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1 muhtekır suçlular . . Tamırı 
,narb Balkanlara ve Yakınşarka İhtikar k~n kalay üze- DiYOR Ki: Arkeolojf-~iidürii Aziz 

.J ., b • f. •• .. f b •ı • • 7 rinde ihtikar yaprnağa teşebbüs et - Oganın r.cisliği altında bulunan şeh· uogru ır evessu gos ere ı ır mı . tikleri neticesine vararak haklal'ln- Acaba bu talebe nmiz eski eserıeri koruma encümeni 

3 haziran tarıhlı Le Temps gaze
tesi; "Balkanlarda ve yakın şark -
ta,, scrle,·lıası altında yazdığı bir 
ba~makalede diyor ki: 

"İtalyanın alacağı karar hakkında 
içinde bulunulan gayri muayyen va
ziyet dolayısile, bütün alika. cenubu 
flarki Avrupa.sının her gün değişen 
safhalarına takllıyor, orada da elde 
edilen haberler şayanı dikkat surette 
tezadlı görünüyor ve eğer muhasa
mat AvnıpQ.nın·bu kısmını ve şarki 
Akdeniu tevessii ederse chemın.iyc
ti hic: şi.iphcsiz büyük olan bir inki
şafın ~aFctlannı tasrihe aıda müsaa
de etmiyor. Almanyanııı, Tuna ve 
Balkan memlekctlennden bekli~ebıle 
ceJl, ıl\tl adi yardımın kazancını te-

tinde olduğu manasını ifade etmez. 
Sovyet matbuat·nın umdesi daima, 
Balkanlarda sulhün idam~ini gör -
mekteki resmi alakasıdır; fakat Rus 
askeri tedbirleri görünüşe nazaran, 
Avrupanın cenubu şarkısinde her 
hangi bir devletin her türlü müda
halesine karşı bir ihtiyat tedbiri gibi 
tefsir edilmesi 18.zıın gelmektedir. 

da takibat yapılmak üzere tahkika- haklı mı ? her.eti bir kaç kere Üskudar cihe -
tın genişletilmesi için zabıtaya ver- tine giderek çeşme, sebil, medrese 
diği dört tacırden ıtriyatçı Hayim «Orta mekteb ·talebesinden pek çogı.ı· ve türbe gibi abitlclerimizin son va-
oğlu Rupen Politi dün adliyeye ve- nun ikmale bırakılmış olduğu ve bu ziyetlcnni tetkik ctmışlerdir. Heyet 
rilmiştir. Rupen iddiaya göre, kalay babdaki şikayetlerin tevali ettiği muh· bu tetkikler neticesinde geniş bir 

Ü terem gazetenizde okı.ınmuştur. Şlka-
ticareti yapma(Uğı halde, muhtel" yetçllerın birincisi ve en haklısı benim: rapor hazırlıyarak Maarif Vekaleft.. 
tarihlerde, kilosu 280 - 300 kuruş, (Bezez.yan) huauıJ lisesinin s inci sınıf ne arzedcccktir. 
tan sekiz ton kadar. kalay toplamış, talebesındenım; ahiren yapılan (Eleme) Haber aldığımıza göre heyet bil-
tır. Bu kalaylan bi~ müddet sakla - imtihanları netıceslni gosteren listede hasım evkafın tamir ctthmekte oldu-
dıktan sonra, fiyatların yükselme , teeuUrle gördüm. Halbuki bu derslerden ğu 16 ıncı asra aid Mimar Sinan ya-
. d b'l' "f d O k 410 sorulan suallere çok iyi ve pek doğru sın en ı ıstı a e, 31 uruşla pısı olan Şemsipaşa camii ile.Topta -cevablar verdiğimi biliyorum. Ve bütün -
kuruş arasında fiyatlarla satmakta sınıf arkadaşlarım cıahi tedris senesi es· şında VaJcleiatik, Çinili camilerini de 
iken bu vaziyet tcsbit e<lilmiştir. naııında bu derse benim ne k,adar çalış· gezmişler ve yapılan tamiratın res-

