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'Mnooo ş~ır 1H~~~u;/ı~. H.~rici t~ca~eti
Dün Yeşilköy hava meydanın- B~b::::~:da rn ızd.e 1 n kışaf 
daki inşaatı tetkik buyurdu 

Reisicumhurumuz ismet lnönü dün Flor
Yada Deniz Kö§künde meşgul olmuşlar, saat 
on sekizde otomobille Y eşilköy civarında bir 
gezinti yapmı§lardır. l\1illi Şefimiz bu gezinti 
esnasında Yeşilköy hava istasyonunu şereflen
d'rerek teikiko.Ua bulunmuslardır. 

Reisicumhur~muz yan~ saat süren tetkik
lerinden sonra Deniz Köşküne cönmü!lerdir. 

Müesseselerin TURK - ALMAN 
idares1nde ıstıkrar tıcaret anlaşması 

Yazan: Asım U a 
Bu ~~'le l'alovayıı gltlenlrr Ata.. 

tUrkUn ı mern ~ketluıizc bıraktığı bu 
hayırlı, hal,rlı olduğu kadar gUıcı 
eseri her \'akltklndcn daha güzel 
buluyorlar. Şilphe yok ki bu mlis. 
~nn. 6? me, kllnln A \'J'Upada bile 
hır ını5lıne f~adüf etmek mümkün 
olmıyu.n YC:>lllik derxası her &ene 
cazlbeııını bir derooo· daha arthn. 
yor; nl;şı:.mlen bu çtçelıll ycfll f\le. 
mln maııznrıı ı reni.il elektrik zh'a.. 
ları ile kan:;mca hlnbir ı;cce ~a.. 
hatları Adeta gözler önünde cani~ 
nıyor· 

il Ula.sa r1ekJI 'c sörlinü.s itlbn. 
rlylc ı·cıo, a h:ı.Wnnda kimsciıin 
İnkdlrdcn başka bir diyeceği yok. 
tur : t,urada her ~Y her &ene bir 
llerl -.mc lınmlesl sa~,labmr. J<"a. 
kat l'aioYnnın ormn.nlarınd&, b:ıh. 
tel~ılnıle, tabii , e m!!.ddi glizclllk. 
lerınde göz.c çarpan bıı iyitilt, b11. 
rneyoruz nedendir d:r..cr id:ıri 
tar n , I!> 
• n arında mc,·cut değildir; hat. 
~ lıirnz ince bir tenkit göıü ile b:ı. 
b ılır a S~nıiş senelere nisbclle 

1 
u;;Un~U \azl~·et~ blrtalrnn gerile. 

1ne nlıunetleri bl!c görüle blllr· Ya. 

1 ~' 110•n bir tara..rtnu böyle r:;cldcn 
ğ ertcıncktc olnıasma nlb'1Ill'!n di. 
~r braftan gerileme alii.nıctlni 

goı;tcrınesı sebebi acaba nedendir'? 

k Bu nokta üzerinde mcrnk ede. 

dre dııran1.n.nn nll'dığt netice ı;a.. 
Ur• y 1 

1 · a O\'anm bahçeleri onrum. 
:rı Ylllardanbert J>anclcli ' l mindc 
dlr, değlısnıeyen bir milteha.'>sı!I a. 
m~ın eli ndcclir, , azlf inin tama. 
d n <'hU o1ıın bu adam m:ılycthı .. 

e l.tıl;ınıın l irml, ~1rml be~ 1~1 llc 
gecl c ~Undib, Yaıo, ıınnı tabii glL 
ze Uu• ri d · .ert, bahçeleri, onnıınları Uze. 

n e !;)alışır. 

Hatbuld l'alova otellerlntn, bsn. 
Y~larmın ldarfı51nde bu su mc,·. 
t~~ntn ~ fndr.n~rl bir Ulrlil lıs .. 

lil'ar tcmın edllcmcmlr;;tfr. }'alo. 
"~nın tıınumı idaresi iptida Deniı. 
1 ollaruıc1a ldl. Sonra. ~Jedlycyc 
~etti· Ondan sonra Denizbanka, 
e.nlıb:ınktan SıhhJye Ycki.ltıttne 

~':redlldl. Yalovanm hlaretil ı,te 
l le bir makamdan diğer ma~ 

tna lntik:ı,J ettikrc buradaki sıhhi 
~e ,ld_arl teşkuıt da mUkın:ı.dlycn 
eğ~ını~ıır. nu deği:;nıclerin neti. 

cesı olarak l"alo,·annı bahçe vo 
orman kısmmrn idaresinde görtilcn 
lnUz:aın \'e ~kemmill ehle edtle. 
memıı1tlr. 

11 
BugUn Avrupa harbinin muhte. 
r llıemleketıe.rac husule gP.Urd.lğf 

sıkıntılar kal'bıstııila memlekctinıl.. 
ün emniyet \'e huzura bJt bir ta. 
rt\fa 10Y88 edllemtyeeek bir halde. 
dlr; onun lçln giizelllktc emsali oL 
nııyan. 1'alo\"t\yı ho.klkııt(!n dilnya 
cenneU &ayablllriz. Eğer '\'alon 
blr gün layık olduğu idareyi bulur. 
:. \'e ha idarenin istikrarı da te.. 

n ohınuna faydası ~alnı:ı umumi 
8~ğtık için bayırlı ve İnsani bir mü. 
~e olmaktan lbartt katmu· 
Ayuı Z&ln&nda memleket için ka... 
:ae:ç karnağı olan bir yer olur. Ru 

efe doğnı yürümek için nklt 
kaybebnemel( llzmıdrr· 

Dün sabah Ankarada 
imzalandı 

Ankara, 25 ( A.A .. ) - Türkiye 
ile Almanya arasında 12 haziran 
tarihinde imza edılmış olan pren 
sip anlaşmasına müstenit ,.e 21 mi• 
yonluk bir mübadeleve müteallik 
kati ticaret ,.e tedi\'(; anla<:.malan 
bugün hariciye \ ek~letinde ~ ınııa e· 
dilmiştir. Anlaşmalar Türkiye na· 
ınına hariciye katibi umumisi bü· 
rilk elçi Numan Menemencioğlu 
nu!1 ve Almanya namına büyük 
~lçı eksel~s Frans fon Paı:>fnin 
ımzalarmı taşımaktadır. 

f ransa Qahihye Hazır.ı 
radyoda dedi ki : 

Fransızlar! biri
birinizi ıt .ıam 

etmeyiniz! 
Kapitalist liberal ve 

parlamenter bir rejimin 
enkazı altındayız 

lrişf, !!5 ( A.,i.) - Hovas ajansı 

lıildlriyor: 

D:.ıhiliye nazırı :.ıarke, dun · ak
~ıım ıaılyoda Fr.ııısızl:ır:ı hit:ıben 
söyleuı~i nutukt:ı. ne katlar ncı o
lur.:.a olsun hııkiJ,uıi fığn·ıııııek s3· 
o linin selıllğinl kn~ elcilik ten sonra 
demiştir ld : 

"- FeJil!;ctin :.üruli sizi şıışırllı 
\e sonra mcsulleri arodınıı. Araş. 
tınnalnr içinde kencliııi1i kııyhet. 

meyiniz. Askerlcı ~ulıu) !arı. subay_ 
lnr si\'illeri, si\'illcr uc orıluyu it. 
ham edi~ orlar. Jlcpirı it. uldnıı ıyor
~unuz. Alman orclul:ırlyle ilk le· 
masta çöken ~ey esnsen hitkin bir 
holde olan siyaı1!, ikt:s~rll Hı içli. 
mai \'nziyclllr. Kaplt:ılisl, lihcınl 'e 
parlfımenter bir rejimin enk:ııı al. 
ı ıniiayız. 

Nazır müte:ıkflıen, harp me~uııe. 
rlnden bnh~etıniş, hıınlnrın hir ~ün 
muh:ıkcme edllerC'~inl sö' lem i ş: 

"Fakat cinayt:ti tamir etmek icap 
eder.,. denıi,tir. 

Kazır, i~al altında bulunan ve 
lıulunmıyan bölı.:elerdeki Ya7.tyeti 
ıa,·sif etmiş. işıuıl :ıltıncla olmı~·an 
bölgelerde l.192.000 katlar tdçi • 
kah ve dört milyon kud:ır cl:ı Fran
sız nınıtecisl meHııt ol<lullı.:nu, hfı · 
kömelin bunların ~ trlr.rine dönme. 
terini temine ı:alışınnkta bıılunclu • 
~unu hildimtiştir. 

l'ıtarlıe hııll..l:ın mareşal Pelen·e 
itimat eımeslni Te l-'ran~ı7. aile o .. 
rağının kolkınma"ı için birle~mc -
sini isteıni~lir. 

Ririken hatalara ra~'llten, A uu
p:ıda )·eni lıir nizam dol(mak üze· 
reıllr. Fı·:ını1a hu ni7:nm:ı cinhil ol. 
malıdır. Bu nizanı. devletin olori. 
tec;j ımyesinde. mü~:ırntı hiıkiııı kıl. 
nıak !>llrelilP adole!i le'>lıı e<lt>C'ek -
tir. ltimııt erliniı. Tııril1e \rnrışan 

Alman üslerine 
416 akın yaptılar 

Son altı ay zarfında ihracatımız itha-
26 milyon lira f a~la /atımızdan 

-., • a .___. • ..... - - • ' ... .. •.. ,, "' . -
" 

,. 

fo~iltf'1'i.' <ıahillerine yerlef;tirilm.lş olan uıun 
ınenı.llll toplardan lldıii 

(Yaz?Sı 2 ncl sayfada) 

Romen Baş
vekil ve 

Hariciye Vekili 
Dun Hillerle görüştüler 

Bulgar heyeti de 
Bugün tayyare ile 
Salzburga gidiyor 

1 Bükrt§, 25 ( i\.A.) - Radoı u 
/tlıısı bilıliri11or: 

Başvekil ''e hadciye nazm yan 
larmda tJmanyarun Bük~ elçis 
r'abricius oldu~u halde bu gcc~ 
yarı .. ını 30 dakika geçe Salıburga 
l"iareket etmi~erdır. Ba~vekı ve 
hariciye nazırı garda dığcı . nazıı • 

Bir italyan 
denizaltısı 
batırıldı ~ 

Beş İtl\lyan tayyaresi de 
Tarablusgarpta 

düşürüldü 
Kahirr, '!.> (A·A.) - lngiliz ha. 

va kuvveUP.rine mensup avcı tay. 
ya.releri Trablusgarp !!nhllleri açrk. 

ı . lannda beş İtalyan a\•cı tayyare!l.i 
1 jilşilrmti§1crdil'. lngilizlerln zayia .. 
1· ~ yoktur. 
, · .l Kahire, :!:; (A·A.) - lngiliz 

ıl'hıiyc nezaretinin tebliği: 
Ufak lıir düşman hava filosu bu 

sııbah erkenden tskcnderiye iiz4'ri. 
ı.e yş.nm bombalan uluo~ta atm13 
ve az hasar yapmıştır. Bir ölü, ye. 
li y::ı.rah vardır. 

. !arla ltalva ve l\facarU.an sefirle 
ıi "e Alman elı;i1iğı erkanı. haricı 
ye memurları. Alman, İtalyan \t 

· Romen gazetecileri ve diğer şahsi • 
yetler tarafından uğurbnınışlardıı 

Ilayfada 100 Ülü \ 'ar 
Kahire, 25 (A·A.) - Röyter: 

n~IU: harp tehliği: 
Düıı Ha~·f;ı üzerine yapılan hava 

.1ücumund:ı. tahminen 100 kadar 
.Jlvil zayiatı \'ardır· 

1 • 
1 Balkıınlarda Diplcm:ı.tlk ı··ıuıll)et 

llllkreş, !',) ( A. ,\, ) - llo· 
111en Baş,·ekili Jigıırtu ile h:ırİ · 
,.,,,. ııanrı l\l:ınuilc:.ko, S:ılı. 
~rga hareketle. inden c' wl k"ı 1:1ı 
J{aro. tarafından kabul edilmişleı 
ha,•a ve bahriye nazırları da bı 
görüsmede hazır bulunmuşlardır 

1 
Dün yapı!an nazırlar toplantı 

, Dün sabah erkenden düşman 
tayyareleri IIayfoya hücum etmiş. 

..lerdir. Kersolen ve tezliç yağ bi. 
•ipnlnrı at~ almışsa da yangına 
lıh!m olunarak sirayetinin önllne 
~~ilmiştir· Asltcrce telefat yoktur. 
Diğer cephelerde işare değer bir 
lıab~r yoktur- (/ltıınmı 2 ncfrleJ 

·. 

