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Milli Şefimiz bugOn
lerde geliyor 

Anhra, 8 (H,,..,.;) - Reiai· 
-cumhur ln&nü'ntin buP.nlercle ı .. 
tanbula siclecekleri haberi teenüt 
etmektedit. Milli Şef, bu arada 
Yalovayı da ıerefl•nc:lirec:eklerdir. 

denizinde lngiliz-Frao ız filo-
ası a bi d i olacak 

1 Ma ki Fransız 
n 

lqcak ta 

y ni 
._..lff'l!!!llbık l<a 

ı..adıW. • (A.AJ - ,.,_: aJan- bir mutaba~ hUd ~U.. bll-
11 ~ 4firnıeka.tlb'. 

ıte·' laerllftcfe "' de llomada. iki %8rihlea lelen ,,..,.. ... ~ 

- ,...., p Hltlor - Claao ~~-oı--• •Oll•ııı bügada tlmdlye )adar " aahalrl, Ctano - HllJer 
JalV b/Z ....... TerU..lftil\ ~ aiJa. ~ ...... 
.... al7lıenlJdillne aU11rau, ... btDdekl Mdilatla elO .... el• 
l\oal Clano 8erllınd•• harek.a ..._ •••· 'W'e ...... ....._.. lwta q '* .-.ıa Alnnıalar laraf11ulH ı.. ...._.,. ... , ........... lpl'etJ 
al eclilınlt olM ıraılJI tfyarele masllhanede heJJedl ....... ai a~ıcle. 
.. .__. recede ana elnıekle olduklınliı'k 
.... nh •IHüıt hakhİıda Ste. YH ebnlttlr. 

fdl af9n11: '"Muhırebentn lnkltaf Basler Nabrlhlen ıuetnlnln llo
" cteTarm. •e yeni bir Avrupının mı naahabirine aauran, B. Clıno 
•lleudA ıııellrllme'I hakkında tam (f)namr t neldıJ 

Sovyet sefiri 
l>ia aahab M06kovaya 

gitti 

Japon hariciye nasm 
ınaruz .. fidne 

HDkOmatinin "de 
rın memnunıyet
sizliğini,, bildirdi 

TolQ'9, 1 C.\.A.) - "'1Wr: 
~ bl10k .._ ati' ltoW 

Cralll. buctlD Ol2edm ..,., llart. 
ol19 llUll'I Arltaı9.. 8lrmaaJa " 
Boq~ Jıılu ile ÇID ......... 
... lffUllD ~ •• , 
hakJrmd&Jrl J apoa ..Urrıe lqll~ 
nDbl cevabmı \'91'1111ftb' • 

.J•poa ~ .......ualn eaWd. 
1'ltter lıbı ..... .. .... 1ılldbdll!M 
sen. Artta ı.atus ana1ıl .......... 
ela J'apell MlltGiıHMt -..,. -. 

~-*·~-
latmlt ft ~ 'bmltmttllda 
...ı.,t .~ t.e~ etme.lal 
mailnut .W..U. Wep e,lemlftlf. 

do 

Tn ..... 1 CAA.) - dmıı• ilet. •••.W. _.... dlfa ........ 1. 
......... •p•p(JIJ\ııl- .... -.: .. ~~' 

Demokrat putl.cll ..... _... .... 
......... teplaDMektır • ...,...,_...,., .... ~ 
lıla' ldddet llQd hrlcta~ et. 
.-... v ........ . .w ... 
Ur • 
...,.... 1 - Amert'UD eea~ 
~,.u.s.._....., ... 
- 0e BDoUma muue ~ .. 
1ıabrl1'e ....u.rtu ptlfftmlt oı-. 
l&nDI ........ t.udlk •tmlftlr· 

8oty da,..-..ı n h a berler• 96r•: 

Romanya, Macar · ve 
Bulgar isteklerini 
de .kabul ediyor 

Irat Km tayyare He Rom ya llf decekmi 
Jawlann lna11ul teklifleri llacarta. 
... tanfındaa reddedflml,alr. Diler 
lanftaa BulprlltaDU9 AUtaluhkl 
tblnc taleplerine Ul'll mlal 
claft'IDlbDall k in Alm••Ja .. bal· "11•• Ymwaislına tınlıedt ...... 
üıdan t1I llreD1lmlftlr. 
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\Yeni R omen kabinesinden ! Roınan Başvekil i \ ingilterede her gün 7000 
kişi askere alınıyor 

dört nazır istifa etti 
Xevuork, S - Bükrrşlen hilıllrilcllj:?inc n:n:ır:ııı namen kabinesin

deki nozırl:ırdan denıir muhafız ıe~klliıtııı:ı mensup olan dört tanesi 
istifa etmişlerdir. Hu istiralarn M'ucıı )'eni Romen kabinesinin baştan 
lıaşa demir nıuhafızl::ırrlnn tcşkıl eclilmcyip araya snicılarda11 rlıı sokul. 
muş olma~ıdır. 

Bulgar dostluğundan 
bahsediyor 

Bük~. 8 (A.A.) - Gazeteler, Ro
men BA.şvekili Jigurta. tarafından Bul 
i&r "Utro" gazetesine yapılan beyn_ 
natt neşretmektedirle-r. 

Demir ithalinin 
müşkülatı karşısında 

Resmi dairelerin 
111şaatı 

Londra, 8 - lngiJterede son ye
di bafladanberi her ~ün yedi hin 
kişi muntazaman silah altına alın
maktac!ır. 

Dünkerkleıı çekilmiş olan dokuz 
fırka da yeniden teşkilfttlandırıl_ 
mış n mükemmel bir şekilde lec
hiz edilmiştir. 

İngillerenin müçtemi müdafaası_ 
na .kaydolan göafillillerin miktarı 

bir ml!yondur. lngilteı·enin ıniles
sir bir şeklide müdafaası için ha
zırlımmış olan kun-ctli 1 nı;iliı or _ 
dusunun :Yanında Avustralya ve .Ka· 
nada, Yeni Zclanda kuvvelleri, ge_ 
neral dö Gol idaresindeki Fransız 
ııskerleri, Leh, Çek Jejyonl:ırı ve 
Norveç, Holanda, Belcik:ı kıtaları 

bulunmaktadır. 

F ransada mesuller f 
aranacak 

lloınen Ba,,vekill HUlgar tnUletine 
kar~ı duyduğu derin dostluk htıılertı:U 
ifade ettikten ııonra ikl ı:ıemleJıı:tU.tt 

Hl.ndı"stan tam Jyi kom~ olara.k sulh lçl.nd• v~ a.nıs-
§aralt geçinmeleri menfaatleri iktiza. 

• aında.rt olduğunu ve ancak bUtUn ihti-

lstl. k la"' 1 ıslıyor lA.flal'J uza.kıa,t.ırınak •tır·•tıl• terak.. 
kt edebileceklerini beyan etml~tir. 

:\losl.:o\':ı, 8 - Gandinin de !~tırak Buda~te, "1 (ı\.A.) - Yarı re11m1 
ettiği ve beş gün aüren bir içUroadan surette tebli;f edilmiştir: 

Tadil veya tahdid 
edilecek 

Başvekilin valilere tebligatı 

(Ba:Jlurofı 1 incide) 

ne .ıöı·e Fransız ma!!lalıı:ıtgüıarı bu 
sabah hnrlciye nez::ırctine giderek 
\"işi tarafından e\asen bildirilınlş 
olan ,.e Londrad:ıki Fransız scrare_ 
tinin Fransaya avdeti haberini te
yit etmiştir. İngiliz hükumeti bu 
ihbara cevap verecektir. Verilecek 
cevabın Fr~sız hük(ımeti tarafın. 
dan tetkikine kııdar da iki bil.kıl -
met arasındaki münasebatın sarih 
vaziyeti aydınlanmış olacaktır. 

sonrda Hind nlilllyetperv\'rlerl icra Son birkaç gtln u.r!md&. tiyut mah 
komltesl derhal bit' halk hU~meU !ellerle eikan umumiyede Romanya 
kurulması ve Hlndistanıı. ta.n:ı. isttk _ meselen hakkmd:ı tn~ahade edll~h 
lıll verilme:ıi için !ngiltereye mu.raca.. heyecanlı faaliyet yerini daima. bU • 
ata karar vormi§letdir. yUyeııı bir stikQııete bırakmakta ve 
Diğer taratUı.n Gandl ne Hinditıtan Roman mesele.alnln inkişafı ta.m bl.r 

kral naibi a.ra.suı.daki 30 haziran ta _ itimatla. mUtalAa edfüııektedir. Har _ 
ribll mllzakereler Uzertnde de uzun bin ya.km olacıı.tı tll.hmtli edilen hl -
müddet görtljUlmUatur. ' tamın.dan ıııonr& btıtUn meııelelerf.l.l 

.\tJl,flrR. 8 (A .. \.) - Bugün içlndt 
yaeadığtmı:z ditnya vazi.}'etiııln htr 
tUrlU inşaat malzemcalnde aza.mı t.D.. 
.sı\l1'Utu 1nı.lr buJunmaııı ve , bllha5Sa. 
dcınlr ve emsalinin hariçten ittııı.l 
mü:kUlll.tma mukabil ınilll mUdafaO. 
bakttnmdan bu maddelere olan ihtıyıı· 
cm attmuı dolay1sile, n\llll mUd:ı!aa 
dcmiryolları, ıoseıcr, fabrikalar Jçiıl 
yapılan zarurl inşa.atla. maden ihracı· 
na. mUtea.lllk tesisat mUswsna oımıı.U 
ilzere, devlet daireleriyle mlilhak .;O 

huausl bUtçel.i idare ve mücMCseter 
ve sermayesinin en az yaruı devıetı 
ait LeoekkUller tarafından yaptınl• • 
et.k otan ve yaptırılmakta bulunıı.D 
bUCUnum inşaatm berveçhiatl esaııtar 
daireslnde tadil veya tahdid1 koordi • 
na.syon heyetince takarrür etUrilerele 
ll&"ili makamlara. bUdlrtımi§tlr. 

-- - - - -
arasında işbirliği Köyler 

teminine 
Ankara, S ( A.A.) - Baş\'ekil dok

lor Jhfik Saydam umumi mtl.reUiş
likleTle valilere aşağıdaki tebligat_ 
la füılunmu~tur: 

1 - Dünya vaziyetinin karışma. 
ğa ve bir Avrupa harbinin belir .. 
meğe başlaması üzerine (eylül 11l39 
da) yaptı#ım beyanatla Türk: çflt
çisini fazla ekime davet etmiş ve 
bütün idare limirleripden de bu is
tihsal mevzuunda azami :ıllika Ye 
ga}Tet fstemişlinı. 

Büyük bir memnuniyetle kayde .. 
derim ki: Müstalı:ıilln, idare ô.mir
lcrinin ve ziraat teşki!§tının birihi. 
rliı.l tatnanılayıcı mesai ve tcdblr
lerfyJc bu )"Jl her yıldan daha tat
la ekilmif ve el."i.Ien de hemen her 
tarafla bir çok yülardo.n daha bü. 
yük h1r leytı ye bereketle yetiŞ
miştir. 

Dünya buhranı devam etmekle. 
dir, bir çok memleketlerde bilbu· 
.sa Avnıpaıda 7lraat ...aıiyeli l>tt yıJ 
mütıait ıeçmemiştlr. Hnolki beya .. 
natımda da işaret etmlt oldtiJw'ıı 
gibi, ıerek memleket ikltli'dJyat ve 
müdafaası, gerek çiftçinin kendi 
menfa&U bakımından toprak ma.b. 
snllerinin ehemmiyet Te kıymeti 
artDlıfhr', daha da artmaaı J:ıek.lene
billi. Onun için iddk edilen mah. 
~ hiç bir :ııyaa uğrablmadan, 
vakit. ve zamaniyle kaldınlniası «ü
nüq •büyük işlerinden biridir. 