Rupcn, dün, müddeiumumilikc;e, tıöımı bilirler; imtihan kagıdının mey· törasyon usulüpe muvafık oldı,ığunu 
sorgusu yapılmak ~re Sııltanab - dana çıkarılıp bir mllfettış tarafınd.ın ve fakat .tamiratın g(;)ze ili~n ba.zı 

d b . · · lh ·lık · tedklk iae müdfteamın d'oörı.ııuııu ve ha· me ınncı su. ceza ~;ı emesıne noksanlıkları için· vakıf_lar iqaresinin 
ktkatın kendi.sı tezahür edeceğine şüp· · 

yerilmi§P,r. Sorgusu esnasında, Ru- hem yoktu,,. Bu hu$usta istan"tntr Mııa· nazarı dikkatini celbe karar vermiş-

ğını, yağ tenekelerini lehimletmek yetname in;ıtl!tanıarımızın yapıldığı Vefa İ medpaşa, Valdcicecfül camilerile di -
için, bir mikdar ka\ay satın aldığını, lisesi mı.idUrlül!line havale buyı.ıruldu. ğer bir kısım abidatımızın muhtacı 
fakat, bilahare teneke bulamayınca, Orası «Boşuna ı.ı'ğraşmayın; imtihan ki· tamir hır halde oldukla'rlnl gören he-
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Fransarun vaziyeti 

F ransanın vazıyc<f, bugllnku mUca
delenin •Mhtarıdır. Her ne kadar 
lngUtere de ,miitteflkı kadıJr N ... 

tehdidine marı.ız ise de. halihazırda Atma• 
kuvvetlerinin tcıpraklarında taarruza geç'"' 
tıı;ıl memleket Franudır. Bu sebebdell 
Fı ansız kuv'Htterinil'I mutteflklerl lngi • 
lizlerle b\rllkte Almanlara karşı yapa• 
cakları mukavemet istikbal için en buyuk 
bir ehemmiyet arzetmektedlr. 
Almanı.rın buyük taarruzlarının bırtn ... 

ci merhalesını, onların seri bir ilerleyıp 

ve Fransız mev2ilerinın yarılması ve ba· 
zı kargaptıkların vücude gelmesi teşkıf 

etmektedir. Son halkası Oünkerk'de bıt• 
bu seri yürüyüş zenciri, l.ıu &ı.ıretle Fran•ı 

sanın şlmallni Montmedy'den Ablıevıll'• 

kadar Alman kuvvetlerinin elıne geçlrmlı 
bulundı.ı ve Fı ansızların büyük bir en• 
di.ı&tri ve maden mıntakaaı, m ı.lttefiklerl" 
elinden çıktı. Bu kayba Flandı'ea gemi· 
lere lrkilıb amelıyeıl vukubulrken mütte· 
fikler tarafından tahrib edilen harb vası
~a ve malzen1e.slnin de ilAvesi .Zö\,rıırıdir. 

. min zımmnda cenub - şarki hukfı -
met m rkezlermde büyük bır faali
yet rf ına devam etmekle beraber 
simdıl k bu taraf da her hangi buyiik 
l>ir ask ri tesebbuse ablmağa mute
mayil olmadığı fıkri hakım bulunu
yor. İnsan ve malzeme cihetinden 
muazzam zayıata maruz kaldığı 

garb cebhesınd ki taarruzda kuv -
vetler nin en buyük kısmını soktuğu 
için F ndros ve Fran adakı muh::ı.re 
benin hır netic y mtlnteh · olmasın -
druı evvel Avrup ın başka bır nok
nasında ) enı hır tecavüze gırişmek 
halinde bulurunapığl goriınüyor. 

Her ne olursa olsun, Rumanya, 
hiç değilse muvakkat bir müddet 
için silah altında bir milyondan faz. 
la askeri tutacak vcçhile, ihtiyatla
rının büyük bir krnmıruo sefoı:ber , 
liğine girişmeği 7..an.ıri görmüştür. 

Diğc.r tarafdan, sıhhi sebeblcr dola
~sile çekilen Hariciye nazırı B. Ga
f enconun B. fon Gıgurtu tarafından 
istıhlafı, Bükrcşde kabinenin bu kıs, 
mı tadilatının Rumanyanın harici 
. ıyaset.inın istikametinde hiç bir de
ğlı ikliği tazammun etnıcdıği temin 
cdılmesine rağmen bc·ynelmilel mat
buatta muhtelif seyirde bir çok tef
sirlere mevzu olmu. tur. Bir an için 
Rumanya ile Yugoslavya arasında 

miıtekabıl hır yardım anlaşması fikri 
tasavvur edildıği, fakat Belgrad hü
kfım tinin bu hususdaki karannı 

reservc ettiği soylenmı~tir. Hali ha
zırda Yugo lav Dalmaçyaya karsı 

hıç bil' askeri harcketı htzırlamadıgı 
hakkında İtalya tarafından verilen 
temınatla iktifa edeceğı ve Belgrad
da hakim olan tezin, şarki Akdcnız
de eğer bır ıhtilaf vukubulsa bile, 
zaruri olarak Balkanlarda. tevessü 
etmıyecegı istikamette olduğu 13a ile
ri slırUlmüştür. 