Bir Alman 
.motor botu 

'Ç 
1 
l 

f 

İçinde 1300 Fransız 
zabiti bulunan 

Meknes ismindeki 
bir ·Fransız· 

gemisını batırdı 
1..ondra, 2S (A·A.) - Röyter: 

Geçen aene aynı müddet 
zarfında 

ithalatımız ihra
cattan 1 O milyon 

fazla idi 
Ankara, 25 (A.A.) - latati11Uk U

mum mUdilrlüfUııUn 19•0 lıaıiran ayı
na alt harici tlcareUmlz etra!mda 
verdiği r&kamlara gpre geçen ay 
lı;tnde dı§ memleketlere yapılan 15 mil· 
yon 800.•05 lira kıymetindeki ihrıı.cıı.· 
ta mukabil 6.801.•0S lira kıymetinde 
ıUtaltt yapılınl§tır. 

Böylece 19f0 yılının ilk altı aylık 
lbracıı.t yekOunu 66.8f8.817 liraya Ye 
ithalltı ise •0.8-09.5H liraya varmı§ 
bulunmaktadır. Bu llk altı aylık ba· 
ıicl ticaretimtzin lehlmlzde kaydetti· 
ğl fark lae 26.0715.2•3 liradır. 

1939 yılınm Haziran ayındaki ~ 
Ucaretıml% f8e 12.862.995 liralık ltba· 
llta mukıı.bll 7.657.257 liralık ihracat 
tan ibıı.ret idi. 

Yine 1939 se.ne&nln ilk altı aylıı 
de\Tesi :tar!mdakt ihracatıma 57 mil 
yoıı •99.f56 lira \'e ltbalA.tnnı2 ı~, 
68.30U06 liraya varnııı ve dl§ ticv 
retimiz böylece aleyhte 10.905.350 l i 
raıik bir fark ~ydetml§ bulunuyoı" 
du." 

Çek cumhurreisi 
Ben es 

Radyoda bir nutuk 
ıöyledi , Avam Kamarasında, Bahriye Na. 

zır"'!dan, l<'ranıııız gemisi ''Meknes" Londra, %.5 (A.A...) - Çekoslovllk· 
)n ne gibi Bera.it altında batırıldı ya ewnııurrdsl Benes, dUn ak§am 
~ı hakkında malumatı olup <tlmadı: raclyÔ<la ÇtkO.!llovak mlllctine hitaben 
g, sorulmuştur. • söylediği bir nutukta, mllletlnln na:ı:l-

' ler& ka.roı btılunm~a mecbur edildi~ 
Bahriye Nazırı, Alexandr ccva. taahhötlerden biç biri ile bağlı olma· 

bf n tlemi§tir ki : .. dığmı ve hiçbir !ührere veya bAmlye 
: "- Bu gtmtl, miitarcke şeraitL tAb.l bulunmıı.dığmı blldlnnl§ ve :un· 
ne tevfikan işgal altında bulunmı. ları illve eylemi§tlr: 

Y~u Fransa~·a dönmek isteyen 
~ ransıı bahriye zabitıeriylc cfra. 
dınm nakline tahsis rdilen gemiler. 

... den biriydi. Prnn11ı:ı hUkumeti mü. 
mcs~m bu efradın \·ata:ılarınn dön. 
mek niyetlerinden hab<'rdar edil. 
miş, g<'mi de tahminen 1300 zabit 
ve bahriye1iyi hamilc11 Marsilyaya 
hareket etmi§ti. Bu g<'minin bita. 
raf mahiyetini kaydetmek ü:ıere 
hususi tedbirler alınmıştı. Gemi 

( IJevnmı 'J rıclclt!I 

" - BilyUk bir mUcadele iclndeyil';. 
Bu mücadele ııonunda yeni bir Alem, 
yeni ' bir. Avrupa vUcut bulacak, ytlıl 
cumhurlyeUmtze ka\'uıacağız. Bu ye· 
nl .Alem için döğllşUyoruz, bu yeni 

.dUnynyı kazanmak l.ııUyoruz. Çek hU· 
kQmetlnln tanınmaııı n İngiliz top· 
rakİnrında tcessüsi.I, 1n~ltercde te
şekkül eden ve lngillz kardeı:lerinln 
yıı.nında devletimlzln bayrağmı bir 
kere daha tqıyan Çek ordusunun 
mevcudiyeti zafere dogru ilk adımlar· 
dır. 

sın da Jiı:uı ıu, lıirdt•nhirc mühim 
bir ımhiyet a:arl orta A\'rupa \.3 
zivctinin inkisah hakkında izahat . ~ 

vermiştir. 
Bulgar \'e S•o\'ak devlet adam 

!arının da Alman ricaline mülakı 
olmak üzere bu hafta sonunda da 
\et edilmiş otmaları· Hitlerin Bal 
kanlarda vazh·eti nazilerin fikrine 
göre tanzim etmeğe karar ,·crmi~ 
olduğu hakkında iyi mallımat ~!ar 
Dükreş mahfillerinde mevcut ıntı 
bar takviye et.mektooir. 

Türkkuşu paraşütcüleri Konyada 
mUvaff akiyetli atlayışlar yaptı 

Hiılcn~ a~ıı 'edlen ııııılılııriyel, 
son giinltrdr Tran~ilrnnyn'ıt:ı:.i ı~. 
tıklicl harekclintlc bir h:ımle ha~ıl 
etmiştir. ltnlen krnli) f'l nıüşn,·iı i o. 
lan c~ki Ba;pekil \'aiu:ı \'ohoıl, lıu 
hareketin hnı,ınılıı huhınrırnktac.lır. 

(IJnmmı ' nrtıU) 

- _1-,_, _ .-.--------------
Murat·aaba u 

Merrılekelin her 
tandaş hava 

tarafında binlerce va• 
kuıuınuna aza yazılıyor 

. lla, a kurumu paraşüı~·iileriııin 
Konyıı) ı hu ıi \ ııreUeıi ıııiiıııı.sc lıc • 
lile hnYn kııru;mı müfetli~i lay~a. 
re meydanında bir konferans Yl'. 

rerek kurınııun nıesni~i lınkkınlla 
hnlkınıızı ten,·ir etmıştir. 

l'ar:ı~ül~·ülerin üurrıya gelişleri 
aynı :-aın:ında Kon)aıln devam et. 
meklc olan aza ~aıılıııa işine kuv
,·et 'e lııı verıni~Liı. 

Yeııiıı:ıznr kö~ ü halkınıl :ı n 2ı3 ke. 
dın 1 :!G7 erkek ,·:ıı:ınd:ış kuruma ;ı. 
ın ~ azılmışlı1'. Bu ıniktnr köyün 
bü~ iik hir ekseri) etini teşkil et
mektedir. 

Bnyındır knzasıııda da merkezde 
,.c köylerdt! hulunnn halkın mühim 
bir ek eri~ eti hava kurumuna aza 
yazılnıı~ hulunmnklndır vc aza la· 
ahlıülleri arasında nydn bir lirndnn 
fnzla olanları da vardır. 

Ancak ıtıııu da 11&.\-e edelim ki 
(Devamı 2 nelde) 

Muazzez Kaptanoğlu
nun hikayesi 4 üncü 

say·f amızdadır 
rpjimdrn flahıt iri bir aıialct YC _ _ -· - -

/\onya, !!J (.t.ıl.) - 'l'urk lıııYa 

kurnnıu p~ıra~iiı~·üleri lıugiiıı cliirl 
nıoıö: lü lılr ı:ıyyure ile lıura
ya ~elıııi~ler , ·e par:ış!itle ulla. 
yış ı;ö,ırrı!Hi )·unıııışhrdır. \'nli, 
koınııton, parti ''e lın\'a kıırıımıı 

erJ.:ılnı ih' bÜ) fık bir lınlk hu Dl· 
IO\'I' ~ii~leıileriııcle h o.r. ır hıılıı11-
111~Ştarc!ır. Ha\'n kurumu IB~ ynrc _ 
cilerinin ı;nıp halinde ~:ıptıklıcrı 
ııt!:ıyı~lnr halkta ıakrlir ve he:;cı•:ın 
hi~l<'rl uyan<lırınıştır. Atlıynnlar 

orasında lıir kız tııyynrreiıııizin hu. 
Junına~ı hilh:ısrn ~adınl:ırınıııı mii 
ıeh as'iis ctmi~lir. Kıı ta) rnrE'C'İ, kn
dın k:ılnlı:ılığı larafınılan ~nrılınıs 

\'C her!>es tarafından :ı\kışlanmı~tır. 

.A.nkaru, 25 f..1.,1.J - Yerilen mn 
iiımnın .':Üre h:w:ı kurıımıınıı .):ır. 
el ımrı aza ~·nzılmnk hu..-.u..-.ıınıt ıı 
ıııemlekctin her ıaınfınrla h:ılkınıı7. 
hii) ük bir ııllıJ..ıı ı;fı~ternırkteıliı . 
Jlıı me)·nnıfa Rozcloğ:ın kına~ının 

Tiırk mill<'tirıc iislün bir hava. 
cılık varntmak nzmlle halkımızın 
havn ° kunımuna yapmakta o)du§ıı 
bu vnrdıınlar burada tnkdir '"c h:ıy. 
rnnlıkl:ı karşılanmaktadır. kardeşlil.: rejimi kuracal(ı:ı.,, 
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ingiliz hava 1 Romen. ~aşvekJI •. 
kuvvetleri ve Harıcıye vekılı 

( Ba#arat c I lrrctueJ 
LaDdra, 26 l5(A·A·) - Son tlç .,.. lJe de GörütWeeek 

ay sarfm<la lngWs hava kuvvetıt. sr.ı. 25 (A.A) R d 
rJ, .Almqya ve llUller tarafından . -1~. • • - a 01 • 
,_, eml ... tl ''"ısı bildmyor: ....- edilmekte olan m e.e er F . t hük. r._.1. . d u· .. 
üzerinde b' bombardmwı akmm aşıs wuc ının ave uze 
daıı ful& :pm.lllardır. lııliUz ha.. rine Dif\·ckıl~ J:BUrtu 'e barlcl> .. 
va t..uvvetleri ıece cUndils mWüm' naıın Ma_noiles;m 27 te~ 
aakerl ve ama! hedeflere hücum et. ~}·~~~dere!. Dı•~e ve kont Cia 
met vulfeainl deruhte etmlflerdir. no ıle göruşeceklerdır. 
Bu haı:ııUt vaal mtQWe 8ılmılar BWpr a.tvekUl Türk EIGWJ .. 
olup, mllıı.ferit tayyarelerle icra . • Görüft~ 
ed1lmJt delilc:Ur- Sof ua, 2"' ( A • .4.J - ll6> ter ajansı 

Yapılan bu bava taamaalarmdan 
mabat dllpun için hayati kıyme. 
ti olan mllhlmm•tmı mümkün oL 
duğu bdar imha etmek, ve tnıi1. 
tereye J11ı:m olant elde ettJğt h. 
va UalerlDdea ~Jdlm"70 mcbur kJ1. 
maktır· Bu 1dlcam1arla, Holanda, 
Belçika, Fransa ve Norveç illleria. 
den kalkarclt İngiltere Ur.erine va. 
si mikyasta ha\'8. böcuml&n yap. 
mak ihtimallerl çok mUtkUl kıim.. 
nııştır. 

İngiliz hava JnıvvetJerl düşmana 
bir daldlra rahat vermemektedir· 
l () ma.,ym1& 1'1 hulr'&ll arum4i, 
Almanyaya ve .Alman hava kuv. 
vetlerlnin faaliyette bulunduğu 
memleketlere karıı 416 k"1ar bil. 
yUk mlky19ta atmJu '*P'hiııtitı"· 

Hllcumlar ya.11111 kara hedefle. 
riyle iktifa ebllemlılUr· 11rt. AlmaJ1 
bahrlyellne bJ'll da ea mn yapıl 
nıqtır. Bu suretle Bk&Ddiılavyada.. 
ki pııllerine bl'll. -*-' hedef. 
lere laı.rP ve zaptetmfe oldulu 
memlllretJaodeki Uılıerf teh•llld._ 
tına brll lımden ful& lıtcum: ya. 
pılmJltD'. 

• 
58 ı ıo nMaala ı huiraa an.. 

sında olmak 11sere M bbh&r illan.. 
lar da Norft9te A.Tmınlann fMal 
ettikleri :meydıuılar, ticaret Te harp 

,.gemileri Ur.erine yapllıqtJr-

mr A,. JSI~~ 
Dlllılldll 

LlmdN, 21 (A·A·) - Myter ._ 
j&DIDllD ba"8C!hk muharriri yazı. 
}O?: 

1qlHs ve Alman hava kuvvetle. 
inin bfrlbJrlertyle daha mkr çar. 
p:ıetrklan aon devrenin ilk ayı ar. 
fmdakl zayiat bUla.Qnen lncWz ... 
·a kuvvetlerinbı mfldafuduı fala 
.r teY y&JlllUI olcluğanu ilıbat et.. 
:e'ktedif. 

Jf11dtan ııe 17 temmuz ara. 
ında neerecınen nwmJ 1fstelerde 

• ııtı rakamlar fUD}ardır: 

bildiriyor: 
Bulpr •tinin ;yann salııab 

tayyare ile Almanyaya hareket 
edeceği öğrenilmi~tir. 