Bu itte idare Amlrlerln1n, ken
<liltrlne terettlip edeıı çok ehem. 
ıniyeUl Te ıneııullyelli 'tulleleti •· 

2 :ıaiiil bir ıa1ret n baıslretlo bap. 
"Ttıeatdaf'I ndım emlıtim. 

2 - Umumi dllııya va.ıfyeU br· 
şısıllila memleket mUdafaım büi
ıru11dan uyanık billıınmrık 'fecibe&J, 

çahşınız t 
satmamak için, gayretimizi arttır. 
mak, mevcut JmkAnlardan azonıt is. 
lifade tedbirlerini mahallinde ara. 
mak ve bulmak icap etmektedir. 
"Aynı köyde, hatta biribirleriyle a
lakalı ve münasebetli köyler ara ın
d a iş blrliiH yapn1ak, me :ıfyi tan. 
zlm eylemek ve insan ve hayvan 
kuvvetlerinde muvazeneyi tesis et. 
mek, Suretiyle çerçeveleyebilece. 
iim tedbirlerin, mahallin icap ve 
hususiyetlerine uygun olmak şarli
le, çok faydalı ve tesirli olacaltnıı 
ltaniim. 

Dar ve sıkışık zamanlarda Türk 
köylüsü kendiliğinden 1ş birliği 
yapmala, ff ınuva.ıene.si Jrurmağa a
lışıktır. Bu hususla yer yer teessüs 
etmiş leamWler nrdır. Köy kanu.. 
aunda, milll korunma kanununda 
buna alt but hfikümJer ınevcuttar. 
Her tedbirin yeri Ye zamanı var. 
dıt': Bnnları direktif hallnde tefer. 
rüatly1e uzddan tesbile imktn 
yoktur. 

En isabetli tedbiri, işin içinde ye 
bqında olan, vaılyeti adım l<IU'll 
takip edebilecek mevkide bulunan 
idare !mirleri bulahllirler. 

Hasat •e harman ffl6rfnl ge .. 
rek siz, gerek kaymakam ve nahi
ye müdlirleri aleddnam •• munta. 
zAman yerlerinde takip ederek her 
hafta başı vasiyeti telgrafla bana 
blldlrecek&lniı. 

Muvaftakıycller temenni ederim. 

Fransız bahriyelileri 
mitralyöz ateıine 

tutulmadı 

Jngiliz maharilinde, Franııı hü_ 
kiimetinin .lıöyle bir teşebbüs yap
mak için kendini mecbur görmüş 
olmıuıına teessüf edilmektedir. 

Fransız sefaretinin, umumt se _ 
bepler dolaytsile derhal :ıyrılmıya
caıtı ıannedilııiektedir. 

lNGO..TEBEDE F.R.ANSIZLARA 
YAP.llAOAK l\IUAMELE 

.Lorıdı'a, 1 (AA.) - Röyter: 
Bu a.lq&m blld.lrilditin• göre, Ftan

a.ızlar d!1Bmaıı. değil, yabancı muamL 
laaiı:ıe tAbl tutulacaklardır. Fakat 
m(itteflklerin davaama ya.rdım etme. 
ğe hazır olduklarını h\ikillnete t"mln 
edenlere huşt1at muamele yapılacak
tır. 

Bun4an b6yi6 Fraıı.su: tebaa.lan da 
dJ#er :yabancılar rtbl rece t&k;14atı 
ve m.Uu.ade almmalcstzm büdklet ve 
otomobil kullanamamak gibl ta.b.dlda
t& maru.ı kalacaklardır. Bundan ba§.. 

ka, yabancıları polfıln müaa&de!i ol. 
makaı%Ul memnu mmtak&lara gir ~ 
mekten meneden kayıt da haklarında 
tatbik edJiecektir. 

lngilteresiz 
bir Avrupa 

Annam İmparatoru 
öldürüldü • Roma. 8 - Slngıpurdruı bildirlldi· 

ğine göre, Abna.m impa.ra.tonı k&Ue. 
dJ.lmj§Ur. 

Ciyano ile Ribentrop 
Moskovaya gidecekmit ! 

Sofya, 8 - BugilnkU Macar gaze.. 
telerinin yudığm& göre, BerllD gö -
rUşmelert nihayet bulduktan aonr& 
kont Clya.no lle Alman Hariciye Na. 
zm Rlbentrop l\Ioskovaya gidecekler 
ve orada Molotofl& Balkanlar ve Ka.. 
radeniz meselesi g5rilfUlerek 111zumlu 
kara.rlar verilecektir. 

H itler - Ci ano 
mülakatı 

ruznameye alınacağı zannediliyor. ·Bu 
nunla beraber, Romanya .se!erberllği
n.ın sebep otdutu Macar asker1 ted _ 
bl.rl.rtnin Romenler tatafmdaıı bir 
te;ıebbfuı vlkl oluncaya kad.11.r Mame 
edileceği ka.yded.llmektedir. 

Belçikada sabotaj 
hareketleri oluyor 

Londra. 8 ( A.A .) -- Röyter: 
Almo:n kontrolü alhnda talışan 

Brüksel radyosunun buaüıı ifşa 
ettiğine göre, Belclkada telgraf ve 
telefon nıulıaberatına ait bfr çok 
sabota; ,·akalan otmuşlnr. Radyo, 
sabotaj yapılan mıntakalfir halkına 
da teşınil edilecek muhtelif cezalar 
tatbik edilecelinl ihtar elnıi,tir. 

Çin harbinde 

A - Yapılmuı takarrür etmiş o. 
lup ta h6nta ihale olunmıya.n veyıı. 
lhalesl tekemmtU etmlyen ~aatıu i· 
halesi tehir olunacaktır. 

B - Kısmı kısmı yapılmakta olaP 
!.npattan bir kısmmm yapılntı~ olmllıl 
halı.ıtde, diğer k.uınnlarmın .lhaleı!l. te. 
hir edilecektir. 

Anca.k diğer kısımlarm 1ıışa.atmııı 
devam ve ikmaline katt bi.r zaruret 
vana, ihalenin icrası Başve!iı'lleti.J.1 
muvafakatine bağlı bulunacaktır. 

c - MUtealılıltıe bir mukavele~·e 
bağlanmadan yapılmakta. bulunan teı 
yin1 mahiyetteld bllümum lnşa.1 ı 
_ yol, bahçe tanzimi, havuz l.llı;a.al 1 

"'e ilfl.h. .. _ derakap tatil olunacaktır. ......_ _ __ o • 

Ticaret vekili 
iznurde Japonya bir buçuk 

(Ba~toraJı t incldtJ milyon asker kaybetti lsınir, S (Hususi) -Ticaret Ve· 
ile Hitler, tnıiltercyo karfı yapı.. Çunlf KJng, 8 (A.A.) _ Röyter: kili Nazmi Toğçuoğlu bu 5abah 
lacak turnu: meselelerini tüiiıske- Çaıı_Kay-Şek hUk'Qnıeilnltt harbiye Tırha.n vapuru ile htanbuldarı 
re etn:ıfşlerdir. Mezkılr muhabir, lr- ııazm Hoymchung, san tıç adneltk §ehrimiıe gelmiştir. . 
landaııın lngiltcreye karşı laarru:ı:. çın • Japon muharebesini gözden ge- Ticar"t Vekili do~ruca 1zmır· 
da ilk merhn1Cl1 teşkil tdcceiinl çirerek Japonlarm. ısın "°e yatalt oıa.. palas oteline gitmiştir. Vekil. öğ· 
Te hu meııclenin de B. Ciano ve B. rak 1.600.000 ıuaıı u.yt cyledlklerın.t ledtn sonra temas ve tetkikleriııe 
Hitler tarafından müzakere edildi- taımılıı etmiftı.r. 1940 mayıı .. n& ka.dt.r ba1Iıyacaktır. 
~ini ilhe olmi~lir. Avrupa \atası ÇlnlUor 760 lla.h.ra topu 3800 ııtilral .. Ve"ld.l ö~lc-den sonra Utı! koo· 
üzerindeki diplomatik münasebatın yaz ve 69.000 tllfel< zapt.etmı~terd2r. peratifleri birli~inin yıllı.k topl.anj 
müştereken halli meselesi de görü_ Harbin bqmda Çlnln Ud milyon trsrnda bulundu. Müzakereltı' 

aakerl vardı. F.ıtat timdi bef milyon k d a1d t · bilahare tnıı• (Baş larofı t lncfde) şüldüAü :ı:annolunmakhıdır. askeri vardır. Birçok mll~•oıı uker ya rn an t p e tı, 
Roma, 8 ( A.A.) - Stefani a}an· rahhasların t'!ileklerL-ıi dinledi. 

ı • 1 d'l de ta.llnı görmektedir. ı...ı• UiC kata ait planlan j o iıliga e ı - 11nın diplomatik muharriri Bertin- Şimalde Moııgol çö!Uı:ıden, cenup Murahhaslar bilyük ve tulÇ 
mesi tabiidir. den telefonlR bildiriyor: denizlerine ke.dar uzanan cerbe, her Mcndereslerde bendJer a~ılması• 

Fakat ln,Utereıiz bir Avrupa RC'rlinde yapılan siyasi mülakat ktımm.d& bir çıkmazda bulunan Ja. • nı, hastalıklarla miicaıJele içi•1 

pJinı çizilmekle bunun latbikatı yalnız h:ırp meseleleri bakımmdan pon askerl kuw•tıorl ıçııı çok gonı~ mütehassıs istediler. 
kolayca temin edilemez. Bı·itanya dcijil, aynı zamanda sulh mesele. tlr. · Bir aenede 406 bin lira kazaııÇ 
adaları yok faneclilmeklo bugün leri ve kalkınma bcıkımmdnn da ta- N8.Z1rm i!G.ve etti~e nazaran u.. temin eden bir\i~in ıntsaisini ıa\.:· 

hüktlınetl büı ııınınarr ılJ&h altına Lonw-., g (A. A.) _ lil&'iliz anıt 
ı;a~rmaAa ve bir kisım hayYan Ye rallık dalrial, lnıtlls hava kuvvetlerl 
nakil TIStlalannı gamı ılma~a nıec. iiln, Dünkerk'l.ıı güvertemnde bulunan 
bur etti TO daha da edebilir. Kem- l1'ra.nmı bahriyelıterl na gemiyi terk 
leketto urnumt olarıık mahaul nör. elmekte ole.n Framız ba.hrlyellterln• 
malin Utıtll.nde iken, bir de kol ve tnıtra.ıyl:izle hUcum cttlfmG dair Dert 
hayvan kuneUnJn cbflmesl karşı- .eUrtllen bazı haberleri tclalb etmek 
smda hasat ,.. harmnn itlerini nk- f tedir. 

