
[Sayısı her~yerde2:kuruş~J 

T e·vkif edilen 
ita/yan vapurları 7 oldu 

Fransız gazetelel"İ İngilterenirı bu ha
r e.ketini tasvip etmekte v~ ltalyaya 

bundan fazla müsamaha edıleıniyec~ği
ni ncıkça yazmaktadırlar 

yangosu 
Büyük ikramiye 6486 

numaraya çık• ı 

..... 

istinaf mah
kemeleri 

Y enidt'.n teşkil edily<•r 
Ankara Memleket 

içindeki tetkik seyahatinden 
dönen Adliye Vekili Fethi 
Okyar. " Ulus gazetesinin 
bir muhabirine beyanat'a bu 
lunmuştur. 

Malum oldu~u iizere. tem 
~yiı mahkeme~inin işlerini ha 
fHletmek ve bu yüzden dava 

lı;ahiLi vatanda;ıları uzun rnüıl 
det intizar halinden kurtar· 
mak için Adliy~ Vekili isti· 
ııaf mahkemelerinin yeni -
den teşkilini pr~nsip itibari· 
le kabul etmiş bulunuyor. 
Ancak istinaf :mahkemele 
ri eskisinden farklı ve t.ıdi
len kurulacaktır. istinaf mah 
kemeleri birinci derecede 
bir tetkik mercii olacak ve 
b~zı coahkemelerin kararla· 
rı bu dereceler nezdinde 
tetkik olunacaktır. Adliye 
Vekili bu hususta den iştir ki · 

Perşenıbe 

Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Haıkevinin 
Köy gezileri 

Halkev:nin muhtelif ko· 
mitelerinden 22 kişilik ·1 bir ! 
gurup bugün ,öğleden sonra 
Harbiye nahiye:;inde bir köy 
gezisine çıkacaktır. Bu ge· 
zide köylüler le temas ve has 
bihaller yapılacaktır . 

Halkevi köycülük kolu. 
köy gezilerini hız landırın.ı k 
için hazırhklard başlamış bu· 
lunınaktadır . hkbahrır mev· 
siminden bilistifade köy ge 
zileri sıklaştırılacaktır. 

Baş1vekİ/imiz 
•Rol< fell t> r»in ınü ınes 

silini kabul etti 
Ankara - Ankaraya gel 

miş olan "Rofkeller,, müess<>· 
süsinin Avrupa şubeleri mii· 
dürü doktor (Vareıı) Başve· 

kilimiz doktor Refik Saydam 
tarafından kabul edilmiştir. 

M .. tbuat umum mü 
dürı:~ ğü başv ek ale

te bağlanıyor 

Ankara-9ahiliye VeHıle
tine bağlı o lan matbuat u · 
mum müdiirlüğünü Başvcka· 
\ek bağ!ıydn hir Kanun la· 
yihası haz:rlanmıştır . Diğer 

" - istinaf mahke nele
ri teşkili hakkındaki kanun 
tanzim edilmiş bulunmakta · 
dır . Ancak yeni teşkilat 
mevcut usul kanunlarında 
da bazı değişiklikler yapılma 
sını iı:ap ettirmektedir. m . 
naenalt-yh bir yandan da re 
za ve haktan ınuhakemeieri 
usulü ~ anunlan üzerinde 
tetkikat yapıyoruz. Her iki 
layiha hazırlandıktan sonra 
büyük Millet Mt!clisin~ veri
lect>ktir. Kanunların haıırlan · 
ıu~-tsı muhtemeldir. fakat tal· 
bikata ancak gelecek sene 
başlyacağımızı zannediyorum . 

taraftan lktişat Vekaleti · 
ne bnğ'ı olan Turizm MüJür 
lüğü ve Münakalat Vekaleti 
ne bağlı radyo müdürlüğünü 
de bir umum müdürlük ha· 
linde birl eştirıleceği 
şılınaktadır. 

aıına· 

Ankara 7 A.A.·Bu sabah keşi 
de~i yapılan tayyare piyangosu 
nun büyiik ikramiyesi olanlOO 
bin lira 647.l numıraya isa· 
bet etmiştir.25bin lirayıda 230 
54 ve 15 bin lirayı 9457 
numaralar kazanmıştır. 12 bin 
liralık ikramiye 39533 ve 1 O _ _.E•N-s•o•N..-D•Amıl!IK~IK~A~-Bı~E!Z~!i"L:oıa:::~ın ~!!.IH:::;ı:ı-..ı~ 
din liralık ikramiye de 453 
numaraya çıkmıştır So:l çift 
rakamları 86, 54 ve 75 olaıı 
biletler 0 1da bir hisabi!e 2 
şer lira amorti alacaklcırJır. 
Sularımızın tahlıl 