Heyet BajVekll Filof ile hariciy~ 
naan fbpoftan w tadil m11elel"e"" 
rinde ihtisası oıan iki ne.-ct ft" 
murundan milteşekkildir. 
~ eepbat haberi wrildt· 

lindenberi Sofyada büyük bir dip· 
loasi faaliyeti a&terılmektedlr. 
Popof dün Kral Boris ile .uzun bir 
mülikatta bulunm\lftur. Dalla son 
ra ~1 Balkan antantı mem· 
leketJerinin T'1rkiye, Yugosla~ 
ve Yunanistan mümessillerin( ka· 
bul etmiştir. 

Romen sefiri halen hüktlmetine 
rapor vermek üzere B~ bu· 
lunmaktadlr. 

Popof, Alman \·e ltalyan elciW' 
rini de kabul eylemietir. 

Loacln, t:i (A·A·) -Roma rad. 
yosmnm haber venQIDe maru 
Romen DUll'l&n Jlprtu ve Kana. 
lle*o bqtln &fleclen IODl'a Sall. 
burp plmilJer ft Rltlerle Bmt 
Cinano tarafJDdu bllal .....,. ... 
lerdir· 

Müe 
rin idaresinde 

i tlkrar 
(lkıflara/r ı incide> 

• ....... n UerlJe .arena • 
Yalcwula~....._.... ... 
ele tatuJaııdu tMıet etmek, ae 
4lııı falu ftJa flllu aııevldılelıt -. 
tı Ye lteyetl llatıl'a pılbmık p,.e. 
.a De hareket etm17oraz. • ......._ 
im ...... ...... s.deoe .. 
feau1lr. ....... mevldlaln -
Jtlbek lclareıdal ellacle tatu idam Ue...__ ....... llle-
~...--'* 'h .. ..... 
n Te oUedar& ,..,..,. bıılar 

_..,.... ......... -J .... 
... ..,. ..... lstlWar .. "" .... 
temdlr· ASJll VI 

Nüfus sayımı hakkmda j 
Başvekilin 

valilere 
tamimi 

Aalmn. il (AA.)- Bafvekil 'bU· 
Um ~U.n ICIDdtrdltl blr tamim· 
de, önllmllzdekl tlkteırtn ayında yapı· 
lacak olan umumi niltua ıayımmm, 
i.:rumdan önce bUtl1n tefernJAtuıa 

ka4&r ıayet iUna ile lıaz.u'Wımuı 
lb.ımgelen bir ameliye olduğunu ba· 
tır!Atttlrtan sonra bu hazırbkbr m .. 
,...uıda en JWcMk ebemml7et arze. 
c~ .ı nıamarataJ 11fıpbt e!ıearaf7etle ta. 
~ ve kontrol edllmellat ve uyımrn 
tam bir muv&ffakiyet ve lnltzamla 
icra ve intacı keDdllerlnc me,·du bu· 
ıaun idare ,.tıeriniD bu lft uamt 
itina sll8termelert lUsubıu lılldirlbni§• 
Ur. 

Bir mealektaıınıız 
vefat etti 

Matbaacılık llemlnln emektarların· 
dUl Abldbı Göftl dUll veıat etmı,ur. 

-saıtayH Net\91'., matbau1nm •ahi· 
bl mtatUe 'Akm,. ••aetfflnbı dit Mhlp. 
lwfDdeD bulunan Abldla Gövel Anka· 
ra cadduiDde billm ve ıefkatl, dlj'e· 
rendlflllf. Tt mabnyetperver runett 
ile tanmmq Te berkeae kendini 8tv• 

dlrmlfU. 
Jıre f119 Jd ... b91 MDe lçtııde lflerl 

llosulmQf '"Ytal Yd,, lalmH kUçtlk bir 
mau.aafa -..... alltelDl " J&'ml" 
Janm ~ atnf17ordu .... 
... 8111Jiatllıla .. mOttselaU olm&ll 

do~ - llDlelde '"~•l Yd,. 
matlılı ı ta drrre mecbur olmat ft 
kmdlıllnl araamdaa alıp aetQrm 
.. = *"din •bmna dlarü J&tü
ta -•mu .ım111t11. 

AlıldiD Oövelba ntatı baberlıd alan 
Jcadll' Te bJIMtib&U 1leJedlJ9 nfal. 
mis Doktor Lata ıc:ar.lar 'bU laalla 
hldlle De W tıtlbdnr olmut ve 
merllllnnm ceenrılnfn matlıuat lir 
mlu ~ llJl1ı bir surette 
bldlnlaul - loabedea uılNd 
nrmfltlr. 
c- buatm ... ı ll te Cerr!Jape

f& ~ kaldınlarak S?GP" 
teki ID&k-.n mabsuauna detncdUe· 
c:elctlr. 

Gafenkonun Moıkon. 
.efirliii 

Büknt. 26 (A.A·) - Sovyetler 
Blrllğl hUkbıetınht Gatenluıea 
Koskova cJ~lllğfne tayini için ·~ 
reman Yeııa.lt oldqju blldLrilme:k. 
tedlr· 

Mkftt, 211 (.~:\.) - Ha,... A)m· 
aı bildiriyor: 

Elltl • nauıet -~ 
stoytca Tileanm ;-erln•· Londn. ..ıa-
ntlbe taylıl edUmtftlr.. • Alman hava kuvvetleri 12 bam. 

·rdmıanr 41 ava, yani cemq ı• 
•:ıyyare~ 

----------~---- --------~---

tnli]b bava kuvvetleri 69 bom. 
ba.rdmwı. 22 M'CI, )'UI eeman 91 
tayyare kaybetmltlenlfr. 

lngüia .ıayiatmd& kayıtlı 13 
bombardıman, Jepl altmda.tl Fran. 
sa tlzerinde mtıtarete.ıa akdlııdm 
IOIU'a yapılan hareklt fl!Dumda 
kaydedllmJt. 9 bombardmuuı, SbD 
din&YJ& Ulerlnde dllpıtJt, 3 bom. 
bardmwı. da Şarnhant adll:maa 
yapı1u ..a hllcum emumda dllf. 
mDttDr- Bu lllltede blr Wikllf ... 
......_ tMlrfp edilen dJiw oa tq. 
yare De Kant denlzl it 1 Nle dın, 
rtye vulfeal göı11rbn tama 
geçen ve bu 8W'6tle dilleA ~ 
avcı tq)"are61 dahil dejilcli#. -
:ık tlu munzam lqili& aylatı, ID. 

cHtere GseriJade \'8 dea.izlel'de b, 
filelere yapılan taarrmlarda ... 
yUk halarJara uğnyaıU Ollertm 
dömnlle obDa1an çot etıphell lıa1a. 
nan Alman tayyarelerlııhı acld1le 
mubyae edlllrıte pek cUz1d!r· 

Bundan llaaka Alman saylatma 
İngiliz tayyareleri taratmdan 418'. 
man hava me)'da.nlan tlzerine yapı. 
lan baskmlar elnUlllda yerde tah. 
rip edllmlt olan 12 kadar ta»'&l'e· 
niıı cJ9 tJlTtfd ieabed•· 

Lmıdra, 25 ( A•A.) - Hava ne.. 
saretl tebliğ ediyor: 

Yalmurla m4ltıeraflk bilyUk bir 
fırtma ve pyri ırıJıalt !ıava ten.t 
ti 11eticealnde buz tutmuı dlbı ak. 
laDl bombardıman tayyareleıiml, 
mı hateltltmı JtW etmiltlr· , 

Bu ıeralte rağmen Emden, v1ı.. 
helmaha.veıı ve Burg doklarına 
Vismar, Venaeiıclor tayyare fahri. 
kalanna, Borkum ve Texel deolı 
tayyare llalerine hllcum edllmJetlr· 
Tayyarelerbiı.lzln hepal aallmeıı tıs. 
luine dömnllflerdir. 

lagtlb Bava Nezaretbıln TebQI 

ı..dra, t5 (A·A·) - Hava Ne. 
zaNUaln tebUfl: 

İnlllterenin ~bl tadd •hille. 
ri ~ teyrl •ame kalll 
yapılan btr eert hücum t91ebbül,. 
leri 8ID8 'mda., bugilıı '4 dUeman 
.,, .... ~ft 
llaft dan toplarmm tarafmdaa 
dlfllı1l!mtlttb 

Bir beflncltanare de bu aa.bah 
:ftloçya .sahili aÇlklannda lngtllz 

avcı tayyareleri tarafından dUtll. J ada diter 3 tkcar pmJal o kadar 
rlllmllfltlr flıldeW lıuara UIJ'&tılmlllır k1, lmU 

• edllml§ olarak tel&kkt edlhblllrler. 
8üı Geeeü AlmuJa 'Cserlıldeld 

JlarekM 

LolMln, il (A·A.) - Hava Ne. 
zaretlnbı IMihb&rat. lel'Vili, sa1lyı 
ÇUIUDbaya 1ıaflıyan pc:e Alman. 
ya Uaerlae yapı1aa bukmlar Mil&: 
ımıda lrısillz t.ayyarelerlnbı Dor. 
nler tayyare f&brikalarma doinı. 
dan doğruya isabetler' kaydettik. 
1erild blldiımelrtedlr· 

Dornler fabrlkuınm Ventzen. 
doıf ............. biaMl u.eriDe 
bl1lk ppta dört bom!ı& dUpltlf, 
b1J1k bir yaqm çılumftır. Vaku. 
bu1uı bir lnftltk bordmıan tana. 
nlerl mlrettebatr tarafmdua çok 
}'tlbeklerde duyulmqtur. 

Gotha fıbrlb.larma plbıce, bG. 
yak atelyeler tllerine ı.betler kay 
deıfDmlt 'Ye mtlttaddlt lnflllldar vu. 
bbabnuıtur· 

VDhelm81ıaven denis teqi.lılan 
tekrar bombe.rdnnan edilmlttir· 

Rheine clvarmda bulunan Dort. 
mund • Ema yalanmda blr demir. 
yolu ilıcrindett köprtlleTe de bom. 
balar atıbnlıttır· 

TaJ')'Velerim)ıs YunHoif, Hal. 
berstadt, Aernlrerode. Schlpol, 
Ma.gdeburl', Ka.-el, Bremen, Alt.. 
lllUY ~8 Ji'rlUturt Cifarqadüi 
Aelaıtoek haft JDl)'dalll&mU el& 
bombardıman etm.lflerdir. Bu ha.. 
?ekltMnwjdfı ~e 
dlltınall. a~ araamd& mllteld. 
dit ~ Wbb11lm11ftur· 

Almaa Telllltl 

Bedin. il (A.A.) - .Alm&D ordu-
1an lıqJuımandanJıtı tebllt ediyor: 

Alman led bClcumbotıan t&rafm· 
dalı lncUterenlD cenup l&blllerl açık· 
brmda 1&PdJllJf Olan hQcum UDUID• 

da. botlardan '1ılrllt Portlan4 ~ 
cuubunda ıt bin tonluk bD,WC bir 
dOpı&D ttıccar PDdlln1 torpil De b&· 
tmnlftlr. 

BaT&JUD .mG8&1t olm•mamn• rat· 
aen .AlmUl mub&nbe tanareıert la· 
stUzleriD K&Jlf Denlstadold deD1s 
.mbakale yoluna, prk Ahlllerlae Te 
lncilteıe w lakoaaam ceaüu tutıt
abld• Jc4lD fabrikalar UMrlae hQcum. 
Ju J&PIDlll&rdlr. 

IJ'Yvelce .071eD.mlf oldutu Qaere .,.. 
m&D 17 !ıılJı ıoaa b&Ut Olan ve ı p· 
miden ibaret buluuıı blr t1c&ı1 nak· 
U,. kamu! batmlmqtır. Bundan ma· 

Ve7brlqe c:lftl'lllda Vleten tana-
re !atırtkul molım&rdnnaa e41lmlf " 
falırtlumm UÇUi ••)daamda ' tana
N lmba t4ilmlfUr. Oreat YU'IDOGtla 
ve GJucov elvarlannda da amal ~ 
.....ıere bUcWQlar yapdmqtır. lql· 
lla nakliye k&tllelerlne yapılan Jdl
C11J1ll&r eımumda lnıtııs ve A1maD 
aTCJl&rı arumda çok flcldeW haT& 
mullartbtlert cen)'&D etmlftlr. Bu 
muharebeler emamııda altı ınıuız 
tanan.a dllf8rillalftllr. 