bala ~Ürıya içinde haldkat olarak rlht bir ehemmiyeti haiz:dir. kere yarayan Japonların yüzde eek - dir eden Vekil köyHlnün topral>· 
durmakta olan lngiltere impara· Aııl:ışılmaM kolay sebeplerden scıı UÇU c.aasen tllAh a.ltmdadırlar. landmlınası mevzuu ctrarıncla 
torhai;u da yok olmut ola.mu. Bu dolayı mülakatın te{crruaıı hiı.kkın. HaUhaı:ırd& Je.poı:ılıı.rm Çlnde 35 fır- konuştu. Tür!t kCSylütürtiln yü'-' 
hakikati yok etmek için hiç ol- da ifşaat veya tahminlerde bulun· kası vardır. seltilmesi için Milli Şef'tcn a~ı-
mazaa Hitlerin Norteç gibi Bri• mak mümkün değildir. Bununla be. nan d:rekti.flerin üç nôktada hil· 
tanya adalan Wıerme tasan-ur raber sıcfnnı ajansının diploınatik İrlanda Basvekilinin lasa edi1~bi1~t"e~ini söyledi ve de· 
ettiii taarruz planını önümüzde- muharriri, gerek harbin dc\·amt ve • di ki: 
ki kııtan evvel tahakkuk ettir- inkişafı, ıerokSe Avrupamn yeni Londradaki temaslan ••ı _ KöylUyü mümkü:ı oldtı' 
meıi lizımdır. nizamı husu~unda iki hilyilk mili.. g~u kadaı: mtistahsH \•aıiyete gc· 

F aydah bilgiler, merakh şeyler 

Antil adaları ve Martinik 

ı.ı takdird • d. k f ver de"leti yfıksek miimc<ösillerinin .Bclfııat, 8 (A.A.) - Şimali 1rlt\nda tı'rmck, Aıui e ıım ı yo arze. k 
1 

k " Bnpeklli Lord Craigavon, Loııdra.da. 
dilen İngiltere ile Almanya "Ve 1- lamamile mnlnbık ·a dı ·ıo.rını soy- tnguız naztrlatt ile müdafaa mesele _ 2 - Köylü ve çlitsinin uı~na• 
talya ~asınde.ki harp k esilemez. ll:rccl'k vaziyettedir. ıcrt tı.ıcrlnde görüşmeler yaptıktıın nını heder olmaktan kurtarmak· 
Nertlere kadar gideceği l>eıti ol- İtalya ile Almanya harbin sonu.. eonre. bu ea.be.h Belfs.ata dönınUştllr. 3 _ Köylü me&aisinin kıymet;, 
mıyan 1nı mücadelenin sonunda na ve dnha sonratnra kadar sajtlam- Ba,fvekile, rı:sr~nuıerln muatakU Iendirilmesi başlıca ~ayemiıdlr. 
çizilecek olan yeni Avrupa baJ"i. ca yanrana yilrüycceklerdir. !rla.nd& d11ıvletl ne bir blrleım• Uı:erin Vekil yarın ithalh tilcc:ırları· 
tur Ln~ '""'• tn-:ıtetıeSiz bir Duçcnfn murahhası buaün iar.P- de ~reyan edip etmediği ıonılmuı _ d 1 1 d ktaı1 

uwıq ~- au ta.ki harp meydanını ziyaret ede _ nın toplantısın n 'u t'n u 

Siyui bidi.Hlerin IOl'l iü.rılcı' 
zarfuı.dald i.nkipfı \JID\lmiyetlc 
AntU ada1atına ve hilh•Ha Fran
sız AntUlerine bUyU.k bir ehem· 
miyet verdirmiftir. 
Amerikanın Monroe doktrinine 

hürmet edi1meefN Ye baylece 
garp nı.tf kUteainde bulunan ve 
eaıcbi devletlere ait topraklarda 
statükonun ınubafuuııu isteme
si diğer taraftan da İngilizlerle 
harp halinde bulunan Fransız do
namna.auun bir kımmm Marti
nik adasında bulunınaaı dolayıli
le FraıW% Ahtillerl gUnUn mev
zuu olmuştur. 

Antillcr §imali Amerika ile ce
nubi Amerika arasında ve büyük 
ve küçük Antiller namı altında i,.. 
kiye taksim olunan bir büyük ta
kım adadır. Bu adalarda ikamet 
eden yerli halk 9 - 10 milyon ka
dardır. 

Büyük Antiller aşağrdak:i ada
lar.dan mürekkeptir: · 

Kuba, Jamaik, Haiti, Porto 
Ri.ko .. 

Küçük Antillcrıicn §U adalan 
sayabiliriz : 

Barbad,, Gu.a.dolup, Marti.ni.k, 
Dezirad, Mari - Galand, Tabago, 
Senlüsi, Trinite, Senmarten ve
saire ... 

Antillerin en mühim varlığı 
kahve ve şekerdir. Fakat bu ada
ların büyük kıymetleri Ameri
kaya bir basamak teskil etmele
rin.dedir. Amerika.nnl' gösterdiği 
alaka bu !jekitde izah oluna.bilir. 

MARTtNIK 

Avnıpa olacakbr·, Fakat yıllarca tur. nra Aydına .,.;dcccktir 
rek tnuzııfter Alman kıtalnrına mtit· Lord Cratıavoı:ı, blitün ~ayı·eUerl - so t>• • kİfidir. Bu adada müthif bir y.a- açbk ve sefalet içinde harp halin· tefik ttalynnın sernnnnı götürecek. mizl kendi mUcla.faala.nnıız ilzertne --u--

rıark d~bdulurunaktadırs • .hBu vol- ~ -~~lillere doiı"U sub"'rükld' ~:· tir. t.ekiit etmeklilfm!Z ve bu nıildataa Almanya He ticaret 
an l ırv• e enpıcr §e rini ha- c;eK; V1ı.n bu Avnıpaun u uuan N8"J'"ork, 8 _ 1:-gaı &ltmda. bulu _ vurte.t:ırmuzı mUkemm.elleıtırmtku • müzakerele.-i 

rap etmifti. 1635 ıenesi~nbed Mitlerin Ye Mu10lini~nin dejil, n&n Fransız toprak.Jarıı:ı~~ gezintiye finı.iz IA.zmldtr, cevabmı verml~ttr. Aokatıı, 
8 

{Bıı!Rnf) _ Alm4lly& Jl~ 
Fraıwzların. elinde bulunan bu fakat üçüncü entemaıyanalia gıkan İtalyan hariciyt naurı Kont Santldlğm& göre, Cra.lgavon, bügün &ra.mı::ı:d:ı. yaptlrna.kta olan tıcarc• 
ada 1762 • 1814 ıenclcri arasmda keyfi.ne göre çizil.meıi daha kuv- Ciya.no ou~amba. gtl.nU BerJJ.ne a.v - \•eyahut da yarm, k&biı:ı.e arkadaşları. müıa.kerelert llerlemoktodlr. Almaa • 
İngilizler tarafından defalarca i~- vetli bir ihtimıddir. det. edecek ve Hitlerlo ıntızakorelere ııa. Londra ziyuet.ınfn neticeleri hak.. yay& tutu.n, zeytiııyığı bububat 1a· 
gal olunmn•tur. ASIM US devam ed1'cektir. kında. !zahat verecektir. 

1 l illl .... ımiıı""711iıııı ................ ~ ....................... lllİllllİlll .. lllliİlllıl .. ıımıı .................. ~!!'91 ........................... ptıpmakinevoyedckparç~araaca• 
ıu. Ya.kmda Alman taclrlerindtl' 

A DEM, ;ı.eall çlmeı:ıltr Uzeriı:ıde 

yatıyor; uyuyor. 
Küçük hikiye du. · 

H&vvA.: 
- Ka.rnnn acı:lctı:; dedi, Vo.kıt öğledir. Dakikast da..kiko.ııma. 

aCylemek lbttogelirse, •aa.t on biri 
latk yedi gtÇıyor. 

.A.deın uyudt. 
GUne§e bakarak: "Saat on ol.m&lr, 

...... ette bayat J.d~~.t tabii, diye cevap nrdl. 
" ÇUnkU 1a&t dördü geçiyor • 

.Adem ve Havva. tıka.ba.a& milkem _ 

dedi. Kamım ac-.. " 
.Adem, yomek yedi. 

ON "R rnd bir yemek yediler. Sonra tlmen 
Nakleden: HiKMET. M 1 Uzerine ur.andılar. Sonra uykuya dal-

Yemeği yedikten aonr* i!UrlıUı btt 
liılllİlllliıılm ____ _.İııııilıı_ .... __ .. ıııiııl __ ... ___ ........... , &1ar. 

a#Jrlık bastı, Bir ı:ekerleme yapmak Bugtln pazar... Yapılacak bl.r ~im 
için uzandL yok. Fakat içim ne kadar da bayılı

Ak§a.ma doğru uyandL Saat yediyi yor! Ne kadar &cıkmI§un! 
on l.k1 ~yordu. Ve bu eö.zlerln ardından ınQkemmel 

- Karnım ac:xktr, dedi. Saat qatı bl.r yemek yedi. 
yukarı ilçe gelml11 018.calc, ÇUnkU pıı.zarclz. 

Adem yemek yedi. Sonra bir uyku kestirmek tızere 
Yemekten sonra çimen Uzerlne u.. ı:imene uzandı. 

zant.nı.k gerindi Te yemekten yorgun Ve g1ln pazar oldutu için, alablldi-
btr halde uykuya daldı. ı?tne uyudu. Erte.el günUn öğle.sine 

Ertesi Babalı uyandı. Saat fleklzdi. l•adar uyanmadı. 
Aman, dedi. öyle acılı:tm§Ull ki.. Ve sonra günleroo bir §ey yememi§ 

Aca.ba sa.at kaç. Her halde 11eldz ola- gibi yedi. Karnını doyurdu. 
cıı.k. Karnım doyurduktan sonra kendi 

.Adem bolca. bir yemek yedi. ke.ncl!tıti ınırıldıl.ndı: 

1 
Sonra çimen Uzeriııe aerlldl. Ve ye_ ..... Bir ağırlık bam vücuduma.! 

mekten yorgun bir halde uykuya dal- Yoruldum! 
w. Hemen ~dmda.n uykuya daldr. A~ 

GUn ba.tarkon uyandı. Saat dol<uıru ıtam• doğru uyandı. Saat lS.33! 
kırk altı geçiyor. Adem kendi kendine ııordu: 

Adem, "saat Uç sul.a.rmda olacak .. " - Acaba saat kaçltr? Bir ol8a gc· 
dedi ve yüreğinde bir ez.(tnUk, mfcte.. rek ... 
slntJI) bir botluk, ıı.~ltk hl~ettt. Bunu :mUtea.ldp lftahtmn kabattll.!J 

Ve yemek yedi. oldufunu hissetti . .Alq!ıı.ın ycme:ını 
Sonra. uykuy& dalmak Uzare etme. yed.!. 

ıeçe uyandı ve: 
- Yine akıam olmt11; dedl. Kar • 

rmn acıktı. 
Tam biı" JıtahJa. miikemmeı bir Yt. 

mek yedi. sonra. çlmeııo uza.ııat9Jc 
uykuya daldı. 

Bir .sabah Adem aaatı 8.12 de uya
ıunca, kaqıımda HavvAyı gördU, 

Adem ııaıkm §&§km baktt. 
- Tuhal §ey, dedi. Kıkır kıkır gUl. 

dil ve Havvayı tepeden tırnağa ka • 
dtr ııllzdll. 

Adem ve Ha.vvA. birer incir yapra. 
it tedarik etUler. 

Sonra ik11i de kıvrılarak uykuya 
daldılar. 

Saa.t 11.315 de uyand.rlar. 
Adem: 
- Saat on olsa. gerek, dedi. Senin 

de karnın benim kadar acıktı mı? 
~vvA. oldukça acrkmlı oldUIUJlıı 

söyledi. 
}.dtm vo HavvA, sa.halı k&hvalti.Sı 

yaptılar. 