Sovget taarruzu 
haget gevşedi 

neticesi 
Belediye tarafından An 

karaya gönderilerek tahlil 
edilen şehir sularımızın tahlil 
neticeleri gelmiştir. Bu neti· 
celere göre sularıınızın dere-
cesi şudur: 

1 - Defne s ;yu, temiz ve 

içıneğe ve kullanmağa elve· 
rişli kireci bol <lert-ce: 26 

2- Zugaybe suyu, temiz 
içıneğe ve kullanmağa elve
rişli kireci 23 derece 

3 - Ömerağa, kirli kul 
lanma~«l elverişli: fakat fen· 
ni temizliğe muhtaç derece 

23,20 
4 Şeyhmehmet, temiz 

içmeğe ve kullanmağa elve
rişli kireci 22,20 derece 

5- Çukurbahç .. , temiz 
içmeğe ve kullanmağa t"lveriş· . 

li 21 d .. recc ' 
6 - Curunualem, Pis mik· 

roplu içmeğe ve kullaıımağa \ 
elverişli değil kireci de fazr:.ı.1 

J 

Kızılorduda h'1yııl inki
sarı var! 

Finler mukavemet~ devaın ediyorlar
Sovyet askerleri buzlu göllerde imha·ediliyor 

Helsinki 7 (a.a.) - Sov)etlerin Viipuriye karşı müt
hiş taaı ruz 1 arııHh dün<lı:nb~ri bir durgunlu'< müşahede 
cJılmekte.iir. Finterin muknvrıne ti. " ı zılorduda bir nc>vİ 
hayal inkist\n doğurdu. Sovyet kıt~l.ırı buz tulmuş göl· 
leriıı üzerinden geçerken lmzlar kırılmış vı· ıniihiın 
mikdarda Rus askf>ri sulard t boğulmuşlardır . 

Helsinki 7 A A - Bu ir\ba'1ki Fil tebliğ-: şu Jur: 
Vi'puri kö.-iezinde ve billı1ssa Karc.lı c .:: phesin • karşı 

diişmanııı mühim topçu ateşiv: tanklarının yardımile yaptığı 

hücumlar bütlin gün devam etmiş dü~man püskürtiılınii~· 

tür. Ağır zayiata uğrıyan düşmanın Ladoga gölüniin 

.şimalindeki yeni taarruzu da akim kalmıştır. Ü•ılarcd Rus 

tankı tahrip edilmiş 18 tayyaresi düşürülmüştür. Düşman 

tayyareleri sivil halkı bombardımana devam dmE>ktediı ler. 
Moskova 7 A. A. - Sovyet tebliğine göre duıı c p· 

helerde mühim bir hadise olmamıştır. Sovyt'l t. yyare .. 
leri askeri hedefleri bomlnrdım111 etmiştir. 
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Almarıgadakl 
Vapurlarımız n•çın 

kaldı? 
lstanbul - Harp yuzun

den Almanya<la kalan gemi 
!erimiz yalnız denizlerin tel
likeli oluşundan değil: Al
ınanların bedellerini dövizle 
ödeıımesıni istemeleri sebebi 

: le de teslim alınmamıştır. 
Almanya ile aramızdaki 

klering anlaşması harp ile 
beraber feshedildiğinden be
delleri bu suretle ödemd: 
imkanı kalmamlşhr Mamafih 
alakadarlar vapurların bura· 
ya gelmesi t~m\n edildiği 

takdirde b~dellerini dövizle· 
Je ödemeğt" hazırdır. Bu iş 
üzerinde hala müzakerelere 
devam edilmektedir. 

Yugoşlavgada 
Atılan boınbala r 

Belgrad 6 A. A. - Zag 
repte mahkeme Linası ile 
telefon santrahna iki bomba 
atılmış, fakat nüfusça hiçbir 
zayiat olınamıştır. Hırvat Li
deri Maçek, neşrettiği bir 
beyannamede, hadisenin ted
hişçiler tarafından ve ecnebi 
bir hükumetten aldıkları pa 
ra ile yapılmış olması muh· 
temel o!duğunu yazmakta ve 
canileri bulmak herkesin po
lise yardım etmesini istemek 
tedir. 