25 Temmuz geceat dllpnaa t&JYur 
lert ylna Alaallp OSerlDde 1IGUf1u' 
)"&pllUflardlr. Bonlbalardua ımla.Telllt 
lıalarat kaydedllmemlftiı'. Dtlpıum 

dtlnkll u..ri&tmm mecmua 10 tana
re:ye ballt olmaıtur. Bwılana altm 
hava muharebeleri esnumda '" cl!Jr. 
dO de yerde lmba edllmtıttr. Altı Al• 
man t&7J&l'Ul ka""°'*'tur. 

italyada 
Et ve ekmek iatihliki 
yeniden tahdit olundu 
acıma. sa (.\.4.) - D.N.B.: ~

toe &71Ddan IU'b&rell, ttaıyada alı 
&'Gd de •t u&ılmıyacütır. D1'er ta
rattan llnıma ,... ekıMk b&raaıa· 
m .... m an~ Pemek tllen, kıbn· 
taıarda ve kQçllk otellmSe mOıtert· 
.. ~ tlmatpı 9l1kt&n da tee
alt ediJmllftlr. 

Amerikada mülhit ••· 
caklardan 200 kiti öldG 

NftJ'ork. sa (AA.) - Blrkaç 
sQadeabeıt dnam etmelc&e olan aıeak 
dalpa. Artaana, Kamu, Centabl De· 
kota, VJelDJD&' ve tlUncll'ID bir çok 
mıntakalarmda 200 ldflDln sone. 
earpmuı neUetııdnde 61meJertne •be· 
'b17et Wrmlftlr. 

TeramnetN. ıoo J'alU'en.U)l'Cl c1en
ces1a1 reçadftlr. 

Maiaki Lorcl Halifabla 
aöriittü 

IADllN, • (A.&..) - MJteria dip
Jomatllı: JIUlhan1rbdD ya'blacı cllplo
matlk IUldlllertndeD Gtnedltln• cıs. 
" bus&D lloTJ9Uer ..ıtri K&laJd, Lord 
Bautabl &i7&ret etmlftir. 

Kcm111mamn Dlltık dnleUeriDln 
1ıuı luedllerfDlD bloke ediJmQl hak· 
kmd& 24 Temmuzda veıt1an emir O.· 
rlndt cere1uı •ltllt annecUJmelctedlr. 

Manisada kurutulan 
Akpınar bataklığında 
Baraj ve bügük gazino 

merasimle açıldı 
Muıba, 2a (.\.·.\.) - Ma.ııiaa. 

nm '\"tllardanbeM mhht durumuna 
ihlıil ·eden Akpl\"ar bataklltınm ye. 
rindP. meJ(}ana getirilen baraj ve 
büyük gazino dün açılmıştır. Bu 
münaaebetl~ yapılan merulmc it. 
tırak ~den davetlilere bu gazel e. 
aerl sevinçl karııılayan Manisalıla. 
rın tak4ir ve alAkalan ara~da va.. 
timiz 21 temmuz gibi tnktllp tarL 
himizin bU,·ük bir ,,ıdönUmUne te. 
sadtıt eden bir gU~de bu glı:e? e.. 
aerlcrin ac;ılma!ından duyd~ru bU. 

Bir Alman 
motorbotu 

r '~"' tıır1111 ı ırıı "'' ı 
Fransız bayrağı çekmiı \'8 ıem.iııin 
ıtıverteai ve kenarları Fransız mil. 
il renkleriyle boyanmqtı. Gece bil. 
tün limbalan yanmakta idi· Şlmdf.. 
ye kadar gelen raporlara nazaraa 
meknes bir torpil motorbotu tara. 
fmclan durdurnlnıuı ve Grenvlç 
nat1yle diln 21.30 da hiç bir ihta. 
ra tlbl tutulmalıamn Uzerlne alet 
edilmletir· Zabittn yolculara ve 
mllrettebata, kayıklan denize in. 
dlrmek ve içlerine yerlqmek ~ 
bet 4&Jdka mllaalde verflmt'8e de 
bu mOddet arfmda Makneeln ken. 
dini tanıtmak huauıunda.kl ıayret.. 
lerine ratmen torpJdobot her .ete. 
rlııde atewtne devam etmfflir· Kek. 
neae blr torpil lııabet etml• ve 
'. ~ dakika içinde batmDJtır· 

BugUntO .Alman t~bllfi İllgilte. 
rmln cenup aahillerf aÇJttlarmda bir 
Alman seri motorbotunun 18 bin 
t.ıanhdr bOyllk bir ~ml~i torpllledl.. 
ltni itiraf etmeallle Alman yllk. 
.S kum:ındanlığmm bu gcmlnln 
batırılması meauliyetlnl kabul et.. 
tijlni ölreniyorum-

Gemintn imdat tıareti almrr a. 
Jmıau clerbal vaka mabaJUne slt.. 
meleri İngiliz gemiferlne em[r 'fe. 
rilmiftir· 

Sat klılaalmrdaa ....,.-. .....,. 
lOO e yalmı kimsenin kurtar.Jdıft. 
JU ılSylemekle bahtlyanm. 

Gayri muharip sıfatı bu kadar 
baN olan bu pınlye kartı yapılan 
bu .insafmıca ve kudl htıeumun net 
kada.r Franawn hayatına mal oldu, 
twna ~·!emek ~in daha ertendlr, 
Bununla ~raber 6JU bUktarıDm 
llg ytl.d.. bulacağmdıuı korkarmı. 

Dem harbtııl Almanlamı lwııt 
metodlarla yaptıtıarmm b1l 90D 
mlutne kurban olanlann allderL 
ne derin aempati.leriml lshar et. 
meml Avam Kamarumm arzu et. 
tlğlnden ....ı.nım." 

Avam Kamaruında 
hafi celae yapılacak 

Loaclra, il (A.A.) - IUS)'ter: 
Atlenln Avam kamaraemda haber 

.,.rc!ICiM sen. &IQmtlsdeld a.a. 10111 
Avam Kamarumda b&ricl alyuet O. 
zertae bati bir ceı. alttedUıecekUr. 

Bu& mebualara oevap TeND A.W 
f1lDlan U&n ebnlftk: 

•'Bu zamanda bu nazik mevzu Uae
rlDd• baft bir cebe aktedlTm_.. .. 
dalla mtnulwıl,yetbahlt olacatı ekle· 
rtJel taratmdaıı izhar edlJmlftlr. Baa 
ceı.e amı eden bftkamet detlldlr. Htl
Jttmet l&dece mecHlla ana.unu YI" 
rble pUrme:ye gayret elmelıtedlr. 

Anta.kyada Zelzele 
Al:talQ'a, t:s (A.A.) - Du •bah 

1.32 lh tebriınlzde 15 ıanJ.,ye süren ol· 
dukça ılddeW bir yer aaramb.lı ol
muttur. Huar yoktur. , 

Amerikadan aabn ah· 
nan tayyare motörleri 
Londra, 25 (A..4.) - Tay,.,. 

imalAlı naım Lord Beaverbruk, 
diln akşanı radı·oda 96yledlll bir 
nutukla ezcnmıe şô)·le demıttlr: 

Nezaretim leşekltnt ettilfndenbe. 
ri Amerikadan 12,155 t•n"8re nıo .. 
toril satın alınmıthr. Tayyare tpsl. 
lcrinden e.herisl lnınterede yapıl· 
makta ,.e Amerikan moı&rlerl ln
gllterede monte edlJml'ktedlr. Sa • 
tın aldıAnnıı mot6rler kunelll n 
moderndir, mot6r, tay)arenln kal. 
bldlr. Satın aldtlımız motörlcr A
merika kıla•ında uzun nitsafeler O.. 
zerinde tecrGbe edıtmı,ıır. 

Muazzam miktarda Amerika mo • 
türilnlln teslimi imparatorluk ço • 
ca.tllnntn ,.. fııbrltnhnhtlrt hN 
ve erketlerla rault'aTemet ruhunu 
tabiye edeceklir. Fakat hakiki tes. 
Ubal menabaunız, dalma oldutu Iİ• 
bf, hinat kendi evimllde , .. ptaJı -
m~ı kendi ımalltımısdır. Burada 
kendi e' imllde her ıtın ıecen "e· 
neye nazare11 daha iyiaiai, daha 
çolunu yapıyoruz. 

yük memnuniyeti üade eden bir 
ınrtul' t&~f!'· 

Bir batakhğın sıhhi mahıurlarmı 
ortadan kaldtr111alda beraber tehre 
bcı Mlolllettt mt1af ede ı.a. ae. 
rin bil" lııtlrd&t. 7frl t.emJ.ıı etmıı 
bulunan Akpınar barajına halkın 
her gün gidip gelmesini 1'olaylq. 
tmnalıc için bel~J• taratmdaa talı. 

ahı edilen otoblller •• dtlndea ili. 
haren muntazam .-eferlerine bqla.. 
mışlardır· 

AMERiKA 
devletleri 

konferansında 
Küba: dele1ruYonU mu· 
harip devletlerin müa· 
temlekeleri hakkında. 
Yeni teklıfferde bulundu 

llavanu, 2S (A.A.> - RöJter: 
~111erika dnletleri ı.un era,aınde 

Kılba det.ps7C)DD, Avrul)I nallhl. 
rlp det'lctlerlnin }'eni dllnyadakl 
mQaLenılekrleri ilıcriııe mu(Jtomtl 
bir nıllıtel"M mıand.a tealal ltaklua
da Amerikalılar lamrından yapılan 
planda ıadillt yapılmaaun telıllf et. 
m!,tir. 

K'1banın teklifine naı:aran vaz.1, 
)'et icap etıirdill takdirde mftıtem. 
lekeler muTAkkalen komtu bir deT
Jetin nezaretine teTdi edlleeelıtlr. 
Bu kom,11 devletlerin intihabı kon
ferans tarafından ıanlp edilecek -
Ur. 

Bundan ba$b bu mllstemlekeler, 
yeni bir cumhuriyet halinde tefek. 
tOJ vc)a arzu ederlerse bir Amorf. 
ka devletine ilhak edilmek tein ka • 
nr Termek husu!Janada kaUJ·en 
ıerbest olaeakJardır. 

Şimali ve Cenubi Amerltada 
"Ga)'r~Ui~ • .Mll61Mt ,.._ 
temleri lntllnl falfhdlf eden T8 

hariçten llhAm alan her 1Url0 ıe

şebbiic;e mani olmak i\'in askeri 
te<lhlrler konferAnsa \•erilen muh • 
telif projel•rde )'er olmamaktadır. 
Bununla beraber lekllOel'den biri, 
<iiplomHtik 'e kon5olo~luk mümes. 
ılllerinin hlifn<le eıtlltferf lmtiJH. 
ların tahdldini '5temekledir. 

Arjantinin tckllrleri henOı ifşa e. 
dilmem ı,ur. 

Yeni dün)·oda l nl>ancı nfifuıla • 
nn öoünll almak kin, murihhas • 
lar \'asiıtMtondn loplanmadın enel 
lkl\ıadl tedbirler dttmeyan edil· 
mlyt"Celf ıannolunınakladır. 

Amerika, Muharip De\·Jet MU... 
.Ulerlnl :>akından takip edeeek 

NeV)'ork, 23 (A.A·) - Nevyn 
Tlmee gazetesinin Vaılngton mu. 
liablrl bildiriyor: • 

Havanadaki Panamuiken koa. 
feraııaı tarafmdaıı tahripk ;rlık ta. 
allycUerlne karşı lttibuı tekllf o. 
hman himaye tedbirlerinin muha.. 
rlp devle~er:n diplomat ve komo.. 
loalan ile ticaret ajanlarııııa. fu. 
Uyetlerfnt yakından takip etmet 
g:lbt tedbirlere hasredllecefl JIJL. 
nohmmaktadu-

Bu h1111uıta yapılacak mllzüere.. 
lerin evvelce tahmin edlldllindea 
çok kısa aUrmesi muhtemeldir· 

Mekalıka beyet.bıbı reis mua'linl 
Ruben Pomero, bu heyetin Amert. 
tada A vrupahlara a.it mUat.mJ.U. 
ler berinde bir "Kollekut Amed. 
kan lfanda11" blıullble taraftar 
oldaPn1I bbu1 et:lllJttir. 

••KoUekUf 1'llÇ'lt" --1111 
bakJrmda Amerika beyet1 ile Ar. 
3'Jıtln heyeti arumda eldclt Mktal 
nazar ibUWı mevcut oldutan& da. 
ir olan haberler her ltl heyet ta. 
rafından teblp ecll1mlftlr. 

lnailterecle hUAJai ......... 
kemeler kuft11J17or 

LoG4n, U (AA.) - A.-m X... 
raaı bQkQmet aaJlblyeUerlDllL ..... 
leUlmeal v• harp mmtaıcaıarmda 1nr 
111111 mabkemeler tealal laakJmtdnlrl 
bnun ~ lçQactl ola.ınfWh 
,.,.. ko)'ID&dan kabul •tmlfUI'· Bil 
mahkemeler milli emJd1etle ıJt..,. 
acır nçian muhakeme ecSeoektlr. 

Aftla lralDaru& 1mDdaa CIDce. ... 
llDll ımbhme hWdlmlerlabı tadil • 
dll•bUecell bakkında IDIMtaldl mabal
Jardan Hervey taratmdan )'llP1U 
teldltl kabul etmlfıtr. 

