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Molotof un 
Nutku 

)',. ,_ L ,• ,c,I - •• •ül • ki b' .-:ı tün ~. ~~ gor uyor · u-
talt ~trdilero, llsadlara , .c 
,, :"fiere rab'lllt>D iki memle
"etin nı· · c1e-· •.. unase'IH-tıerindc esa~Iı 
oJ.dgı~ll>.lık husule gelmerni5 
"" nı.,"llnu müsalı<'dede ilJ 
ıuik(ı ru illet. ı;efl müf1efik bu- ı 

llttıalitadır'. 
• _j.lil 191 ııs.. 'K.ı 

ı·--- _j 
·~ llil~lin C'-abid YAµ.'L."'i 

r---~~--------~----..... ----~----...... ~------------... --------------------"""# 1 ...... 

., ... ~-fi 91 ı, 

2fi L 
Bir tahrif 
şaheseri 

d·aha 
.4.lman ajansı Mo1o· 
tof'un nutkunu tahrii 

ederek yaymış 
~-

Sovyet başvekilinin TUr 
kiye hakkmdaki atizle-1 

rinin hakiki metni 
, Ankara, 2 (:ı.a.) - Sovyct 

~ ovyeUer Yüksek ~-ürt!- ''( başvekili ve hariciye komisc-'4iiiil t:.l ~ ..&· liyı sının açılm:ısı nıünascbe- ri Molotof tarafmdan harici 
ei ~ Molotof tarafından hari- .. .1 - ~· _ ,J siyaset hakkında Sovyct ~u-
~Y~te ~~r mühim bir 1.~tltk .. .l"'E Z A t rası birliği aıı konseyinin 7-
ti .... ~ıhrırntir. Bu nutukh bi- -· inci içtimaında ira<l cdilmi~ o-
8;1 ~kkatim.izi he~yden en·eı ~ta.liu Yolda.~la Molotof Yolda.' lan nutku, Tilrkiyeye taalluk 

• be:ı~:~erle Tiiı ldyc münasc . M o 1 ot ofun Al t 1 . D b . eder kısımları da dahılil ?ı~~k rı tne taalluk eden kısımla - man ayyare erı o ricenın üzere, dünkü bültt>ı crımızuc 
~elb.etmesi tabiidir. nutkunun neşretmiştik. l'etı tkı~e .?.u~huriyeti ile Sov-l ingiltereye risale Bu lgarista- Bu son kısmı, Sovyct res-

\'e .~ B1rlıgının arasını açmak 

1 
mi ajansı Ta.ss taı-a.fınd:uı 

delk~ lllCmlckct münasebetlerin- 50 n u at t 1 a r na terki li'r:ın.<;ızca. olarak bi.w gön<'lC· 
~ ~11ıılıkJı bir cmniyctsiılik --<>- rilmiş olan metinden n~,ıen 

§libhe havası yaratmak idıı s ı h b. ld r --o- \.~"'; iktibas ctm~k suretiyle tekrar 
1le k d - ovyet er ar ın a ı- Londr • 2 (a.a.) - Alm:ı.n t;n- M .. k ı ~ <l __ 1: 
ibıi a .. n: gayretler sarfedildi- ~&releri, ilk defa olarak, en elki gc- UZa ere er ya• a.~ıya EITt."'\.UYOlıız: 

' ıu Coıııyoruz. Hatta bu uğraş.. ğı yeni seyri nasıl ce Büyük Britanyaya ris:ılcleı· nt - kında Sof yada "Türkiye ile olan münase -
a.laıın \'('Sıka tahrifine va- f . d. I mıı:l nlır. Bu rlsaı~. Bitler.in son betlerimizde esaslı hiçbir te-
~ derecede Uiddctlenui~(- te Sır C ıyor ar nütkund:ın o:ı.zı pı:rçaforl ihtivn et- başlıyacak beddül \'Ukua gelmemiştir . 
"' de ~ rr.c-ktedir. Bilh:ı..-•a cD. HiUcrln :ık- y 1 Alın '-- 1.·t b 
'- nı~ıedc ettik. F'a- Moskova, 2 (a.a.) - Moloto- Sof'"a, 2 (a.a.) - R"'ui.er a- a. nız an Uo.:yaz nı :ı. ı 

Varşovada günde 
bin kişi açhktan 

ölüyormuş 
Avrupada kıthk ve açllk 

şimdiden kendisini 
gösterdi 

No;york, 2 (n.:>) - •Rcutcr :A
jansınd .n:. 

Nevyork - Sun ç:ızetcsi yazıyor; 
Varı;ov:ı uı:ntak:ısınd:ı her gün hin 

kad. r fru;. n nı;:lık~nn telef olmak -
tadır. 

Nev;) orl. - Post, diyor ki: 

-

Ceneue<lcn :ılın:ın lı:ıbcrlcrc göre 
Pet:ıin hıikü udi y:ıkında An erik:ı.
d:ın uwn \adcll J:redl mult:ı!Jillrde 
mahrukat 'c zrıblrc btiyC\."Ckllr. Al
manya tarafından r.r:ıı.ılcri iıotili e
dılırus ol:ın btıtün nulleUcrin Ameri
tadım ynrdım tnleblndc bulunnı:ıl:ırı 
muhtemeldir. A\·rup:mu1 tn:ihln en 
muöhi:; ~ ıUıklarmdan birine ınnruı 
ka1m:ık r.rifcsiııdc olduğunu göstc -
ren alametler doiru ısc yeni rlilny:ı
y:ı y:ıki ol:ın mllrncn:ı\laı· k..!sııı ynk
laşma$1 mümı:.E'cetılc daha :ılyııde 

nrta··:ıı~tı.:-. B!rlcs'lk Amcrik:ı ile dl
cer Amcrıı,:ı nlF;Jnlekcllcrlnin bu 
m!lrcıl'.'a:ıtl. rı reddetmeleri icnb eder. 
tasc ınoddcleıi sivıl n.tıaliye g3nd,..
rilse d:ıhl horb kvru:ımmda•ı :ıddo
lunmuk L'.iZlmdır. Pet.-ılıı htikOmeU 
ııçlılo ton ol"n ~ocukl .. r ve kndınl.ır 

için <-..rwk ist<:<iıgi :ı::ımnn oııun ln
~)jz .. bluka::ım kırm:muzı iııtcdlginl 
ıınl~mrum;.; icalı eder. l 

(Sonu 3 vncU tayfada) 

Başvekil bugün 
geliyor 
-o-... 

:! (Hu LJ<:i) - B:ı:;\·cl.il 

Snyd m rcfakallerir:"'e 
kalen: ı . l •ırb \Jlduğu h;:l
de C'k~ e g'. nan \, gonl:ı bu ak
:am ıst. .. ' h .rd.ct etmi tir. 

Dn,,•ckıl, i t. yond~, mc lis rclrl 
Abdulh 'ı1t F.<"t d.:ı, Vekiller ve mc-

• burl:'.r ı ... ud •• n t., yi cdilml:ı;~ir. 

lkhsad Vekili de geliycr 
Anknrn, 2 (Hu tısi) - fktıs~d 

VcltıJ:ı. HJ l l Ç. kır beş trcnile ts -
1.anbuln h ı·<' c<. ctn ışt:ı·. 

Dahiliye Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrin,iı.dc bi.Jluna;ı Dahiliye \'e
klU F:Lk öı.tr:ı·~ oün ::;:ıbah vilayet
te mcşı:ul c.1 •. :ı:r. Vekıl \"ali ve 
Belediye Rd i ü ··tor J.ülfi Kırdar 
ve ':ıli n.u \ i J~ıiııdeıı tedkık ctU
ii işlere t:ıd bnzı • .. nhat ::ılmıştır. 

Day l,.";ıik o.tr:lk oğlcden soura 
KııdıkBy 'IOC Moda cıhetine \"e mır
t&la y)derek hlr ~e7.inti ynpmı~lır. 

Maarif Vekili 
Valiyi ziyaret etti 

Şehrin•mJc bulunan M:ı:ıri! Vekill 
mı'".ııı Ali Yıkcl di1n sehlr dahilin
de La.ıı tcdk klı r yaıpmı~ ve M:uıril 
mı.ti ır~ !. "" J;ltmL~t!r. Vekil ~ -
buJ,Jeyın \".ıli 'c B ~~:-ye n~ dok
tor UıU'i Km\. n ziyan:t ci.m1:,,llr. 

11;at h j ı.~ttıne son rntirac:ınh> tıkra.cı ,-aı-- .; '" 
"'Lt cr~i komannun d" du·· _ fwı nutkunuıı devamı hiilasa- B . 1 1 in..,.,_1 bı·ı.;ı:n·~·or.· ile r..hiren neı;rOOilmiş olan do ·~ "i~ ... u!T. u r.ı!ıı c erden lıinlercesi 1n:;il- .r·•.., w 
ka .. ve tiyatıı harckcUeri \"C· ten şudur: te:rl'nln cenubu garbMnde bir ~chrc Bükreşten avdet etmiş olan 

1 

ldinuaılar Türkiycd~ yap!l • 
ra.;~ın ljrışkn türlü inkişafında Şimdi LitYnnya, Letm.ya ve otirmu~tur. Bulgaristandaki Rumen sefiri mn.kta. olan fa~liyetin b:ı.zl ne 
ktr a arayanların ümidlerini Estony:ı. ile olan mi.in:.scbetleri- Bir lıın·a harbi Filotti, bugün Bulgar hal'iciye I Yi tez.ıhürntını nftho~ bir ee--

• fı"baca.k n<:ticeler verdi. Maaına- mi7.e geçiyorum. Baltlk mcm- Londnı, 2 (a.n.) - lngiliz ami- nazırnı ziyaret edecektir.Umumi kilde tem·ir etmektedir. 
g r-.11.ğ.nd:ı.n teblig c:dilmi<:tir: s·ı-ı Tü" ki ;1 1·" ""'""kene esefle mU<"T"cde et- leketleri ile münasebet me~desi ' yetle mevcud olan kanaat,"' n"-ı 1 a uıre ,-c r yeuer.ı 

""'" !il'-"'' 1· ij(İliZ donmumısına mcnsub iki - " .. 
defa nıecburiyctindeyiz ki bu son zam.unlarda. yeni bjr ~t·hrc .. c;c.dıator?- cknfa ta:ry:ıl"csı p .. znr- l zaran, Filotti, Rumanya. ile Bul 1 Fransa biiyiik elçisi Massigli 

Demir şilebi de 
Akdenizden geldi 

lot ela resmi Alman ajansı Mo- almı§tır. 1eF1 oinı.l Ai.drnlzde Snvoia s w u-ı garista.n arasında cenubi ['ob- ı tarafından vcrilmi=? olmı iza-
~n nutkunu kısmen tahıif Zira Uç mcmklu~Ue yapılan (8cınu 3 Uncu aaytad:ı) (Sonu s üncü uyfada) 1 hat dokünıanlnnıı bu mü-
llt . . suretiyle neşretmektcn karııılıklı yardım paktları bek- mcyyiz va.sıflnrı itibariyle Mç 

Bıı suretle Akdeııizde hiçbir 
\ Türk şilebi kalmadı do~dinı_ rılenc-dcmemiştir. An~- lencn neticeyi vcımcmi~tir. Piyasadakı· yapağıları , birdci;-işiklik husuıcgctirme-

ır .... tt aJar..sı mem!.ekcti ·ı: 1.:.- mi§tir. 
~ 1 Bahık nıem1Ckc:ttu i Sv' ·' t."t • 
bUdi eden bu tahrifi her t~rafa lcr Birliği hakkında ha mane han g ,. e 11 er top 1 a m 1 ş Bu li \inascebtlc So' ~ Ct. hü 

tdigı"'· i"in burad" ııorı uza 1 k1imctinin ~aYri knbili kabul 
chy . ~ " "'' n - olan faaliyetlerini gittikçe §id· ~ .; 
tıQ. a 1~ah~nn lüzum görmiiyo- detlendirmekte idiler. Bu Jınj 1 addettiği bir \'ak'a. dola~'lfri)lc 
bir~.:~rkıjc ile Rusyayı clürüstl daha fazla müsamnJıa etı.ı:ek Tiftik yapa~. birliğinde hususi men.. daha geçen nisan bitlayctin-

-.ıyet i"İnde ya.sanuva se •k 1 !:I de Türkiye nezdinde te ·eb -
(!Qe !j " .J -, ı imkansızdı. Bt1nn bi11nen So\·- f t" · · 1 il · ? 

1 
1 

Cck 'h .. ~l·n hi" biı· sc'·~'b mc\' j 88 1 IÇln Çl!I ISan 8 &r mi Var bü~att..-ı. bulunmuş oluug~mu-
eud ~ ' ~ IJ\:' - yet hükumeti maliinıunuz. olan -. 
bl
. olnıaaa, bile bir takım ecne-ı zu söyie."llck mecburiyetinde 
tnaı f istekleri ileri sliımi.i~.tilr. n l ·r · · 1 · .. 3 ·· ·· .:ı 1 ı~ So ı ellerin müt~ıl Türk \ 'e .umanyaya satı <Ul ti tık Ye etmde bulunanlardan bazılarına yım. (~onıı Hncuu~ 

~et siyasetk."i üzeıindc mü· Molotof bundan sonra Kızıl - yapa~ı part.i!eı inde salahiyettar 100 - 120 ton ıhrac hakkı ayrıl-!\. · 
bun olmUt:,"7a U~Ta.5Jll:ı.l3rı ve ordunun Ballık memlekctlcriııe ba7.ı kiınselcriıı yolsuz surette dığı. halde ı::c~eı:rdenbcri bu i~lel' ' ~ r -

de. U Yaparken nlılak bakımın- girdiğini Ve Sovyctlcr Birliğine hareJ;et ettiklerine dair pi~·aca- meŞf,'lll olan tütık \"C yapağı tuc SVeç kralın J-n 
<lü:1_~~ çirkin harekctle~e tercd· dost olan hü.kumctlciiıı te~klrül daki ::;a)ıh'\lar dev:ım etmektedir. caı-larma ancak 10 _ 15 ton .ihriç - . eu ~~e başvurmaları ıki kom- ettiğini ve bu hükumetlerin nl· Birlik idare heyetinde bulunan hakkı yerilmiştir. n utk U 
'Ya'Yu_ d~a uyaruk bulundurmı- dığı tedbirler sayesinde Lit\·nıı- bazı eşhasın Rumanyaya satı- Bu işle hiç meşgul olmıyan -o--
~~c bırbirlerine meylctmcğe ya,Letonya Ye Estonya parla; lacak tiplerdeki tiftikleri muka.- b:izı firmalara da Rumanyaya Stokholm, 2 (a.n.) - PJlrn _ 

İki ~iin ene) Alicfonizden llön~n Mete şilehimiz 

tô .edecek bir amil hizmetini mentola.rı için S{'rbest seçim ya· ı' veltıün imzalanmasından evvel ı mal satmak hakkı ''cıildiği mü- dug·ın fevkalftde içtimaı mü _ - Al.acn:zde l:alan vapurları -
ia l'Uyor. Çünkü bizl<>.ri ayırm:ı- pıldığını, ve üç milletin :"ovyet pıyasadnn toplamış bulunmaları §ahede e<lilmiştir. uasebetiylc bugün söylPmiıı ol- mı:ıilr.n sonucJsu ol:ın Demir 
'ele Çalışanların lifların:ı dil.ser- rejiminin ~is ,.c Sovyetler bir bu şayiaları tPy~d edecek malıi- Yara.b'l için de \•aziyet aynidir. duğu bir 11utukta kral Gı.o<::t:ıv, silcbi öilil en.at ;17,30 da limanı-
~ başkalarının menfaatine hiz- liğine ilhakı müttefikan istemiş yette görülmektedir. Rumanyayn teslim edilecek ikin tsvec;in bitaraflık poııtikasını mızn. gelcıek Ortalıöy nçıkl:ınn-
~~etnıiş olacağımızı açılrgn olduklarllll habrlntmış ve r:;Uz Dün alakadarlnrdan yaptığı - ci ~rti mal zamanı yaklaştığı tekrar tc~;d etmi~Jr. J~r. ı ez _ el"' dcmurlcmi~iir. ltr.lyamn lıcr-

lL hede etmiş bulunuyonız. (Sonu 3 Uncı.ı ıa)fadn) ırılZ tahkikatta birlik idare ney- (&cnu 2 ır.cı ı.ayfada) ciimlc şu ~özleri ::;öylcmiştir: be gırişindm evvel burad n 
g~~n:ıi Alınan telgraf: ncenta-j .- A d ı 1 1 

. Bütiin memleketim !e do' ta- Mnrsilya.ya. lır..:rek{'t eden gemi 
ile 111 en bUyük hatası 'l'iirldyc 1 Maa rı·f an ket• m. 1 na o u ze ze esı ne münasebet mubnfaza et- Akdcı lZ \azİyctkıinin ltarşıma-

So\•" t R 1 iZ ı t'" t · b ıl sı üzerine b1•arı:ıız limanlarında 
licı . .;e usya.ya bülUıı lın.- - ı ve Yunar11·stan megc m ıyen a.?.mı.: mış l ll -rn llS:Yasetlerinde rch~r hiz-1 nuyorı.ım. lsvcçin hürıi~ et ve kalmmyara.l:: bitaraf bir rnemlc-

~d?ı gören is~ı:ıaı nıhwm L ı· s e 1 er neden . . -o-- ___ ......... __ cs_o_n_u_a_"_-_n_c_ü_s_:ı>_f_oıd_ıı_>...,....,..,l,,..cc~t'""l""'ll,,.,an,,,,....,.,,,İF,..p..,.a,...n.,-y...,.a.ı_ı_ıı_ı ,_B_ru_""_.,_cıon 
8ltıd ır etmekten ncız bulunma- 1 y ı Attn.-ı, 2 (a.a.) - Atına Ajoncı .,.,....,..,.;..., .. ' ' . ...... , ... ~ ..... ,,. .... .,.., .. ,.,.. ... ,...~,.,.,,,,,,,.,.,..,,..__.vv ... -.. ',. ......... -;::-

ltoh. <ldır. Filhakika her ild bildiriyor: SABAHTAN SABAHA: 
•

4
rru d d Tlir ı.ıyede 'uku Lukn J en. zdzelc __ 

~lli~~a:ı~et~~-esi!~~ ran ımaıı vermı·yor?ı ~~~~~:~~~:;~~!n~un:~ı~~~fi~~ü; p---elrolu·· n kıymeluD 
1( • ~ uza.de bir SUreltc kendi 1 e ı • Gnzeteler bu teessür ve he;·cc, na 
<l~'iİliltlerinden fa)in hususun- maltc o!rnaktnd r. 