Mısır tayyare alıyor 
Kahire 6 A. A. - Mı -

' sır mebusan Meclisi, orduya 
yeni tayyareler satın alınma 

Bulgar H ari
Nazırı • 

cıge 

Bulgaristanın Ha
rici siyasetinijanlattı 

Sofya 6 A.A. - Bulgar 
ajausı bildiriyor: Eski mat
buat Müdürü olan şimdiki 
Hariciye Nazırı şerefine gtl-
zeteciler tarafından bir ziya 
fet verilmiştir. 

Bu ziyafette bir nutuk 
söyliyen Hariciye .Nazırı u · 
zun zawandanberi kendisini 
matbuata bağlıyan sıkı bağ
ları anlatmış ve Bulgarista· 
mn Harici siyasetinden bah
sederek ezcümle şunları 
şöylemiştir: 

'·- Memleketi harp ya· 
kınlığından korumak ve yur 
dun maddi ve manevi men
faatlerini temin etmek ıçın 
çalışıyoruz. Bulgar istiklali 
nin muhafazası ve Bulgaris
tanın hayati rnenfaatler;ne 

riayet eJilmesini temine mat· 
buatta bizimle beraber el 
birliği etmelidir. 

Şimdi olduğu gibi istik 
baıde de sıkı bir bitaraflık 
siyaseti takib edeceğiz. Bu 
siyaseti takib ederken, Dev 
let Reisinin ve Bulgar mil-
letinin istediğini yapmak 
ta olduğumuza kaniiz bu, 
belki çirkin olacak, fakat 
memlekete hürmet kazandı-
:racağız.,, 

in g iıtere niçin Bul 
gar tütünütalmıyor 

sı için İcab eden birbuçuk Londra 6 A.A.- Avam 
milyon Mısır liralik tahsisatı Kamarasında muhalif biri, 
kabul etmiştir. lngilterP.nİn niçiıı Bulgar tü-

Sadabad paktı ve tiinü satırı almadığını Tica· 
ret Nazırından sormuştur ve 

ı, ak bu SUr';!tle Bulgaristanın Sov 
Bağdat 6 A. A - Iran yet Rusyanın kucağına atıl· 

Hariciye nazırının tebrik dığını söylemiştir. Buna c1-
telgrafına cevap veren İrak l v.ıp veren Ticaret Nazırı, 
Başvt"kili Nuri Sait paşa, Bulgaristar. için böyle bir 
Sadabad paktım imza etmiş neticeyi asla kabul etmiye
olanlarla teşriki mesai siya- l ceği Sovyt'tlerin Bulgar Tü
setine devam edecegini bil· tününün ancak yüzde yedisi
dirm\ştir. ni satın almakta olduklarını 
ırak a~keri heyeti · söylemiştir. 

Samda Bulgar ajansının 
':,.Şam Yemene gitmekte tavzihi 

olan Irak askeri heyeti bu-
raya gelmiş ve merasimle Sofya 6 A.A.-Bulgar a· 
karşıla·ınııştır. On beş zabit- jansı bildiriyor. Romanya 
ten .. mürekkep olan . heyet hududunda cereyan eden 
Yemen ordusunu tensik ede- ve tahrikamiz neşriyata se· 
cektir. bep olan hadise hakkında 

Almanlar 
Garpte ıngiliz cep
hesine hücum et

tiler 
Par is •6 A.f.A.: - Ha -

vas Aiansıı bildiriyor : Garp 
cephesinde bugüıı umumiyet 
le sükunetle geçerken bu 
sukuneti, lngiliz kıtaatının 
ıniıdafaa ettiği siperlere Al· 
manların yaptığı bir hücum 
Loznıuştur.' Havan toplarının 
ateşile baş 1 ıyaıı uu Alman 
hücumuna Fransız ve İngiliz 
topları mukabele dmiş ve 
bu hareket püskürtülmüştür. 

' lngi\iı.lerden iki ölü ve bir • 
kaç yare.ılı ve es. r vardır. 

"yapılan tahkikatın neticesi 
şudur: 

iki Bulgar küçi:k zabiti 
ile beraberlerindeki nefer
ler, hudutta teftiş yaparken, 
havanın muhalefeti dolayısile 
yollarını şaşırarak Romen 
hududundan 50 metre kadar 
kadar içeriye girmiş ve Ro 
men hudut muhafızları tara
fından Üzerleri ne ateş açıl
mıştır. 