Ertesi nbah Ha.na. pek erken aa. _ 
atte uyandı. Saat beşe on vardı, 
Ademl de uyandu'dt. 

Adem: 
- Sa&t otı 1kl aulannd~ dedi. Ve 

Hani.ya z&manz tayin etmek u111lUnQ 
öğretti.. 

Han&: 

- Kanımı pek acıktı, dedi. 
A.dem. cevap verdi: 
- Ya 1:Mm ne h&ldfıyim, ODU Mr ılOl' 

so.na, dedi. Ben de aglıkt.&fl: ba.yılıyo. 
rum. 

Sonra Mrl.'tı.rce btr bhnltı yap • 
ttlar. 
Kahvaltıyı :rnUt.ealdp etmene uaı:l• 

dıla.r. 

* * * Sonra incir yapraklarmt de~tlr • 
diler. Ve uykuya daldılar. 
Öğleye kadar adamakıllı uyudular. 
Uyandıklnn zam&n doh~etll acık -

DltftılU. 

Yediler. 

mürekkep bir heyetin tatanbula gel~ 
e&ll söytanmekt.edlr. .., 

Münhal temyiz azalığı 
Ankara, 8 (Hususr> - tsıanbıl1 

müddeiumumisi Bay Illkmct Oııa1 
münhal bulunan temyiz aıalıklarıll' 
dan birine seçilmek ilıere namtet• 
ler listesine konulmuştur • 

Adliyede yaz tatili 
Ankara, 8 (Hu~uıt) - Bu ı.ene 

yaz taliJi 20 temmuzda başlayıp cf• 
llıl başına kndar ı;ürecektir, 

Sofya sefirimiz geldi 
Sotya. acfiriml..ıı şe,•ki Berlcer d~ 

sabah Solyadan gelmlftir. Sefirial~ 
TUrk _ Bulgar doatluğunun çok SllDl ' 
mt olduğUnu, Bulca.rıarıa. aram.ısıt; 
hiçbir ihWl\.flı mesele olmad.rltnt JW)' 
lemf§Ur. 

Fransada ·gazete 
satanlar idam edilece1' 

Angulem, 8 (A.A.) - J-tavas 
Ajansı bildiriyor: 

Fransız <lonarur.asmın bulun· ııe usandL Al<ıam yem!!ğbıi bitirdikten .90nra. 
Ertesi aabah !!rkenden uyandı. Sa. yeoıt çimene uzandr. Ta.m. bir olgun • 

ı~valtıdıın soı:ıra, çtıne!JleN &>ğtu 
gidip uzandılar. sonra uykuya daldı· 
lar. 

U)"Udul.&r. Ytdlltr, uyudular, ye • 
diler, uyudala.r, incir yapmldartnl 
deı?f ıt!rclller, uyudular ... 

İJgal mmtaka.St haricinde tıa• 
sılan gazeteleri i~al mınta."k&8~ 
itba.l edenler veyahut bu '1?1J1\tı· 
kada dağıtanlar, idam eeı~ 
ma.hküm edilecektir. Charcrıte 
va1iliği, gazete !bayilerine bu. ~~: 
ziydi bildiren bir nota te'V'<lt e 
mi,tir. 

duğuAM~1rtinik adası kilçü~u1Fran· ııt 5.45! luk ve dolgunluk tçlhde uykuya. d:l.Mt. 
sız ntı lcri me:ranında b un.an .Adem: "Saat on olıı& gerek: dedi. Erte.si ııaba.h, lllttyr birkaç dakika küçük bir adadır. Nüfusu 230 bin _. ________ _______ _ 

• 

.Ak§a.nt Uzcri Adem ''e Havvl u • 
y:ı.udı. Sa.At ııekit:i a:ıı bır fey geçiyor-

* "' .;E 
Cennette ha.yat böyle cctlyordu. 



' 
Poııtıka: 

Fransada yeni 
kanunu esasi 

.. Fraıuaru.n sOJyal bünycainde 
rnutarekeclen sonra doksan dere
celik bir tebeddül oldu. Bugiln 
hu hadise daha hal'i~ daha §U· 

rnüllü bit mahiyet almaktadır. 
Senelerdenberi Fransı" sağ c:ena• 
hının nıütemadiyen tasavvur et
ti.ği, ve ıon harp dolayuiyle tat
bıke imkan bulduğu rejim arbk 
"Yan ve mobusanın tasvibiyle ka
nuni bir hüviyet iktisap ediyor. 

f.ransanrn yapacağı kanunu e
z:ısı tadilatı otoriter ve koı-pora• 
tıf bir devlet meydana getinnek 
gaye:sini takip etmektedir. 
k Franaada otoriter bir rejim 

urmak için sağ cenahan hazır. 
l~arı Yetti delildir. ltalyada fa
şıznı, Almanyada nazizm kurul
duğu gündenberi Fransız sağ ce
mıhı bunlara adapte olmayı tasar
lamakta idi. 

Ancak Franıanın sosyal bün
~cıine göre na11l bir ıekil alaca· 
gı teferrüatiyJe tayitı edilmiş de
gildi. 

.~ransız sağ cenahı, totaliter 
reJırn kurmak için, koendisine 
mesnet ola!:>ilecek birtakım he· 
:;ap arı ve fikirleri uzun zamandtr 
gözönünJe bulundurmakta idi. 
Fran~ada liberal dcmokraıi tari
hi bakımmd."\n öyle bil" manzara 
nı·~ediyo1·du ki b:ınu iıdcta istik
rarııc:Jık diye yadctınek mümlıün
du. Uçancü cumhuriyet kurulnlı 
6:J sene ol<!uğu halde tc~ckkül e
den krıbinelerin sayısı yüzü geç
miştir. Demek vasati olarak bir 
fieııe işba~ında halan bir kabine 
gönnck miirnkün değjlJir. 

Liberal demokrasinin aınıf ve 
zi.in:re davannı birinci plana al
ınış olması pnrlamentc,nun birçok 
ınenf:ıat gruplarına dağılması 
c!evarrılı bir 6İyaıet takibine im
!:an bıı·akmadığı gibi, parlamen· 
tolann terkibi bakımından kuru
lan kabinelerin de ancak birc1· 
kovalsiyon hükumeti m~&ı 
arzetmc:ıi mevkii iktidara gelen 
hükumetlerin cezr~ kat'i, esaslı 
işler görmesine im.<an bırakma
mıştır. Biribirini nakzedcn gnıp
lan.11 liberal demokraai namı al
tında yaptıidım hareketler de-

. mokrnsinin prestijini uzun za
mandanberi ihlal etr.ıiş bülunu
yordu. Fikir ayrılığmın hiyanetlo 
dele yürüyebileceği bu:ı misal
lerle de ortaya çıkınca demokrasi 
dü~manlar1 bu misalleri demok
rasi mefhumunun zatmd;ı ya§a
yan tezadlar ve fenalıklar gibi 
göıtermeye de kolayca muvaffak 
oldular. 

Diğer taraftım Fransada bu
günkü parlimento l"ejiminin bir 
memleketi temsil bakımından 
faydalı olmryacağı hakkında sos
yoloğlar ve hukukçular arasında 
da ya~ynn cereyanlar \'ardır. Bu 
cereyanlar ilim na.mı nltmd mn· 
elem cemiyete inzibat tesis etmek 
ic;..in "Korporatif'' bir idare kur
mayı zaruri görürler. 

ı"1e•cla bunlardan Durkheim 
"iş bölümü" adlı eserinde daha 
büyük harpten evvel cemiyetin 
bünYeıini "Korporatif'' bir ahlak 
temeline dayamak arzusuna dÜ§
miiştü. 

Bl\ iddiaya ı:öre cemiyet pat· 
ror. ve i1çiden mürekkep bir ca
ıniadır. Fakat modern cemiyette 
hu iki grupu biribirine raptı::den 
ahla~i kıymetler yoktur. Bilfıkiı 
cemıyct düıı;nan cephelere ayrıl· 
nırştrr. Bu ıruplan bir ahlak tay. 
meti ile hiribirine raptebnek li
:(ımdır. 

"K kı oı·poratif" aörü, buradan 
. Ymet alıyor. Tıpkı Lonca üze-

nnde olduğu "b· ah)!>'-• k t b "T· • aı ı, _, ıyme 
k u un ınaan gnıplarmı bir ta-

ı.nı esaslarda birleıtirecektir. 

Diğer ta.raftan b" tıı " ır lalam uzla§-
"'ICI tcsanüd" cülük fik" 1 . d 

''!~ böl.. ..,, il' erı e 
t d urnu ı>renıiplerine isti• 

r~ eh C\-ekJ korporatif nizamı İçin 
çın.. ~ır aınakta idi. Vakıa te-
~~dcüler görünüıte kendilerini 
ıl~n aevi:rede ve ıol temayÜllü 
gos~ennek gayretind~ iaelcr de 
tatb1kat~'l kendileri korporatif 
devl~t nızamını hazırlayordu. 

Y ıno soıyoloilann bazdan bi 
ri.birl~rine ahlak, eıtetik, hukU: 
~~· ıktısat kaideleri ile bağlı ve 
• '1~sen biribirlerine benzedikleri 
~~ın. biribirlerini seven, bir vatan 
ikri etrafında toplanan adam1a-
~ın "mekanik tesanüdle" vatanı 
~ıll etmelerine imkan olmadığı
~ kanidirleT! Bunlara göre va
tl\ artık sosyal tekamülün bir 

et-halesi olarak biribirini ta
~nllayan uzviyetlerden mürekti1'tir. Binaenaleyh bir memleke
·r ttiifuı kağıtlan değil, "iş" in 
1d•dcıi olan meslekler temsil e4 

.... Şu halde vatıının temsili 
'btılekJerin temsili ile mümkün~ 

A k.ca <dl e nını ö cd1 ~ 
lheylk~O ~ergü~ô 

•••••• ••••••••••• • •••••••••••••••• 
Maarif Vekilinin sanatkarlara 

bir hitabesile açıldı 
Güzel Sanatlar Akademisinde 

bazırlnnaıı heykel sergisi dlht ı;aal 
16 da l\Iaarif Yekili Hasan Ali Yü
cel Lararınd:m açılmıştır. 