"'on el "tı kı k pı=-YAMJ SAFA D/YOR fit J Eleitron Vima diy<ır ki: bt-Jar eMec ti z \'C s anç - ı;;;;,, : D ~ "·~ ltom;u nıcmki. tel or§ı o- y •• •• d d 250 · l t 
Q ~ • Ba.')kalarmm dn~TUdan UM k 1 d fan'~ 1:mi sempati mi l adcdcn lı ç er yuzun e sene e mı yon on petrolı 
li~'tl~a \'CYll dolamba.çlı bir e teb ar olmasay r, ~ocuklar hususi çalış~llar- biı" zaman ı.nli ktılm .. mı5 olım l'len • t"h ı l A . d , l 8 
];..-et~ l.llüda.hıılc tescbbüsleri d•, muvaffakıyet yUzdesı bundan aşaAt düşmezdi.,, 1 mılleti bu defa d.ı Ti.ırk il ılletıniıı ıs ı sa o unuyor; vrupa aya nız milyon .. , 
tU~l1.:n"11 nt i~J(•rin bütiiıı bü- Peyami Safa... nusıııa iştirak ve yeni fclakcli:1 
tib· nkLiııi lt.' iid eder. Hele bu Onunla "maarif da\'nmız., ü- bi.ıyük bir nisbct • lın:ııııasını bUWn i 
]!I~ 1 bcceı-iksizlıklcr ve taı:::kmlık- zcıin<lc lrnnm.ım:ık ve fikirlerini kaluilc temenni ctmektC< ır. Bu te- 1 
""4' clikJ ·~ menni, butüıı Yunnnlılrırın Turk mil- 1 
ı&ulld .c~Ui bulunmak husu- almak üzere "Cumlıur~yct.,, ga- !etine J\aısı olan hissıyntına ı. ınn _ ı 
~~]{: bı~!m j~Jıı ayrı bir scbeb zetcsi merdivenlerini çıltaıkc!l men tekal.ıiil etmcktcd"r. 

l.t edıyoı hır. clü~ün il yordum: 

~tof. Türk - Sovyet mü- Muhterem mcslekd~ırnın bu 
~d .. Ucıinde esaslı hiç bir tc- dava. üzerinde yazmadıJı, soylc
~ uı kua gelmediğini beyan mediği ne kaldı? Zamrın za
~ 0~ ki.geçenlerde Başvekili- man, ycnidC'n ortaya <'ıkr:.n, <lc
~Ur 0ktor Refik Saydamın şilmeğc muhtaç bir y:ıra. Iıaiini 
lla.tı Uk Millet MecJisin<leki beya- alan bu davanın - lccnd\ fikir, gö 
% ~ laınanıen uygundur. Bi- ı üs, kamı.at ölçü ve hi.ıkünıle
ııu11 °kta.i nazarımıza. göre bu- rinc dayanarak • her icnb eden 
ltlah:n.tcn başka Uirlü olmasına yerine neşterini dokundurmuş 

Fransız büyük elçisi 
memleketin1izden 

aynlıyor 
Anknra., 2 (a.a.) - Anl • m· 

dan ayrılmak lizerc bulunan 
Frnn~a bii:-, ü!;: el"isi Mn r,irr'i sc " '-' " 
refine hıı nkE;n.m Marmam 1 Ö"· M emleketimizde bcm~n r:ı.r

fiyctrnı t..1yin c.t.m l ti-
zcrc bazı tedbirkr nlııml E>n, 

dünya harb ytizündcıı en çok 

limnnınn mğmnıış ve içindeki 
h~mul yi buradaki transit de
pola; na bofı:ıltt,kt:m sonra. dön
müş \'C deniz haıb mmtakaların
ch lu.yccnnlı bir ı.,cyahattcn 
sonra limanınıız:ı gelmiştir. 

Dün rnpurda g.::minin sü\'nri.si 
S. 13.hucldin Sarıoğlu, kendisiyle 
~ikii~en bir muharririmi::c se
y:tlıat intibalarım şöyle ruılat • 
mıştır: 

"- 3i1 rnny1sta İstanbul \C 
lzmiı den al::lıı'.;ımı:-: incir, üzüm, 
fındık, krom rLbi ıhracat madde
lerimi?j Mar.,!I~ ... ya nakletmek 
ilzt>rc h:ır<'k<'t ettik. Bu seyah::ı
timiz(l'! (.}i~er ,-, purl"r gibi müt 
tcfikkre muk'l-.·ı le ile baofan -
mı~ değildik ''" f.C'yahn.timiz b;r 
t"l~ sefı•rc- inhisar cclccckti. 
Biz :Man:;:lj'aya gj.derJ,cn lınrb 

bütün f'idd€tiyle haı;lamış ve H
ınaıı!l m,n- ~ı::.11:1.tımızdaıı bir 
ke~ gi.ır. cn·cı Alman tayy;ırdcri 
Mar:::.ly, y: .)dd1.;tlı"' borob:mJı -
ı rnıı ctıüişl\ r \ c harb dolayı~ i~ le 
.Mursily..ı. hm:i.nıu~la llirikmiş e
lan tıc. ıct gı.rn...ilcriniıı f:ızla.lıtı 
Uı.lımil \'e tnhl"ye güçlükleri s~ 
bcbi .. lc yiikiımt.izü boşaltama • 
dık. (Son.ı 2 inci uyf8c!ıs) 

LOZAN ve 
İSMET PAŞA 

nu 1:0:~ ı • ıı:m :; • 1_mı:.ın sonuncu 

<lt, ~o~ctu. Sovyctler Birliği bir mulı::ı.rrir .. 
~ kiye Ctlmhuıiyeti <le c- Ne sors:un, ce~cbı.~ mt:nsub 
'1aııiu aurett~ sulhe. taraftar ve olduğu gazctenıı~. sutunların~a 
~ fnalıyetferıc memleketi bir tez olarak ımıdafaa etı:ruş 
!iev1 ~· eltirmeğc çalışır iki olduğu muhakkak: 

künde Hariciye Vcl;ileti ı·mu~i 
ki'ıtibi biiyiik elçi N1tman :H;. 
ncmcncfoğlu larnfınd~n bir 
dine nrilmifltir. 

Dinede Ank:::.rnda bulu .. ım 
,·ekilkr, ıncbuelıır :F'ran.sa bü
yiik elçiliği ve haıiciyc ve!.ale
ti cı kfıniylc bazı güzide misa • 
fil·lcr ha.zır l>ulunınuı;tur. 

petrol sarlolun:ı.ıı de\Tini ~·n

[a.m:ı.ktaclır. H~rbdcn cncl do 

bir ~"k sanayi petrole baı;lan - .~~:;ı-a;;..~~=~;;~ 

d:~ı için petrol d.unar!rırm.ı ilı· Muhtdir nıcmleket!cr:.fo bir -;c-

/Sulhun t~;;:ası n
dan sonra 

e tir. Emperyalizmlıı en Rid- _ Bugünkü maarif sistc-mi -
11Use~iu Cahid YALÇrN miz nasıl gidiyor? 

(Scnu 3 üncU 11<1yf:::la) {Senu 2 inci e:ıyf;ıd:ı) P<'yaıni Saf:ı 

ti~·aç son derc~cyc Vd1nıRlı • 11<'<1" i&f hsal olun~n 1,<'frol 
(Sonu 2 ir.c ı &01.) ~ada) mıklannı gösterir kroki 

Mc-. z:.:unu lıur • n uı:uncü 
so~ r. '4.d • okt1yu11uz. 



Sayfa : 2 - LDW ++ 

Maarif r~ l_ ~~ v 

Liseler ne • o 

n 
randıman ver ___ 0 

Piyasa ·a~( ytu.pa
ğıları hangi e ier 

t plan11ş? 
,,.. ,. '{Da§ h-:ra'ı 1 inci ııayfada) 

- Net:cefori? 
- Islahata LJ.tiyaç var mı? 
- Ecnebi dil meselesi? 
- Gramer meselesi? 
- Istıbhlru- meselesi? 
n11 .... 
Hep ayrı ayrı bir r büyük me 

sele halinde bzerinde durduğu 
''e slitu.nlar a y.'.l.Z! y:ızmıs ol
duğu bahisl"'r. H ttit, ünh crsi
t nin 5U m~ ur Rızc cay:ı ziya
fd' ıne ' arın ıy:ı l:adar: . 

Fakat bu - nek: imtihnnların 

Çar, J .. tmıcsı ru.wyet ~O parıı o
lın ı;:ılr.wlık bur:ıfüı 15 \,uru tur. 
Dürt beş b.'lc patlı n l:ı~rtm:ı • 20 
filŞ l:C'b:ıbı 30, bir dom te:s 15 l urus
tur. 24 ::ıdcdi 5:i k~ s:ıtılnn :,erli 
gazo-ı 7.5 kurust • B .. !ı!:('Pin bir 
lasnunda dcndur:n:ı 1 O d. •er t:ı.r.ıfın 
da 16.5 kuru tur. ı: h c, ç >, ı 

rubat bir l r füı 5, d t"r t.ır..ı!La 16 
ı. un: &1.'.lr. 

EUıasıl tl:ıl \'e su at-naz bir ihU
kür ıre\'cuddill". lz ıt bclcdıyc in -
el n bu ı:ıbı ıhti:... 'J p:ı.n e nün 
~iddelle lecziyPSi \ e Iı. t l·ontrolu 
çal: ute 'L'Uekte<! . 

---uııc • 

Bo'cs m üssbakssı 

, 
y 

TUrkly3 Ecnebi 
SENELiK 1400 Krı. 2700 Kr• 
a AYLIK 71i0 • 1450 • 
8 AYLIK 400 • 800 • 

AVLIK 150 • eoo • 
S Aguıtos 194\> Ctımartcal 

28 Cem~:dlAlı r 1359 
20 R•Jml Temmuz 1356 

Gün 216 Ay: 7 1940 - Hızır 90 

GUneı Oğl::ı ikindi 
9.31 4.56 8.51 EzanT 
5.58 13.20 17.15 Vasati 

,6kıam Vataı imsak 
12.00 1.48 7.32 Ezani 
2-0.23 22.lS 2.57 Vautt 

'bırakmıyaca{;'1 kanaatiyle oda-ı 
sına girdim .. 

ti. N~= ~~:düğUm gibi çık- 1 
- (Yeni Sabah) için bir ko- 1 

nuşma yapmağa geldim .• 
- Ne ha.klwıda? 
-Bir anket .... 
- B.ir ıınket mi? Neye dair? 
- Maarife.. 1 
- Gene mi o dıı.va üzerinde 

konuşacağız?.. 1 
Diye glı1üınscdi ve ilfıvc etti: 
- .Maarif hakkındaki fikirle-, 

riıni seri halindeki makalelerim
de ve gazetenizin lıundan CV't.'elki 

---o--
:tzmlr, (Yeni Sabah) - 20 

tocta buyül: mcra:;imle atılac.ık o- f 
n•ınc>..ı lzmir Entcrnnsyomıl Fwın, 

muhtclil ~lencclcrlc 31 eün dcvnm 

e~ektir. Bu scnel~i !uar:ı lınlkınl 
büyuk r.nğb"'t \'e nJfıkn glistercc~i 
tahmin olunuyor. DC\•lct Dcmiryol
ları \'e D;?vlcl DcnlzyollaJ'ı '\ 1!.:ı -
rın:la fuar müruısebetile müh:ın tcn
zıl.!it yapıl nıştır. 1unirdeki otel, lo
kant:ı ve r,:nino1arda fuarın açılma-
ı yakl::ıştıgı itin belediyece ı;ılo 

ı~ontrol toobirlerı alınmıştır. 1 
r·uarda yapılacak muhtelil c len

e ler ıç:n :zcııgin bir program h:ızır
l:ınmı5lır. Bu 11rogrnma göre fuar 
p•ev lmfi:ı.de muhtelif (tilnlcr Aydın, 
Ecrı • ..ımı, :Menemen, ödeml.J, Tırc. 
E dır \ e Ku~dası zeybe!tlerlne 
t hs edilmi,.Ur. Kendilerine ayn-
lan r:unlerdc efe ve zeybekler m:ı
halli, milli kı;,.atcUerle fwrr.a elc
ccl.. milli oyunlar oynıyncakl;:rrdır. 

Bunlar ı~in !uru- gazinosu önündeki 
meyd:ın t:ıh!:is edilmiştir. 

Ecr[!a"!lnnm Kouık yaylasında otu
ran efe ve zeybeklerden 30 ki i fu
nr:ı getirılcceklir. Zeybekler tek ve 
grup hnlinclc zeybek, hıırmandalı, 

eu.,cnde, Arpazlı ve Dıı!lı oyunları 
oyruyacnklardır. 

30 nfustos zafer bayr.ımile 9 eylül 
tzmidn kurtulıış bayramı r.ccclerı, 

fuar saba .. ında mumzam tl!Ulhilrnt 
yııpılııcak, binlerce hava fişeği ynkı
L.lcnk. sun•t coldc &andal ve gondol 
alemleıi y:ıpılacaktır. Funr E:ıha -
sındakl ntJk ha\':! tiyııtrosunda muh-
1cliI temslller verilecektir. ı t.ınbul 

t<'hir tiyatrosu, hnlk opcreU \'C Rn
şld Rıza trupu ile lıu tcmJ>iller içın 
muka\•eleler nkdcdilmlştlr. 

Bu seneki !unra <Utan örd k:. adlı 
b!.r c"'lence vruıt:ısı daha iltı\•e edil
miGt.ir. Elektrikle l~liycn utan ôr -
dcklcr, tunr ziyaretçilerinden ıst"

yenlerl ucurncaktır. 