pen,. kendisimn yağ ~careti ya.ptı • rif MUdü.r.IUğüne takdJm ettiğim ıtlki· ı lerQi~. Ayazma "camiile Rumi M~h -

ğıdınızt çıkartm-am-. gibi sl>zlerle maate. ı 
bunları kullanmak imkanını elde ede- ~ yet bunların daha fazla lıarabilerine 

1

. 
set §ikAyetler.lmi CSl'tbaı etmeğe uğraı•· ı 

mediğıni, bu aralık, kalay fiyatlan• ,YOr. Velhasıl benlm bu dersten jkmale meydan vermemek üzere tamirleri 
nın yükseldiğini ve elindeki kalay • kaldığıma bütün sınıf arkadaşlarım hay· için icab eden teşebbüsata girişecek, . 

Boyle bır vazıyet karşısında Alman pro·ı 
pagandası hakekete geçmiş bulunuyordu. 
Bır taraftan Almanların bu yenı vazlyed 
muazzam mı.ıv<ıffakıyetler şeklınde ıl<ln 

edlllrken muttefik efkirıumumlyeaı ve 
bilhassa Fransızların kı.ıvvel manevıyesinl 
kırmak lııne glrııildi. Ve buna ınzımamen 
Parisn bomb:ırdımanı vukı.ıbuldu. Bunla· 
rın hepsi, ilk taarruz merhalesinde mu• 
vaffak olan ve cebhe gerısınde pan k çı

karmaga matuf bir hareket şeklın<Je te
cellı ettı. 

C ubu şarki memleketlerinin 
harb· n kenarında kalmak hu usun -
da bazı . nslara malik oldukları ka
naatini tasıyan kimselerin göster -
dıkl ri yegane delil budur. Fakın bu 

· doliün yatn1z Almanya -n;in bir kıy, 
met ifade ettiğini isaret lfızııtıdır, 
l:falbuki hakikatte Almarlyanın si -

· ynsi scrilderindrn olan .devletlerden 
bir:inin mi'ıd~halesi, Ilaikanlıları Av, 
rupa ihtilafına sürU cmc'k gibi ğny
ri kab 1ı içtı. ab bir netice tevlid ede
bilır. Bu Pbcbden bu mıntakada en 
ziya.de tt>hdide maruz milletlerin· ha
dise er t rafından bir sürprize dil~i
rfilrnem k için tedbirler almakta de, 
v m et.melen \ emnıyetl rinin mu
hat' z ı ı ın tcya kkuzda bulunmala -
n çok tabiidir. ~ f.aydalı en müessir 
tedbir, Riiphesiz, mü terek müdafa
aları İGiıı Balkan devletlerinin hepsi 
arasında mutlak bir- -anlaşmadır. Zi-

. r.a.. en cür'etkfı.rları tereddüd ettir -
.nıe.ğe muktedir oldukça ·kudretli bir 
.cephe tesckkül etmiş ôiacakttr. 'Ma· 
liım olduğu veçhile, blı fikir yeni de-, 
!;rildir. Fakat ameli sahada haJledile· 
miyen Balkan antantının bir tedafüi 
ittifaka tahavvülü meselesinin tet -
kik edildigi Bclgrad konferansından 
biri bu fikrin hissedilir derecede le" 
r.a~i ctmcd fri o·örülüyor. 

Ht>rkcs -kendi hesabına - AJman
Y&Ya komşu küçük milletlere o kadar 
facia\1 lieticeler ve.rmi{? olan 
istiklal ve bitaraflık sivasetinin ta
kibine devrun etmektedir. Bununla 
oo:aber, Balkan devletlerinden biri • 
sine karsı yapılan bilcümle taarru -
zun diğerleri için en vahim tehdidleri 
tv.ammun edeceği ve hepsini, her 
hangi bir emri vaki karşısında. müş
terek me.nfaatleri için zamanında 

tahmin ve organize edemedikleri .şeyi 
derhal vücudc getirmeğe mecbur e
deceği bedihıdir. 

