'78D saatte Dalml EncOmende bulunmaları. (647i) 

9•0/127 1 Artbım&ya girmek iaUyealer lfbu 
Hua.ıı Kara§a oian 288 Ura ao ku· g&yrt menkule takdir edilen kıymetin 

nJf borcundan dolayı Awam BIJıa.. 7llzde y9d1 buçutu nlabeUnde pey 
rm tahtı tuarru!lllld& olup mntar ak.cm veya mllll bir bankıınm teınl
bOrcuııun temtııl laUfaa için hacm nat mektubunu vermefe mecburdur
altma almara.k b11 kere paraya çev- lar. Gayri mPnlnilUn nısfından dofan 
rtımutne karar verilen ve t&mamma müterakim vergi ve tenzl!l,ye ve ten· 
1160 lira kıymet takdir edilen Balatta vtrlye ve rtuıum dell!llye borçluya ait 
Hacı laa mahallealDde mahkeme allı bedel müzayededen tf'frtk edilecekUr. 
.akafmda eak1 31 numarah Hu&c 20 aeııellk vakıf tu•Lz bedellle ve tapu 
Efendi ve Dar1lffalak& valufiarmdan tescil masranarı alıcıya aittir. 2004 
aaf1 2:?i /1 numaralı ana, aolu lıleh· numaralı icra \'e tnM kanununun 126 
met Ali n hmall arusı, arkuı 235 ncı maddesine tevC=kıııı haklan tapu 
araa ve mahkeme ve mahkeme altı ıdclllerlle sabit olmayan tpotekll ala
caddeal ile mahdut btr bap eviD !X>rç- cakhlarla ve irtifak hakkı sahipleri· 
luya ait nıaıf hleseıl açık arttırmaya nln bu ha)(lannı ve hususile fai.a ve 
çıkanlmııtır. masrafa dt.lr olan lddlalannı ll&D ta· 

E\'111lfı: Eski tapuda 31 ve halen ::;o rihlnden itibaren 20 gUn 'çlnde eD 
belediye numaratajlı kapıoan ıı:eri kı mlliıblttlerile birlikte dairemize 
glrildlkte r.cmlnı çini antreden ara bildirmeleri 1Azımdır. Akal takdlıde 
kapuıiylc geçilir bir sora Uzerlnde bir hakları tapu slcillerlle aablt olmtyan• 
oda ve bu odadan geçfllr zemini ç1nl lar aatıf tutarının payla,mumdan 
maltız ocal:lı ve kuyulu bir mutbab hariç kalırlar. Arttırma ıartnameal 
ve bir hcll ve arkasmda zemini çfnl herk_ea taraımdan görülebilmek tızere 
bir çam:ı,ır asmıı. mahallt. 16/8/940 tarihinde icra dlvanhaneaine 

1 net knt: Btr sofa üzerinde bir yük uılı bulunacaktır. Fazla maıomat &1-
dolabı ve bir oda nrdır. mak 1.stlyenler dairemizin 940/127 nu-

2 ncl kat: Bir eota Uzerlnde bir d.,. maralı doayuma mUracaaUa l.st.edlk• 
lap ve bcll ve bir oda lle zemini çln· leri malQmatı alma.lan ...-e takdlrt 
ko bir balkon vardır. kıymet raporunu görmeleri l&xımdlr. 

Gayri m'!nkulün etraf dunrhln lılüzayedeye ifUrtk edeceklerin lfbll 
klglr iıe de dÖ§eme ve tavan mer- galTi menkule alt bUtUn malOmatı 
dlvenlcri &h~aptır. lçlnde elektrik ter- bllml' , ... öğrenmlııı addolunacaklan 
Ubatı \'ardır. Temam meııahaaı 32 lıl2 lll.n olunur. 1329:S7) 
63 metre murabb11.1 olup bundan 27 
M2 63 bina ve dl~er kısmı ı;ama§rr (' 
uma mahalli teşkil eder. 

ı ne! a~ık arttırma 26/8/940 Pazar- \. 
KAYIPLAR "' ) 