Açılnı:ı ıneraiimindo mebus S:ı. 
l3h Cimco1, 1bnilemin l\lnhmut Ke
mal, mısın Birliği reisi, profesörler 
Te duba bir çok mümtaz da,·etliler 
bulunmuştur. önce salonda Akade. 
mi direktörü Burhan Toprak bir 
teşekl.:Ur nutku söyleyerek serginin 
nasıl llazırlandıi{rnı izah etmiş; 
Maarif Vekili bu nntka ~11 ccYahı 
Yermiştir: 

"Gecen sene Gii:el Saııol/ar A
lwdemfmi:in lalel>I! resim serolsini 
ge:difilm :aman miiessr..~enin muh
terem miidl1riindnı ı•e şubesinin 
şefiııdeıı bir <le talebe heykel su. 
gisi yapılma.mu rica etmiştim. Di-

rinci devlet resim ve Jıc11kel seroi. 
sini Ankarada açarktrı lıtykeF ha· 
kınımdan :auıf oldu4urn11m sarilı 

olarak siiylcmiştim. ~'ohanları a
çıkça süulenıenin onları itmam ve 
ikmal etmek itin en doijm yol ol. 
duğu bugün açılan heykel .<ıeroisile 
me11dana cıkmış sayılabilir. Bi: 
Türk milletinin ilim, sonat ve tek
nik sahalar111da insanlığa 11eni un_ 
surlar ve eserler vermesi için yap
tığı cehdi in.~a11i ve milli va:if ele
rinin b~ıııd<ı ,<ıayıyorıı:. Tarihin 
içinde bıılıındufjumu: bııhranlc 
devirlerinde bile bu duygumuz ve 
ı;alışmamu hmm lrnYbelbdmelcsi. 
;;in dcı•am ediyor. 

lstrınb11la ueTdı'i)im şu fıir iki aüıı 
içinde l'nitıerdlemlzin 400 mc:u-

tımıa menılekcti11 400 k6,,r.si11c 11a. 
111/ıp çalışmak ii:ere lıauata çıkar
mak demek olan mr.:urılyel /Oren
lerinrlc lmlımdıım. Şimdi Lfe Giiul 
Sanatların bir şube.<;fııf kuvvetlendi 
recek kıymette eserler veren gcnÇ 
lieykeltraşlarrmı::ın ımnat cclıllerl. 

ni ::iyartl edeceği:. Ru ı~~tc emciji_ 
rıi veren ve çalı~an muhterem nıil
dürt, şııbe şefine ve talim arkadaı
larına huzurunuıda te.~e/;J;ıir etmek 
benim için bir uvk oluyor.,, 

Buırn mutealdp vekil knrdeleyi 
ke~erek serı(i~i 7:iyarete a~mıştır. • 

D. Haı.an Ali Yiicel merıı~imcle11 
!iOnra snat beş buçuğa kıı.dar Aka.. 
rlcınide kalarak muhtelif şubelerin 
r.uıliyelleri hakkında malumat al. 
mışlar; Ye Akndemlniıı me~l'dı;iııi 
ıtözden geçirmişlerdir. 

Mili i re as Ü r ansı ı;w·;;;·i·;ı;;·~""""j 1 i stanbul - Köslence 
Sularımız~aki. ~akliyab ! Belediye iktısat i yük seferleri 

tem1n ıcın ı i Tekrar işlemeğe baıladı 

Sigorta kabulüne 1 heyetinden hır 1 bul ~o;::.ı:.~;·:;~:1!~!:'~ 
b Ş 1ad1 ! su af 1 bailam~sına karar vcrilrnittir. a 1 f f lk şilep bu ak§am Köstence-

hkcn dcmıı , ~ıpur ~Mllrletiııin İ Eğlence ~erleri sınıflura ayrıl-! den hareket ederek limanrmua 
l{ığ\'lıı el An !>Onra lznı iı«len aşağı Iıü. 1 dı. İçkili ve içkisiz gazinolarda ı· ~elecektir. Bu vapur limannnıza 
tün i ~kclr.lcnk. Anl:ılrn n., :\lt'I'· fi~·aUar lcsbit oJundn . .Fakat işler nıi.ihiın ithalat e,yasr getirecek-
sinde mülıiın miktarla ilır:ı<' :\t m::ıd- düzeldi ıni1 hayırı tir. Buradan Romanyaya ıatılan 
desı ve ıli:;er 11nkh•cl ile,·e!c eşya bi. ! ~iı;, kısaca, belediye iklısnt he-; tiftik ve yapağıları alarak tekrar 
rikmiştir. Al:ikadarl:ıra yapıl:ııı mü. f YC'lınclen şunu ö§renmek isliYo. f Köstenceye gidecektir. Vapurla 
racaatl:ır:ı göre lıu c<.YAd :ı n hir ~o. 1 ruz; f bir müddcttenberi beklenen Ro~ 
gu mahvolmnk tehlikrsinclcc.lirl De~ i l~ianbuld~, hcııı de çalgısız .bir! manya tiftik ve yapağı mü.baya~ 
nizJoiları iıi:ırc~ iniıı iki şilep kira- 1 gaıınoda hır fıncan k::ıhvenin fi- ı heyetinin de gelmesi muhtemel-
lıyarok hkeıııleruna i~lelnıesi işi ı yatı nasıl 30 kuru'? olabilir! f dir. 
de hiıl!'l t:ıllıik ı;alıasrna konulama. i Oluı kuruş üc kilo ekmek para 1 
nııştır. Buna muka bil Tic:ırct Ve- f sı; ,.e lıir çok vatandaşların ı.l; Bono sahtekaArlı~ 
kalelinin teşehlıüslcri ilr.erine mil. i günde kazandıkları paradır. Şu g f 
it reassürans şirl;eti ıl:ıhill sularda· i halde otuz kuruşun bizim ya,ama İ O 
ki nakllyah temin icin Akdeniz li- ! hayatımızda bir manası, hem de ün bir k.İ§İ daha 
mıı nl:ırımı7.:ı ~!decek ,.e ornlorrl:ın f büyük bir manası vardır. 1 tevkif edildi 
gelecek ı:ıeml ve yük1cr i r:in sigor. i Acaba belediye iklısat heyeti MUb • 
t:ı kabulüne ba~lamış tır. Hazı rlanan calgısız bir gazinodaki bir fincan .. adıl bonosu sahtek!rlığı 

tahkikatına devam edilmektedir 
·ıar ifC~·e göre, lstaııbuld:ın lzmire kahve fi yatrna 30 kuruş t>aha biç- Dün de sah.tek~ Nihadm 1 • .::n'-
kAdrır yll 7.cle bir ,.c lzmirı.lcn fs _ nıekle nasıl bir mikyası ele ahnış- b. MU 

kenderuna yüıdc üç ri:ı:lko nlına_ tır? Yoksıı. bu işlerle meşgul be. ıraderi ve Ali Galip ismiyle bir-
] d çok şahıslara bonolar ciro eden 

cnk!ır. e iye iktısat heyeti kendine gö. tb ah" T k 
Y:ılnız ı:cmi \ 'C i~·indckl yük kıy- re başka bir para mikyası üzerin. r ım 0 seı adında bimi ya• 

metinin (if)O bin lir:ıyı ı:ıecmcmcsi den mi hareket ediyor?.. ~anmıştır. 
Jazıın tl ır. nıı miklard:ın f:ızl:ı-;ım ı Öğrenmek istiyoruz; ve cevap- brahim Tokses birinci sulh 
ecnebi merkezlere terkclmek icap ı Jıırını merakla bek11yoruıl ceza mahkemesi t.arafmdan sor-
eıınel< tedir. guya çekildikten sonra tevkif o-

---c>
Afrodit davaları 

••M•11•••••••11uu••••uu11111111111111111,... lunmu•tur. 
Sadece milli rcassiiransn Yapurun -s 

hareket tarihini bildirerek müra. 
ca:ıt olunması lôzımdır. Diğer ta
raftım ecnebi merkezlerde yeniden 
Akdeniz idn sigort:ı kabulüne baş. 
lanınıştır! Yalnız fiyatlar her gün 
l<>in değişme!itcılir. Böylelikle Ak· 
denizden ~eçecek ' 'CYl'I Akdt>niz li
nınnlarıııa ı:ıönrlcı·i l et•ck ihracat eş. 
yal:ırını si~orla ettirmek lemiıı e
dilmiştir. t .. ıanbuldan NeYyorka 
yüıı1e 7,5 riziko alınmaktadır. 
Diğer tar:ıftan şchrirııizclcki sigor. 

ta kumpnıtYalarının hircr müıues· 
sili ile teşekkill ~den bir komisyon 
limanlarımız arasındaki n:ıkliyalı 
daba ucuza ,.e müddet tayini ile 
daha şümulJü şekilde siı.rortn etmek 
fizere bir sigortncıl;,ır birliği kur
msğa <'alışmaktarlır. Birli~c bütün 
şirkellcr sermaye koyacaktır. Bu iş 
yakında kati bir neticeye bağlana_ 

caktır. 
Sigorta ıneı;ele~i halledildiği için 

artık deni?yollarınııı tskcnderuna 
seferler yapması ve oradaki malla
ırı nakletme<ıi beklı!nınekledir. 

Altın fiyatı 

Altın fiyatları dün biraz düş
ınüş, 22,20 kuruştan muamele 

görmüştür. 

dür. Korporatif devlet o nazar~ye 
olarak bu esası mesnet edin-
mektedir. 
· Nazariye ile tatbikat her . za-
man yüzde yüz 

4
tetabuk .h~.11!~ 

dei:iıJir. Bu ilmı ve feJaefi goru!• 
lerden hareket eden korporatif 
devletcilik nihayet bütün mes• 
(ekler( devlet ot~rit4:'~in em. 
tine veırnckle vazıfesını tamam· 
la.mış buhı.nuyor. 

Bu hakikatte bildiğim~z es~ 
devlete avdettir. Yalnız bır haylı 
maskeler kullandıktan &<ıllr&. .... 

Fıansada böylece he rnnazarı, 
l·ern ilmi esasları bulunan ''kor
porlltif" devletçilik ltalya!' kon
~ine Öl'llek yapmaktadır ki kara 
Avı·upaoının totaliter l"ejimlerine 
intibakta Fransa sağ cenahının 
ta~vvur ettiği buı faydalar var
dır. Bunun için Fı-anşa kanunu 
es:\sisi tadil ediliyor. 

SADRlERTEH 

Bir katil ve yaralama 
davasına bakılıyor 

Birkaç ay eV"vel Hıdır adında 
birisi, aenelcrdcn:beri sevdiği Fe
riha adındaki dostunu, bir gece 
Beyazıtta evine Ali isimli biri ile 
girdiğini görünce, gece yansı a
yakkaplımru dı§arıda çrk.aı-arak 
içeri girmi~ ve evvela Ferihayı 
öldürdükten sonra Aliyi yarala
mış, kaçarken de eyere dü~erek 
kendi kendisini yaralamıştı. 

Hı.dmn dün ikinci ağır ecza 
mahkemesinde duruımaaına baş
lanmııtır. Katil, her ~eyi inkar 
etmiş: 

··-Hastaydım. Kimseyi vur
muş değilim. 20 gUn sonra hasta
hanede kendime gelince, yaralan
:::ıuş olduğumu anladım." demi~· 
tit. 

Muhakeme ıahitlcrin (jağırıl
ması için başka bir giine bırakıl
mıştır. -

Afrodit davası &ırasmda mu
!ıakeme safahatını yazan Cumhu· 
ritct gazetesinin yazıya kanıtn·· 
dtgı bazı kelimelerle nıüddeiu
n'l~iye hakaret ettiği ileri silrül
nıuş ve altıncı asliye ceza mahke
m~si nc~riyat mi.ldilrü Hikmet 
Mü.'lifi 3 ay hapiı cezasına mah· 
kfun etmişti. 

Temyiz mahkemesi bu kararı 
bozmuş olduğundan muhakeme
ye yeniden bakılacaktır. 