Hllktmıet, tadll1n bUtllD kavlara 
tatbik edflmlyeceıtnln flmcllda ter 
Um ecllldlll ftlu1nde buhmclutuau "'' 
lıu teklifi bu ıart altmda kabul e~ 
4'flnl blldlrmlftlr. 

Bir italyan den 
altısı batırıldı 

ı •ı ltmıl r f inci 
lfaltaJaAll9 

...... 11 (AzA.) - U)-ttf: 
jlnemde-11: 

DGD sabah Kaltaya karp Ud 
.,., lef eri yapdııuftır. BiıbıJ 

- atılılUltrr· Hanarat eh 
atsdJr. Telefat vukuuııa c1alr 
yoktur. 

Bava Kuvretlerl Jlamandaab~ 
telılll' 

Külte, 21 ( A.A.) - lnılliı 
kuneUtrl kumaDdanlıjaa.an t 

J>On lngiliı lıa'H kuneated 
rafında• Bıtrdia"mn eenubund• 
lunan bii.) ük bir mllhimmat dr 
&zerine muvaffakıyetli hü 
'8PılmııtJr. Blr (ok tam 1 
kaJdedilmlt ,.. ma'fl ale\·let 
müftür. Bir infilAk neticesi bir 
po k.11mcn Berhat'a olll\Uflur. 
diatör ıllte111l11de tan·arete 
bombardımaııedarın hattlı,. 
müzaheret etmek için doıa,ı 
biiy&li bir dftfftl•n avcı bfU88l 
kal'fl)aımıfllr. Vuku bulan 
muharebesi neticesinde d&rt d 
man tayyaresi dtlımDJ Ti bir 
ıi o tadar: hasara atnmı~tır ki, 
&llne döneroedilt tahmin edl1cb 
Ur. Bombardımancılanmız ull 
aTdet et'1tlttJr. Bir aııcımıı d6n 
111lftlr. Bu tanannin son d~• 
larak hudut (berinde ,arka li 
a('tuta '6rftlmd,HJr. Kayıp 
reyi bulmak için anştannalır 
pıJmaktadır. ' -

Macaat'a Oıerinde tnıillı 
lnınt1'rl tarafından J81allan b 
kın eı;nasında Atollltorta tı 
meydam O.erinde tam bir 1 
°"'edllmlftlr. Sair ba11~r 
rinde de bnyllk hasarat ayd 
miflir. BQtftn tanarelerlmlz .,JI 
men ndt>t elmltffr. 

..... T9lılllllrl 

ltal110da bir maHal, 2S ( A.A.) 
ltaban umumt lEaraıılnnın '9 • 
marala tebllll: 

JJava fllolanmız, lstenderlye 
alz ııssn ile Hayfa petrol merketl 
bombardıman etmlılerdlr. Haıfa 
depo n tasf13·ehanelere tam f 
betler olınut Te buralarda 78 
c;ıkmııtır. 

Malla havzasında ncı fa)'JS 
rfmllfn hncumuna maruı lcllad 
mot&rlft blr lftlfllı tanareslne 
bel ''akl olmu, ve tayyare alır 
retle ......... ,.,,..mıfbt. 

ŞilRRli Arrlklda Bordia ilıeri 
düşm&Jtsn ncı tan .. rderlmlz ta 
tından ıaciz edilen bir alun te,. 
büsQ esnasında i1ç lnaUiz tana 
dü,Dmilştür. 

Şarki Arrikada ıtaPaoua llıeri 
de )apılaa bir akın teıehb6s0 elO 
aıncla bir dlifman tanare,ı düştl 
r6lmlltlür. 

TayyareJerlmli, Sudanda Gb 
reı ı~ıuronundakt depolara 
trenleri bombardıman etmişlerdir: 

Bir İtalyan tıhtelbahlrl, O.O 
avdPt elmemfşllr. 

ltal11ada bir ma1ıa1, 25 ( A.A.) 
ltalyıın ordulan umumi karanıthl 
ıarp cephf'tılndekl harekAt eınıası 
da ılrnı, ohlutı:tan raralnrdan m 
teenlren ("enlerin tttnci bir il 
alnl ne~ralmlttlr. Bu Jlate, 
nıfa anenıup S1 nbll. sabit n 
Te Ukerin ismini lbtin etmekti 
dJr. 

Diler bir liste. bu a~m 15 ine 
dar Blnpzl hududunda maktul 
IDÜ' olan süll1 aahll •ekJU ve .... 
kerill istmlerial ihtl•a etmekted 

Bulcariıtanın buida1 
mahauliu 

SofJ& il (A·A·) - Bu 11tn1 
priltand& bufday yble JtnDl 
Jdlbetf,rıde noball o1nnlfbu'· ~ 
bahar IODlarm• daim yalan .,.-_ 
murd&D dolayı mısır rekoltell ~ 
MtJr. 



;;.,..-ç.= ı içkili lokanta-! 
BıçakslZ katiller • 
--~··,..Wi'Rhiraçe. larda teftış illa .._,,,..., 1UdıJar. Çete. 

~=~--........ 
-L -1-....... raJauı .. 
- 1ılr ~ bnainnıtm il •• 8 11 d f :=:=.:~: Uskudarda · yere · e a 
:fına ~ 1Mılc111. Kendi pa. 
_._ .. _~ ~. Fakat .. 
~--. -...... •e balanı 'bemer 
•• k~llJderbda J111aıdır. hl. 
cıen ..... &ada llJJ'ada 
gle•~ huta lılr yanı oldupnu 
ııala~ ....... lar, te\ldflerle kar. ... _..,onn. 
~erde lalılldl, balonla, ka. 

tanlı fabrika rabnJerl t;lkıyor· 
Rf.lneıa lıepsbdn aHmda "selılr fab.. 
tfkasfo terldlılnl olm7onaz. Dün.. 
~ada zehir fürUruıaclaa daha kö.. 
ttt, daba tp.ç ve daha korkunç 
lıDnıenı. ld ae varf·.· 

Satbk P81iade koftuiumaz, nll.. 
fus artmunı d6rt gkle bekledltL 
llllı, 1DllU \vbp tun bir ~uurla 
ettJdlğlınb: ı.. ula gllakrile, ~u 
ıeJılr fabrtblarr, •eptmlsl ~leden 

Wkarsa yerldlr-
Kattı • ..U..1et bir öfl<e çdguılı'-'1 

iı;!nde öklirilJ'. Öfkesi geçince yap. 
bi;ma pl§nıan olur· Oldürdüi:rü de 
bir khıldlr· li.arlıanmm canından 
lı&)ka hiç bir ~'ine lialdırma... 
taıştu. 

"Eroin"' el denilen katil i§e kur. 
hanında !'il'ref, hayalyet, n~muı, 
fazllc& •&llUD& Jılo bir ~Y bırak. 
~adıktq Mnra. ıl&fta layar_ Yani 
ılrtnt'lyt'! ıdsbetle bin kere dllha 
ıaibn, bin kere daha. alç:ık n mel 
U•dur. Şu halde nasıl oluyor d; 
~&kalanaal&rm hemen hep~i, aynı 
""ton sabtkalısı dam .. ıu;Jvlc malı.. k- ... 

w ... e huıuruna çrkıyorlar~ "CL 
lla ... tt.l" .. 1 

~ uy e blr ,.u,.t ur ki bir ı,e 
re b " ' • uıuı l,Wyen bet.baht nptığnu 
n j(endl kafulyle, ya o'n ·be,, yir. 
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1 
S(!tıellk hlirri.> dh le fülcr· "-

nı Vot LI< • ...,.,_ 

1 • • uuyleJerfnden zlnd danr. 
arı sehpalar \O balt.alarfa &J. 
rılmtıttır. 

<>n.da allü _. 'e kan yok. 
~ur, diJ e zehJrİe t.edrlel öldllrenle. 

n, srrau...n deiltlyor mu yoksa.r 
Hadlamla ..thnuta uımına, 1aa 
türlü clnaycflcr, ula ıa,,k oldak,. 
ları ~kllle oor••encbnlamula.r. 
Ulr auçluna ......_ kartalmaaı 
belki pek fena bir teY değildir· Fa. 
kat ejer bu suç cemiyetin gö,·de. 
1'lnl kemiren iğrenç bir kurtsa, kur. 
tuıaa katile bedel bir cemiyet ...ıı. 
,.,luyor demektir. 

Belediye içkili lokanta ,.c gazino _ 
lann yeni tarifelerini tatbik mevki. 
ine koynh on gün olduAu halde bir 
çok müesseseler hDIA müşterilerine 
hırife sizlikten bahsetmekte, ilalk
tan roıla para almaktadır. 

Belediye rel.sJIAl hu vaziyeti ön • 
Iemek !cin 'kendi müfetti~1"rile ge
celi günclüzlil lertlşler ~aptırınakta, 
bund:ın başka kaymııkamJar da td. 
tişlerine de\-am etmektedirler. 

K:ıymnkamlıırın on günllik rapor· 
Jarı belediyeye gelmektedir. Ad:ılar 

mıntok:ısıııclıı on gün zarfında 81 
i'kili yer Ye gazino tefl13 edilmiş, 
~irmi beş gazino hakkında cez:ı 
7.:ıptı tutulmuştur. Bunlardan on lıc_ 
şi tarifelerini lıalkın göreınlyece'k
leri yere astıklarından dokuz tene. 
si çalgı buhınmadıAı zamanda çal
gılı l:ırife t:ıtbik ettiklerinden, bir 
tanesi tnrifeden f:ı:dıı p:ırıı nldı{hn. 
dan dolayı cezalandırılmışlardır. 
Hakırköyde 12 yer kontrol edil· 

miş, dokuz Hr hnkkında :zabıt tu_ 
tulnıuştur. Kııdıköydc 16 yer kon-

ilk tedrisat müfettişleri 
kadrosu hazırlanıyor 

Köy enstitülerine istan
buldan nakil yapılacak 

Maarif Veki'liği i k tedriaat u. 
mum mUdllrlilğU i~ tedrisat mü. 
fet~lerinin önUmUzdekl yıla ait 
kadrolnnnı fllmdidcn hwrlamaya 
başlamıştır. 

Bu yıl muhlelif viliı.yetlc~e açı. 
lan köy eMUlUleıi mlldllrlilklerine 
vo muavinliklcrle, terbiye ~ef1ik. 
lerine tayin edilen ilk tedrisat mu. 
fett.i§ler'.nin yerlerine ~eni enstl. 
tüden mezun elemanlar almacnk. 
tır. Mevcut müfottL5ler arasında 
diğer \'iliiyetlere bazı nakiller ya
pılacaktır. 

İstanbul ilk tcdrisııt müfelUP,lc. 
rinden Edib, Şinasi, Recep Çekiç, 
Cemal Öncel, Muharrem Karazarlr, 
Nurettin Birlz, Mustafa GUne. 

ri, Şevki Polat eMtltillerde vazife 
almI§lardır. 

Yerlerine yeni ilk tcdriaat mu. 
fettlşlerl tayin edilecektir. Bundan 
baııka maarif mtidür muavini Mu. 
vaffak Uy'angın "da l4a.n18& maaıif 
müdürlilğüne tayin edileceği IÖy. 
lenmekledir· 
Kaza Maarif Jılemorlarmm ToplaDtıa 

Şehrimiz ilk okullarmm yeni 
ders yılı ihtiyaçları etrafında gö. 
rli3mek Uzere kaza maarif memur. 
lan maarif mUdilrlüğUnde bir top. 
Jantı yapmışlardır· 

Toplantıda okulun tamirat, eıya, 
odun kömür ve kırta.aiye ihtiyaç. 
lan ~trafmda görUştilmüş, verilen 
tahsisat okullara taksim edilmiltir-

Sirkeci tren istasyonu· 
nun etrafı asfaltlanıyor 

ceza verildi 
trol edilmiş, bunlardan ikhi tarife 
httrici para aldıklarından. üçü 
~iiıde on garson iicrcti aldıkların. 
rlan, tlört loncsi çalgısız z:ııııonda 
çalgılı 1.aınıın tarifesini tatbik etıJ.k
lerinden, iiç tanesi tarirelerl görün. 
miyecek yere uhkl:ırından ceza· 
in n dı rılnı ı şlard ır. 

:Csküdıırdn 8 rer kontrol edilmiş, 
l 1 cez:ı z:ıplı tutulmıışlur. nunun 
da sebebi bir yerde nynı günde clrt 
ı:ılııt tutulmasıdır. 

Yol kesen biri 
adliyeye verildi 

ihtiyar bir kadının beti· 
biryerdelerini çalmak

tan suçlu 
i\lehmel adında biriı;i, Kuçükpıı. 

zarda oturan 60 yaşlarında Ane 
kadınm birtok beşibiryerdeı;i oldu· 
Aunu öğrenmiş; bir gece e-çine bir 
cocuk :rollamıflır. Çocuk Ay§eye: 
"- Hanım, hemen karakol" k~. 

oslun orada seni bekliyor. demiş_ 
tir. 