Alınan faalıyetine müvazi olarak 
f taly.au ,.e goriln'* göre daha m.ü
tebar.:iz bir şekilde Sovyet Rusya.nm 
faaliyeti inkişaf ediyor. Bu sonuncu 
dc~ct.in Besa~ya hududumh. ve 
Karpatiarda mühim kuvvetler se · 
ferber etmiş olduğu ilan edilmişti. 

Bu. Moskovanın bu nuntakalarda as 
keri faaliyete derhal geçmek niye -

rveni Sabah 
ABONE BEDELl 
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Bu hiç olma.ısa ileri hir telakJP.dir, 
zira sarki Ak<lenizdekı bır ihtilii.fın 

rni~dılhal.esj .BaUtanlardaki umumi 
vaziyetin iizerinc derin akisler tevlicl 
edecek sarih bir ı~tiliıf ile bağfau -
mış olan Türkiye ve Yunanistana na
sıl doğrudan doğruya tesir cdcm.jye
oeği fllllmnlınıyor, dün Ankarada 
TI\rk. Başvel<ili n y Refik Saydam 
hi,ikumetinın her ti.ırlü tecavüzü her, 
taraf için çnlıstlğım ve emniyet ha· 
vasının b:ızı ecnebi misafirlerin (aa
liyeti ile bozulmasına baktığını 

beyan etmiştir. Bay Refik Saydam: 
"BugUn harb haricinde bulunu~·o -

ruz '\"e böyle kalmak i~tiyo:uz. Ha -
l'i<}te hnngi zamanda ve hangi mem -
leketiere karşı istim'al · ·MnecekJeri 
bilinmiyen oodbirlerin alıİıtlığını bil
meli.siniz diye ila,·e etmiştir. ·Bu se· 
bebden, vatanın müdafaası için si -
laha sanlmağa mecbur olabileceğini 
bir dakika nazardan kaybetmemek 
lazımdır.,, Bu sözler, Tilrk htlküme
ti ile milleUnin Balkanlarda ve yakın 
şn.rkta husule gelebılecek ihtimaller 
karşısındaki zihniyetinin karakte -
ristfkleridir.,, 

Yüksek İktisad ve Tica
ret mektebi kadrosunda 
mühim tadilat yapılıyor 
. Maarif Vekaleti Yüksek İkt.ISad 

ve Ticaret mektebinin .kadrosunda 
tadilat yapan ve lüzumsuz görülen 
bazı memuriyetlerin ilgasını istihdaf 
eden bir kanun projesi hazırlamış -
tır. Bu kadroya nazaran 70 lil'a asli 
maaşlı müdürlük, 40 lira asli ma -
aşlı ını.ıavinlik, 25 lira asli maa.şh 
ilr.ı muitıik, 20 lira asli maaşlı bir 
muitlfk, 30 lira asli maaşlı klınyaba
ne asistanlığı, 20 lira asli maaşlı 

108 muallimlik kaldırılmakta ve 
kadroya 60 lira asit maaşlı bir, 40 
lira asli maaşlı bir, 25 lira asli maaşlı 
86 mua..llimlik, 25 elira asli maaşlı 

bir, 20 lira asli maaşlı üç katib ve 
hesab memurluğu ılave olunmakta
d.ir. Muallimlik uhdesine verilecek 
olan ır.cktcb müdürü 140 lira ına -
knm ücreti, muavini de 75 lira ına -
kam ücreti alacaktır. Yüksele iktısad 
\ e ticaret mektebi kadrosunda çok 
büyük dcği "klik yapan . bu kadro 
önümüzdclti tedris encsinde tatbik 
olunacaktır • 

---ıtııc---

Pmoereden Düştü 
H:ıc;kuyd Kızıln inııre <.'rtdde.,inde 19/l 

n:.ıın .. ınlı e\ de otur. n Rnbla, 6 yaşındaki 
tnrunu tlham y:mına :ılnr:ılc komşusu Sub 
hinın evine gitmiş, çocuk burada ~ynar
ken bes mctıe yllk ek1ılcteld pencereden 
d~erek ~o nden 'e yUwnden yııralan
mtŞ, Şişli Ç<X.:.ık h bhanC$Ule kaldlrıl
mışttr. 