Taksim meydanının 
İmarına doğru 

Taksimden Harbiyeye kadar 
0~~n yol~n ~anali%asyon teai&atı 
dun ~O buı ltraya ihale cdilmi§tir. 
Tak1Unde stadyom sahasının ve 
yollarının tanrlmi projesi de ha. 
nrlannnştır. .Bu i!e 70 bin lira 
kadar ~ara gideeektir. Taksim 
bahçesınden Sürpagop meıarlıiı· 
?~ ge~cek köprü ile Siirp.ago.p 
ıçındcki asfalt :Yollann da keıfi 
hazzrlarunııur. 45 bin lira tutan 
bu keşif ihalesi de ya.km.da yapı
lacaktır. Kısa haberler: Taksimde yapılacak ıafer tri
bünü de 13 tcmınuzda ihale olu· 

• Şile fenerinin yıldız karaycl i'.'i. , nacaktır. 
~aı:ıelinde 17 ~il mesafe~e -C\"V_eı- Florya plajlarımeıelesi 
~ g~n 

1 
se:-ser:. ~~ mayn gorülmuş- Florya plajını i§letmeyi üzeri. 

ur .. u ar.a .' ıru enen mayn mev. ne alan müteahhit dün bclediye
kllnı .ddıştırmiş olncalından Ko. ye gelmiş, kefalet göstermek &U· 

radenızde serer edecek olan gemi. te;i~le plaiı işleteceğini bildir
lerin ihtiyatlı bulunmaları bJlditil- mıştir. Müteahhitiin teklifi dai
miştir. mı enc~nde tetkik olunmakta

• Akdcnizde buluııım vapurları
mızdan lnıtl evvelki giln llmnnımı~ 
ta gelmiştir. Kendisinden bir ha
ber alınamıyan Tan şilebi süvari. 
sinden de dün telsiz gelmiş, Yu
nan ıınhilleri açıklarında oldukları 
öğrenilmiştir. Şilebin yarın lima
nımıza gelmesi beklenmektedir. 

• !llidilli ile Balıaburnu arasında 
karı:ra oturan Bakır ,Hebt Yiızdü. 
rülmüşlür. lki tahfü:iye gemisi şi. 
lehi Sinici fenerine götürmüşler 
oraya demirlelmlşlerdir. Şilepte bu
lunan 7000 ton kömürden 1500 [I). 

nn bo~aıtılnı1ştır. 

dır. 

•. Diğer ~araftan ~tediyenin Us· 
kudar.d.aki Halk Plajı da açılnu~
tır. Yenid~ yapılanlarla soyun
ma yerlerının adedi 15 ya çrka
nlıruştrr. 

Belediye bütçesindeki 
varidat fazlalığı 

.. Büt~ed~ki fazla varidattan beş 
yuz bın lırasr fen heyetine veri
lecektir. Bunun 30 biıı lirası Ka
raköy ve Gazi köprülerinin müte
madi tamiratına, 70 bin lirası 
mecari tesisatına, geri kalan pa· 
ralar da yollara harcanacaktır. · 
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KORSAN TAHTELBAHiR 1 
İngiltere adaları istila edilebilir ;i? 1 

lııs Konan Doyl _ .. 
füıııtan kulesinin yanından, Slt'· 

fanla biribirJmiıe ' 'eda işarli Y<lP • 
tık. S<ıııra kumand:ı boru~undnn 

çarkçıya emrimi ,·erdim. 
Bn esnada menfezler knpnlı ve 

sornıclar kanıilen doluydu. 
İskelenin allmn geldiı;ıimlz ve 

bc:'{.ıı taçlarla süslii dalgobrın yu _ 
'arJanmaktıı olduğunu gördüğiiınii1. 

anda ufkt dümeni tamamen aşağıya 
bastım. Gemimiz suyun altına kay
dı. Cam lombozlardan yeşil renk • 
leriıı koJU runiye tahavvül etmek
te oldııAunu görüyordum. Önümde 
cısıh olan manometre yirmi kadem 
dcrinlilti gösteri~·ordu. Kentlhnizi 
kırka bıra.kıım. Çünkü böyle yap • 
makle, her ne kadar kendi mnyn. 
lıırmuzın demir me,,kilerini karış· 
lırınamız ihtimali , ·ar idiYse de tn. 
ıJiliz harp gemilerinin :ıltırtdı:ın geç
mek için bu lazımdı. Sonra gemimi 
dU:r.elttim. Elektrik nııı.kineleriııiu 
hassas tıkırtıları, kulağıma Jiıtif bir 
mu~ikl gibi geli3'ordu. Saatte 12 
mil siiraUo mühim nzHemin )'apı. 
lacağı sahaya doğru ilerliyordum. 

Kulemin içinde manivelAları ida· 
re ederken, camdan yapılmış pen • 
cereJen İngiliz abluka gemilerinin 
başucumdaki gölgelerini görü~·or -
dum. Tam batı istikametine 90 da. 
kika seyrettikten sonra, su sarnıç· 
l:ınnı boşaltmaksızın elektrik ma. 
kinelerini tevkif ederek Reminıi de
niz Ustilne cıkardım. 

Deniz dalgalı ve rüzgıir fırı~ka 
idi. l{aptan kulesinin kapısını uzun 
nıll.ddet açık bnlundurmak mu\'n _ 
fık deiUldi. Dalgaların üstünden ge· 
riyc doğru Blengemtıerge baktım : 
l>Uşrnan donanmasının 11iyeh bnca. 
Jarmı ve sahil fenerini gördüm. 
Hepsinin ar.kasında kale göze ç:ır. 
pıyordu. Bütün bunlar, batmak üze· 
re olan güneşin pembe renklerile 
kızarmışh. Buralara bakarken bii
~·ük bir topun gürlemesini, ı;onra 
dJğerlerlni işittim. Ultiruatom müd_ 
deti sona ermişti. ArtJk harp ha 
tin deydik. -

Yakınlarda hic bir tekne yoklu. 
Deniz üstündeki süratimiz, deniz 
a1tıtıdı:ıkinin hemen hemen ikl mis. 
li kndar olduğundan sarnıçları bo
ırttıtorak tahteJbahiti suyun yilzünc 
{akardım ve b!itUn gece ' 'a.snlt 18 
ınil süratle lodosn doğru '.\'ol nldık. 
Sabahleyin ~aat beşte ur · ı k k~P
rümde bulunurken batı i ~ı ıkaıuetin 
de deniı yüzüne yakın Nor Folk sa: 
hllinln da~ınık ışıkJ:mnı tarkdi. 
yordum! 

- Ah Con! Con bol, dedim! 
Ve ilhe ettlm: 
- ders almanız Yaklaştı; ve ho

canız benim. En sunl şerait altın. 
da. yaşadı~ınız halde onları guya 
tnbıt şartlarmıŞ gibi aleme yuttur -
nıanın da bir nihayeti olduğunu · 
size öğretmek için ben intihap c
dlldjm, Dah:ı uzajiı gör Cou! ' 'e 
l)artizaıtlıkla daha az uğraş!. f şle 
size dersim hudur!,. 

Bununla beraber Yorkşayir ma
d?ncl.letinl, Lıınkşayir eğidcilerini, 
Bırrnıngam işci1erini, Londra ha
\'Uz ve rıhtım mahalle'lini elhasıl 
bütün bu vesaitsiz, iı~b: "~ bi~are 
~~lk kütlesini cİilşündüAüm nkit 
ıcımde bir merhamet hi~~i dalga_ 
landı. t,te hunlann kilçük eylerine 

aclık hcyul;"ıs ını göt{ireccktim: 
- Ekmek .. 
Dile uzanını) elleri görüyordum; 

ve lıen, Con Sidyes, bu 7:ayıf elle. 
ri lıidc]elle itiyordum. Ah, net 
harp, harptir. Herkes nhmrıldılınm 
ce7.n~ını çekmelidir: 

Ortalık ağ:.ırınadan evvel sancak 
l.>ıı~ oınuzluğumuzda batı lodoıı lı;. 
tik:ımelinde takriben 10 mil mecıı
fode büyiik bir şehrin ı~ıklarını 

gördüm! Y:ırmııs olmalı. Gemimi 
biraz a.çtım; çünkü burası bir &ok 
kıını sı~ılıklannı havi tehlikeli bir 
sahilılir. Beş buçukta Lovostof fe
ner dubasını bordaladık; sahil mu. 
hafızl:ırından birinin şimşekli it•
ret ışıkları, sabahın beyazla yıka _ 
nan cleniziııe yayıldıkça sarıya ka
~·an bir renk almakta idi. Etrafı
m1:r.rlu, ço~u balıkçı ve küçük liman 
r:ıemllerinden mi\rekkep olmak ilze. 
re bir hayli gemi vardı. Uıakla bil. 
yiik hir vapur gözüküyor ve bir tor4 
pidobot muhribi kara ile aramu:dtt 
bulunuyordu. Her ne kadar bunan 
bize bir zararı olamusa da meTcu
diyetimlzl hissettirmemek daha iyi 
olııcagını düşllnerek tekarar &ar
nıclıırı doldurmak suretile on ka
dem derinliğe Jndim. 150 saniyede 
d:tlnbildiAlmize cok memnundum, 
Cilnkü sürcıUe bir tekne birdenbire 
üzerimize çullandığı zaman geın.i. 
mizin hayatı bu ailrate baltlı bh
c:ıktı. 

Artık bir kac saat dolaşma ıa
mnnımıı kalmıştı. :Vorual't lı:endl 
)ıerime vardiyada bıraktım. Saat 
ontln beni uyundmdıifı taman de, 
niz iistünde seyrediyor ve Essekıı 
s:ıhillerinde l\leplin Seados ncılına 
girm!' bulunuyorduk. İngiliz do9Ua_ 
rımı'l, tnümeyyu sıfatlan olan saf
rlilllklcrinden dolayı matbuaUuı 
rnsıtasilc DoYer bolazında tahtel· 
bahlrin seçmesini men için torpi
dobotlardan bir kordon teşkil et. 
nı iş olduklarını haber vermi~lerdi: 
Bu da ancak, yılan balıklırm111 
geçmelerini men için bir nehrj ıı 
snthına tahtnlıır uzatmak derecesin. 
de mokul bir tedbirdi. 

Benim dola~ecaAım yer, Taymis 
ıığn olacaktı. işte ben .de küçük 
Yuta. ile tam o noktada idim. 18 
torpidom, hir ıerl· at~U topum ,." 
hepsinin feTkinde olarak ne yapı

lac.aflı,nı Te nasıl yapılacağını bilir 
h!r dim~m val'.dı! 

Kulede mevküme geldiAim zaman 
pu~skoptan (tünkü dalmı,tık), is
kele ba) ommlundan. bir kaç Yüı 
yarda. mesafede bir küçllk semi 
gördüm. lkt ki~i kilpe~teye otur
muşlardı. Fakat ıhic birisi, kendile_ 
rine o kadnr yakın mesafede, su. 
:vun yüzünden :Vilıen minimini çu. 
Jıuğuma bakmıyordu. Bugün, tahtel· 
bahir muharebeleri için gayet ha
:nll olan ıbir gündü. Deait, bJzi keş. 
fchnek jstiyeceklerl her milşkQlAtı 
ı:ıkRracak kadar cırpınhh fııkal ha.. 
nn her şeyi olduğu gibJ ııöstere -
cek kadar durgundu. Üç perisko • 
pumdan her biri 60 derecelik bir 
riiyct ıı:ıhasını ·gösteriyordu. 

fki f ngiliz kruvaxörü benden ya. 
rım mil acık olarak Taymbten çı.. 
kıp yıldıza doğru scyredlyorda.. 