Soyyar kadm kursu 
Adnn.-ı, (l!ususl) - Adana koy 

kadmlarınm biçki - dikiş s•bi i!ı-
1..:yaı;lnrına uysc:un işler üzerinde tcd
rıJatta bulunmak üzere 1940 - 19:1 
ders yılı b~ndıın ilib:ırcn koylcri -
mizde seyy:ır cKuy kadın kw'Sıu a
çılmasına Maari! VcklıleU.nce l.arar 
'<.'rilmiştir, 

Bu lrnrs, bir köyde tcdri::ntı ikmal 
ettikten sonr:ı diğer blr köye ı:ecc
celc ve bbylece, seyyar olarak, Ada
nn vilfıyetl dahilindeki köylerde !a-1 
alıye ne devam roecektir. !Curs tcs
b:t C<!il,.cek iki köyden her birLıde l 
dort ay tcdris."lt yapacak ve bu su
reUe her ders yılında lkl devre :fa
nllycttc lıulunacaktır. 

Her yaşt genç kız ve J,adınlar 

kur ·ı alınac:ıktır. Ancak, ifü mek -ı 
teblerı bulunan köylerde t:ı.'ttil ç ı -
f;ı:ıd:ıki kızlar bu kurı::a k:ıbul ('fül-1 
mıyeceklcrdlr. Kursun tedris:ıt c9 -

yns1 ı Eyl:Zle kadar Adann Maanf f 
MUdurlılğiinc {!onderilm.1ş olac.ıkb.r. 
Bu karardan" köylülerlmi1 buyuk 
memnuniyet duymaktadırlar. 

---:»il«---

Rumanyadan gelecek 
vapur 

Rumanyay:ı satıl:ın tiftik ve y p:ı

ğılıı.nn ikinci partı.sini nhnak üzere 
bugUnlerde Rumnnyadnn ikinci b!r 
\"tlpurun gelmesi beklcnmr.ktedır. 

Lokantacılarm itirazları 
Lokantncılardıın bazılıın beledıyeye 1 

müracaat ederek yeni Uırl!e doldy1-
1iile kendilerine ayrılan sııufüıra ltı
raz etmiş.lerdir. Bunlar ek!:eriya bir 
s.ıruf yukarıya Bcçmclr. istcmektcdır

lcr. 
Şimdiye kadar ynpılan müroc:ı:ıt

lnr 17 dir. Bunlar tcdklk olunmakta
dır. Belediye bu şekilde müracaaUar 
için dalla 10 günlük bir muddet ka 
bul ebnişUr. 

rmaari.f anketine verdiği uzun cc
'Va bda izaha çalı~. Bunlara 
rilavc cdcbilccc.-ğim ta ~ey, bü-

1 ün fikirlerimde beni haklı çıka
ırnn hazin va.kındır: Bu seneki 
mtib:ın neticelerinin berbadlı

ğı ! Artık ne soylcycbilirim? ' 
Türle maarifinin umumi seviyesi 
"çin bundnn daha mutlak i>Içü 
olamaz. Ne ckdikse onu biçeriz. 1 
IBu seneki imtihan neticeleri 
gösterdi ki hemen hiç bir şey 

ekmem.işiz; sün1rü mektebler 1 
olınasaydı. çocuklar 'hususi çn-
11.ışsalardı, muvaffaJnyet ~üze.lesi 
bundan a.:;;ağıya düşmezdi. Gc
lccelc sene dalın berbad bir re
lkoltc almıyacağunı~ı temin edeo 1 
hiç bir salah işareti görünmü -
yor; bilfıkis, sistemsizlik. istik
rarsızlık, te.rcddüd, Jurtasiyeci -
lik, n.hba.b kayırma gayreti,, 
nümayiş iptiliısı, yapılan samimi 
tcnltidlere öfkelenme ve hunlara 
mani olmak için her türlü idaıi 
tedbire başvurma telaşı, .gelecek 
ı- eneye :ıid ümitllcrimizi azaltan 
fena i.~ctlc.r .. 

Bizde her samimi tenlddin re
nksiyonu öfke ve inattır. Tenkit 
hata.da ısrara sevkcdiyor \'e doğ 
rultucu, düzcltici bir sosyal a
mil olmaktan çıkıyor . .Benim ten 
kidlerimin de görünür neticesi 
bu oldu. Y a?Jlarımı rosmi nğız
hır tekzibe çalışırken vakıalar 

her gün tcyid ediyor. Mı:ı.arif 

d1vas.ında rcalit.cd"n ba.5ka 
dostum ve müttefikim yok. im
tihan fiyaskosunda olduğu gibi, 
o, yani realite, bütün belağatiyle 
konuşurken ben ne .söyliyeyim? 
Bana artık ellerimi göğe açıp 
c1ua etmek düşüyor: Allah ıslah 
etsin! (Uc - Sa) 

Varın 

ManiS"l mebusu 

Kazım Nami 
Durunun 

eevabmı okus acaksum. 

BELEDiYEDE 

Çığırtkan esnafla 
mücadele 

?l'I!ihmutlp:ış:ı ve I~pıılıçnr~da ba
zı esnııfın eşya almak üzere dolaşan 

kimseleri dülı:künlarına ca0ırmak mnk 
sadile bağırdıkfan h:ıttA cllerllc tu

lnr:ık zorla kendi dükkfuılarına a1-
mak .isted.ikh!ıi görlilmcktedir. D:w 
k..ıdınlnr bu scbeble çirkin v:ıziyct
ı~re maruz k:ılmakt:ıdırlar. Esk!den
beri r;iktıyet mevzuu ol ın bu cnrlb 
v zlyeUn önlcnmcs1 içuı "-nli ve be-
1:-diye Ilelsi doktor Lutfı. Kırdar a
Ukadarlar.ı emirlcr ~iştir. 

nu emir dün biltil.."l. c:;nafa tcbllf 
olun."Ilustur. Bumlıın &onra bu şekil
de hareket ettikleri giirCilen czna! 
hakkında 7.:ıbıta t:ır:ıfınd:ın derhal 
ceza zabıtlan kesilecektir. 

Hidivin bahçe!ori halka 
açılıyor 

BelediJ'e Çubuldudald Hıdivin köş
kunu ve köşkün çek gen ş b:ıbçcsini 
.,..mdiye kadar muhafaza etmekte idl. 
BC'looiye ~n balıçeslni halim aç
m::ıga k:ırnr vermiştir. Bah~ tanzim 
oluıun:ıktadır. A,yrıca su ve tenvirat 
tc isatı dn ynpılacnktır. Muhtemel 
ynngınlnra ~ dn tedbirler :ılın -
ınıstır. 

Ekmek tecrübeleri 
neticelendi 

İstanbul bclcdlycsl ıktlsad miidür
lu.,ü yeni clanek nümunC!i kin yap
ı ı il.ind tecrübeden elde cttigl nfi
munclcri tcdkDc ctme!e b:ı l .. ın.ıştır. 
Du ıldnci tecrübede lJ r ı;uval un -
dJn 97 ekmcl: elde edi~tir. 'Hal
buki Ticaret Vekaletln:n istediği bir 1 
çuval undan Sil ekmek elde etmekti. 
Alın::ın ıı!lmune belecLYe ik~ısad nıü
dı.trlüğünün ekmek h:ıkkınc!aki nok
tal nazari.le birlikte Ticaret Vcki'Je
t.nc gönderi~. 

Çöp müteahhid;erinin 
bir itirazı 

Dahiliye Vckfılctlnden ı::clcn lılr 

t ımim üzcrlne b .. lcd yenin lüzumu 
k lmıyan kiğı:llan tcplıy:ıraı. Sümer 
Bunl:::ıı tcvdj clmcğe karar verdı ini 
y<Wnışlık. Ilu karnrın tutb.ikinden 
sonra bclcdlyc !;'tip mütcahhldı iti -
razl:ırda bulunm~ur. .rı.ıutcuhbid 

luzumsuz kfığıdlarrn kcnd.ne veril
memesi yüzünden Z."lr:ır ettig ni bil
direrek uu kar:ırın ils:asını 1 tcıniş
Ur. Belediye vnziycti tcdkik ede -
cckLr. 

• 

---<>--
(Baş tarafı 1 iner tayfada) 

halde birliğe dahil bulunup da 
mal taahhüdünde lı luna.n bir 
çok tüccarill.r piyasn.cla mal bu
lamamakta ve kilo başına bir 
kaç ku1"Uş fazla vererek temine 
çalııım.aktadır. Aıılaşıldığını:ı. 
göre Rumanyaya satılacak ya
ı>ağı tipleıinin mühlm bir kıs
mı birliğe mensub bir kaç kişi 
tarafından Rumanya anlaşma -
sıııdan ev\ el mubayaa edilerek 
kapatılmıştır. Bu şahıslar elle
rindeki malları saklıya.rak pi
yasayı yükscltmcl!:e çalışmakta
dırlar. T'.lftik ve yapağı birliğin
de bu kabil işler sık sık teker -
rür etmektedir. Bundan bir 
müddet evvel Sovyctlere vc:ım-1 
le tin taahhüdü hilaf ma mal tek 
lif ctmeğo kadar kalkışan ba
zı kimseler elan birlığin iclnro 

1 
beyeiindc bulunmaktadır. Vc
kfıletin bu işi kat'i olarak halle
accek bir karar venncsi muhte
meldir. Diğer taraftan Vekale
tin herkesin elinde bulunan ya
pağı nuktanna cid birer beyan 
name talebinde bulunulması için 
aı;,kadnr makamlara emir vere
ceği Uıhmiıı -edilmektedir. 

IKTISAD 
ihracat artıyor 

Son günlerde ihracat 11:yasal:ırı -
mızdnlti :fnal:yet glt~e artmakta -
dır. Dun yeniden muhtelif mcmle -
kctkrc ıı;o bin liral it ilıracn.t mua
mele!:! kaydcdılmiştir. liındı Çin!yc 
107 bin liralık ai'yon, Yugosla"ynya 
7200 liralık balınumu, lsviçreyc b:ır
s:ık cöndcrilmistir. 

---.»ıı«---

İnhilal eden temyiz 
azalıkları için 

1nhilfıl eden beş, altı kndar tem
yiz nzalıgınn, :tstnnbul ndliye başı 
milfctti5i nahmı, birinci .at:ır ceza 
mahkemesi reisi Refik, birinci tıca
ret mahkemesi rei::l Fnlz, uçıincü ti
c:ıret mRhkc.'llcsi reis İr!an, lkincl 
hukuk rclsi Zeki, ikinci t cnrct mah
kemesi reisi Mıinir ve 12 ncl hukuk 
hakimi l:lılminin t:ıyin edilecekleri 
mevzuu b:ıhsolmıı.ktadır. 

B:rinci agır ceza reisi Refik tem
yiz nzalıi:<ına cıttiği "takdirde de, ye-

1 

nne, asliye birinci ceza mahkemesi 
reisi Ce.'llil, asliye ikinci cezn hôki
mi Kem:ıl ve osllyc yedinci ceza ha
kimi tsmnil Hnkkıı.1 n bıri6inln ta
yini r.ıuhtemel görülmektedir. 

adıo Prog~~m!) 
3/8/1940 CU li1AR;f'ESI 

7 .30 Program ve mcmlckct ::ant 
ayarı. 

7.35 Müzik: Orke.-tra parçalıırı (Pl} 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kndını - Yemek li.stcsl. 
E.!O/G.30 M~ Falil Lincke'dcn 

p:ırcaUır (Pl} 
ıs.:ıo Program ve memleket saat 

ayorı. 

13.35 Müzik: Muhtelif şorkılar (Pl) 
13.50 .Ajnns hnberleri. 
14.05 Muz.il<: Pllıklorla muhtelif 

t:nrkılar , rogrrımının clc\-:ımı. 

14.20 Müzik: Operet Selek.son -
lıırı (Pl.) 

14.50/15.30 "Müzik: Cozb:ınd (Pl) 
18.00 Program ,;e memleket saat 

ayarı. 

18.05 Müzik: :ıfif uveı turler (Pl.) 

18.30 Müı.ik: Rndyo caz orkc..rtr:ıs1 
(İbrahim Ö7.gilr ldaresınde) . 

19.15 Müzik. 
Çalanlar: Fahire Fersnn, Refik 

Fc.san, Şerif :ı~ı •. 
Okuyanlar: Melek Tokgöz, Necmi 

Rıza Ahıslmn. 

10.45 Memleket saat ııyorı, ve a
jans h bt'.'rleri. 

20.00 Müzik• 1'.~u11tc.rek ş"rlofar ve 
türkulcr. 

20;30 Konuı;ma (Cilnün meseleleri) 
20 O Mu•ll\:: 
Okuy:ıı l r: Semahat öz •cnscs , 

Sadi lI 

snfun solo. 
21.30 Ko ıusma (Ilnd· o g ~ •!" i) 
21.45 MUı 't: Ilndyo salon orkcs-

tra ... ı. 1 
22.30 Mc"Tlll'ket ant ayan. aj:ıns 

ha'Jerl ri; Zlraı:ıt, E:: h m - Tuh\ ilfıt, 
Knmbiyo - nukut bo. :ı ı (F yat) . 

22:50 Mu7Jk: Raclyo ~1 n orkcs
trn.sı programının dc\·omı. Yulruz u
zun d:ılg:ı postnsile. 

22.50 I:::onu::nuı (Ecn .. bi clllerde -
YcıJnız kısa - D:ılg.ı ı :rt""'ile). 

:?3 lO l\'Iüzlk: Cazbzı-ıd (Pi.) 

:23.25/:3 30 ~nrınki pro,::rnm. ve 
kNıarııc:. 

uh·m bir 
·~s imal 

Eski umum müdür ile 
meclisi idare azası 
hakkında tahkikat 

yapılıyor 

Mülga afyon ve uyuşturucu mad
deler ınhisarında lıir muddct C\"\ el 
yapılan bir suilstlınalden dolayı müd 
dcıumuınillkçc t:ıhkıknta geçilmls -
tir. Bu iş.n mahiyeti şudur: 

Bir miıddct evvel, Nesim Taranto 
ile inhisar idaresi arasında bir mu
kavele yapılmış, Ne~ım Taronto, te
minat olorak 60000 lirı:ı yatırmıştır. 

Bilahare, mukaveleye rlcyc.t etme -
digı için, bu parıının ha:.:ıneye irnd 
knydedılmcsi lfwnıgclirken, lı ıskn 

bir muamele csnasınrla, Nesim 'l'a -
ranto, bu parayı geri almışbr. Ilun
dan dolayı, vnzifei memuriyclcrinl 
suiıstimnl etmek ııoktasındnn, mülg:ı 
inhlsarın umum müdürü Ali Sami, 
id:ıre mcdisi reisi Ziya Tanrr, id:ırc 
meclisi aznslndan Tiusnü Zovil, ser 
Şefik Eçyzi ve nıuakkib Hoı::i Hüs
nü lınkkında ilk tahklkatın ııçılma
sınn müddeiumumilikçe lıizum görül
müş, bu husustaki dosya, dbrduncü 
sorgu Mkimliğlne tuıvale olunmuş -
tur. 

Bu zevattan bir lkisin·n vefat et
t1l!i söyl<'nm<'ktedir. Dunlar h:ıkkın
daki t:ıhl.;knttn an durdurulina:..ı icab 
emektedir. 

Lokum yerken 
zehirlendi 

Kurltllulila oturan 66 ynşınd::ı l\In-
1 

nol dun Kurtuluş caddesinde bah -
celi Gazinoda lol:um yeci.ldcn biraz 
f:onr:ı şidde.lll zclıirlcrune alfııııetlcri 

gö~tcrmiş, lf:ıde veremiyecek bir 
holde Şi.Şli çocuk hnstah;ıncsine ltnl-

1 dırılmışur. 

Ilüdlsenln tnhkikııtı yapılmıılctadır. 