Ayşe büyük bir lelAşla sokaAa 
fırlamış; hu sırada kö•e başında 
bekleyen Mehmet kadını!) üzerine 
atılarak hoynundaki beşibirlikleri 
zorla koparmış Ye kncnıı,tır. 

Nih:ıyet uzun bir takipten sonra 
Mehmet yakaJannıı, vr. adliyeye 
teslim edilmiştir. Yakında ikinci a
lıır ccıada mnhakemesi görlilccelc. 
tir. 

Ağırcezada bir karar 
Se-çdiği Zeynep adındaJd genç 

kızla metres yaşıyor diye Kasım • 
paşada oturan Sürmeneli Yakuhtı 
öldürmek kaıılile dört yerinden a. 
lır surette yaralıyan AU Karuu
şan Jklnci aiır cezada görOlen mu. 
hakemesi bitirilmiş ve karan bildi. 
rilmlşlir. 

.Mahkeme Ali Karakuşun sucunu 
öldünnek teşebüsü mahi)·etinde g&r 
meyip adl yaralamak saymı,, ve 
~hi tilr a:r be; lfin bapiı eeı.. 
nna mahk6m etmlfllr. 
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YAZAN: 
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Siıh~ylanın sözü Yarıda kolrlı. 
Raciyo h:ı,Jamış, spikerin ı;csi o. 
dada akisler yapmağa bııtlamıth: 

"Allo allo! .. Şimdi size Anadolu 
ajansının iki numaralı bültenini o
kuyonım: llükreşlen lstanbula bu 
sabah hareket eden loku tay,·a
reııi ... 

Şinıdi bütün s:ılon :o;essiı radyo
")"U dinliyordu: 

"Yerden bir kac yüı metre yük. 
setir yükselmez birdenbire başı 
1.emine amut bir halde yere inme. 
Ac ba,lamışlır. Ta>·rare yere çar_ 
par çarpmaz müthl, bir alev sii. 
tunu Yükselmiştir. Tayyaredeki 
yolcular, derhal selen can kurta
ran olomobillerlle muhtelif hasta· 
nelere kaldırılmıtlardır. Fakat 
maalesef tanaredeki yedi yolcu. 
dan hiç birisini lcurıannata imkAn 
olamamıştı~. 

Bu fellket haberini dinleyenler 
korlcune bir sesaiılik icerlsinde)•. 
diler. Hele o sırada salonun kapı_ 
sına kadar ııelen Beria oldulu yer
de mıhlıınmış gibi kolmı,, renırt 
sapsan kesilmitti. Gene kız diltm•
me\ için kapının kenanna dayan· 
da. Spiker, bu facianın tatsiJAtını 
vermekte ~vam edf10rdıı: 

"Kaıo)·a uıtrayan yolculara ıe. 
lince, Berllnden lııtanbulfl ıelmek 
üzere yoJa çı.lı:aıı mühendis Erib 
S.'lliıbarh ve 94i, Felemenk harici. 
:re memurlanndın Alher Tllyers, 
Türkiye yüzme şampf}"onu TllrlJul 
Yüzer .•• 

O saniyede kapının önünde çıl. 
gın bir ses duyuldu. Salonda oldu
lu yerde donmuş gibi duran herke• 
aesln ıeldill tarafa koştu. Beria 
boylu boyunca yere serilmiş, aın 
gibi yatıyordu. Sarı c.açlannın arı
sından ince bir kan sıı1Yordu. Her. 
kesten evvel Galip genç kısın üze. 
rJne atıldı. 

ıv 

Saat bire beş var. işbaşı diidü.. 
lü keskin kellin öttü. 

Fabrika bahçesinde oturan ame
leler tembel bir kımıldanışla kalk· 
tılar, l.:ap1 önündeki insan kalaba. 
lıls bir en !çerisinde kanacalq_ 
tı. Ameleler kapı lınlinde duran 

MUZAFFER ESEN 

-- Acaba oğlana aşık mı der-
sin. 

- Neden olmasın.. Aksi takdir· 
de bu iş koloy kolay olmazdı. lı.tt. 
la bu havadisi IJk i§itliğim günler
de heninı de pek inanasım ıelme. 
di ama, ni~aolandıklannı ıuete· 
Jerde okuyunca şüphem kalmadı. 

- Bunda lnanmıyacak ne var 
cıınım. Galip sarı.l!i yabena atılır 

delikanlı mı? Nice kıılar Galip ıi
hi bir delikanlı ile e-çJenmek id• 
can atar da böylesini bulamu. 

- Dunların hepsi iyi ama- P-.t_ 
ronun kızı çok eski bir atledendlr. 
fnılliz Adil Beyin km bu, tMa 
ife#il. Halbuki Galip ne de olsa bir 
amele cocutu. senin, benim ıibi 
bir amele. Olesi vıır mı artık? Da. 
ha dün ıfimQflnü çekerek şura_ 
Jırda Jcoıothılana heplmfı hatırla.. 
nz. 

- Öyle am•, bir amele çıoculu 
neden patronunun Jasını alamann. 
Sen de galiba eski kafabsm.. DCln
ya artıık altllst oldu. Simdi halkcı
Jık var ••• Meyduıda JMtron amel.: 
yok •. Onlann her lldsi elele ""91'1Dlş 
iki insandır. 

O sırada Galibin babası jJÇJJerin 
yanına Yaklatlı: 

- Haydi çocuklar, ;iedi. Ufı bl
rakın da ayaklannııı eeuı art4. 
Sis itba~ı dftdOlllnfl duymadmıl 
pllba. 

İki Jıçi adımlarını .ıukhtf tırarü 
itleriDin batına idolra yüriirbn 
Galibin babası Tahsin de odMUJa 
&lru llidJyordu, ikinci ustabqını 
rutJadı: 

- Ben bagtiıı bulwıamıncalım· 
Sen )'O'klulamu beDl etmnsin ar
t.ık. 

Diyerek amadatının arkuını il. 
vadı. Sonra kulalıııa "Baciln ol. 
lunıla konata dnetlf,U, .dire fı
ıllcladı. Yemeli ..ııntmle beraber 
Yİ:receliı.,, 

7.tt.btrle oldttrenlert. kanun, bt. 
c;akJa \ın•anaJrdan ay1rmaz. Can 
teklPDeabı 1lZUD ririi.,ü, kaUUa 
~na, hafiflik dejll, tlddet ,..., 
•i-rMı katacak bir hal »:ıyrlmaz 

Sirkecide tren istasyonunun et. 
rafındaki yoll:ırın asfalt olarak ln
psı Münakale VekAlellnce ihale e· 
dllmi~tlr. Bir barta:u kadar mille. 
ahhlt çalışmaya başlıyacakhr. Ay. 
nı ıamanda Sirkecide işnret me • 
murunun olduAu >erden araba va. 

dan urataılanacaktır. Tremn)' ida
resi de yakın bir zamanda faali1e. 
le ıececek, bu saMı kıaa bir za. 
manda çok ıüHI bir .-kil alacak. 
br. Diler taraftan Tabim IUlno. 
sunun arkasındaki yolan da ketft 
yapılmıflır. Katran bplame ola
cak bu yol 15 bin JiraJa eıkacak· 
br. 

.-------------ıu uatabafının matrur ,.e mlltehıkkim 

Konak harada çalıpalM" için 
hin bir ıece masallanndakJ aara~. 
lardan daha ehemmiyetli bir :reı 
'dir. Bura~ı onların naıarında feliı_ 
ketin ıtnnesinc imkAn olamıyal' 
bir aaa~t yeridir. Ne .konala. nr 
'de icerhinde oturanlara ıös kaldı 
rarak bakmak caiz delildir. lıçi_ 
nin Tuitesi efendiainin kal'f191Ddı 
el ba1Ja71p yere bakmaktır. 

ını f 

b llaaa ôyle geliyor, ki kannn, ta. 
11 .nıara ı;öre yapı~ umumi 

ahkilnıa ÇC\'ftl91 ~inde kaldıkça, 
lfllalrcııere llJ'lk olduğa cezayı ''
l'elnt.> e<-ek, denlln kökUnil kazıya. 
nı 'Y""-ktır. 
• ll&cıt.eıertn huaalyetlerl, bl1511. 
Ş kaıııın tnaddclertnl doğururJa'r. 
k fi -ıehır ka~ak\"llan, bu bıra)ım 

•tlller itin de böyle ayn madde. 
:er Y•PQlah \'C her tilrlü ,.uıtaıar. 
tla 111enaleke~ 1aydıktan, herkese 

u3"11Tduktau sonra amansız bir 
~Qrette tatbike bL;larnahdır· Bir. 

M; lanetbü köprü bqmda ul1aD. 
~~ ba 'lehlrli ağı kann el. 
~~lamı 1'endlllklerlnden yokoL 
-rnu görUrtlz 

H.uuu· SURA GEZGİN -
Atış talimleri 

Bugünden itibaren Tekirdaiı ile 
~ılh·ri araSlndııkl sahilde karadan 

3 
• 0 l a ve denizden karaya topçu 

1 lış talimleri yapılacaktır. Ililtün 
·l~n ız ''csaltinln ulıilden açıkta 
ı,:c ·ıncleri bildirilmektedir. 

Haıanpqa karakolu 

1 
Ylkılacak · 

Jel aııttu rne~ dana baltan küçük 
lukklnlardan dördllniln fstimlAk 
nıuınıeıesı tanıamlanmış oldulun
~ıın hunıar 11kılm1,tır. Geri kalan. 
ar~n da muameleleri ağustos ayı 
ıar ında tamamlanıp )'lkhrılacak • 
tır: Koska lolundakl dükkanlar da 
;:

1

1
;mlAk olundukça yıktırılmakta _ 
• Hasanpaıa karakolu da bu me

~ nn tla tnallv d 
1 ,.e en alınmıştır. Duras• 
:ı Yakında Yl:ktırdacaktır. 

Fiyat murakabe komiı· 
Yonununun dünkü 

F' loplanbaı 
1 ıı-at murakabe lcomisyonu düıı 
~Plııınuş. bazı lhtlkAr şlkiıyeUeri
~1 

1 
telkflc etmitllr. Son gllnlerde 

11'1~~1\adan ıelmiş olan milbim 

1 :ı.!_arda demire flJat konulması 100&&lnda ~ıu-n •• 
rar -· ..,11&111~ur. Katl b • 
cacı -.erJlmemitUr. Manıratur:ı, ıııc. 

ek Ye flntıannın ieııblti ele gel"· 
c topJıantıya kalmıştır. 

ur iskelesine kadar olan tramvay 
yolu da tram·rny idaresi tarafın-

Temizlik ameleleri 
arasında tifo 

Finlandiya ile 
ticaret başladı 

Temizlik ıımclt:leri arasında ll· , Dün 100 bin liralık 
fo vakal:ırı görülmll~tür. Belediye tütün gönderdik 
rclsliAi bu münasebetle şubelere bir 
tamim göndermiş, ~·eniden htzme. Dün Balkıınlara ve Macaristana 
te alınacak amelelerin muhakkak 1130 bin lira .kıymetinde ihracat ya. 
tifo aşısına tabi tutulmasını, her ıı. pılmı~tır. Bu orado bilhassa Fiıı -
melenin hastalık fişinin tululnı:ısı. landiya)a Rus)a yoluyla 100 bin 
m bUdirmlştır. Aşııiız temh:llk ıı_ liralık lütün gönderilmiştir. Bu su. 
melesi çah,tırılmıyacaktır. retle Finlandiya ile ticari temasla-

Bandırma limanında 
temizlik 

nmıı ba,lamış olmalctadır. Flnlan· 
di)·ııdan bilhassa klğıt getirmek 

, mfimkündilr. Bundan lıoşb dün 
Mısıra da fütün gönderilmiştir. Ma.. 
caristan, ('.ek)a ve Rom:ınyaya Ilı. 

1stnnbul mınlnka limnn reisliği raç edilen maddeler arasında ba-
i8andırma limnnmı temizletmeğe lık, fındık, zc~1in, efyon 'Vardır. 
karar Yermiştir. nu işe yııkında 1 

baf}anacnlctır. Bundan başka l\um- ı Altın Fiyatı 
kapı mendircfılnin de Jodosn ka~t 1 . - . 
olan tar:ırı bürilk ı:ışl:ı.rla tıtkvlye .\llııı hyalları son g~nlerde duş. 
edilecektir. Bostancı feneri de Ye· mekle devam clmektedır. Dün 2150 
nilenmekkdir. kunı~a kadar inmiştir. 