lara iyi fiyat verdiklerini, bunun Ü· retler ve teessürler içln~edlrler. Adalet tir. 
zerine de, kalay saUnağa başladt;·.· •sterim. 
nı söylemiştir. işbu maruzatımın ICıtfen gazetenize; 

Hakim Reşıd, bu hareketi, kalay -dercini iatırham eylerlm,» r. 
Adres: Dakırkuy Bczczym:t lise.si i 

piyasasında spekülasyon yapmak . sını! s, No. 74 nahmud Diı i 
mahiyetind<' görmüş, Ruwnin t\;v-

Y EN I SABAH - Acaba bu talebe id- ' 
kifıne karar vermiştir. dıaaında hai(lı mıdır? Yoksa muvaffak 

Bundan baska kira fiyatlş.rını oJamıyan !lerkes gl.bı mı.ıvaffal<iyetsizll-
yukselterek milli korunma kanunu- ğının cizrUnü yersiz şll<Ayetıerde mi bul· 

nun ahkılmı hilafına hareket etn.ct 1 mak' istemektedir?. Yapılacak tahkikat 
bir 11<1 suale bır cevab verebılmett im· 

istıyen üç kişiyı de emniyet kaçak -
kanını temil'I etmiş olacıığından makamı 

çılık bürosu dün adliyeye \'~t"roi$, 1 a d.lnin dlkk~t nazarını çekmeyi faydalı 
ancak, ewakda bazı noksanlar g.-,rul- bı.ılduk. 
duğiinden tekrar iade olun111uşlar, _,... _ _.. ___________ ..__, 

alCşam geç vakit yeniden ad.iyeye ·MA"AIUFTE : 

SEWkelunnnışlatdır. · . l' • · 1 d "Ol f k 
·Bwılar, Mahıtıudpaşada Iıfa:nıyc. ~. ~şe 8f Q gun U ·. 

hanı salütileri Kehıat Kanetı ~·~ ııa- I ,. I · h n1 . . . 22 h . 
yün Kanet1 adıi1da1<.1' iki karC!e!-!lc _m f a arına azı-
Cihangitde Karadut -Caddesinde 30 
numaralı Muzaffer apartmanı sahi
bi Muzaffer Bayk:ırdıt. · 

randa ·başhinacak 
·~--'--· 

Bu İmtihanlara 2306 talebe 
iştir~iyor 1 

. Kt'.!tnnt :Kanctt ne Hayım ·Kaneti, 
dört ay evvel satın "aldıklar! handa 
kira~ılardan bit çoğullu kıra bedel -
ierini arttırmağa mecbur etı'nişler ve 

Şehrimizde bulunan resmi hususi 
kiraları arttırmışlardır. Ancak, hun-
lardan dördü ne 0 zaman kwıtürat ve ekallıyet liselermin olgunluk im-
yapılına.rnış, milli korunma kaniınu- trbanl.an!U!- 22 hazirandan itibaren 

başlanacaktır. Maarif Müdürli.ığline 
mm bu hususdaki hükmi.i mer'iyetc gelen resrrıi mallımata nazaran bu 
girdikten' sonra, bugünlerde, yill(se~ li ı ...... ~ ... ı··'I. . tih 1 gi 
'fiyatla yehl1rubturat imzafatinaıt is- · EKfqeı, :~ı i;'-:--.- 1k~ ~23ann006ad • 
tem.tsrerdiI' · . rece'}- a e nın : y,e unu . , . ır. 

·. · • . ·. . : .· ı ;Bunl~r~~P 857.si~i imtihanlara ha-
Muzaffcr Baykar ~a, evm.ın al~ın - rwteı{ !?irecek olanlar teşkil ~tmek-
daki dükkanın kirasını 14 liraqan 20 · tediı-.' · • 
!iraY2t çıkarmak istemi$, buna. razı · · · · . .. · · 
,_ k" · ·P nd 1. . Olg:uJıluk ~tihanları .lstanbulda 
Ouuıyan ıraclSI manav c.. e ıyı, · 
tahliye emri alarak aükkandan Çl - 6 ayrı . mµıtakada.. ,bulunan ~ lisede 

k t B h kkı d k
. ı._h yapılaqı.klır. Galatasaray lı~ınde 

armış ır. unun a n a ı ruı • . . 
k"k t da aivah:i etmektedir . ya.,rıılacak ımtıhanlara, Galatasaray 