Bir erDin satıcısı 

yakalandı 
Sabıkalı Yamalı Hüseyin, Emniyet 

memurları ttır:ıfından :rııknlan..'lcngım 

hissederek clmde bulunan uc pakcl 
eroini yulmıış, derhal Cerr:ıhp:ısn 

Jııastnh:ıııcsine ~öoderilerck midesı 

yıkattmlmış ve mide muhte\ ly:ıtı bo
şnlthnlnuı;lır. Tiuscyinin üzerinde de 
iıç paket eroin bulunmuş, hnzırlcnmı 
cvrnkile b!rliktc nsliye beşinci ceza 
mnhkcmcsine verilnıistir. 1 

İki kadının marifeti 
Ane ve pamuk Fııtma adında iki 

kadının, Sinob:ı göturmek üzere yruı 
ların:ı nldıklnrı hlr ltilo eroinle \'tlpu
rn bimliklcri ve .sinol.ıa hnrckct ct
tiklcn lıober alınm~. Sinoba telgraf 
çekilerek bunların orada ya~olanıp 
ar:ını1mn1:ırı lüzumu blldirilmlştll'. I 
Ayşcylc Fntmnnın bugünlerde yal~n
lnnnr:ık şchrimlr.e celırll.-nclcri lıcl;,-

lcnmektclir. ı 

Makasla yaralama 
Ycnipastnh:ınc knrşıonda Slorn 

lıanındn nvuknt Na.luılıet 0°lu A"n
dorlıı Hnmidlye caddesındc '21 nu -
m:ır:ıda lokantacı J\gop :ırasında 

knvga ı:ıl:.mış, A!Hldor Asobu makns 
ln &ağ kolundan yaralam.şbr. Yara
lının teda.-!si yapilınıs, Asador yaka
lnnnustır. 

Şübhefi bir ölUm 
Dün nkş:ım Sıi1eymaniye erunii 

avlusunda lıir ndamııı b~eın bir 
h:ılde yath.,rı CÖrlHmüş, ifade \'cre
mi,yccck bir luılde bulunan bu adam 
sıhhi imdııd otomob:lile Cerruhpa }ll 

hastahnncsiııe J.nldırılırken yold::ı öl-
•mUştür. Ccscd, ölüm sebebinin tovi
ni için mort::ı knldırılmışt•r. Hu\'iye
tı meçhul olan bu ndamın kım oldu-

1 

ğtı dıı znbıtaca arustırılmal U:dı.r. J 
Otomobil çarptı , 

ri ) 
Demir şilebi de 

Akdenizden 
geldi 

--0--

(Ba1 tarafı 1 inci ;ayfadı) 

Marsilyada bulunduğumuz za
man İtalyanın harbe girdiğini 
duyduk. Vaziyette günden gü
ne nezaket kosbettiği için emin 
ve bitaraf bir limana sıh'1nmak 
lLzumunu hissettim. Ve hamu
lcyi boşaltmadan İspanyanın 
Barselon limnnınn geldik. Yükü
müzü burada.ki transit depola
rına boşalttık ve 20 günlük bir 
tevakkuftan sonra lstanbula 
dönmek üzere yola çıktık. Av
dette seyahatimiz normal şart
lar altında geçti. Yalnız ltalya
da bazı formalitelerin ikmali için 
Mesinadn dört giin bekledik. 

Akdcnizin on bariz hususiye
ti şudur: 

Barsclondnn buraya kadar 
kat'ettiğimiz binlerce millik me
safede yalnız sükun ve tenlıalıl: 
hüküm sürmektedir. 

Barscloııdan lınrcket ettikten 
sonı.-a Yunan mihilleri de dahil 
olmak üzere anc:ık Çanakkale 
boğazına girerken bir vapura 
rnstgeldik. Keşif yapan h:ırb 

tayyarelerine sık sık tesadüf et
tikse de gemiye rC2mOOilen Tilrk 
bayraklarını görerek uzaklaş -
mı 'ardır. ,, 

Demir f'.ilebi ile Pnmı..mn ban
dıralı '1300 tonlult Florida va
purunda tayfalık ederken ge
mileri bat n A.qım, Hüseyin, Şa
ban Ali i~minde dört Ttirk 
gemicisi de gc1mi!]tfr. Bu gemi
ciler limanımıL.dan lngilizlerin 
Earpat vapuruna tayfa ya::ılmı~ı 
lar, bilahnra Marsilyada kont
ratları bittiğ'indc::ı Panama \'a
purunn geçmişlerdir. Bu gemi ı 
Oran harbinden bir kaç gün 
evvel füızablankaclan hareket et 
tikten sonra Tanger sahillcrind.c 
denizin şiddctintlen batnu§tır. 

Gemiciler 12 gün yan yarıya 
su iç.inde batık bulunan '-'U}JU -

nın küpeştesinde bekledikten 
BQnrn Cebolüttnnktan geleıı bir 
1ngiliz tahlisiye gemisi tnrafın
dan kurtarılnıı§lıırdır. Eilfi.lıara 

Baraelon:ı gelen bu g\.!micilcr 
Demir fjilcbi t:ırafındsn alma -
rnk limanımıza gctirilmi&tir. 

I3uııdnu ba.skn. gene Pamı.mn. 

ı·apurunda ikinci süvarilik eden 
Ali Jmptan isminde bir Türi: 
kaptanı da D~mir Qilcbiyle gel
mi5tir. Bu kaptan ltalyJ:nın 
lu:.rbc girmesi üzerine Panama 
v:ıpurunda.ıı ayrılarak Marsil
ya<lh krumış ve Demirin ti.inci 
kaptanı olaı-clt limunımı.za gel -
miştir. 

Demir f.ilcbinde bulunan 3G 
tnyfanın hcp . .,i sl!ıh:ıttc<liı !er. 

Gemi bu uzun scş:ıhathıi t.:ı

mruncn arızasız ol.u'ak geçirm=ş 
tir. Bu suretle Ak<lcnizdc ec
nebi sularında artık hiç bır Türk 
vnpuru kalın ... ını;;'br. 

Faci bir ~anma 
Kuduz hru.t:ıhnnc:ıintle k.tlori!cr 

val!uıın ::.çı:, kalma ı neUce ınde !ıs-ı 
kıran koynar su ve lıut!:ırdan, has
tah:ınc<le çnl!;an Nimetullah 'ile nu
h'ye ad_nd ,J.t. 1 1 • .ı h. dm muhtelif yer 
ler!nd 11 acır ~:ırctt. ynnmışlar, lley 
oğlu b lc:.l 'yc hastahımc ine 1 :ıltlı -
rılmışlorilır. Ifasbhanc de yapıl.:ın 

bütün tedavilere r ... ğmen iki i de 
lcurt:ırıl:ım:ır..ıı.).ıı: \ c dun uln.u,,lcı -
d'r. Hfıdt e lıakk ııda tuhk.!Kat y::ıpıl
moktadır. 

Şoför l\'Jurtafonın idaresındcki 

1755 numaralı t .. ,s· otomob:lı Şchza-
dC'b::ı:;ınd:ı Fcıtih polis merkczı ö _ ı Pencereden dllş1ü 
nilnden geçerken Pct eh 20 yn;:ın Bcyo .. luntla Bomontıde Fr..ın ız !a-
da Ram:ızana çarparak n,..ır suc tlc · l.~rh.ıne::ınde y t:ın Ka • !Jet oglu 76 
Y• ralamı•tır. Yaralı Ccrı o'ırın a hn .. - )o:ımr1n Kır~or ltoridor ı .. 1a 2emln-ı 
tah:ınesiıuı k:ıldırıl: , şofor ) aka- dm c'.iz rr.dre yük l.llktc pcncere-
lnıım~tır. el..:. b hı:cyc bakorkcn muı::ızen~ini 

1 Eli ez"fdi kn:. edcreı. dl! uş, sag nyngıııd:mı 

Dun ~b::ıh Kırıu1ı-ıdn vapuru Ya
lo • ı. l • k rı • c /': d • r · • ll'-

fimıın .. ıg l'l tki vnpu n , 
kışmış \ c !'?ilmi t:r. Ym 1 
Jorj h:- t:ıh:ıncslne k.,l • • 
dav! allınıı alınını t • 

Görünmez k.:ıZh:l 
Tozltop:mın cndd<' in l Kulzndc 

apartmanının yedlncı t. da arka
taraft:ıki arsaya ı:ır ·' • :r'ı dan 
ntı1an molozlar, ar:;;ıdaı• ... molozla
rı l3Şıma!~t.n olan :ımba ı Kfrumın 

b:ışın:ı .:Sabct etmiş, Kfı•ım ağır su
retct ynroln.runış, Eeyoulu belediye 

1 
hııst:ıh~ine kaldırılmı.5t• 

anize düştü 
Çubuklud:ı TI gyolunda G num:ır:ı

dn ot •ı-nn lı n Pol:: dm 5 yaşınd:ı 
o lu isınaıl d nlze dü müş, Lo~l -
mnl> uzcrcy~cn lmrtarıhnı;tır. 

Otomobil çarpt~ 
ş_hı{?miniııd,,) Necib Asun o!::ıgın

d:ı oturan Velınin !l y:ısmd:ıkı l:ızı 

Fı 1 v l.u 'l nda lıır lıuçult ya -
şınd ki lmrde§i Ha ıın olduf:-ı halde 
Ş~h ~,,..n·rdc tr:um·.y caddesinde 
girt rk n şorör Nub::ınn id:ırcıintleki 
287lj num:ıralı otomobil çarpmış, her 
ikLI de yaral:ın."l:Şlar, ted:.wi edU -
mr~ uzcrc Gurcba hrat:ılıancsine. 

kaldırılmışlardır. Şo!or Nuba.r yn -
knlanm ıştır. 

3 Aj;-tı._:t.o.s ~ 

SABAH:fAN SABAHA 

Petrolün kıymeti. 
<Bat tar.afı 1 inci ;;ıyf~~~!ı 

Meseli Rusya bütün saııa.yw-:-
motörleştirmi§di. Çünkü Balti 
petrolleri elinde bol bol yardL 
Buradllll -eenede :20 - 25 miiyOll 
ton petrol alıI'li:en son sene bU 
istihsal daha da artmıetı. 

Ha.rb petrol istihllikini iki ınİS 
le çıkarmı§tır. Tnyynrcler, tanlC· 
lard:ın ba§ka ordu ve donanma.· 
ların her hareketi gayet büyük 
mıkt:ırda petrol istihlakine sc
beb oluyor. Bu petrol nerede!l 
geliyor. Avrupa tqprağı, pctı-ol 
için pek hasistir. Bclli ba1'lı pet· 
rol veren memleket bir Rorn:ııı· 
yadır. Senede ·s milyon ton pet· 
rol vercUği hesa.b olunmaktadır. 
Ondan ba§ka Rusyaııın KafltcS 
petı-olleri vardır. Fnkat dünya· 
nın en bliyiik ~trol kaynağı Bir· 
lcşik Amerikadır ki bütün dün· 
ya i:;tihsrilirJn (yani scnc.dv 250 
milyon ton petrolün) yarısın· 

dan fazla petrol vermektedir. 
Yeni lmmr 
Dün gelen haberler Birleşik 

Amcrikruıın ı1etrcl ihracına aın· 

bargo koyduğunu bildiriyordu • 
Bu amba.rgo Japonyayı <.':oğru· 

dan doğruyu sarsmu·tır. ÇünlcU 
Japonya yalnız Amerika.dan JJCt· 
rol alabiliyordu. F 1cmcnk Jiin· 
distanı senede 8 n.ilyon ton pot· 
rol vermekle beraber bu çol<
t:ı.n 1ngilizlerin clıne geçmiştir. 

Birl('Şik A."I!crilmnın petrol 
ihracım yasak etmesi 1sp:ınyn:Y1 
da müteessir edecektir. Çünkil 
İspanya için de petrol satıcıSl 
lmlmamn; demektir. Bu yoldan 
ltulya iyi kötü istifade cdıyordll· 
Artık Lpanyn Joluyla k::ıçalc 
petrol alm3J~ İtalya ~çin de ka· 
bıl olı~ıya aktır. 

lngiltere lrnk, 1rnn ve Fele
menk Hinaistnru petrollerinin 
doJruda.n doJn.ya müşterisi ve 
sahibi olduğu g:bi Amerikanın 
Knnnclaya satacnğt ı)etrollcri 
Kmıadadaıı alacak ve petrol sı· 

kıntlSl çekrniycccktir. 
Almanya. ve 1tnlyaya gelince 

p('trolüıı en çok harcanclığı :bu 
iki memleket şimdilik stoklarilc 
idare ediyor ve bu stokları ta
mamJrunıya çalışıyorlar. Bunla· 
ra bir Rumen petrolü bir do 
Rus petrolü cmtılabilir. Ruman· 
ya 8 milyoıılult petrofünd n Tu· 
n.a ve dcmiryolları vnsılasiyle 

ancak bir buçuk ınilyon tonunu 
Almaı1yJya Vt.:rmeğe muktedir· 
ilir. Bund!Ul fazla!r'.mı yollar nıU 
said ucğildir, imkan yoktur. 
Rıırya ise evvelki sene 27 mil· 
yon tona çıknn petrol faiilısn.
linin a.ncnk bir milyonunu ecne
bi memleketlere satıruştı. Bunu 
iki misline cıkardığını f:ır.zct

mck bile güçtür. ÇünkU bunla· 
nn Bakiıdan borularla H'arnde
:ıizc indiRi m:ı!ümdur: Fa.kat o· 
rudnn I.olayc:.ı. .A.:.'Tlllııyaya gc
çell:lecc~i mulüm cte.ğili!ir. 'Na.Itil 
vasıtası yoktur. 

Almaııy~ hc.rbdcn bir Ecııe 

evvel deniz yoluyb. 5.5 milyon 
ton petrol idlıal etmişti. nu wıc~ 
tara sulh zam ınınd'.l muhta~tı. 
~ındiki ihtiyacı h~alı:ı katılır~ 

sa böyle bir iki tonla bu ilıtiyıı.· 
cı ne 7.amn..ıa katlar l:ar~1layn· 

cağına akıl cr<lirile:::!lcz ve bU 
hcsablardn lmlya hiç yoktur. 

:llehçct SA'.tt A 
---;ıııcı---

Bulunamıyan tal:hli 
t B, nh .. bının '·uı,u, t nrruf he~ 

.. bı sahiblcri nML;mtiJ senede dürt 
deCa t ~b ettığı pıynngonun C\'Vclld 
gun yapılan ke,ide.ınde ıh.i bin ı:ra
lık buyuk ikr:ımıycııın n .. ı,udarda 
728 hcs. b numarnlı n yan Ye .'.'ınc)C 

Lı:ıbct ctiı..,mi dlln ynz.'llı"tıı,. 

Dün bu t.ılr.hh b:ıynnı connck içirı 
tt klidora g uen cazet.ccller, lınn!-a 
knyıdl:ıru tl:ın aldıkları ndre!:le tallh
lınin oturau&u Agntıamamınd:ı 41 nu 
ınaı· 1ı eve g tmi ler, f tıt bos don
ınu lerdır. Nn!n.i lıcy o: :inde bir 
mul'ye mcmunmun e\ilafü mtıne\isi 
oldu u i.ıt!ı en]en on, on b ş ) şlnrıP 

dııki bu kızcagı' cı \ ch;.i .sene Mcr
di\·cn kQ) uudc mi yok " içerenkö
yüntle mi c.lducu pek bclli oiıntyıırı 
ruınec:i tora!ından Ct:!ti lrı~"1r~k gö
tLirüln uş. Nazmi bey ile Anndolu -
nıın, c lıua Kon,>:ı h:ı\:, lı de tıldığı 
bir mc n•ıı yete g t ıi ir. 
Şimdı """tccılcr bir t:ırnft:ın, batı 

ka diger tnrn!tan kcşldeniu lıuyillC 
ikr<>mi)e ini ~z.ın:ın (Yegane) ~i 
arnm:ıl tn lırl:ır. Kcs'den:'n coyc.,ane 
buyuk i~amiycsl (Yegane) isiıJiU 
bir kızc nızm tcpt"<"fnde dola_şıyor ""' 
lıal,ilmtcn ycgilne denecek ı:ndat 
nz r:ıstg lı ıir bir garabetle konacıı~ 
ba:ıı arıyor. 