Meseleler: 
Ehemmiyetaa •örünen 

mühim nolıtalar 
DUnld1 suetelerde buı .._ 

brlemelere kurtlu lnclr; muma. 
194 YwiDe ~ ktapeel an.. 
tırddılı. ~ de bu ha. 
IU8ta tedhlrJtr aldıfı yuılr idl
Bbı de birkaçmr lllvc edelim: İki 
ıtlnlOk ııdmit yemden fırma veri. 
lerek taze diye, bayat psata ve 
çikulatalar seyyar satıcılar tara. 
fmdan yan flyatma atılmakta. 
dır· Bazı semt bakkallannda sa.. 
tılan çikulataıar, içindeki ikra.. 
miye lı:~ arqtmımak üze. 
re birer birer açıldığını fark~ 
denlcr de vardır· Zaman 7.aman 
pa!lta ve çikulatalarla ıehirlenen. 
ler olduğu malümdur. Biltiln bun. 
lar, ya iır.aldekl kusurları, yahut 
baya~ları ne oluyor· 

Bir nokta daha: Şeker fiy.ıtı 
on kurııt arttıktan sonra mahal. 
lebl, suw.c; gibi gıda :maddelerine 
az teker konmaya batlaıımI§t.ir. 
Ebemmiyetalz gibi görUlen bu 
meseleleri iizcrinde durulmaya 
değer buluyo~ Belediyenin a. 
lAkadar memurları, bunların her 
birini kolayca teabit edebilir ve 
CIEalandırabllirJE..r ! 

BuradakJ reehnde Beledlymfn Ploryada yaptır. 
dığı gullıoyu aörUyorıunuz· İDl&atl birkaç ay ev. 
vel tırnamJanan ıuino ihale edibldl bulunmakta. 
dır. Bugünlerde aı;ılacaktır· ôn p1Anda eörillen 
inuaat; ~,lnlmış olan tahta kabinelertn yetine ya.. 

pt]matta olan urt 90yunma yerleridir· Elli kadar 
olan bu soyunma yerlerinin inşaatı da bıtmelc tize. 
redir. Birkaç ıeııe zarfında Floryada.ki biltiln tah. 
ta k&bineler lralhcak ve yerlerine lmetanba.ııa mo. 
dern kabineler. yapılaca'kbr. 

bllDf]an arasında birer iklter içe-
riye stnnete baıladılar. 
Ustabqının bu halini ıoren i~. 

cileroen birisi arkadaşını koluyla 
dürttü: 

- Morula bık be birader. Oltu. 
nan patronun kızına nişanlandılı 
lilndenberi ihtiyar deliştl. Nere. 
deyse ııc,·ineinden kanatlanıp uça_ 
clk. 

- Evet .. Galip talihli çocukmuş 
şüphesiz_ Vakıa okudu, yudı, ca
lıftı çabaladı ama böyle birdenbire 
lnıiliı Adil Bey ailesine damıt o 
laTertteli her halde ttkhnıfan h!J; 
geçirmezdi. 

- Delikanlının alalına hem pa· 
ra, ~em rizeJJik birdenbire ırli_ 
Terclı. Höyle i~e can kurban dofru_ 
su. Jn,.an uzaktan ııclirken sinema 
Y.Jldı:ıı sanıyor. 

- l\ız da ç()k guzel dojru~u. Ht-. 
le hız ı:ıörmcyelibP.ri bir içim su 
oJmu~ .. Babasının ölümünden son
ra kızın buralara Pt'k ayak bashltı 
Ynktu, ama şimdi sık sık uJruror. -

B 1R zamandır genclorimi&iu 
dlllnde üe mtthlm 1ahlr do. 

iafı>ı>r: "Stil, Bob Stil \f! llall. 
falaı" •. 

BaaJar üç muhtelif &an vürii.. 
JÜl1e beraber glyinl5 !feldll~rWir. 
ZunH111 IDoda.udır ! Fakat pdL 
Je kadar hiç bir moda bu kadar 
l'&l'al'b •lnwauttı· Jllç bir lp&lli 
gen~llğln bllnY"IDl bu dertt.e re: 
Aada 11traflnak btidadmda d,.iil 

Cuma 

26Tem. 
Cumarte 
27 Tem. 

•o ı r,ma Ah•t l ~ı ~ • ~ 4hır 

tııııı .. :.! 1 

Wbaeıtltt 
dotuw- 4 60 9 18 j 61 9 ıo 

Ölhı ız il " " lJ ,. ' 4t 
lktndl IG 1'1 8 46 11 1'1 8 H 
Aktam 11 U H M ıt il 11 il 
Yatısı ıı 15 ı n ıı u ı n 
llllUk 1 4-& 7 ıs s ... 7 11 

·----------------1.1 

Konakta oturanlar ise keDdilıeri 
için. calıfanlara zerre kadar kJJ -
met urmezler. Bu çalqkan ina1'
lann adı elencUierinlıı yanında a· 
mele parcuıdır. 

:Fakat bqfin konakla depo ar.. 
sında Adeta :reni bir hant batlı. 

yor. Kon•k, yapıldalındanberl tık 
defa olarak kapılannı bir amele 
parçası icin açıyor. Tahain Efen. 
<li, bugün icin ifci elbilelinl sırtın
dan atmıf ve setre pantalon cfr· 
mi~ olarak, ollayla beraber Sil· 
lıeyJA Hanımefendiyle yan71na 
sofraya oturacak. 
Ustabaşı ile o~lu '.kon.la dojnı 

yollanıyorlar. 

Konak Tahsin Etendinin :mu. 
hum Bey vera Sllbeyll Haıumefen. 
dl tarafından calınldılı 'Tlkit allk. 
lüm ı>üklnm utndılı bir Ytrdlr. 
Fakat l>u gidiş eskilerine hiç ben
:ıemiyor •. 

(DeYUN ftl') 

dir diyeceğim· Zira her lo ...._ 
nm ela emreWil ualfap, ...,. J11. 
kan iki hlldtlm bir ....... 11"'
mek n "acalplerta ...nr bir ıte. 
kllde giyinmek olQOr-

Dtla bir cmçtım ~ • ....._ 
Bana. her Wr ....... •Jn QTI 
taklldlnl yaptı- tlıktiba- O.••hr 
ilerde, gitaıl loerde. ... ı..m~ 
öne dojna eilJmll olarak 7'bb9.
yor. Ba mütef...ıh .._...,.. ıö. 
jtl8 clabna Jlerde, bat ,,..._ ve 
kollan tam bir Hnlyetln ''!Jl'dlli 
nete ile sallıyan.k 7lrlbüek aa'a.. 
nemlzle bir kıyas ecllııh:· Siz de lir. 
kocolıuılnh· 

0 Stll, Bob SW, BaJUab'' d.lr. 
keıı, xeacn Adeta J'ttrinıealal ._ 
ntaeak, merd ~ puWı 
.. VUllU tebarb ~ mü. 
ımablacak· 

Ben gençUiln bedelli n UIUd 
terbiyesiyle doin4an dolrw1a ... 
llbdar blrt oı.m, .... ,........ 
ıöisl Uercle )li'lwJ9 pml ...-. 
klf ederim... LlUlerf hanlır,_ 
:aa cllrtltlkıM moıl&J'I der1ı8I tıeıılc8L .._in 19Jm ':::m vtn'ıill 



Yazan: Muaucz Kaptanoilu 
Çocuklujumu ören hatıraların 

ber Jnmıldanıtanda, siyah selvUe • 
rin ıınıeııinde sırıtan bu)ük beyaz 
kawklu mezar tışluanı düşünerek 
ürperirdim. Ye durmadan yatan 
karlar arasında, garip bir ha,met. 
le yilklelen sarı ev, l'arını kalmış 
korkulu bir ril:> a ıibl mubaJ yiJemt 
sarardı. 

Oraya bir kış akşamı gitmiştik. 
Kaha çıkıntılarla ı,ıenml~ koca • 
man iki tokmakla çalınan muazzam 
klptlan nrdı. ıuır koknlu bir taıt
lıktan pçmlıttk. Onflmilıde elin
de ıtamdanın An ı,lit ile bize yol 
•ö;teren bir kadın yürüyordu. 

Genç miydi. lhti)·ar mıydı'! Bil. 
mironım. Başında, ma'Vi ulkım çi· 
çekleri işlenmiş bel'H bir örtft nr. 
dı. YQıQ o kadar ren1'ıiıdi ki, çok 
panltıb iri ılyah ıöıleri, so]pn 
ıanapaldarlle örtmse, yürüyen bir 
mumya hissini nrecek.ti. 
Kıwıla kıTJ'lla yükselen boluk 

ıucırtıh merd.tnnlerdın çıkmııtık. 
içimde prlp bir flrperti nrdı. Bu 
pı niçin pJmJıük- Elimden tu. 
tan kimdi! .. Yanımda. beflannı e
lerek konUfllladan yüril7en bu in
sanlar kimlerdi. Bunların biç biri. 
Dİ batıdamıyorulfl. 

Nihayet, farl a7dınlık palı bir 
salona lirdik. Barut bqlan MJ'U 
örtllll bdınJarla dola ldL Banlar 
1erlen serilen tlllelere otuıWUjlar
dL Bislm ..Utimiz bo lelliz cemL 
Yeti •anfbrdı. 

Seuizce •Yala .kalkarak, bisimle 
beraber ıelenlerle .. rip bir tekilde 
kacllkla1110rlardı. Hepainin 7118 
renbis, ıöıleri oot ıtıklı idi. Ba. 
ıılan da allıJOl'do. 

Ne olmllftu, .• Bu kadınlar alçln 
•ih7orlantı. Maaallarda dinledtliın 
earvlı peri HllriM MuQn ini 
san n klmladl, .. 

Beni anatınaı libi)"diler. Jtacet
llflll• fnlı blttlltten 10nra; lanıdı
tua. füat kime alt oldulmıu bir 
tirltl baltrla)'amadılım ahenkli 
bir lfl, ıbeni tatGrecekleri JVde 
uslu otımnamı 167ledi. Sonra. ._ 
'11çlanmıM lehtarı bemeyen hru 
parmllllar biaettl111. içimin bir 
köpsfne ııkıpn 6rperti btlttla 't'il
ç~ n71141. 

bir korfdON ~ıtıt. 
lo\afttl perdeli bir kapıdan yan ay. 
dıııhlıı ı.ır od•J'8 ılrdJIJm nman, 
koltuklanmın albndan tutularak 
kaldınldılmu Jllaettlm. Tahak ta. 
ırdı1111a beuenn aeQip bir tes

te htıını eeTirdlm. Beni ,.Uren 
kadna, llllte hlo bennmlyen bir 
yts tekallGIQ ile ioa11f11)"0rda: 

- BaNıda otar e mf )'aTl'UID. Ben 
timdi sana arkadaş '6nderirim t 

Titredim. Yan a7dınlıkla çizilen 
bu renbls >"ilz, .hasanı korkutacak 
bdar aant'lllıfh. Slt 161 kapaklan 
albnda olatl «fbl kalan lhleri, in
ana delltet 'ftNll fejtanl pınlh .. 
tarla aleT ıtltl yan17orda. 

Hele ala! Yanından kocaman 
siyah bir dit ıaıaten ha karan· 
1* aln. -•nn tne BllUerin el. 
lerlerlnf Jroparan tortanç cadıla. 
ruıt halirlatQ'Ol'du. 
Kadın ... ıxe aıallqb. ~ 

ıaak, beni buradan lnırtarmaıan 
içle llQlnrmak JstlJOrdum. Fabl 
Hllm oılrıauJOl'da. Garip bir bare
llitabut, aea)'fp bir u)'UfUkJukla 
otunlulum J'el"dı blmııım. Neden 
ıonra. ommamda JUJDlllÜ bir elin 
1....U. eıçradma. Karpmda me. 
tek ıDd dzel bir kıı c.ocalu d· 
liimsOJOrdu. 

Elinde armut, portakal, elma •• 
çatıaauı narlarla dolu bir tepsi I 
Tardı. X..... oturdu. Mütemadi. 
)·en ıatthnaO)'Ol'du. Blriblrimlae so. 
kulduk. Yemlflert )'edlk mi bilmi. 

dUIUm ber an, aan evi bUtUn bu a&y
dıkJanmJa beraber karft!Dda bulurum. 
\'e prfpttr, ıstırapla kn:randıgım her 
an "Murat Baba,, l'l bir teselli gib1 
hatırlarım. 

••• 
Gae karlı bir aqamdı. H.,ta blr 

ark&dqtan döDQyordum. OdntUIU 
bir sGıı ıeçinniftlm. Naal ıoldu bll· 
ml,Jorum. Yolum tek minareli ktıçtlk 
lılr eam1 &ltıne Çlktı. A Yludalct btlyQk 
.elYl etaçlartyle beyu kavuklu me
zar taflan bana yabancı selml)'Or'du. 
Birden "Murat Baba., diye 81Syleadlm. 
Yıllardan 9CIDI'& bura)"& b~ bı.Je 
ltlrOkleDmlftlm. San evl andım. 
Yoktu. Onun )"erlnde bQyt1k be)'U. 
-.u bir .., )'Ubellyordu. 