1 
a --o- • lisesi talebesile beraber, KfWataş, Bo 

Bir ihtikar 
beraet 

suçlusu 
etti 

Balık.esirden gelen topdan mani
fatura taciri Hakkının şik:Ayeti üze. 
rine, istendiği ka~ mal vermemek 
ve fazla'. fiyat istem.ek su'rettle milli 
korunma kanunu hükümlerine mu
halif hareket ettiği iddiasile ilci gün 
evvel adliyeye verildiğini ve asliye 
dördüncü ceza mahkemesinde muha
kemesine bqlandığını . yazdığımız 
manifatura eşyası ithalatçısı llusta
fa Bililin mevkuf olarak muhakeme
sine dün sabah devam edilmiştir. Ma 
nifaturacı ~ Hamdi Topbaş, 
manüa.tura ithalitçılan birliği reisi 
Remzi A vdiıduıc, birlik katibi Maz -
har Güler ve Mehmed HuJfısi Top -
baş şahid olarak dinlenildikten son
ra, m üddeiiımum.inin iddiadını yapma 
sı için celse tatil edilmiştir. 

Öğleden sonra ikinci celsede, müd 
deiumumi muavini Necati Kütükçü
oğlu iddiasuu serdetmiş, M'ustafa 
Bilalin beraetini ist.cmiştir. Mahke
me, talcb veçhile, Mustafa Bil.ilin 
beraetine karar vermiş, mevkuf bu
lunan manifaturacı tahliye edilmiş -
tir. 

---~•tt«---

VlLA YETl MI 

Vili.yett.e Yapılan Mühim Bir 

'.foplaatı 

Dlin viliıyette vali muav.im Ha1Wc Ni
hadm riyaseti altında mühim bir toplantı 
olmuştur. Bu toplantıya emniyet müduıii 
Muwffer Ak.ılın, istaobul deniz kuman
dapı b:ız.ı. asker! erkan ve posta te}grıtf 
ve telefon idareleri .ınUdürler:l iştirak et
miŞtC..diı·. TÖİ>lantıaa. niillıini'bU,a: karar-
lal" vetilırt~. · • · -

ğaziçi, I~HJc ve Şi111i~~ Terakki liscsı 
talebesi girecektir. Fransızca. ! edri
sat yapan ecnebi liseleri de. bu. mek
tebde imtihan o'acaklardır. 

İstanbul kız lisesindeki imtihanla
ra, kız lisesi talcbeai ile· beraber. g. 
ıninönü, Ciimhuriyet ve Kandilli k1z 
lisesi talebeleri, İstanbul erkek li
sesinde yapılacak imtihanlara İstan
bul erke~ lisesi talebesile birlikte 
Vefa, Darilşşafaka, Hayriye, İstik· 
lal, Yuea. Ülkü liseleri talebeleri, 
Pe~yal lisesinde yapılacak im -
tihana Pertevniyal ~ taıebesile 

birli~ bütün ecnebi ve .ekalliyet 
mektebleri talebeleri, Haydupaşa 1 

lisesinde yapılacak imtihanlara yal
ruz Haydarpaşa lisesi talebeai Eren
köy kız lisesinde yapılacak imtihan -
lara Erenköy kız lisesi talebesile 
birlikte Çamlıca kız lisesi talebesi 
gireceklerdir. 
KömiirdfJa Tasamıf İçin A•••oak 

Tedbirler 
Mnarif Vekaleti, Vekfilete baglı mekteb 

n:ısair mUesseselerde kışıu kömfrden ya
pılması ıazımgclc>n tasarruf hakkında bazı 
esıısıar tesbıt ctınıştır. Bunlar Vekiılctc 

b:ığh bütun muessesclere tebliğ olunacnk 
ve tatblkı ıstcnccektıı. 

.lUaa.rif Vekilinin Tetkikleri 
Şchrımizde bulunan l\Taarif Vcl-ali Ha

san Ali Yucel tcdltıklerme devam et -
mektedır. Vek•l dun. s b:ıh Nişantaşı kız 

orta mektcbıne giderek b:ızı ımtlha11larda 
hazır· l>ulunnıuştuı:. öglcden sonra· da ü
nivcrsiı.ede meşgul olmuştur. 