tesi gtlnU saat 10 dan 12 ye kadar le- 1340 Nlııan &)ınua lal:ıtı a:lA.h& dO· 
tanbul ikinci icra dalreıı1nde yapıla- bul ederek o zaman Erzine&nda bulu· 
ca!:tır. Verilen bedel muhıımme.n kıy· nan sekizinci kolordunun muhabere 
meUo yüıde yetmı, beıtni b~lduğu bölUğUndc ukerllğlmt yaparak tııtan· 
takdirde t':t ı;ok artttranm U3tllnde balda Orhanlye ıuııılumda ttl11lz mu
bırak:lacaktır. Altııi tokdirde son art· habere kureuna ı-elerek 1923 .senesin· 
tıranm taahhOdU baki kalmak Uzere de terhis edildim. TcrhJ• tezkeremi 
ıırttırma on beş gün cl:\ba temdit edl· 1&)1 ettlğlınden kıta.dan yen•slnl çı
tere1c 10 :J !HO tnrlhln~ müsndif Salı karacagtmdan cıki tezkerenin hUkmU 
günll ıı ~ nı mahal \'C aynı ııaatte ikinci olmadığını llln ederim. 
arttırınaııı yapııa.-ıtlc en :ıoo arttıra· Halen \"akrt matbna1111d.A o;alıpn 
nm UııtUrıC:e btra!;ıl.ıcal.tır. Dhrlılln Kıulcıa,·tııua kö;)ilnden Çlsek 

1 V AKiT, NAKiTTiR! .. 
S poraiyonfuk bir komprime ile (Su ve aletten aayri hariç!~?.!'! 
bir madde ilive etmeyi dü,ünmeluizin) 15 kuru! mukabıUP"""' 

15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve ittibalı bir eofTa 
hazırlıyabilirainiz. 

Marut ve me~hur lokantalarımızda dahi bu derece ncfiı bir 
çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Bilyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık ıebze komprimelt 
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 

şahit olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
MERCiMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat ıebze ve çor 
balık komprimelerini kileriaizde bulundurmayı ihmal etmeyin~ 

Yedek erzak: Tasarruf edilmit servet gibidir 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymet 

daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zamaı 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabıldir. Bakkallarınıı<i' 

50 ıramhk bir komprime <)/ ı 'oo gramlık bir komprimevi 
1 5 kuruştan alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tllrihi tesisi: 1915 ._ ___________ ~---.. ,,. ............................. . 
Türkiye Cumhuriyetı 

Ziraat Bankası 
KuruJuş 1 arihı: 1888 

Sermayeaı: loo,oou,ooo Türk Lıraaı 
.Şube ve Ajana adedi: 265 

'lira; v~ t: .... ,., h("r ne!.'İ bankR rrı· - ~eleleri 

t'ara oırıktırenıere 28~800 . Lıra 
• 

ikramiye Veriyor 
~lrn •ıt u~ıı :..a,.,ıuda llumharalı ve ı taı5arruf heıtapl., 

rıııılıt t'll 111 JlO llra.,.ı hulunanJ.ara RCncde ol defa ÇCkllece• 
kur'ıt Ilı• ıt~ı:-;ıd11kl ı•IA.na göre lkramJye dar;ıtalacaktır. 
• o\ı1t'• 1.11041 U...1111 •.000 Un 
• • 600 • 1.080 • 

• 
•o 

100 

• 
• 
• 

uo 
l llfl 

60 

• ... 
• 

ı.ooo 

t.000 
ı.ooo 

• 
• 
• 

lıtl • •O • C.800 • 
111r • ıo • uoo • 

UIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene lclnde 6ll 
ııradıırı ıtşağı dUşuılyenlere ikramiye ~ıktığı takdirde cır. 20 
tazlaslyle verllecektır. Kuralar senede 4 defa: 1 EylQI. 
1 Blrln<'lkftnıın. 1 MRr1ve1 Haziran tarlbtertnıte cektlef'Pktır 

J. GN. K. Ankara Jandarma 
Komiayonundan : 

Satınalma 

Bir metrcıılne otuz dokua kunıt ftyat tahmin edilen Yetmln bin metrf 
yataklık bez J. GN. K. Ankara Jandarma Batmalma Komlsyonunca =:o T-tlll 
muz 940 Salı gUnU aaat lli de kapalı zarf ek.llltmeaile almacaktır. Şartnafll' 
(137> yüz otuz yedi kuruş mukabWnde latanbulda Jandarma. Muayene .,, 
Ankarada J. Santınalma Komlıyonundan '\"erilir. NUmune komlayonda b81 

gUn görUIUr. lsteklllerln muvakkat teminat olan iki bin kırk yedi Ura ell1 

kurufluk vezne ma.J(buzu ''eya ba:ıkn(mcktubunu muhtevi kanununa goı
yuılmıf kapalı zarf mektuuplannı makbuz karşılığmda ihale gUnU ••1 

He kadar Batmalma komisyonumuza vermeleri. (6014) (3672) 

otaUarmdu Ahmet oflu 1318 do
tamJa Oemal ÇI~. 

Yenisini çıl<aracağımdn.n 

hUkmU yoktur. 

• * * fo'atila: HIH'& Hayrflddln ~ 
Gelenbevt orta okıılundan 9371938 C:ışmUezzln &0kak f9 Tahir &af&ll-

senufnde aldıfım lıclgeyl zayı ettim. (329M> 