Parmaklıklara yaklqtım. ''Kurat 
Baba,. nrn lfllt ıen• beyaz kawklu 
tqlardaıl nsıyor4u. Dalmıtım. Ta· 
mmda duran ayak ...ıertyl• batırnı 
çntrdl.m. Qenv stızel bir kadm. YU· 
Bllm• tamr pbl bekaa bu kadtna "S. 
n IDYl.. 80l'dum. OO&lerl •laurak: 

- 1'aıacb. dedi. o benim eYlmdl. 
Birden Otalere .Or1lk1endlm. J:llnde 
~·11-ı. dolu lııtr tepll tutu ,Uler 
yblll im çocutunu ,artır pbl olmUr 
mm. Hey.can lc;lndeydim. Kadtabıe 
bir laf &eceli yaptıtım •yalaa.U aa
lattna: 

- Ola lıW)WWll. dedi. Göclerinlz 
1ıua yalıeACI plmemlfU. Slzl fimdl 
tamdnn 

lloDra çocuklutundaa bahaettL At
ı..aam ı.IWD erkekleri yurt vtnma 
cepbelmle amu,ttı. "Kurat Babe,. 
nm 1ıımalar blrtDde bll,yGk kunetıerl 
ftrdl. OD1ln da lılrpklan lCID stllllılC: 
olaa 1ııa imam ftrdı. Kmat Babaam 
1ı1r bru;)aoa ....,_.. t.uda edenler. 
ber da'dbll t...al ecll9 1ııll' kunet bs· 
ralmlllU*- Baıb mtıraptanaa .kork 
mada .... ...,..du. 

ı..a..,.... KIQbl 1ılr lut alrpmı OD

iara sitallUk- TIS1erl wı kamlar 
udlll ~ BuDJan ne beD = N• de o uJatmak aıu,acau \ 

BlrlıılrlmJlla e1ID1 akarak uakl&
fll' kaa. -xura.t Baba,. am elbatlk •n 
lfllmJ knaJ&)VU 1ıull1&n dUfUDll· 
10f'Clum. 

Esnafı haraca ı..ila· 
yanlann muhakemeıi ............. " ~ ... 

rada, analı haraca ballı)arak 
1111Ultuamu aylık rüınt alan ko_ 
mlser marinl Talll, Nlyaai, po. 
Uı Kini, Hüseyin, Zeki -.e Kah 
nmu birinci asliye cea mük" 
meal tarafından 2-3 ay arasında 
muhtelif ceıalara çarpılmıflardı. 
Ancak bu karar temyiz m&hkenıeaa 
tarafından mununlann ale)iıİDt> o 
larak boınıldalandan muhatCDKlr 
dün tatil dıolayıaile asliye btr:ı.cl 
cezanın lf)erine bakan uliye o~;;n. 
cil ceıa mahkemesi tararında'! ~ 
nlden bqluımıı Te temylı .-. .... 
nna Q7UlmQttur. Mahüeme. ma'" 
nanlardan HOaeyln plmedilladen 
bqka bir lllne bıniblmqbr. 
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Ydltk kira muhammenlerl no ilk teminat mlktartan yukarda yazıtı l ... 
zıbaneler blrer eene müddetle kiraya verilmek llzen ayn ayn açıt arttır
maya koaulmuttur ... rtnameler Zabıt ve Jıluamel&t KUdUrluttt kalemlnde 
g6r1lJecekUr. lb&le 5/8/140 Puartul gllnQ saat H de Daimi ıı:ncumende ya· 
pflacaktır. TallpleriQ llk teminat makbuz veya mektuplan ile 940 yılma alt 
Ticaret Oduı ve lktııat lfJerl mOdUrlUttJnden aıacaklan veslkalanaı lllml· 
ıu lbale sünU muanen aatte b.tmı EncOmende bulunmalan. (Wl) 

••• 
BotUiçiDde Be~kte Tealbamam .okal'mda 12 kapı numaralı bina eo· 

kazı B&ttlmak Qzere tematden açık arttırmaya konutmuftur, Tahmin bedeli 
DOO lira " tik teminatı 37 lira tlO lrunlltur. Şartname Zabıt ve MuamelAt 
mtkltlrltltG kalem.inde ıeruJecekUr. !bale 5/8/SNO PUartelll ıuno aat H de 
Daim! JCDcQmeade yapdacaktır. Tallplertn ilk temınat makbuz veya mektup
JarDe lJJa1e pil muayyen aatte Daimi EncOmende bOhmmalan. (ll07) , 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası 

Kurulut farihi: 1888 
Sernıa)'aiı 100,000,000 Tarlı Liraaı 
~" Ajam adedi: 265 

Zirai~ ticari her newi banlca muameleleri 

·"'ara bıriktirenlere Zl,111 Lira 
ikramiye Veriyor 

" ..... llMlrMDMla hiabarab H l!ı"· .. • TS tuarraf .......... 
llDda • • IO lrm1 bal••aalSN ....St t def• çeldleee• 
ı lnu'a De llııjlllldald planla iO'f lbaml,e ~· ........................... 
' . - . .... . . . - . ... . .. . .• . .... . .. . . . .... . .. . .. . .... . - . .. . ... .. 

DJK'KAT: Re1aplannd1Jrl paralar bir MD• lcfnde Jau 
liradan atall,da1mı1enlere 111ramt1e çıttıtı tatdtrdı,. IO 
fa1lut1I• ftrllecektlr. Kuralar ••nede 4 defa: ı 111ıeı. 
1 Blrtnclk&nan, ı M•l1 •• l Jtazlran tarlbltorlnde etklte.-ektlr 

7.JO: ~ 'UI: KU&lk. 80'»: 
Ajau, 1.10: AJam, 1.10 EY kadud. 
S.20/UO llO&lk. 12.30. Prosranı. 
1:?.33: KGzUı. Okuyan: 8a11Je Tok&J. 
12.30: Ajau llaberlert, 18.06: Klls1k 
•devam). okuyan Asıa Şeuu. 1J.20ı 
H.00: MQsik: K&l'lflk baftf mWk 
<Ptı 11.00: Pfolram, ıs.oa: llOSfk, 
18.80 Kllalll, 11.19: Jlt1alk. 1116: llta
zlk, 11.41: x.mllbt .. t &)'aft ft .. 

juı.I. 20.00: llGllk. oku1&D: ...... 
ToksGS, Olalraa: Necmi - 4bm
k&D, 20.ao: ıc-pr .. (81~) 
20.ao: KtWlk: J'ud 1Mye1. n.u: Ko
DUfm&, (!kmat aaatl), -tJ..IO ICoDUf" 
ma (RadJo ..-t..&>, ıua: Jllsllc· 
r.adyo •klD ~ 22.IO: 11tm 
l ıc t .at ayan. Ajau. 22,,5: l(Qr.ftı 
~.25 :?3.30: l"annJd prorram ve u. 

1 p&nlf. • 

Slhlbt: ASI• VS 
H.1,ıldıaı yer: VAl'11 llnthnn•ı 

Unıu111 neşriyatı idare edeıı: 
Hdlt Ahno•I Scv#nslil 

Bqotlıa .,....... 8allı llalads 
Halfk ...... l!B! 

40/703 

Sultan taratmdaD kocuı Aram 
ale1b1De ~ 8u1h tepbbQlll da"" 
1tnm mtıbakemulllde: PaDpJtıda 
Hamam Derebqı eokak 10/1 No. da 
o~urmakta lkell ha1ec ...,.,,.. p&tlll 
billDemedlll daftU,.,. 'm'l1aD .... 
rullat ve alılta talddkatmdaa anlapo 
lan Aram TuoJ&DDl bulUDlllUI IQID 
da\-acı Uba tebllpt taıelılDde bu
lunmut olduludan OD bef ıtınJtlll 
llAneD tab!lpt J8Pdmaaa mahke
mece karar ....umtftlr. 

Durupna lbl olu I0.11/NO Salt 
ıono .. ı u • BeJOlhl DlrdClncl 
lluJla bukull ma•lceınMtnde bam bu
ıamaıua tebUI JV1U pamek bere 
BU ohmur. (1971) 

ZAYi 
1911 .....aade Oalatuara7 &utta. 

nı11 ~ " rrumca u ı 111c1 •· 
nıtm• ~<Nm tudlQ&mfJl za'1 

ı ettl!D. Yent.lıll alaca&ımdu eüJmnlıı. 

1 
:ılUQnll )'Oktur. 

...... Cen&l!le~ 
t .flit74) 

1 

T. iş Bankası 
1940 Küçült Cari 

Haaplar 

ikramiye Plinı 

1 adet 2000 llra. • .__.,. 

1 • l'M»O • • IOOCL- • 
1 • IOO • • IOOI.- • 
,, • tlO • - aooo.- • 
tO • 100 • • 4000.- • 
11 • ao • • ırrao.- • 

110 • • • - lllO.- • 

KttiMer: 1 Şüat. l Ma. 
yıa, 1 Atuatoe. 1 lldaei ...... 
tuihleriacl. ftSMht 

Yüksek Deniz Tıcarati Mektebine 
talebe kabulüne dair şartlar 

l - ?Uktcbln lahsll müddell, lise ve yüksek sınıflı olmak On 
ım ~ftldtt. 'YWftH .. parlıUtlfi • d'araı l'lcant aemllmmıae kapt•a 
makinist yeliştirnıektir. Mektebe kubuJ olunan talebenin giyimi, Ji)"l 
\'esair hu.susalı mektep tarafından teı'lin edilir. 

2 - Meklebln hu ~ne yalnıı lise brrlnci sınıfına talebe alınacaktı 

A - Alınacak talebelerin orta mektebi bllirmif olmalan Te ,.. 

rının 15 den küçük, J9 dan bil> ük olmamalan prtbr. 

8 - Orta okulu fe('en ııene bitirmiş ol•nlır arada ge('en bir ae 
ilk zamanı ne ile ıeçlrdlklerlni te'lf'k edeceklerdir. 

3 - f5teklllerln mektep müdilrliliüne karıtt yaucaklan istid 
' na •faAulRki ,·cııikalafı roptederetc ı oiluatos lD•O l•rihlnden itlbare* 

pazart~i, çarşamba ve cuma dnlerl ubah ıaat 9 elan 12 7e Te 61J4Hlcll" 
sonra saat 14 den 17 ye kadar müracaat etmclerL 

A - HüTlyel tOzdını 
B - A~ı k6#ıdı 

C - Meklep ,ahadetnamesl 'e)'ll lasdlknomesJ 
muııaddak önıeklerl 

D - Poliscc tasdik edilml, iyi hal kllıdı 
E - Velilerinin iuhlı adresleri ""e talblk imzaları 

F - Altı adet kartonsuı fototrıf "tx6" eb'adında 

S - Yazılma ı,ı 26/aiuılos/1HO paıırteıl lflnllne kadardK. 
Koyıl olunanların 28/aluıtoı/1940 çarşamba ıQnll sıbhl maJf" 

nelerinin yapıtmaaı için sabah saat: "8" de mektepte bulunmalar& 
ilamdır. 

8 - F.aıla lafsllll için Ortakö1de mektep mlld6rllll6ne mOracatl 
olunmalıdır. 

tstanbuldah ıayrl mahaller.ten yapılacak mqracaaUara. matbO 
"duhul bilıisi'' ıönderlllr. 

'Mubabent için posla pulu &6nderllnleal lhımdır. -&273" 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Jlubammea bedeU (2100) Jln. olaa 'm/ID kılad.,....,. ISG8 q. ....._ 
A1DJUıt tao.7.ıNO> 11a11 ,ano -.at c11> • .,._ ..,..,,..._ oar ....
.,.,...,.,.. lroamicıa tarafmdaD açık eaotme aRlllıa maa amaealdlr. 

8a ... pmq lıltQalerlll (117) Un. (IO) 1mnlflu.k mma.Jdırat tımlDal 
Y9 DDUIHID taJID tWll ~ birlikte ekaılltme stlDO ...UU. bdar JIO 

m1a)'oDa mtıwtJ&n ·-•· 
Bu ... al& prtnameler llaımteJOUdaD ,....._.,.... ~

(im) 

Jandarma Genel komJ.danlıia aabnalma 
komia,.onundanı 

Beller metrume ta1laıla ecllleD ttıatı <•> J1rm1 aiti bnf ..., 
fUHOO) ocj 7tbı J1rm1 bet blD metre çalll&f1l'ltk 1ıes ka,.luarfta mtMlrıe 
aya laınalm11fl1ar. lba1..a 1-1-HO cwm ıtbıO .. ı 11 • befttr. !Ilı: ......... 
il M71S bet btD dllrt )"lls )'9tmlf bet llr.adır. Sftd n fUlDame (., t111rt 

11111trmi DohrUf lr&rpbtmcla latanlıulda ~ ... ,_. " Aü1n-. 
la J. SA. AL. IComlqoeUDdaD alm&bllr, W.lllllr lsaa x emwtt111 1ı1L 
telerlle l'k temlaa~ Ye&Dt mUIJUU ftJ& anka meJdllbaDa 1ll1lldınl teldlf • 

iorlllt Ul&le atini aut (H) • dOrde le~ Aaldlnda J. OK. ıc. Hum""' 
komla)'Olla vermeleri. (tue) 