DUv.arda.n Düştü 
Zeytlnbumunda. B~kardcş!er sqkağın, 

ı;ia 1 numaTf!da oturan 12 yaşınd.ıı,Cemal, 
bah1;ede oymırkcn duvnrdıın duşerclt l;a
.Şındaıi yar.al.anm\ş. Yedikule· Ermeni has-. '-· . . 
tııhanesıııe l(nldırı1mıŞtır. · 

: .•. "ı: . .. . 

Dolar düşüyor 
Sterlin iki gUncİen beri 
· sUratle yUkseliyor 

Paris ve diğer Avrupa radyoları

nın verdikleri malumata göre son 
bir iki gün zarfında Amerikan dola-

. nmla mühim bir d~ükfük başlamış 
ve stecling de bu nisbet dahilinde 
yülr..selmiştir. Şehıimiz alakadar ma
kamlarında bu hususda ademi. ma -
lllına.t beyan edilmesine rağmen A -
111erika :ve ..Avrupa ile İŞ: yapan tica, 
ri mahafil dolavın SGU zamanlarda 
garita'bi,i bÜ' sur.ette. yükselerek :162 . 
kurU§tl. kadar çıkmış olan dQ,larm 
140. kun.ışa kada.ıo düşti.iğünU söy -
Jemcktcdirler. · 

Buna mukabil sterlingiıı yüksel -
mesi Amcrikada ve İngiltere arasın
da ma.li bir anlaşma veyahud müt -
tefiklerin son bir knc gün zarfında 
Alınan taarruzlarına karsı fliddetle 
muka\ emet c.tmege ba.slamaltıI'ı ne • 
tıceaınde vukua geldiğı snnılıtıakta -
dır. Dıger tara.fdau J ıne ecnebi 
mcmbaleaTindan sızan malumata 
göre A~erlkanın en kuvvet -

· U. bazı . iktısadi ı.püesses~leri fo, 
~tere .hUkürnetine ,l;niyük bir kre
di açacaktır. Doların düşmesi. biL,im 
paramızın kıymetini · arttı~maJ\1,a 

.. j •• 

ve Amerikadan yapılaca~ it,haHı.tı ko 
laylaŞtırmaktadır: Buna · pmkabil 
Amerikaya ihracat imkanlai ı bir 
mikdar daha güçleşmektedir. 

BELEDiYEDE: 
Otelcilerin Bir Müracaa.ti 

Sırkecıde bulunan 70 kadar otel sr l'\ibl 
belediyeye mürııcuat etmışlerdır. O.elci
ler otellerde yapılan yuzde 19 te11zlliıtın 

BC>yuglu ınıntııkusın:ı teşmil edilmecligi
ni \ e bu suretle kendileri uTeyhine l.ıir. 

hak&ıı.lık mevcud oldugunu iddıa etmıs

lerdir. Belediye va7Jyeti tecikik edecektir. 
Ekmek Çeşnisi Gene Deği'jiyor 

Bele41Ye tktısad Müdürlügü ekmek çeş
nisinde yeri .bir tadilat yapmak tizere 
tedkıkat yapm~ ktadır. Yeni çeşni yüzde 
40 sert ve yuzde 60 yumuşak bugdaydan 
olacaktır. 

ŞehhclUk MütNass181 Buna.ya 
Gidiyor 

Bursanın imar plfırunı haZırlmn:ıyı de
ruhdc eden şehırcilik mülehassısı Prost 
salı günü Bursay.ıı gidecektir. Mutehassıs 
&imdiye kadar Bursanın imar plfuuna aid 
beş bmde bir nl.sbetinde haritaları hazır 
lamıştı. Bunlar Bursa belediyesi tarafın
dan muvafık bulunduğundan mütehassıs 
daha teferruatlı pllmlann hazırlanmasını 
da neticelendirmiştir. Prost Bursada bir 
hafta kadar kalacaktır. 

Sürba.gob Mezarlığında Bir Tenis 
Sahası Yapıhyor 

İstanbul belediyesi Dagcılık klübünün 
karşısına isabet eden ve Stirpagob mezar
lıgının bir koşt'Sini teşkıl eden sahada 
modeın bir telis ı: h ısı yapmayı kanır
laştırm ış .ı. Duııun pll'ınları l.ıelediyc imaı· 

mudurlu ti ta ·<ıfıııdan h<ızırlııwnış ve 
\ c Pro t t<ır .. !md:ın muvafık bulunı.u ak 
kab.ıl olunmu~ur. 