Bu ateş neticesinde bir 
Bulgar küçük zabiti yarala
narak ölmüştür. 

Hadise üzerine derhaJ 
topfanım iki taraf hudut ko 
mutanları vaziyeti tedkik 
ederek işi güzellilrle halJet
mişler<lir. 

"Vels 
" 

Dün akşam Parise 

gitti . 

Lozan 6 (a.a.) - Am~rika 
Hariciye Nazırı V els, bugün 
hususi olarak meşğul ·olmuş 
ve Bern'den gelen Anıe-rika 
sefirind~n başka kimseyi ka
bul etmemiştir. V elsin Roma 
ve Berlin seyahetlerinin inti
balarına aid ilk raporu hazır· 
ladığı zannedilmektedir . 

Amerikan Hariciye müs· 
teşan bu akşrim Parise hareket 
edecek ve orada üç gün kal
dıktan sonra Londraya gide
cektir. 

Ve ıs Par iste kim
lerle görüşecek? 
Paris 7 A . A. - Bugün 

Pariste beklenen "V e.ls,, bu
rada Fransız Rei:>icümhuru 
Löbrön ve Başvekil Daladye 
Bone ve Şatonla görüşecek
tir. ', Vels.,in Pariste- bulunan 
Polonya Hariciye nazırı He 
de görüşmeler yapacağı söy
lenmektedir. Fransız gazete 
leri, Velsi selamlamakta ve 
bu hususta uzun ~akalel er 
yazmaktadırlar. 

Amerika Berline sefh 
göndermiy ecek 

Vaşiğnton 6 (a.a ) - Se
ynhatinden dön~n Amerika 
Cümhmreisi Rozvelt gazete
cilerle yaptıgı bir konuşmada 
Berline y~ni bir büyük elçi 
göndermt:k niyetinde olma
dığını ve Almanyanın det Va
şinğtona bir sefir tayin etmek 
niyetindt: bulunmadığını söy
lemiştir. 

Yalan haber 

Lozan 6 (a a.) Amerika 
H.ericiye \lüsteşarı Vels, A
merikanırı Avrupadaki sefir
l~rini Londrada bir konferau 
sa davet edeceği hakkındaki 
haberleri yalanlamıştır. 

Amerika yeni harp 
gemileri ısmarladı 

Vaşiıı2'ton 6 (a a.) -- A
merika hükumeti, her biri 25 
milyon dolar kiymetinde iki 
son sistem krovazör ısmar
laoııştır. Bugün inşa halinde 
bulunan muhtelif tiplerdeki 
Amerikan harp gemilerinin 
sayısı 113 tür. 

Sur(qede 
A1hn fiatıan yük

seldi 
Şam - Haftalardanbe.ri 

?.O ile 21 lir& arasında teda 
vül eden Osmanlı altını, 
birdebire 22 liraya yüksel
mi ,tir. 

Bu yükselişin normal bir 
sebep yoktur; Ancak fazla 
tale l:>i karşıs:nda fi atlar art· 
mıştır. Sarraflar şimdi altın 
satmamaktadırlar. 

M"takaid Generaller 
iş başına çağrıldı 
Londra - Bahriye ııezare 

;"Komedi 
Fransez,, 

İstanbula geliyor -
Ankara 6 A. A: Habe-r 

verildiğine göre,Koınedi Fran 
sez heyeti 1staııbulda iiç tem 
sil vermek üzere memlpketi 
mize gelecektir. Fransdnm 
tanmmış artistlerindel) mü· 
rekkep olan heyet. 2,3, ve 4 
nisanda temsiller verecek ve 
en meşhur piyesleri temsil 
edecektir. Temsil edilecek 
piyesler sunlardır: 

"Aşkla alay olmaz,, "Sey
yah ve aşk,, ''dir kapı ya 
açık olur ya kapalı,, 

Piyesler ideal kadrolarile 
gösterilecektir. Bütün dekor 
lar Paristen getirilmektedir. 

İpek böceği to
humu 

Ankara 6 A. A. - Bur 
sa tohumculay birliği bugün ya( 
tığı bir toplantıda, ipek böce 
ği tohumlarının her kutusu
nun toptan 120 ve peraken
ee 135 kuruşa satılacagını 
karar al tına' almıştır. 