(Deoamı r11u'J, 

~-""""'"AAAA.~A~~AA.A.,,.AAAA~ 
Tevzii mükafat 

B İZiM Birliğin kütüphane~ 
sinde çalı,ıyordum. Elime Yirmi yıl evvelki V akıt 

bi~ clld r~ti. Kahn, ıüslü ve ----.---------... ··--------
anukennnel bir cild. Üzerinde 9 TEMllUZ 19'!0 

'~Mükafat" kelimesi yazıyordu. 
1 

Niyagara şelalesini 
~rbal ealıci &iinlerimin ulvi an1a- kt '"be · 
ı-1 habnma geldi. geçme ecru sı 

.Amcrikad&. Niya~ra ~eltlesinl 
Okuduğumuz mekteplerden geçmek tecrübesine §imdiye kadar bir 

~adetname aJdıj11nız j"ünlcr çok sporcular b~'Ul'muştur. Yüze _ 
veya bir sınıftan ötekine derecey- r ek ve sandalla g eçmek te~ebbllsün-
1 de bulunanlardan biri kadın olmak ki geçme hadisc.ai, hiç §Üphesi;ı; Uzere iki ki~l şel!Jeyl geç~lerao de 

hayahnuz:rn ulvi anlandır. Es- di~er bir çokları §iddetll cereyanlara 
~den böyle günlerde meıaımı- kapılarak Jı:.ayalarda. parçalanıp te • 
zın neticesini gösterh- vesikalar- le! olmuıılardrr. 
la biı-likte, kitap nevinden bir ta
ktın °mükafat'' lar da verilirdi. 
Kü~pbaneınizde bulduğum eser 
ba Clnatendi, Bu bir edebi eserdi • 
Fakat feluliai de olabilil". Her
hensi bir diğer tetkik mevzuu da 
olabilir. Büyücek bir seri halinde 
:yüksek bir klasik tercüme olabi
lir; bir külliyat olabilir ... 

Maarif Vekaleti diploma tev-.. . " . 
zımı merasimle yapmak" usulü-
nü ihya ed.el"ken, acaba, "tevzii 
ÜL,.I~ " m .. ~~ r da yeni ve daha §U· 

~ Salı Çartamb. 

> 9 Tem . 10 Tem. 
~ 

3 <'em:.ı Ahır <( 4 r em• Obrr 

f- hızır t ;) li ı:r:ır f'.6 

\'aıutıcr \ aııatı ı:;,,an, \ ·'" ı tı l'::;ıani 

ü11neşlzı 

dOİ:U$U 

ÖJ'lc 
! kindi 
A'k§am 
Yatsr 
!mııal{ 

4 37 8 54 4 3i s 55 

ı2 ı9 4 36 1z ı9 4 35 
16 19 8 36 16 19 s 86 
19 43 12 00 19 42 12 00 
21 48 2 00 21 42 2 0() 

2 20 6 37 2 21 6 39 

müllu bır kıymet ifade eder tan-ı 
da canlMdırmakta bir fayda gö
remez nıi? 

HiKMET MONIR '---------~ 
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Üniversite haf tası 

Rektör ve prot esörler bugün 
Erzuruma gidiyor 

\JıtıeleOI' çıkan oUttln yazı ve 
resimlerin bukuku mah!UZdur 

.\BO:SE IARU•T.~J 
Memleket Mı-ınlel<eı 

tçmde dışında 

Aylık 95 lM Kr. 
S a.vhk ıııo 425 
6 BJlık ·t7.'} ıs:w 

t ~lllık ~110 lllOO 

Cen1il Bılsel'in beyanatı 
l'arueden 1:3:ı.Jkıuı Btrl!gi t<:ln ay_ 

da otuz kuruş dUı:uıur. Posta blrtı 
gıne gtrmi11eo yerlere ı:ı.yda yetml~ 
beşer kuruş zamınedU\r. 

Her yıl yaııılnı:ı~ına karar veri. 
len üniversite Lııft:ısı l.ıu yıl 13 
temmuzdan 19 temmuza kadnr Er. 
zurumda )apılac:ıklır. ll:ıftaya işti
rak edecek profesörler reklöriin 
başkanlığı :ıll ıııdrı 1.ıugün Erzuru. 
nıa gideceklerdir. 

Profesörler :ır. sıncla; . Ali Fu:ıt 

Başgil, Sırldık Sami Ona·, Tevfik 

Hemzi KaznncıRil, )luzaffer Güç. 
~an, l\fuhıtlin Erel, Sadi Irmak, do-

kt111·l 
9.7.940 Sah 

7.30: Program, 7.35: MUzik: Ne§eh 
musiki, (Pi.) 8.00: Ajans, 8.10 E'I ka
dını 8.20/8.30: Müzik, 12.30: Prog-ram 
:ı2.35: Müzik: Muhtelit şarltılar (Pi.) 
12.~o .Ajans, 13.0S: Müzik: 13.20/14.00 
MUzik: 18.00: Program, 18.05 Müzik 
Ca.zband (Pl.) 18.30: Çocuk saati, 
19.00: Müzik:. Çocuklar için (Pl.) 
19ı5: Müzik Fasıl heyeti, 19.45: Mem 
leket saat ayan, ve Aja.tıs, 20.00: Ko
nll§ma, •(Çiftçinin saati), 20.15: MU.. 
Eik, 20.30: Müzik: Körfezden sesler, 
21,15: Konu~a. 21.30: Konu§ma 
(Radyo gazetesi), 21.45 .MUzlk: Rad
yo Salon orkestrMI, Soprano Bedriye 
TUzlln'Un ~tlra..klle, 22.SO: Memleket 
saat ayarı, .Ajans, 22.45: Müzik: Rad· 
yo salon orkestrası programmm de
vamı, 23.00 müzlk: Cazband (Pl.), 
23.25/23.30: Yarınki program ve ka.. 
pamı. 

10. 7.940 Çarşamba 
7.30; Program, 7.35: Müzik: Şu

bertten :Varyasyonlar, 8.00: AjaD.11 ha
berleri, 8.10: Ev kadım, 8.20/8.SO: 
Müzik, 12,30: Program ve memleket 
saat ayan, 12.35: Hllzik: Mtl§terek 
~arlu ve semailer, Okuyanlar: Muza!. 
f•r !lkar, Necmi ruza .Alııskan, Sadi 
ı iuııses, ı:::.M: .Ajans haberleri, 13.0rı 
HUzlk: Hallt tUrk1Uerl, 13.20/14.00: 
?11lzlk: Radyo salon orkestram, 18.00 
!>r.:ıgram, 18.05: Müzik: Cazband 
CPl.J 18.40: Müzik: Fasıl heyet!, 19.15 
r<onuşnıa ( Dııı politika hAd.leelerl). 
19'.Stı: Müzl.lc, Olmyan: :Melek Tokgöz, 
ı{.>,;J,5.: Memleket saat ayan, ve Ajan! 
20.00: .MUzik: Okuyan - Radite Er
ten, 20.15: Konuşma, 20.30: Müzik: 
\'irtüozlar (Pl.) 20.50: MUzik: Saz 
eserleri, 21.15: MUz1k: Tanınmış ope
ret. parçaları (Pl.) 21.30: Konu~a 

(Radyo gazetesi), 21.50: MUzik: Ri
yaseUcumhur bandosu, 22,30: Memle. 
ket aaat ayan, .Ajans, 22.4CS: Müzik: 
C&zba.nd (Pl.) 23.2CS/2S.SO: Yıırmkl 

program ve kapanış. 

Yeni Neşriyat 

C:-0nopta Tllrkmen !:algılan - Yir. 
mi yıldır halk araamda, haBBaten Yıl
ı Ulder içindeki gezilerinde edindlg-1 
notıa.nn aonuncuau olarak, Rıza Yal
gm adlı bir ktlltUr adammm, bu deta 
Ada.nada buttrdığı lı:Jymetll blr eser. 
dlr. DeyJ, soluk, tel, yay adı ne dör~ 
sınıfa. a.ynlan bütün çalgılar üzerinde 
resJmleri vo !ennt tariflerUe birlikte 
maınmat toplanJIUŞtır. 

Eaer bir do Fatih zamanında yazıt. 
mıg bir musiki makalesiııden haber 
vcrmelt suretllo munzam bir hizmeL 
te bulunuyor: Bu makale KUillyyati 
CAml n.aınile N cvşehlr Maarıt Kütüp
hanesinde bulunan bln sayfalık bir e.. 
serin sonundadır. 

üç çizgiden ibaret notanın bu mu. 
slkide kullanıldığını, muhnrrlr, orada 
gördüğünü aöylemekt.edir. 

Eseri tavsiye, muharririni takdir 
ederiz. 

BORSA 
- Ankara 8-7-940 -
•--ÇEKLER--

1 St.erlln 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 lıwlçre Frc. 
100 Flori.o 
100 na~ ı,mnrk 
100 neı~a 
100 Drahnıl 
100 LPva 
100 (elt l\ronu 
100 PC('f't.a 

100 Zlı>U 
100 Pengö 
loo uy 
100 Oln&.r 
100 Yen 
100 t .. ,.,ç Kr. 
ıoo nulı!,., 

Altın 

G.21 
136.-

20.4375 

0.991S 
1.fı~ 

ıs.uo 

::a.6~•:; 
0.625 

3.273 
32.G22:i 
31.00:i 

- Esham ve T ahvilit -
Egbam Uzı>rlne muamı-Je 

olnı:uuıştu. 

çent :'ıliikrimin Halil Yinnnç, Ziya_ 
ellin Fahri bulunrnakl;ıdır. Hofla 
etrafında reklör dün kcnrlisilc gö_ 
ı-ü~en bir arkad;ışımıza şunları söy. 
lcıniştir: 

A toone kaydın, bildiren mektup 
""' telgraf Ucreunı abone parasının 
11osta veyrı tıaoıta ile yol lama l.<'· 
rettnı ırta re kendi h;:.crlnl! ıııır 

rilrkl~·ı·nln her poı.t.ı 111..rkt•ı.lnd" 

"- Üniversite hafta~nnın kuru 1 
luşundan gaye, her yıl bir veya iki 
vilayetimize üni\'crsitc Lilı:"ilerini 
ı:ıöHirmek, orada yapılan ara;ıırmıı. 
larln lıuraların hıısusi~·etıcrinuen ü
niversiteyi haberdar kılnıaklır. 

VAJUT'a abo•ıl" yaı.ılır. 

'-ı1reı- değl~tlrme llcretl 2:5 Kr::ı 

il.Al\. UntP.:Tl.fı:HI 

l lcl'ı c:t tlAıı ıırmın ,;ııolııu . ı;: .. 
tırı son!la.n itibaren lh\n ~ayh lıt 
rında 40, tç sayfalıırda 50 kuru,. 
dördUncU 8a.yfada ı. ikinci ve O· 
çüncUde 2: blnnclde 4; başlık yanı 
kesmece - llraı1n. Açış nulkunda da söylediğim gi. 

lıi ilk h:ırtayı Erıururuda açmamı. 
zın sebebi Milli Scfin ınem!ekcli 
demir ağlarla ören siYascline iini. 
,·crsitenin bir şükranını, ifa iı:in. 
dir. 
Erzıırumun münevver muhitinde 

ciıhlt bir aJaka uyandırabilece~•i 
• . o -

mızı Ye bunun heın orası için, hem 
de bütün memleket ''e ünl\'ersile 
için faydalı olac:ıi,lına inanmakta. 
yım.,, 

Ünh-ersitede diplom:ı tevzi mese 
lesi etrafında yapıl:ın tenkitler hak: 
kında da şu izahatı vermiştir: 

DlPLmIA TEYZ! :\rnHASt~rtN'DEN 
GAYE 

''- Üç senedir talebe böyle bir 
merasimin yapılmasını istiyorlardı. 
Kendilerine ilk dcvrecle mezun olan-

ların üçle iki ni.sbetini lmlabilcliği 
Yıl bunu yapacağımı söylemiştim. 
Muvaffak olan talebe nisheti bekle. 
nen dereceyi geçtiği için arzuları 
yerine getirilmiştir. İkinci bir se-

bep ilıive etmek lllzım gelirse di . 
yeccğim ki hukuk fakültemizin re
jimini dört yıl enci <!eğişli rdik ı 
Bu rejim, ilk mezunları hu sene 
verdiği gibi üç buçuk yıl evvel, 
kurduğumuz iktısot fakültesi deme
zun l:ırını bu s~ne verdi.,, 