<:_.. {b@ 8~~ VE\ 

iSMET): ~ŞA~'.liil 
= 

fhull imzasından sonra~1 
Atctürkün Milli Şefe çekmiş olduğu ; 

tarihi tebrik telgrafı ~' 
11 ~ 

~ilıaytt '339 yılı temmu- Türkün öz yurdwıun müs- Amerika devletleri ise kon - ~ 
rn~1 21 lı.'lcü günü Lozan takil efendisi olarak hür ve fer.ans müzakerelerinde mü- E. = 

eu ~ uaınesi imza edildi., ..alıu yukarida yartamak lıak şahid süatiyle bir mura.h- ~-: 
k ~ ~.~erasiınile, Tür- • lanı bütün dünyaya tasdik has bulun.durmakla iktifa et ~ 
ı.ttku -,,~ Mıllet Meclisi ~ttiırli. mişti. =~ 
~ .,.., lll.t'tj ıle Büyük Britan- 1nmet Paş:mın o müşkül ı .. ozan konferansında mü- ~- ~ 
f:Jt ransa. ltııya ve mutte- aniarda ne yaman mamala- z:ıkere mevzuu yalnız ===.: 
"'l 

1 nr:ıs:nd:ı.ki lıali .hnrb rı devL'"I?l.eğc, ı:ne çetin en- Törk devleti i!e Yıın~nist:.ııı ~ 
• te e ... ~ği gıöi Yun:ı.· gnlleri larmıya muvn.ffak arnsındn.ki münaziünfih mc- ~~~ 

ania da barıfl teessüs c.. dlduğu merhum Atatürkün sele!eri halletmekten ibaret § 
(: r<Ju. mmıhcdcnin imzasından dei;rildi. Ayni znmuııda Tür- ~= 

ttt ~: Paşa, Türk heyeti sonra göndermiş olduğu şu kiye ile henüz hitam bulma ~~ 
. ~ı sıfatiyle, Lo- tebrik tclgrafnamesindcn de mış olan umumi harb de Lo - : 

• uz .ite~ lcrini millet ve }>ek güzel anlaşılır: znn muahedesiy1e nihayete a 
1 ca 

gat4ı. c •ı:n.ızin yfüd.inü a· Lo7 .. 'Uıd:ı heyeti nıurnhlıa· erır.iıı ve bir nullı muahede - ~~ 
.ın t 'hır neticeye ikti- s!l rei i Jla:rieil c Vf'Jüli ts- sine rabtcdilmi'.i bwlllluyor-

9 ı;- .ı!~uıtıek mıretiyle yurd~ met Pn..<;a Iln7.r.ctl"dne du. ~ 
1 k .. ve pu' Uzsüz bir is- :Millet ve lıül<iınıetin zatı- Merhum Atatürkiln A- E~,;; 

b ı. hazandırnıı'} olmaktnn alilerine tevcih etmiş oldu- :nıı.doluyn geçmesiyle başla- .g 
/ ~r '!'ürk vat:ı.nd:ı.~ı- ğu yeni :vazifeyi muvcffa- yıp Lo~ı mu~hcdenamesi- E:;: 

• 
1 Yukanda :ya.cıamnk kıycU,. 'tınam buyur.dunuz . nin irrı..?.asiyle sona eren İs- :.;::: 

;ııu da ba.!ı etmiş olu- :Memlekete bir .silsile :ınüfid tiklii.l Haröı Tüı'ke tanı •:.--
u. hizmetlerden ibaret olan öm lıilrriyelini, pürüzsüz istik- ıa 

A.rtJk muza.ff er olmuş- rünüzü bu defa -da tarih! bir talini ko.zandırmakla kalma- : 
~~e meşru lıakla.rımı:.1 muYaffakıyetle tetviç etti- clı; om. bütün dünyanın hür- _§ 
~ nıubazunlarımız da. ıtiz. Uzun mücadelelerden met ve takdirini de temin et- ==-": 
~v . d 

l.ı:> e tesli."ll etmislc:rıcli • scnra vatanımızın sulh ve ti. :::: 
~ ~da binb!r mamayı istiklale ka,vuştuğu bugün Atatürk nutkunda. Lo- = 

~: sa:ı.'lmz miişkülleri de parlak hizmetiniz dolayı- zan suHı muahedesi için ~ 
d.:ı. uı~.. l1retiyle aziz yur- siyle: 1.c:.tıalinizi, muhterem "Türk milleti aleyhine, a- :::::: 
rıı a -1.Ull feyizli ufukları- nrlmclı.czla.nmız .Rıza Nur sırlardanberi lıazırlıu"llill!} ve ~ 
~ Lanet P..ı.şad.ı:n hiç ve Hnsan beyleri ve mesai- Se~·r mualıcdcsi ile ikmal ~ 

tih1 Yok {;i milli Tılı:k ta- ııizdc dzc yardım eden bil· edildiği zannedilmiş büyük f"-:§ 
b taltdir v-0 tıükranla. tün heyeti murahhasa iza.- bir suika.c;tin y.ıkı.hna.sını ~ 
o ec ktir. snıı mütcşckkirane tebrik ifade eden bir vesikadır. Os- § 

l: YeıJ:.~a murahhas ederim. m~"llı tarihinde emsali gö- ~ 
~..... 1Z:in ba.,,<{}ndo. l.ıiltfuı Tiirldyc Büyük Millet rlilıniyen bir siy.asi ::af.er c- :::= 
~ dUlıamm dünyaya karf.il mecli3i ~cisi Başkunın.ndan seıılclir.,. buyurur. 5 

"l'~ Ve. muvaffak oldu. Gazi Mru;ta.fa Keııınl Bu kadar büyük bir eseri ~ 
b1 g ŞaJısıyeti, ine<' ve uza- • • • favsif için bu ka:dnr ibüyük es 
~ teıı .zckfu;ı §al.ısı et· Lozan konferansında Bil- bir ağ"ı?.d::ın çıkan bu satırla· ~ 
et •. la Old11Ju kadar temsil yük Britanyn, Fransa, !ta.1- n burada. tekrar ederken bu :::: 
Sa.'iır

1 

hıtıemıeket hakkında. ya, Japonya, Yunanistn.n, giin devlet reisimiz ve milli = 
t nı l!ıleri uynndırdı. H.umanya, Yugoslnvyo. dev- {iefimiz sıfatiylc ba§unızda = 

t'l b· t Paşa Lozana gn- !etleri bir tarann, Türkiye -bulunan ar.iz İsmet İnönü- i 
t f,. rl Jtlllna.ndan olc.;.rak git Büyük Millet Meclisi hükıi- ne bütün Tiirk milletinin F-
"' ... tat .. k ı . t:::; 
"tah·ı muza ere crı en meti de diğer tarafta idi. <:::ında.n ''c -içten gelen min- ~ 

r "'"' 1 • .::;.:: tıı<tt • v ıazı.m bir diplo- Eoğazkra müteallik iş1c- net ve şükran lıislerine ter- =' I 
~ı:ıcelig-· ı · ı- ·1 · .. k · ıl" ı rak b· " r1· =-=-----ı ve ay!'l e ı ı e rm muza cresme, . ~ara- C{!ID:l.n o u u ~ere ı ve 
h_-~ "'" . .;;;;:::::;; . ~ '" ıntaç etmek hari- deniZdc sahilleri bulunmak · göğüs kabartıcı günlerin ~ 
~ Yarattı. itibnri-)•lc, Rus'\!n Sovyetler hatıralarımı nihayet vcriyo- ea 
~~ J - ~ 

lat.: 1 ~ef merhtım A Oiimhuriyetleri ittihadı ve ruz , -"r-ktin - ... • • • ı. Fi'"! 
11.t:nanı kurtarıcı eserini Bulgaristan dn iıo:tirak et- **;;. === 

Cden Lozan zaferi mi5lerdi. Birleşik Şimali -SON - ~ 
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Molotoıun 
nutkunun 

sonu 
( Bıı§ tar:ıfı 1 inci &:ıyfııda) 

lerin::! şu suretle devam eyle -
:miştir: 

Bu iltihak ve Bcsa.r.abya ile 
!)imali Bukovinanın Sovyetler 
Birlihine avdeti suretiyle nü -, 
fusumu.ı 10 milyon artmıştır. 

1 
Dun::ı. batı Ukranyası ile hatı be 
yaz Rusyasının 13 :milyon nüfu 
sunu da iillve ederse Sovyetler 1 

birliği nüfummun geçen sene 
23 milyon arttığını görürüz. 

Yeni Sovyet ciimhurıy'-• eri -
nin siyasi ve iktısadi tens.i.kleri
ne aid ameli tedbirlerin do$;-ıı.ı 
,.e teşkilatlı bir surette tatbiki
bahsind.e Sovyeµcr Rirlı~.ıne 

büyült bir mcsuliyet terettlib et
mektedir. • 

Rı.Utan memlt>kctleriyle o-
hn münasebetlerimizde, Yu · 1 
goslnvya ile diplomatik miin:ı -
sebetlcrin tekrar tesis cdildiğmi 
kaydetmeliyim. İkı memleJ~et 1 
ara.anda ı::imdiye kadar bu mü-

1 nasebctlerin mevcud olınamasın
druı dolayı Sovyetler Birliğinin 1 
mesul olmad!ğı muhakkak ol- 1 
maklı beraber Yugoslav hüku
metinin bu hususta1::i teklifi ta-

1 raf ımızdan memnuniyetle kar
F,llarum.5t:ar. lki mcmıckct ara
sındaki iktısadi :m.iinaı:ıebctlc -
rin tedricen inkişaf edeceği ii-
mid olunmaktadır. 1 

Bulgaristanla olan münase -
betlcriıniz normal olarak telak 
ki edilebilir. !ki memleket ara-ı 
sında. bu münasebetlerin bun -
dan sonraki salfıhma mani ola
bilecek hiçbir tearuz mevcu<.! 
o!ro:ıdığı .müşahede ve tcsbit 
edilebilir. 

İran hak"'kındn kayda değt?r 
hiç bir mühim lıfı.dise yoktur 

Bununla beraber kabulü im 
kansız olan bir vakıayı sükutla 
geçi<;tirmek imkfi.m yoktur. 

Mart sonunda, Baku ve biraz 
sonra da. Batnm bölrrclcri !ran 
tı.rafıııdan gelen ilti yabancı tay 1 
ya.re tarafından ziyaret cdilınirı 
tir. !ro..11 ı UJtCimeti bu iki ha-J 
vakalar da Türkiye, va.kasında. 

diseyi inkar etmiştir. Fakat bu 1ı olduğu gibi, Alman beyaz kita
bındaki vesikalarla kafi derc
code aydınlanmaktadır. Şm a-1 
smt .kaydetmek muv:ıfılc olur 
ki, istikf:.Uf için mükerreren ya 
b:ınc.ı tayyareler göndcrilmc.ni ı 
kom§U memleketlerle olan m.ii
nm:ebetlcrimizi işka.Jdcn başka 
bir şeye yaramazdı. 

Baku ve Batuma. yapılan ve 
arzuya şayan olmıya;p bu tayya 
re zi~ arctlcıi, bizi cenub hudut 
larımız fü:erindclti teyakkuzu -
muzu istikbalde teşdit lüzuınu
na hükmettirmiştir. 

Bir tari~tl 
şah es~ 
a'a 

( B:ış tıırafı 1 inci ıayfada) 
Vnka ~ idi: 
Geçen rusan zarfınd:ı Türk arnzi

slnd"n gelen bir tny~ıırc b:rcok pet
rol tasfıyclı. nelerini muhtevi bulu -
nan Bntt.m mıntak::ısı üz.erinde uç
muştu. Türk ye e\"Yd5 meseleyi l:en
dı ar.ız.isı ü2cri.1d ~ guya hıçb;r tny
Y~renin dış· rı çıkm:ımış oldugu şek
linde r,o tcrmiş ve fa'mt ilahmc bu 
nevı ucu ı r hakkında i Ukb:ılde tcd 

1 
bidrr nlın ca~nı d:ı \ A"'cl.m ıtı. 

Dokü n;ınlıınn Alm:ınyada inUsa
rıı Jun sonra na ıl bir tayyarenin 
m"vzuu b. hsolduı!u r.öriı.lmcktc ve 
biuncUce Türkiye hiıkf11neti ncı. -

1 di ıde yoptıı:unız tc:,;cbbUsun lom:ı- ı 

mik muhik old~u tcbnrüı. etmek- , 
t~d .... 

D .. r taraftan Alrıuın resmi ajansı 
ofan D. N. D. de ll. Molototun bu 
nu ... unu tel:!rafla ih~r tnrııfn yaymış 
ve fakat Turkıyeyc nid olan kısım-
1,m • • ~ dak ş !.tldc d re tıni~tir: 

cB .... ı d::ın sonra D. Molotof SO\'YCt- ı 
lcr Bırl gınln Turkiye Ile olan mii
n:ıseb:ıtıncı;:m bahc c-tmi ve bu mQ -
mıs('bC'tlcrln son :-nmanlnr \.ı csa:;lı 

b r sw·cttc tnbcdd•ıl ctmcdı~111 &oy
lemıştır. Yalnız. ah ren Alman Beyaz 
KJU bı ile n~rcdiln iş olan doku -
manl:ır b:ııı Tür!: ri .!.lini gayri ı.1ii-
::ıid bir şek ld" mcyd:.tn"l çıkarm:'lk

t .. dır. Alın:ın B"yaz K t:ıbmm i!ş: :ı
tı Fr:m nnın Ankara lıüyük elçi.sı n. I 
Mn'"S4:li tn •• ıfınd::ıa yapılan beyanatla 1 

kuvvette d .... mıem· tir. Bundan son
ra B. Molotof Sovyct hükfımelinin 

.... • ~, prınd.:ı l'. yrik:ı-

bili kabul ı:ddettiği ~:ığıdnki me
ı • a urı.ıye ı u cumet ın 

ı. .rı dıkkaLni cel etmiş oldugu u 

1 
so) liycrek o ırılıLc birı;ok crt. bl 
t yy .. rcl rln TUI"k. yeden ı:eımck ı;u
ret c So\ yet hududunu ti:,,;Ukl rir i 
ve B tum mıntakası uz.erinde uç• ık-
1:-rını ve Turk htlktimctinin C'VVC1re 

lıı'ıd"·cyi inkar etmekle bernlı r bı

lüiı re :ıyni. h.Jdi ~ler.n tekerrürüne 
mani ol ak w.erc ie:ıb eden ted -
birleri nl:ıca a!l:l dair mutC':ıdcfıd 

vCıdlerdc bulundu unu t:ılı::ıttur et -
tir'.l1işt r. Bugün Alman hUk!ımeti 

tnr~ındnn neşrolunan doküm:ınl :r 
s ; esınde bu t l'Y• rclerin hakık .ti 
h ı;:kınd,ı t::ım bir karnr vermek ka-1 
b!lilr.t 
Şayanı dikkntiir l,i T11SS Aj. r.sı 

t rafınd n cYa1nı7: nhırcn Alman 
Rcyaz Kitabı ile nc.,rcdılmiş olıın d:>
kum:ınlar Türkiycdc yapılmakta o
lan fanl'yet"n l;~ı nevi tcuıhuratını 
n5 b1r ,..ckllde t~:wlr ctmcktcd rt 
su~~tindc verilmiş olan cümle D N. 
B. tnr:ıfmd::ın CJ aln.z ahiren Alman 
B '.)'az K:tıbı ile ncşrdilmi olan 
dok 'mani r bazı Türk ri~linl gııyri 
m 1 suıd b.r tekilde meycl:ına çık:ır- 1 
rr tadır f;eklinde konularak ncş-, 
rcdilmişlir. 

D" ' r taraftım B. Molotof <.Tıırlc I 
arazi 'n~cn geien fSir ecnebi byyo
rc.> den b:ıh .. .ctt ği halde D. N. n. 
c'rürkiye'dcn gclcn birçok ecnebi 
tnyyar lcr~ :ıckllnl dı:lı:ı muvafılt 1 
h ı nustur. 

Şurayı Devletin iki 
kararı 

A. kar:ı, :? (lius• siı - Şürnyı I 
D!.'\ let, spor hlüblt'riııin, beden - , 
terb ycsi kanununa göre, ş:ıhsıyeti 

Joponyayn celıncc, denUcbi?ir ki hükml;1c sı::ıtıannı lmybetmiyccek
son z:ımnnlardn mun::ısebctıcrimız lcıinl knrnıı::ı .. tırınıştır. 