Bir Türk kadınının 
hamiyeti 

lzmir 6 A. A. 90 yaşm 
da bulunan Nazifo aldı bir 
bayan, tek mülkü olan bir 
evini Türk Hava Kurumuna 
teberrü eylemiştir. 

Alkollü iç-
kilere 

Yapılacak za nl 
Arıkara - Alkollü içkiler 

için yüzde sekizden aşağı ol
mamak üzere bir vergi ila· 
vesi yapmak hususunda hüku 
metçe tetkikler yapıl~ığı ha· 
ber veriliyor. 

Söylendiğine göre, bu esas 
bir kanun projesile tesbit e
dilecek ve meclisin 18 mat t 
toplantısını takip eden ilk 
celselerinden birinde görü· 
şülecektir. 

Bu proje kanuniyet kesbet 
ti~ten sonra bir rıisnn 940 
tarihinden itibaren meriyet 
mevkiine girecektir. 

Felaketzedeler için 
ngiltereden ilaç geldi 

lzmir - Zelzele felaket-
zedelerine tevzi olunmak 
üzere lngiltereden buraya 
80 ton ağırlığında ilaç ve 
yiyecek eşyası gelmiştir. Bir 
İngiliz vapuriyle limaııunıza 
gelen hu e~yalar felaketze· 
dele re da2'ı tılacaktır. • 

Diğer taraftan felaketze· 
dder için çift öküzü muba
yeasına başlanmıştır. 

G 
50 bin fı _ih 

v il 
çocugıl s 

Danimarkaya 
derildi 

Kopenhag 6 A.A 
landiyadan dörduncU +( 
kafilesi buraya gel 
hepsi df> 9animarkal 
nezdine yerleştiril(ll 

Bu surt>tJ.. harP 
sile Danimarkaya 
yerleştirilen çocuklar 
ni bulmaktadır. 

Japonya h~rP 
raflarını Çinde 

karıyor 
r.; 

Tokyo - Diyet rıı 
maliye Nazırı, Saku'' 
telif suatlerp cevap 
işgal edilen Çinde~ i 
menbaların işletiJme51 
masrallarınııı kola~c• 
nabileceğini söyleınıŞ 

Nazır bu masrafıll 
zam olduğunu teınsıl 
:e beraber Prens J(o' 
planlarına göre jap0 

. ç· d• çurı ve ın arasın 

cak teşriki mesainill 
azzam olduğ~nu bild 

Yumurta ihr' 
çıların~ 

Tic<> ret Vekaletiod 
'·Yumurta ihracatı 

rakabesine dair nİZ 
nin 4 üncü maddesi 
lerine tevf.kan lske11 

bir muvakkat yu 11t1' 

rol merkezi ihdas 
ilan o1uııur. 

2000 1~ 
Emtia nakli! 

lnhisarlar Başınüd 
den: 

941 senesi mart ı; 

dar İskenderunda . 
liman ve iskele ile 1 

bahları arasında vu~ 
tahminen 2000 tonlıl 
nakliyatı 1,3,940 ta 
itibaren 15 gün ı1' 
münakasaya konulıJlıl 
nakasa 16,3,940 ta~~v, 
at llde Antakya 1"' 

lüğünde müteşekkil~ 
huzurunda aleni 'i 
tır. 

Münakasa şartnsııı 
mşdürlük satış şub J 
1skenderun baş rrııJ 
de görülebilir. 

Taliplerin muny>'e 
saatte laakal yarııll ~ 

ve! yüzde 7 ,5 mu~i 
minat akçası olafl 
Y' inhisarlar vezneSI 

1 
rarak alacakları ı1I 
komisyona ibraz el 

1 zumGil~d~t~ ti, bundan oöyle filo amiral· 
!erinin kaydı hay at şart ile 
vazifede kalacaklarını ve ev 
velce tekalid edilmiş olanla- 1 
rın da tekrnr fiili. hizmete alı ' 
nacaklarını bildirmiştir. Bu 
karar üzerine, Amiral hanri 
Oliver, Sir Osmond Debrcık 
Sir Roger Keys, Sir .Fredrik 
Fils ve Sir Rejinald tekrar 
iş başına gdeceklerdir. 

Bir Kavuk de" 
Arzuyu umurnı ı..ıı 

<li t edilen Turkçe 
~arkılı şaheser f I 111 

görünüz. 

Neşriyat 1ı.idür a: 
Seliın çı-:LE".N ' 

C.H.P. fatl>aasındll 