İLK OKUL OCREnrENLEH!Nl.11.l 
MAASLı\RT 

Maarif \'ckfılcli, vilayet hususi 
idareleri bütçe nizamnamesine ye. 
ni bir madde ili\ve ctıni~lerdir! Bu 
meddeye göre aylıklnrı · arttırılan, 
yeniden veya naklen !ayin edilen 
muallimlerin terfi ve tayin lorihle
rinde maaşlarına denk hoş kadro 
olnıadıi'(ı takdirde o malt yıl için. 
de maaş farkları ınunllimler maaş 
foslınılnn IPtliye erlilct"ektir. ,, 

fiüyilk; çok Ot:Vi!IOll K!lşell 

renkli ıı.a. •. verenlere ayrı ıtyrı in. 
dirmeler yapılır K"'sml llAn.la.rın 
ısantıı:n ıatırı 40 kuruştur 

l'kırl l\lahlvı>tt .. c lmı"an 
IHlçil k lJı'l 11 hı t • 

Blr detıı 30. 11<1 dctası 50. Uç de 
tası 6~. dört dera:n i:S ve on defası 
100 kuruşlur O<; aylık llaD veren· 
'crln bir tlcfası beıl:ıvı.ıdır. Dört sa.. 
tırı ı;eçen llflnlarm fazla s.ıtırl>ırı 
beş kuruştan besap edlltr 

Valııt bem .ıogrutlan cıo~ruyl' 
keııdl idare yer!n<!e. r>cm Ankara 
cadde!liDde Orbantıey tı.ırıındıı. h:E
MALEüDlN lP.EN lllln Büroı!u 
f'ltyle llı\n kabuı ~ıJN r mırnnıııı 
tek·fonu: 'lOaas ı 

Bf'Joğlu hıl:z.:t'J nüfus mc nurluğun. 
dıın: 

Galata. Mollaçelebl Doğramacı so. 
kak 6 han~uc 51 • :i9 da kayıtlt Melı. 
met kızı Ayşe .i3enuha Mtiall litanbul 
on birinci asliye hukuk m:ıbkcmPsi 
nin 6-~ -9·10 tıı.rih ve 940 • 5Zı6 _ 421 
kararile Mualli isminin Mu:ıll~ olarak 
tashihine karar verilmiş oldug'undan 
kanunu medeninill ıu ncı nıadde:ııl 

mucibince keyfiyet ilıln olunur. 
l3'.:!8·1:3) 

tst.anlıul ll•lncl lcra !'lemuclu~n • 
dan: 

37/1370 
Bir borçtan dolayı mı.lıcuz ve pa . 

raya. çevrilmesi mukarrı.:r bir r<'CS 

boğa ve iki rccs dü\•e l'i/7/ 40 tarihi
ne mllsadif "1r~mba gl\nll saat ın 
dan 12 ye kadar Fatihle P.. tpazartndb 
açık aı tırmn suretlle sattlaca.!dır 
Artırma bedeli muhamıoln ı~ıy111,;ti. 

nin yüzde 75 bulmadığı takdlrJe ikin 
ci artırması 24/7/4-0 tarihine mtlıı • 
dir çarşamba gUnU aynı ııaatte lem 
edileceğinden talip ol an la rm yevmı 

roezkiırdıı. maballiu:.ic hazır bulunacak 
memura müracaatları ııo.n olunur. 

(:J2832) 

, ••••••m:ı11•1i1mmı;sEiEa••••m1111ııır 1:1•a-11uaEV1B rnAPNC • 

Türkiye Cumhuriyeti. 

Ziraat Ban liası 
Kuruluş fariru: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Liras1 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve tjca:-1 her nevi banl>a mu llelderi 

t'ara biriktırenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
!.ıra.al liauJut.:-ıuıc.la kumtuırıd 1 ve • .. . . J. tasllrl'll r hc~1Lp1a... 
l'lnda e o a:ı rıo lll'ası bulunanlara senede '4 ctctıı çekilecek 

kur'a ile aşıığıdaW plA.na göre ikramiye da [tıt ıla.t·nkur. 

• &deı ı.ooo Llralık t.ooo un 
• • 600 • !.000 

' • ıso • 1.000 .. 
• 

100 

60 • 
4.000 
ı;.1100 

• 
• 
" • 

ı:!O • ıo .. t..800 • 

ır.n .. ıo • uoo ., 
DlKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde &o 

liradan aşağı dllşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
faılaslyle "erllecektlr. I{ 11 ralar se nede 4 dcfn : t Eri Ol 
ı Rtrlorıkanırn. 1 Mart \•e 1 1la1.lra11 tıırlhlerinctı> çekllf>·· ~;ktır 

5r • e+aGM 3tWff":+MM+A* 

Liseler Alım Satım Komisyonu R . f"'. ' eıc .gınaen: 

Ekslltnıenln 

Beher kilo T. F. l\H!<t.:ı.rı ilk temlnn.b yapıla<ıat'J El<Slltmenln 

CIMJ Kr. Sa.. Kilo lJrıı K.. gün ve aııat ~ltU 

Zeytin Yağı 63 17750 839 50 19/7/9t0 Cuma gUnU Kapalı 

saat 14,30 da . 

Sabun 40 145:SO 4.38 00 19/7 /940 Cuma günU .. 
saat u.~ te. 

Ekmek 10 23 75000 em 1917 /94.0 Cuma günU .. 
aaa.t uı te. 

Ma.tıg-al kömUrU 6 sa~ 145 19/7 /940 Cuma günll Açık 

sa.at l:i,30 da. 

38 kalem yaş sebze umum tutarı 7162 Lira 60 Kr. ) 538 
19/7/940 curn.ıı gtlnD 
liaat l:i,16 te. 

Kapatr 62110 Kilo ) 
74900 Adet ) 
15100 Demet ) 

Komisyonumuza. bağlı Galata.saray, Haydarpa§a, Çamlıca. Erenköy, Kandilli ve Kabatq 11.M.lerinln 1940 
mail ~;-ılı !bUyaçlan olan yukarda ya:nlı yiyecek ve yahacakla.rı eksiltmeye konmu~tur. Bu hususa alt gerekli du· 
rum )>ı:kartya çıkanım ıştır. · 

Eksiltme tstanbul Bl'yoğlu IsttklAJ caddPsl No. 349 da Liseler Alrm Satrm Komlsyonunca yap.ıacak,trr. 
lsleklller 1lk teminat makbuzu ve 19·10 yılı Ticaret Odası ves!kaslle, teklif varakalarını havi kapalı za.rfla

rım yukarda hizalannda gösterllen saat+ım bir saat evvel sözU geçen Komtıyon Relsliğlne makbuz. mukabilinde 

\•ermeleri. 
J\çık eksiltme için ılk teminat makbuzu 

t"lın •e saatte kom!syonda bulu::ımalart 

1940 yılı Ticarc.t Oda.ııı \'eslkası ile birlikte hlzalannda gösterilen 

Şartnameyi görmek ve teminat yatırmak !Btlycnlerln Galatasaray •.!sesinde Koml€yon lıJ~Upli"°ine müra.. 
(MO~> ca..'l.tla.n. 
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İstanbul ı.ınanın 1ııı 11 :ıın111 o•d;;,;um 
l317 sayılı reis ~ul.adetname:m ;;ayı 

ettim. Ycnislnı alat:.ı~'lır.tl:ı.n c-~lti ı;ınin 

btknıll yoktur. (3::a15) Mt>hml!t Tulter . """. 
lrantlan ııldıı\'ım pas:ıpvrlamu zayi 

ettim. Yeni.sim alllcağım•lan esklslnin 
hükmü yoktur. 1::2834) 

Mt-hmet Rrta Rt-ste 

Eoşikta'J Birinci Sulh Hııltııl> Hıl -
l;lınliğtmlcıı: 

t010/~l5 
ltıZ.\: Bqiktaf ta Sinıı.npasada. A

labcy so~•ağında. 4 numa. 
radıı. otururl<en hıı.lenı ıka _ 

metı;Mıt meçhul. 
Ali Tilztn tcı.ra!mdan Naciye ve a

leyhinize açılan tahliye dava.suıda.: 

!!8/ 6/ 1940 güııl!l muhakeme celse
si için tarafınıza yapılan tebUgata 
rağmen malıkcmeye gelntediğinizden 

gıyabınızda muhakemeye devam o. 
lundu. Konturatın bulunduğu .8c§lktaş 
Icra dairesinin 940/472 sayılı dosya_ 
sının celbine kara.ı· \'erilcU. Muh4ke · 
menin bu kerre bırakıldığı 5/8/1940 
günü saat 10 da Be§lkta' Birinci Sulh 
Hukuk mahkemesine gelmediğiniz 

takdirde gıyabınızda hU!t!lm verilece. 
ğl gıyap kal'an makamına kalın ol _ 
malt üzere 20 gün müddetle na.nen 
tebliğ olunur. (32SH) 

Sohibi: ASIM U.'> 

B:ı~ıl<lı~ı y.-r: \'.-\KIT \lotf'oıırı" 

Umum neşri yalı id:ıre edt>n: 

lleflk Ahmet Seuengil 

nNıın ı· -

• 
Kuleh As. Lısesı Md. den : 
Kt.ıl<'h Maıtcıpc, Bur.;a ıı.3kerl liselerinin birinci amllıarına istekli ve bU• 

tüo gırnıe ;ıartıarını haiz olan namzetıeriİı seçme eınavlan 10 t emmuz 9'0 
gtiıılı mPZ'{llr ııselerde yap:kıeaktrr. Namzetlerin en gec: 10 temmuz 940 aaba
bı ııa:ıt ııekızdı- mtlrekkepll kaleın1erile \'eyı bokka, kalemlerlle tşbu Jl.;elerd• 
Nılunmaıarı l:ı\.n olunur. <224> (:s690) 

T . 
aeled iyesi 

anı arı 
istanbul 

1 1 
Usl:udar - Be;,·koz _ Akbaba, PoyrazköyU yolu inşaatı 2(90 numa

ralı linuunıın ·ttl ncı maddesinin L ttkrasma göre pazarlıkla yapılacaktır. 
Ke~if bedeli 39.444 lira 85 kuruş ve teminatı 4223 liradır. KC§t! şartname 
zabıt ve muamelAt mUdürJUgil kaleminde görülecektir. !bale 13.7.940 
cumartesi gUnU ~a.at 12 de clalml encümende yapılaca.l<tır. Tallplerlıı 

teminat rual<buz vııya mektuplan, \•e Nafıa MUdUrlUğüne mUtaca.atıa. 
alacakları ferınt ehliyet ve 94.0 yılma alt ticaret odası vesll<alarile ihale 
gUnlı muayyen ıııı.ıttte dalını encümende bulunmaları (:i516) 

, •• MH! 

lloktorlarımızın ve halkımızın ' 
nazarı dikkatıne : 

Laboratuarın dcğl:ımeıl Uzerine birkaç za:naııdır ply&'lada mevcudu kal. 
mıya.n ve en güzel ve lAtlf bir ııeldlde imal edillp içimi gayet kola.y ve 

lezaetll olan: . 

(PÜRGOLIN) Gazozlu müshil limonatalan 
Her eczanede mU,terilerlmizin emirlerine Amadedir. 

Toptan 1&tt§ deposu 

CAN LABORATUARI 
ı, Bankası arkıısmda No. 15 tı.tanbul 

Telefon: 21939 - ll'olgrat ASİPROCAN 

.. . . "'4 •. ı..... . 