(~ttı lar 1 ölüyormuş terki 
' 7 t\;u.: ta•;:fı 1 inci sayfad<1) ~ (sa, tarafı 1 inci sayfada) 

muosyycn bir nisbet dahilinde nor -ı .An\:arn, 2 (Hususi) - iktıs:ıd Vc
m:ıll .~ege dotru gıtmektcdir. Ha.ti- k lctin:-e 1035 numaralt knnuna go- ı 
r:ı.nd:ı geçen eıeki iht laf bölgcdn- re ,.c,.ıl::.n ın:ıden ruhs;ıtnnmeler:nin' 

(Baş tarafı 1 inci :ıayfada) de, Kol ingöl nehri üzerinde hudu-ı 38.)S numar:ılı knnun dolnyısllc mu-

~ r lt llıı tayYarc ~·n yolunu BQyiik Britanyanııı 1Jiıiın yapma-
r 1 il~ t..:ıy.rorelcrimn bi- mı: lCızımgclc:n hnrbi ynpmnkta ve 

ricenin terki hususunda doğ- dun tnhdidı Iıakkında bir nnlaşm::ı l bcr nddolunma .. ı ic:ıb cdecegi Şıl-

Molotofun 
Nutku 

reaımııkaledetl -<levamJ 
detli bir aleylıdan sıfatiyle va-
ziyet alan ve bunu bir akide de
recesine çıkaran Sovyetler Bir
liğj ile ayni mütecaviz lruvvete 
karşı milli bir aksülAmel neti
cesinde vücud bulmuş Türkiye 
Cümhuriyeti arasında çok esas
lı bir iştirak noktası vardır ki o 
da mütecaviz herhangi bir kuv
vet müvacchcsindc ayni nefret 
ve mukabele hissini duymaktan 
ileri gelir. Türkiye Cümhuriyeti 
ile So\')·etler Birliği arasında 

bn.şlıyan iyi komşuluk münase
betleri her iki Cümhuriyetin ilk 
teşekkülleri sırasına. tesadüf et
miş ve o ta.rihdcnbcri arızasız 

devam eylemiştir. Bir sene evvel 
A \Tapa ufkunda büyük buhmn 
ihtimalleri bclirdiği zamanlar' -
dan başlıyarnk bugüne kadnr 
Türk - Sovyct münasebetleri 
epeyce mühim imtihanlar gc-ı 
çirdi. Şarl1:ta müttehicl ve dost 
bir Türk - Sovyet kütlesinin 1 

mevcudiyeti lıarisane emellere 
karşı aşılmnz bir 600 te;ıkil edi
yordu. Türkiyeyi çiğneycbil

meyi kola.ylastırma.k için Sov
yotlerin Türkiycye düşmanlı

ğını cclbctmeğe veya hıl'S ve ta-j 
maını tahrik cylemcğe lüzum 
vardı. Sovyellere y:ıpıla.bilccek 

büyük nisbctte bir hücum için 
de Türl~ıycnin coğrafi vaziyc -
tiı den çok istifade edilebilirdi . 
İşte bu gibi düşünceler ccnelıi 
prop:ı.gnndalarıru bütün va.sıtn
lara başvurarak iki komşunun 

ıırasım bozmak için ça11şmıya 

scvl{etmişlertlir. Son dakikada. 
bile talıriflere başvurmaları bu 
gtl)'Tctlcrin arkası kesilmediğini 
ve Türk - Sovyet soğukluğun

dan 1·eya dargınlığındnn ne bi.i
yük f .ıyd:ılar beklediklerini is
ba ta kafidir. 

Fa.kat işte görüliiyor ki bü
tün tahriklere, ifsadlara ve tnh
riflcre rağmen iki memleketin 
münasebetlerinde esaslı değişik
lik husule ge1memb olduğunu 
müçalıc<lc de iki lıiikfımet . efi 
müttefik bulunmaktadır. 

Molotofun harici siyasete aid 
diğer izahatı arnsmda Almanya 
ile Sovyctl~ münasebetinin iyi
liğine ve İtalya ile harici siyaset 
hususunda. nnlaşabilmck ihtima- 'ı 
line dair sözler bizce mcmnuni
yoUc ka.rBılnnmalc ica.b edeec-6>i 

1 
kanmı.tindeyiz. Sovyd1er Birli
L"İ ile Almanya ve !taıya arn -
sındaki münasebetlerin bozul- ' 
masındn bizim içiıı biç bir men
faat mutasavver deh-ildir. A'li
rupanın şar.kınd::ı. ve cenubu şnr
kisinde müesses vaziyetin bir 
takım silfıhlı ihtilaflara yerini 
bırakması öyle sürprizlerle do
lu ol:ı.b1lir ki bunl.'lrla lmrşılnş
mamak mürcccahbr. Binnena
Ieyh Molotofun nuUm 'l'iirk 
nokta.i .nazarına göre umumi su 
rotte memnuniyet verici bir ha
dice teşkil eder. 

l!'isr~ in Cahid YALÇIN 
&qr tide dü urulm ikimı i Adoll Hıtl:?rin ıhtlrnsl.!rm::ı knrşı 

h:-ı~~- , 

:nıdmı <loğnıya müzakerata kapı hasü olmuştur. Bu hadise bir tarar-
1 

r:ı;1-ı D '\ lctı;e kararluşlmlınıştır. 
açacak talimatı hamilen gclmi~ tnn So\•yetlcr Birlıği - J'apcnyn ve w•:::_ .,.."'!.:~~~!'·~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... -~ 
bulunmaktadır. di r taraftml tfa Mongollstan \ c kil etmekten çıkt.ıgı g bi, in111t re .l,ır:rar ~a .u ratılrn ~tı •. Bu mud:ıfuabrımıı.ı hazırlamıık içııı b!-

))' ~ ıbt nın u sune clönebıldi- ze vııkit kn:nadırma:Cta oldl•ğunu 
lteı~rı •ll'ıul \~·ılm<'mektedir. I h~ba Jrntnr:ıl. bu mürac:ı:ıtlcri rcd

• 'it ': en biri denize inme- debncliyiL. lı.r; milletlere knrşı yar
"l>t ku u tur. Znrar e<,>rınemiş dım lehindeki prop:ıgar.d::ı, çok ça-

l;>~ l°t)rılını .. tır. lışacak, fak~.t şu hııkik<ıti !:U ~t ile1 
~ Stı hanomn 1ıissiyatı geçiştireccl~tir: 1 

' 2 (a.-ı ) Ablul.;ı, ingiltcrcnin yct!ône tc -
\) \ 1 - D .. ily Mnile ea\iızi sıliıtudır. Bu prop:ıg. nda B. 
it • ~r P ll.: ol hududı.:ndnki ı 

l'ıık . tıs ,.,_ HiUcrin nn;u t:tti!i talı::dir.dc fethel-1 . ~~ı ıl a'-l<l!l c.lmış olan bır 
~ ~ e 'Fran /. halkının tn- tiği mcnıleketlcrin nç 'h·il lınlkı bes- t 

it l o.b:ı 1 iy .. tı haJ,km- liycbilccc.,ini giz..lil ecch.-Ur. Y:ılnız 1 
)'aprn lır. bu takdirde llıllerin iki şeyden bi-

rinl tcrcilı ctmcu;i icob eder: Ya or
duyu veyahud Jınlkı beslemek. Pe
tain hükumeti, erzakı D. Hıtle:.-den 

istemelidir. 

İsveç ftralmm nutku 
(Sa§ tarafı 1 inci sahlfec!e) 

istikliilini muhafa-za ederek, I 
meı:nleketi haz:b ~a.rici tut.malt I 
için gayretlcrımı sarfetmektcn r 
kaçınmıya~. 1s~·eç .~illeti- ı 
nin birlik ve azım hislerırun,_~~ 1 
gayretlerime yardım ccleccgmı 1 
üınid ederim. 

1 Mançuko arnsınd ... ld münasebetlere h::ırbe dev:un içm yemden buyuk 
yi nı.a.lUmat ı:ı.lıln nınhafilc şamil olması itıbarilc bilhassa ehem- zorlukl:ırla J,ar~ılaşırken harbdcn 

göre, Buigaristan 1.918 hudu- ın yeti haizdir. Muhtelit Wr komı - çı!Gın Fc.ınw:ı da lıe;r.ımelı ıdcn ı::onra 
dunun vücuda getirilmesi hak- :r\'ln yakın:fa hududun maballındc' elim bir buhran gq:inn<' te bulun-
kındaki mutdlebatuu ipka ede- tesblCne fove 1 edecektir. Umu - muştur. Ml.ıhadb taran.. d. n b rinın 
celctir. miyet ibbarilc bnzı a13metler Japon- tnkviycsi ve d cer t.ıırn!m uıyıaa -

yanm Sovy<'kr Birliği ile münasebet ın:ıs.ı y.llnız Avı up:ıd::ı dcı.ıl, ayni 
Dobrice meselesinin Snlzburg- lerind" salfıh nrzu unda bulunduı,.'U- 1 znm::ında Dunynnm dı,;cr turaO;mn-

da müzakere edilen Y~iine me- nu göstermektedir. 1ki tarafın m n- :ııc. ı.;Ud y 'i için müc:ıdcl~ eden 1 ili! da ciddi nkı!iler yapmuır.t .. Jır. 
sele oldui,;'U ve Bulgarista.n.ın ora. ıfaaUeri krı.rşıhklı olarak tanınma l :.ıyu~ mi!U C.nlc olan ınUn:ıı:cbet- Bul ın bwıl::ır harbi, dlinyn cm _ 
da kamı.atini Perbcst<:;e izhar et- şr.rtilc, bu ~. lah tahakkuk edcbılır. 1 kxiın· " C ·, CC, bu rnun:ısebctler i d pcryalıst harbi haline çevırcrek a-
tiği ilave edilmektedir. Almanya Esasen ·fuar edilmelidir ki Y n e et rraJmiliıki adC'mi tcca ruz levlaıd.rınck tchlıkcsı g termckte-
hiçbir siyasi teahhüd taleb et- Japon huktimctinin pro ramında m .. 1 mutcvC'ilid samimi '<. iyi dır. Bu ş:ırtlar ıçinde, Sovyctlcr Bır-

him bır çok noktalar vnrdır. Japon, h.<ı ul ık ı.ınlı:iyctıni muhafaza et- lıgi dış emniyet b::ıh inde tcyakku-
ınemiştir. ı'dnrccı' ma,_,.:,,,...ını'n si,.asJ emelle ı· • ı " .. ....:ı ••• UJ..OJ.J-..• "' ~ ... "l.!-.L %Unu :ıritırmak "c d:ıhılı \'<' h:ıııcı 
Şimdiye kadar yalnız Tuna birçok rıoktal::ırda ve Sovyct - J - E u mr ı kctı~rıe olan miın:ı e - bulun ıncv.zHcı-i takvıy<' etı c .. ıc b 

h:ı.vzasını alakadar eden mcse- pon münasebetleri hususunda hen eder. nunn b naen ı;undc 7 s:ı:ıt ça-
lelerin tcdkik edilmiş olduğu ve karanlık k~lm:ıkt.ıdır. Iı~n usulunclcn 8 sa:ıt çalışma u. u-
ccnubu şarkide Alnıl"'.:nlal' için Amerika ile olr.n mün:ısebetlNi - lline ge!;tik \ c müdafaa kudrctimi-
en mühim olan meselenin henüz miz uz{'r ndc durm1yacağım. llu lıu- erci i i fın umum' :m- zi arttırmak için ciiı;cr tcdbırler al-ı 

sust:.ı iyi bir ~ey ''.ylcm~ miımk ,ında Lırkac keLme ., ~le- dı~. 
mii? .. akere için olgun bir hale gel d ·ıd·r. So\-yctl ı· nrrıı··nın ...,_ _ 

1-'<J. Şimdiye k dar kazandıgımı7. mu _ 
ıncm~ bulunduğu da ila\•e edil- tık! k r:ıu\•a!!nklyetinin Amcrik ... d l vru:t:ıkiyetlerle ikti!ı:ı etmemcl )İ1.. I 
mektedir. b. zı k 'mselcrln h şun:ı gltmcdıı;•nı so yetler Dirlıgine yeni ınm ::ı! kı-

Bükreş, 2 {a.a.) - D.N.B. bil- t. ,. k. Faırnt hakikat ı;liylem.1ck yeller temin etmek içm, Stal p'ın .,u 
diriyor: l icau cd~rse bu vazıyet bizi aı. rllı- sözlerini d;:ıima lırtırl mal.lıwımız 

B ı kadar eder. Zır:ı biı: vazJfem·ti bu fcab eder: cRütun m.llcLmiı.i, n kcri 
R .. unınny:ımn. e gr. ad. sefiri I gayrı· memnun ba~ lann yardıını ol-C l b D br " tmımız tehlikesine knr,ı ko;ı m •:ı 

a<ler • ccnu 1 0 ıccrun terki mad:ın yıı.pıyoruz. Bununla bernb!'r 'dmnde olması, hiçbir tcs du!un ve 

SaYfa : S '>.t 

Mlil\!\tji 
Askere gidenlerin 1 

aileleri ne halda ? 
Bir okuyucudan a§ağıdakl 

mektubu aldık: 

''.Bir iki aydanberi staj yap.ı 
mak için .askere çağnldım. üç 
nüfuslu bir aile bıraktım. Bü .. 
yük bir ticarethanede çalışı • 
yordum. Ailem maa.~mı nlmali 
için çalıştığım mağazaya müra· 
caat etmiş. Fakat mal sahibi 
artık yanm maa!} vereceğini 
söylemiştir. 

Bu ticaretha.ııecfo bir hayli za 
mandanberi çulışıyorum. Neden 
maaşımı kesmek istiyorlnr? A· 
caba mahkemeye mürnc .at et .. 
sem, bütün aylığımı alabilir mi
ylın? 

Saniyen resmi memurlara 
tanı maa§ verileceğini gazeteler 
<le okudum, hususi ticnrcUı::ı.ne
lerin memurları dn tam iicret a· 
lamazlar nu? Kanunda biz de 
dahil değil miyiz? ; 

Muhterem gazeteniz vasıtn
siyle bunları öğrenmek arzu.. 
sWldayım. ,, 

Bu \•ntandaşunıztn Yaziyetin
de bugün bütün yurdda binlerce 
itişi varclır. Staj mnks:ıdi~ le as 
kere ç3t>.'Yrılan bu gençlere, ça
lıştıklnrı mü"""se ·eler acab~ ma
aşlurını tam ol rak veriyorlar 
mı? Bu suale içim aayri ~htiya· 
r'.i: 

"- Hayır! , cevnbını veriyor. 
İçtimai i13 nmkavcleleı Lrniz o 

kadar natamam, iş veren mü· 
es..,eselcrimiz o kadar insafaız 
'e iş kanununun bu hınusta1d 
maddeleri o lmdar gayri vazıh 
ve gayri kfı.fi ki buntm ba.5ka 
türlü olmasıruı lınkiln yo!;:tur. 

Hu 'si müesseselerde çalı-
şan bir iki arlrndn§Jmın asl.ero 
gider gitmez mevzuubahis mü
esseseler maaı::ını aynen vcnnek 
söyle dursun, müessese ile alll
kalannı bile kestiklerini b;!iyo
rum. Patronların maalesef bü
yü:; bir kısmı, ~il5.lı altına çağrı
lan memur ve müstahdemlerinin 
hayatlarını zerre lcad:ır tlüşün
miyorlar ve ulıdclcrine düşen va 
zifeden bihaber görünüyorlar • 

Bu niçin böyle? Niçin husu
si mile,,scscler de resmi müesse
seler gibi bu gibi vaziyetlerde 
j~çi ~·e müstahdemlerinin mnaş
larıru tam olarak venni!Siııl0r? 

Bu yüzden knç vatancl:ışm se
falet ve hattfı. fc:üketc bile d'işc
bHcceği tns:ıvvur olwıduğu za
man in.sanın gayri ihtiyari tiiy
lcri ürperiyor. Ye i~inde büyiik 
bir ıst1rab hissediyor . 

Binaenaleyh maaşının yarısı
nı olsun alabilen okuyucumu -
za mensup olduğu nilcsscscyi 
dava etmesini değil, tilalcis hn
linc şükretmesini tavsiy.J .ede • 
riz. 

Ilir devlet memuru kaClru- bir 
fabrilm i.;çisi, bir mağaza kiıti
bi, b!r müessese müstahdimi de 
bu vatanın çocui;'Udur. Onlnnn 
dn beslcmeğe mecbur oldukları 
anaları, kanları ve çocukl.u1 
\•ardır. 

Bu itibarin onların da Dile1e
rile mc gul olrnağn mecburuz , 
Ye bu vazife en evvel bunların 
evvelce çalıştıkları müessese . 
fore düşer. Bunlar nskeri ı::taj 
için bir müddet miicsscse10rin -
den uzakla..,.«a.n adamlarının aile
lerine hakıruyn mccburdurlclr. 

Bu, bir liituf tlcğıl, bir vazi
fe, b;r vecibedir. 

Unutmaım:.k lazunc!ır ki ceb
hderde vatanı bekliyenkr, e
ğer ruı:ılnrının, karılarının ve 
çoculdnnrun akibetlcrindcn en
dişe ederlerse, eğer onların a~ 
olmalarından korkarlarsa., asla 
ltendilcrine tevdi edilen büvük 
mzifcyi hnkkiyle yaparnazl~. 

Hakikat budur? Hükumetin 
bu hususda sür'atle kararlar al
ması ve bu derdi de acii bir şe
kilde halletmesi lfwmdır. 

MURAD SERTOGLU 
ıını.ı sözlerini ~öyle bitirmiş -

tir: 

hakkında Ruınany::ı ve Bulgari Amerika makıımlanr.ın devlet b~ın-I dış dlişmanlarımıı.ın hiçb'r mane\'-
hükfıınetleri arasında cereyan e I _ -·- ~ *' -= • ı rasının biz.i gaf.J avınmaması için 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-

Avrupa.nın vaziyeti karşısın-

da İsveç, gerek dahilen, gerek 

haricen her türlü ihtimallere 

k~ı koymağa hazır bulun -

malıdır'. 

decek görüşmeler.in ilk teması- düf ctmiyecek ve bu suretle esas ~uma.uya hariciye nıızın ya- seferber halde bulundurmak 15.zım
nı tesis" etmek üzere bir kaç gü- konferans zaruıedildiğine Krjo- ınLıeak müzakerntı hazır.la. - dır.> 
ne kadar Sofyaya gidecektir. vada toplanacal•tır. Buna ben mnk vazifesini üstüne ahcalc- llepiml.ı: bu mukaddes vazifeyi 

Rumen siyasi mnhfillcrinin zer bir vazife de Macaristan tır. Nnzırlard.ın Riott bu i< in dniına hatırladığımız takd;nıe, hİç 
bir htıdise bizi hazırlıksız bulmıyacak 

tahminlerine gör(', iptidai mü- tarafından eski nazırlardan Bos liızımolan dosyalan ihzar ede- ''<'yeniden daha şerefli muvaf.faki -ı 
zakcrat hiç bir müşldilata tcsa- sy'ye tcvd.i edilecektir. cektir. yeller kazanacağız.• 

Fuar için iJ3ve seferler 
Kzmir Erternasyoruıl Fuarı mU 

nas"bctile Denizyolları idnrc i izmlı 

po talarını :fazlalaşhracaktır. Bu haı 
t:ı izmlr vnpuru da tolısis edil:ni,:t r 
Diğer taraftan Bnndırma hattına 

d::ı fuarın devamı müdd\!tince fütvt 
seferler yapılacaktır. 
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FA s F O S I" /i R S OL Ktı.lun e~ Jınyati 1 ısmı olan l<mmzı :nn arlacdcları ta.zeliyt-rek çoğalbr. Tatlı ~W tooün eder. W cude devam'" 
Jı gC'cclik, <iinçlit: \t>rir. "inirlcri ca .. -ıJandnıınk :ASabi buhran.lan, u:rkusuzluğu giderir. Muamüd iakıbazJarda, barsak taJ>bell.j~ 
Tifo, Grjp, Z:ltiirrit~ "' Sınna nekahatJeri.n<', L-el ge' Ş4'kliği \·c ademi iktidarda ve kilo alma.kta şayam lıayrei ta.ideler t.embı eder· 
F ~ r AR S O I..'iin illğt"r hütiin Jmn:ct şuruhlarınclaıı Uo;tilnlübrii DEYAMLI B1R SURETTE HAN, K1JYYET

1 
1Şl1HA ıfJ 

Ml T b"'T IESİ \ e illa: lmHamu::Jarda. bile f~irini derb~ J göstermesidir. "' j 

KAN, KUVVET, iŞTIHA Şurubu. 

PO RI 
Faik Avrupa nı n 

• • 
~n ıyı manıac ı s ı 

listesine girdi 
--ııııc--

'Uç sene e\", el ) olunu ,sıı~ırmı~ bir 
vaziyette bulJ .. Ti.Irk atletizminin 
knlkm e nC'ticelcri h k-
lund:ı ımk!ln dahUin-
d tem .r etmece 

--" " 

rı \ 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 

'\ 1 ~/' 
·€· -" 

..... .__.r.;;;;;; ____________ ~.., ~----..;;;;;;... __________ ._, __ ~ ~----------------------~. ~.,..--------------------~ ~ ..... :... ...... ~.-; __________ _,.._ __ ~~.;::;.--------------
-İki liralık TAM bilet alırsanız TAM '· ~_ı'~deıe l~i ~ün kaldı... - Buyurun 20,000 ııra ).. Et•' 

/.ync 
IJI ctrc 

lO:J X~ .tCT • n 
200 
400 L nı.i 

soa 
lriOO Hog 

:.ı ~.) 

) 

3000 :· tl on OS\ c") 
!ıO<JO Hd trul'l (1 ~) 

HlOOO Syrı•1s (Al ) 
110 m:. lı F<ıik {1'uri: ye) 
400 ır in lı .l\fa) r c Alın.) 
)' .ı;cl, Nıkl~n O'ınluı diy.) 
Uzı..11 Ma!cl (11... )a) 
Su •l. ıı .. LJ No veç) 

"lur. ... (\1.ı .ı) 

3 :ıdıı. G lın (Aln" > 
Gul 

:ın 

ikramiye , BiR liralık YARIM bilet alır· M- - bıtetını; ~kı lfralık r A M bll~t çfuydı 

sanız YA RIM ıkramıye kazanacaksınız 40,000 lıra alacaktınız t. Slılrı 
bayım ! bılttinı;; YARIM ı _..._ 

1 - B1r sey anlamadım amma sen bana '. - Eyva~h, bEnse ziyanım az oliScafl.' 
wcu:o:undan v~. ııyanım az olsun!.. •ar.rrıışfım l 

ı- Dr. İHSAN SAMİ 
Yazımızın çoklugundıın detayı~ BAKTERİYOLOJi 

«Kel Allçonun sen gUretlerlJ) ve 

iTiZAR 

«Bir çalgıcının ı;eyahati• tefrlkQ· 
larımızı bugün koyamadık. Mı.ıh· 

terem ol<1.1yuc:ularımızdan özür dl· 
lerlz. 

LABORATUARI 
· ı İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

NEŞRiYAT 1 
ADAM OLMAK 

Yann: Ccmlı Sena Oncun 
Di11ı; ruhlu 'fli: k g~ç1erlne ith::ıf 1 

edıln iş olan bu C'ser, büyukhlgQn h:ı
kiki ı .. ynakl:ırını aforiz.mal. r ~ek1in
_de \'e cdclıi bir ifade ı:c t::ıh};l et-
meklcd.ir. 

Bu.) uk J.t.lam Olınal. i-tiycn her 
genç lıu eserde istH!ıltlc:rini bula -
{.::ıl,tır. 

ZAYİ 
1:stn.lıul limn 1ırdnn döı••ım J 551 

nuın:ı~Jı liman curoıınımı :ıı)i et
tim. Yenlsirıf • l;ıc~gııı c;:uı csl'.Mi'nin 
hul.rr:U yoktur. Kt'ıt:ilrdi 

K~zım 

TİYATROLAR 1 - --RAŞiD RIZA Tiyatrosu 
3 A~'Ustos Cumnrksi ı:unu nkş~mı 

Bılyükdt"'C Aile Lıaht-C'Sindt! 
«YUMUP.CAK» 

\" ::d\ il { 3) Perde 

Um'.lmi kan tahliH'ıtı, Frengi 
rıoktai nn:ı::ırıııdıın (Ve>ssermnn 
\'C K:;.lın t<.>amülkrf) k:ın kt:
rey\·atı sayılması, tı!o Ye tıtın:ı 

h::.~t:ılıklan teşhis\, idr::.r, bru
gun cer:ıh:ıt, kazurat ve su t:ıh
lilatı, üıtra mikro.c;kopi, huc:uai 
:ı:ıl:ır i~Uhzan, k.ında üre, şeker, 
klorür, kollestcrin mfüdnr'larının 

tıı:)ini. Dlvanyolu No. 113. 
Tel: 20!l81 

Fatih ikinci S ulh H1.1kuK Satı~ 

Memurluyund.:n: 
Emine, C'claledıiin, MehmEci Erel.inç 

ve Erh:ın vesııirenin mli~te:.rekcn tn
:::arruflarımliı bulunan Faıi.'1de Dul
r;erzade :nah .. llcstnde Snr:ıçhane r.1e\ 
kiinde \Jılyük Ko.r:ıman soı~.~ıno .. 
2122 :ıda ,-e 21 p:ır:::cl No. lı tapu se
nedinde ve ilamda 25, 36 mHrc mu- ı 

rabbm \'e lmd:ısh'oen yap.lnn ol -
çilde l 9 metre murabbaı :ırsanm iza- 1

1 
lei ~üyuu zımmnd:ı 11 te'ınmuz. fl40 
tar•hindc yapılan nçık arttum:ıdn 1 
425 liraya ır.üştcrU namına ihale, 
cdılınlş oldu.,u nrttırma ılfınının Er-1 
han'a tebliğ cdılmen.iş o1m. ınd .. n 1 
dolayı Eıhan h:ıkkında 10 gtın müd
detle ilanen tcb)i, olunw·. 

Dokuma Posta Şafı ranıyor 
lzmir Şark S anayi Kumpanyas' 

Türk Anoniın Şirketinden: 

I - 1dnmnizin Mecidlyekiiyiinde khln llkör iabrikasmda mcvcud 
muhteli! mnklııdeıjn i.ıml.ri ve te1.-0ldi i~i pazarlıkla yaptırıla('<ıktır. 

lI - I'm::-ılıl. 3;\'Ill/1940 cwnnrteıJ ~nü .r.ıat 11.30 cfa Kabö1.taşta le
';ızım \"C mııbay:; .. t 6Ubesindeki nlımkomisyonundan yapıla('<ıiı:tır. 

111 - Mnlont'lcr mezkür f;ıbrikacia gc.irlılebilir. llite levazım Ş. me~
euüdu!'. 

n· - lste.h1ıier;n m;ıl<ineleri görüp p<1zarJ.k için tayin olunan Eürı ve 
sa•tte teklif Wl'<:<'hlcri liyat 'lh:erlnden % 7.5 aüvt:nme paralarile birlikte 
mezkôr komi<~OJiM mürac.anUarı. ~6837.> 

• * $ .. --··- ~-- ..... ,,_ -
I - Keşif \;e f<ırtn;;mesi mucibince idaremizin P<l.Ş:.ıbahr,c müskirat fab

rikası taktir kulesi tcvı.i inşaatııun mütC'1nmfm i~Jeri açık ellsfüme usu
lıle n.:ııe olur. •• cnktıt. 

II - Kcş.f bedeli 'i26'i.79 lırn mm:nkkat teminatı 320 liraöır. 
lII - El.sıltme 7/\'1 l/D'.40 çcıı:şamba giln{l saat t• de Kabatqt.a ı.

v;;zım ve ı .. rıoay;;;ıt $U "'nr-tlij J•lım 1".oı.ıısyonundoı y;ı~ ktır. 

lV - Ke,ıf v şıutr.nn•e sü.."ii ge;en ü: a:.ım ~.Wes;i vewccinden 11 ku
ruş n1ul..ıb:Unde .. ı.n:ıl · ... 

V - ist<'kl;it--r:n t••:-<•-l ol~n g(jn ve saatte ~bıamesinin •F> !1kraııın
rin yaulı Ve!D • \C % 7.5 güvrnmc rıaralarlic bhlikte u:ea1.-ür komisyon:ı 
muroı1.:~ıları. (G430) 

Gümrük muhafaza genel Ko. lst. Lv. 

amirl iğ i sabn alma Ko. reisliöinden: 
G!ltiO l"r, mulı:ırr.mcn U00\•1lc 6 Aiiuıılo:ı 1040 p<.Zart~ günü sııııt 15 

de l,npruı zntfi 400 tan(! ı:Uı-nruk muh,,fa~a memuru kapui'J alınacaklır. 

1lk tem~n~u 522 lir. dır. Evsnf \ c -şartmmi<' ve nünrunesi hergün koınisyo:ı
dııdır. Görj!1;b1lir. 1s1C'k ıkrin ~ :ıp:ılı Z<ırfl:ırı:•ı eksiltme saatinden nihayet 
blr ~ .. t C'\ ı. t-lirıc k:-ıd:ır Gafaiod;ı Mumht.uıcı c-;ıduesintlc 1brahiın Rifat bıı-
ı.ıncl:ıki komi!:.yon; Hrmdcı i. 4fi31G• 

Harita Genel Direktörlüğü Satınalma 

Fabrikamır. için bo,>ulı, fantazi \'C kııput bC71eri im:ı.1: ur.ı iri;rc 
cd!X'e>k bılg ll b!r dol um:ı 1>0 t:ı ~flnc ıhtiy ... cıı.uz \'ardır. Şç\"~~iır.iz 

~a~ıda yazılıdır: 

' · - Komisyonundan : ., . 

1 
..,... 1 - Ifarit::ı Genel Dircl tor1ugüne lkl memur nlınacaldır •• ...._ .. • '~ ; •• • • ..- • 

2 - Vt riie..~ U('l"ct ınıJ..d.trı 3Gtil sayılı Aslu:.ri Barem k:ınununun 

lC.G 1 - itabnl ... mı.ı:d;ı çalı~ac 1~ p:ıs;;.:ı ı;cfi Ttirk ol:ıcak \e Tiı.rK t:~b:-
~ 1.6 İ) etini hniz bulun:ıCTıktır. 
4.' •2 2 - Y.ı ı ot:.ııd:ın ı:şag:, i-.ır .t:m yuk:ırı ol my::eaktır. 

1 so.2 3 - Mutfok su.ette Turk-." ıi:uı l:ı;.ı, yazması olacak ve <lok<ımn-
., Sl.8 işlerılc :ılfıkad:ır hccal.ı l•lerinJ bilecektir. 

8.2:! 4 - F. brik:ımızın iır.nı:.tını y~pan mümasıl bir imaldthnn,. ""l":ı 

H 33·4 iııbrlkadn muhtelıC dol um:ı ı~lc;ini bilgili bir surette ifıı cttıgıne d;ıir 
20.Ci.S bon:..<!rvis ib. az cdcccl.t..ı;. 

34·7 5 - Husn h. l \'araı.a ile b:l'l.ıl:tr ne ınikl<!r aylık alınakt:: oldııi:'l.lrın 
!"ıG ciaL.· ve..,ika ibı az. l':d•:<:ekt:I'. 

1 (,j 
G - Tolıb olcııılrır :-l:ctimWn lı.mirdcki merkC?Jne rnüroca~t 

7.25 
cdel:.ilırler. 

4 .1 o ı "E:m!:ii~mtılil!Dı 1 ' p ·-ı::i!:l!Z!!ClmitS g.~ Şırkctler, zm.r • "'ta kutuııu GS 
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Gayri menkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sanctığı müdür-

1 

C ;ncı :rr.adclc ı <kll'ıld.iJ ı.., 3CIGC ·.sayılı mülk! b:ırcm JQn:.ınuna . .göred!ı-. 
3 - Mcnmrın knnunund.ıki evsa.I'. ve ·ı; ralti h::ıfa clıınların 15/8/1940 

tunune tı::adnr .AID.nr:ıda 11.J ı ıt;ı Genel Direktörlüğü Muamelfıt ŞeOr.:ine 
ffilır~ca.ıtları. ~~05h •65Gi.> 

Aydın vilayet daimi ~ncümeninden: 
Memlt'itct h:ı .. t:ıh. nesi labMatu-rn:r ve c-c:ı ... 'h. nesinde 1940 mnli yılı için

de kullanılacak <!600 Jlrn nıuhaıııınen luynıetl! l~ uıyi tıbbiyc:nin eksiltme;i
nc tnllb çıı;.m:'dığından U/8/940 trırihll perr,,mbc günii saot on bC'şlc ihales 
yr.p!lm .. k üzern miidd~U tcmdid edilrni~1.ir. Ek~ltme>ye i~tirnk edeceklerin 
'}{ 75 tcmınrıt • kçcjPı i ile mt"".i.h--\ır gı.in Aytlın viliıyeti daimi t..'!ıctinıcniııe 
murncaniları 1ltın olunur. •liG95, 

1. GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
işte yük$ek bir kremde 
aran2n bu me:.iyctlerin 

hepılnl size 

Krem Pertev 
Temin edcbılir. 

Gayri menkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı müdürtO 

ğünden: 
Bay Lieoı- ve B:ıynı~ Eftc·l> a lI17.m1l:l•mun l!l062 hcs::'b Nı>. sile • 

dığunudan aldı~ (2600) lir::ıy;ı J-::ır~ buimi derecede ipotek edip \Ad 
de borcunu vermc<litJndt'ıı Jı::ıklonda y;ıpılaıı 1akfü ilzerlne 3202 ~0• 
kanununun 4G nl'l macldt'Sin.in mnlu!u ol u 40 m~:ı maddesine göre satılel 
icabeden Burg..'UOldasınd:ı eski Du~ıH.~yı:sn J!eni Gezinti ve Yenice ııı;'$ 
E<>ltağında eski l ycrıı l, 3 No. inj l, 3, 8 k:ıpı, 2 ada, 8 par&cl No. lıl 
G ada 5 parseldeki ~:ım1~w1 J.•onıl:ın-;-ı!;ıl;ısne su almak hakkı olnJl 
No. lw;u kArı,:ir diğt!t·lcri.nin biı- k .. tı 'lı!ntıı <li~er kutlan abşab kArıir 
~rlığı olan b~h~~Ji ıkJ evin tmwırru hır buçuk ay müddetle açık 31'1 

maya konmu§tur. &tıs t.ıvu shı! k:-;)·omn core yapılmaktadır. ,Arttırı1'!,; 
girmek isti)"en (7P3) lira ı:>CY ;ı~çc:;1 t:rec~·l\tir. Milli bankalarımı:dııJl" 
niD te.+nin..-.t me-ktuhu cin kabul vhııwr. B11ıkm.LJ butiln ve:rgileı·lc bel~ 
resimleri ve ~kıt ir~ı.TC'"6i ve L"\\ i.z b ödl Vt il'llfıliye rüsumu borçıuyıı 
dlr. A'rttırma (:arln.mn<"..;i 718/940 tanhinden it.ibaren tcdkik etmek i~ 
leı-e sandık hukuk i~lcıi senlsindc açık bulundurul. cakır. Tapu ııil'll )'il 

dı \ 'e sair lıizuınlu iz;ıh~t d;ı 6• rtn~mc•1" ve h:kib doııyas:nda \':ırdır· 
tırma:ra girmi~ eıl:ın1 .. r tn:nlc;rı tı-.jJul<c\if'H'k nıtılığ:ı ~ıkarılan guyrinıcıv
lıakkmd.a her şe~i ö~Pnmiş :ıd \'C ıtıb:ır olunur. llirinci arltırmn 19/P 
t:ırlhinc müsadi: pcrfj(>mbe {!\lnu C..ıgalo~und:ı k;"ıin s:ındıgımızd:ı s~3~ 
dan 12 ye kr.dıır yııpıl:-.caUır. MU\ :ıki, ıı 11.alc ~ «ı.ııl<ıbilıncsi leln teklıf ili 
lecek bedelin teıtıh<ın n1mm:ıtıı icab ed('J1 gııyrimenkul mukellefiyctl~ 
Snndık :ıloea~ı111 tııman.cıı geçm ş olrı.af.l şnrttır. Aksi takdirde son ... v 
ranın taahlıiıdü baki k .. lmak .... tııı~ 4/10/!140 taıibine müsadi! cuırın "
ayni mah:.lde ve oıyni ı:::ıatt:ı ı;,ın ıır.tın.1~.:.ı )':ıpılaenlüır. Bu arttırıı~ 
g:ı:ı:rimeuktıl en ı;ok ıı··Uır:mın ti• t.lndc bıuıl:ıl. c;ılur. }fokları tapu :;:elli t< 

snblt olmıy .. n :ıl:ıkalinrltır Ye ırtı!-ılt hal'.kı r<thJblerinln bu haklarını \'ıl f" 
susile !aiz ve mas:ırıie dair idd:ul .•• n• ı1~n t:ırihındcn itibaren 20 
içinde evrçkı müsh:t~lcri1e beı. b• r d:u.rcmıze> bildirmeleri lôzımdır· 
suretle haklarını bıldlrıne• ıı~ •Jl. • 1:-ur lı.ıK)n.ı tnpu s.ldlkrilt! sabit .-J: 
yanlar s:ıtı:> be<.lclıoin ı j J;ıı:ınn~ı " n n. lJ r:~lırl:ır. D-h:ı fozla JYI• ıJ: 
nlmuk i.,liyeıılcrin 938/87 d•:ı:._y,\ No. •11" ::,. nuıi:mıı:ı hukuk işleri ı::er~ı. 
müracaııt ctmekı ı hr.1.umu ıJi,r olurı.ır. / • -

1 r r 

DlJiKAT 

Emniyet Sc.miıgı, S:ınıl.ktan •• Ln... t. •• yrımu ı~ulu ipotek gösterınc:l' 
yenlere muhnmrnııılcı ir• i:ı:lı1 Y.l~ nrn eıld~~ J.; ymt.tln % 40 mı tecı:ı\ 1

5 mcmek, \,ize.re lh le Q<."<iclı.r.in ~ m ı•ın. 'h•·ı ıı.: borç vc:rnıck sw·ctilc }.olD 

&ôstcrmekted r. (c.eı-:s) 

lstanbul sıhhi müesseseler arbrma "' 
eksi ltme komisyonundan: 

Sıhhat Vt' .. iılçti Sılm.a i-11 ·ı.ı~c·dcr. ıı,;m la:.ım ohın 24 ton ma:ı.ot 3 

eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 5/8/940 pr.z.;• tc• ı;u•ııl :ınt 15 de C~ğnloğlundıı S 
ve lçtlınai lVIunver,1.t Mtidlirltıgu ı.,,n~ı nıfa Jnır.ı.lu komisyonda ynpılncP' 

2 - Muhammen ııy:-ıt: Bch<'.. üt:• ll ı:ı.ruıı 88 ~rıntimd!r. 
3 - Mu\·akkat temiıı;-t: 220 lir•d•-. 

4 - l:stl"klilcr '" rtnnmc·:- i hı..•r tun ltoıniF.yond:ı görebilirler. r.. 
:; - 1stcklikr !J40 m:-ıli yıh t uırct. od. cıı \'esjkasik 2490 sayılı :ı;ıı. 

da yazılı \ c ikalar ve bu i.•·• yeter • qıuvnkknt teminat ı'\akbu:ı: vey:ı. ~J' 
ı~cktubu ile bırlıktc belli gun \ c srıattc 1 omi yona gclmderi. tü3'../. 

=====================================-:;::::9 
lstanbul Emniyet Sandığı müdür f0' 

ğünden : 
. I 

Sandı!Jımız l:orçhıl:ırından Gt.y t N!~hmecl mirc:.csılımna illn yoıılC 
tebliğ: 

/.\t!efizm 
l'~üsabakaları 

H.:ıUcc 1b.ı n 2!ii94 he •• ı> No. ·1 ... Sıındı~tmızann ~ldıcı (4:i() l:rnya 
krı ı birınei eh re e•l ipotc:~ <'dip \ :1d ~.nd~ borcunu \ crınedığind~n hak
~·md:ı yap 1. '' ta ıl> ü.zc.ı ıı e ~202 ?.o. lu kanununun •16 ııcı n :ıddC'S.n.n 
matufu 40 ınu M. cldes;ı.e rore r tıl ıı:ısı icab eden Be~1 ktrt!;ta c!;}Ü Şenlik 1 
dede yeni Tuık. li ır.ahr..lk ınm Mı ırhb:ıhçe ~ol.~"ında csl-:i 43 mü. yeni 3i 
No. hı • h: .:ıb u c· · a t:-rr an.ı uiı· buçult ay müd'.lctlc açık aı ttırmaya kon
mu 1ur. S::ıtış t .. pu • Lıl koydu'::ı gC.rc y~pılmakt.:ıdır. Arttırmc..ya gı.rınek is
ti)eıl (187) l.ra pey kçcsı \c ccckt r. ".-fü!i b .• ru nla.ımızdan biıinın teminat 
mektubu clo k. b ' olunur B'ri".nılş b ıtun verr. lerlc belediye rc3imkri 
teli liye rllsun u borclu~. aıdd r. Arı.tmna ş::ırln:ıınc l 7 /8/940 tıırıhlnde!' 

iL.b. ren tcdkık et ncl. i •iyenleı·e :ınclık hul,uk islc:;.1 :::er. ı ndc nçık 
b:.ılundurulac.ak' ı. T:ıp ı .c l knydi v.sair llız.umlu ız, hııt da şru tnnmcd 

1 - KHEMPERTEV 
Bir tu\•alct mü lahzarı
dır. tnce b:r- itfnn ve 
)' •·rılısınd::ıki hususiyet 
itib::ııilc yüzdeki ~i.zgi ve 
buruşukluklarm tcşck -
külune mfıni olur. Dert-

Murh:irJz S yıt 'J'c.hir il<.' l d ti ı.:cıınc mJtcselsil kefil \'e 
borçlu olarak 778 ht' :ılı N• . •k S. 'ltlık!ımızd,iJl nldıkl:ın 925 Ur:ıY.l ~ 
r;ı ikroz ı;enelliıırln Tlw~aııt. ınrl:ı Ki.t lı ın:m ır.ahalle.Jndc Daltnbf1'1 

mcıi rnk.ığında l •• cJ, :tro t€SbJ l •1dc Niş<mca tnahallcs:nln Daltnbnı1 'Jo 

:;ı \'e cami sokagı.1d. c ki !? l\tli. ycııı :: k~pı 756 nd:ı 2 parsel !' 11 
bı in ·ıı ınııı 

nL:ıcnı~ ~ 

t .. ~. et ne b •• k mınd;.n chcmroycti 
v:ır 

tir. 

\ c t • kib d• j a: ınd:ı \ ı dır. Arttırm.ıya girmiş olanlar, bunl.ırı tcd
l:ık e<.l relı: • t lıl!:ı çıknı• l.:ın r:ayrimC'"lkul lıal:lumfo her şeyi ü~.eıım'ş ad 
\ e itib.ır Olur\' . 13İI nLJ nrttırma 19/9/!)10 tar hine JnÜ adif perşembe gü
IlU C'ngaloğlu .. d:ı J.a n ndıti mı.zd" .ı .. !. 10 d, n 12 ye k clar y:ıpılaeaktı •. 
:r.1u\ ol.k t ıh le yapılabılmc i i :n te>: !;! cdi1 eel: lccdclın tercıhan alınına ı 

k .. b eden ı:ı.ıy n.cnl.ul ..ık.rllefiy<'tln 'lc .. nd•k ::ıl:ıe~ğını t:ı.maı .. t..'Il gcçm 
olm:ı ı !,..ırttır. A. ,.,ı t<ıkd <le> ı;rn m .tr·. ı .n t..,nhhüd!.l b:ıki kalmak ş:aiile 
4/J0/!>40 t.uilı r.e mil • d f cuıntı . .mü nynl n :ilidc!c \C o~ i ı:. ::ttc 
o:ı orltırma.ı y:ıpıkc l.tır. nu nrttırmrrda gııyrimenkul en çok arttıronın 

\ stundc bırakılneal·tır. Hakları topu siclllerile sab.t olmı;r ... n n1~k"

d:ırl:ır \'C ir\ f,,k lı:ıkkı rhilılcı in:n bu h..,klarını ve husu le f:ıiz ve ma
sariCe duir iddıularını ılan tıırilıiı den il.bar<'n 20 sün k:ndc evra
kı ınusb.tckr l beı :ılı • dnircınizc bildirmelcrı lizınıdır. Bu ~uretle hak-' 
l:ırıııı b1ldırmcrrıi olanlııı l:ı hal:ları t pu rJcilleı ile ı;ablt olmı;yanlar satı 
1 c.dellnin pııyl .. ş:nıısınd:m hariç kalu·lar. Duha fazla m:ılüm:ıt almak l 
i 1yenlcr!n !l3!>/51G doS)n No. sile S.ndıgı.ınız huku.: i~leri ı;cnisine mU
ı rcaut etmeleri hız.umu ı an olunur. 

" * • 
ntn:n:AT ... · I 

Emni.> et S:m<l gı; Sandık!nn • lmnn "ayı imc:ikulil ipotek Vstermck 
isuyenlcre muh~mmııılcrım zin ı.oynu:; oldugu kıymetin '"iı 40 ını tcc:ıvüz 
etmemek üzere ihale bcdclin!n ) arı 1 a kod:ır borç \ermek suret.ile ı.ol:ıy-
lık gö tcrınck!çdfr. (6883). 

• 

• yi genç \'e H<'rgin tutm·. 
2 - KUE.l\I PERTEV: 
Bir güzeli k \'O tasıdır. 
GcnHemis Mc :ıınatı sı
kı'itır•mıl: clJddeki pür
lük ve kabarcıkları ı::i

derlı'. Çıl ve lekelen iz1-
lc eder. Teni mat ve ~e!-
~ b.r hale geti:·ir. 

3 - ımEM PEn'fEV: 
nır dl.i dcv:ıddır. Derl 

~~~~!~!~!l,ı;uddc!crinin ifr:-z&tını düzelt r. Si\ ilce 'c si-
;ı. :ıh n::ıl:talnrm tcw!ıü-

Kı.;ru cildi.:.' İ\',i ?I 

ya~tı ve yoı .. !ı cıhJ:cr 
lçln yıı~:;ı:: huv:ıı:i füp 

ve vu.olı::~ı 
Vilrdır. 

1 
b:ılıçcll C\ i birinci de. ecede ipotek c'r.ıı~ d • Vfıde•"nde ödeıınıcdll (ı 
13/C/938 t:ınhinc1c IJ• ı·ç mikd:ırı • i .. ve korr.iFyon ve diJ!cr nı::ı..r;0• 
lıı beraber 1899 lira i2 }.uru~:ı \ · ı ı tır. Bu ~ehcble ve 3202 
kanun mucibince y.ıpı1;:ın fokıb \C • ~ •• rttııı::a netices:nde me>zltiı• 
!'!menkul l8:i0 lir;ı bedc1lc tal:bıı c ı ıU\ akk~.ten ih::;lc cdi!mi:;tlr. J.; 

t~bu j},in t::ırihindcn ıtibarcn b:r .ıy çinde D38/2G5 ııumrıro ilC ı:; ı 
crı 

ğım12.<1 ıuuı .ıcmıtla borcu odcmcdigmı.c. tnkdıl'<J.:ı l:aii ıh::ı!e kararı " ,r-1 
üzere do y .. nın icr;ı hakimli~ınc t"vc. lıın •• ı: • ı sı>n ıblıarname ırı:ıl< 
kaim olr.l:ık üzere ılaıı olwmr. (66S6A 

==================:::::==============~ 
Bandırma MalmüdürlüğUnden · 

~ 
Many;;:; gol Cİ\.JrJTld:ıki Tu .. ~. ı,111., ı d:ılıil olmak üzere \ı 

yirmi iki lıin lıcı yüz on sekiz lıra be<ıı•l ınuh:ımmC'nll b::ıh1c 11
.' e 

hakkı ve resmi mirl inin 1 haı.:ran 910 t:ınhinde>n mayıs 943 uırill~~f 
dar 3 senclıgi 25/7/!)40 tarihinden itıb::ıren 14/8jil40 tar hine mU 0 

1~ 
şan.b:ı 'tÜııti saat 15 de ih:ıl i yapılm:.l: üzere W ı;iın müddetle tı( c 
tırmaya çıkarılmıştır. Mu\·akkı;ıt ten iı.at bedeli ınut.:ımmcıtln ~-uıdt'' 
buçuğuclur. 'l'al.b ol.ın1::ırm n ... ndırma molıl"Sinde ımit.cşekldl sıı 
mi.s:·onwıa murncar.U:ı"ı il.'.ı.n o,unur. '-tG610 

~ahlbi: Ahmed Cemaleddln SARAÇOCLU sıl 

1 " 'd ,. ı s .. -.. ~'- ..... ıbıı~. Nq;r y:ıt M üdür1.1: Mocı yET N 8~:.ıldıöı yer (Yeni -uun 11•" 