Mezarlıkta. Bulıwan Bir Cesetl 
Evvelki gi.m Topkapı dı atısınd·ı mc 

zarlık içcılsind<' b·rıcc eıl bulundu•tıınu 

dilıı yazmı tılt. Yı'lpılnn fahkik<ılta, bu ce
scdm, uir muddet evvel, iş yapmak üze
re BaiLJccsirdcn g.clcn 18 yn l rında Muc:
tafa oglu Hıısan Aydın oldu1.4u anlaşıl -
ımştır. II:ısanın, fnıln yorı;wıluk "veya al
kol Ltimulindrrı kalbi dl.ırnrrık öld~U 

neticesine varılmıştır. Cc'"c<li muayene e
dpn ı;ıc:lliyc doktoru Salih H~m, olum se
bebinin l)at'ı .olarak tııyini . için l'ercdin 
morga" kaldırılm;:ısına lüzu~ gösterm s
tir · 

Almanlar ikinci taarruzlarında, . bıa 

hareketlerile Pari&i hedef tutmuş oldı.ık

ları goninuyor • yine bu usule mi.ıracaat 
etnıışlerdır. Fakat ifte bu and;a- Fransız· 

!arın tarihin seyrinde göstcrdıklerl kal-
.kınma ve cesaret nümunesi yeniden çık
ını tır. Ve bunun, Fransız mudufa;;ı ı, ge
çen harbdekl gibi muazzam mi.ıdafaasına 

başlamıştır. Bu mUdafaa devam edeceg• 
benzıyor. Bunun sebebleri de muayyen
dir. Feragati nefis, ciddi vaziyete ş:.ıur

lı.ı bır surette vı.ıkuf, vatanseverlık ve ıs

tlkb:ıl endişesi gıbi Amiller bı.ıgün her 
Fransızı ayakland1Tm11 oluyor. 

Vazıyetln seyrinden, artık .panik usul
lerının. Fra'nsız mukavemeti iızerinde mu
taz<ırrır bır tesir yerine müabet bir ~eı;ir 

vücude getirmeöe baı1•dıgı görulüyor. 
Halfhazırdaki askeri hldıseler Fransız

ltı~ın ~tı'nan faarrı.ı:z sistemine ve tank 
hi.ıcuml!lrına k~tı nasıl hareket edilece
giııl Ö(Jrendıklerıni de iıaret ediyor. 

Bu suretle,. henüz lnkıfaf halinde olan 
askeri vaziyet karşısında kafi bir şey 
soylenemez. Fakat umumi mahiyette hA
dıs lerın mütalEISI Fransızların artık ko· 
tay koley Almanların karşısında gerlle-ml
yeceöinl, çü nku kendilerınln ananevi a
z m ve cesaret vasıflarını, fiiliyatta g6s· 
termeye başladıklarını miışahede et'tırtı• 

yor. 
Bu sebebden Almanların taarr:.ızı.ı l<ar• 

şısında Fransız.ların vazlyetı, dıkkatle ta· 
klb edilecek bir mahiyet arı:edlyor. 

Dr. REŞAD SAGAV 

Yeni Kurulan Birliklerin 
İdare Heyetleri · 

Yeı.idcn l:unılıın bfrliklcrin idare he
. yetı ·intihabatı.ırı devam etmektedir. 

Diın Kar:ıköydcld ömernbıd hanındaki 

ıı erk,er.lerinde--ınanifatur.a -ve madeni eş
ya bırlıklerintn idare heyetler,! intU:ıab 

cdilmi hr. 
Sc ım ııeticcsınde manifatura idare 

·-heyetın ~unlar seçilml$1erdu·: 
Remzı Avonduk «reis>, Vehbi «reis ve

kılı , er Bank müesseseleri milmessi
lı ömer, Halil Ali Yernar1 Fındıkliynn 

fırm•ısı, Surnskı mahdumları, Remzi, Mı
h:ıl Nıkolaidı, mi.ırakib~ Haci Necib oglu. 

MADENi EŞYA BIRLICI SEÇiMi 
Madeni eşya birliii idare heyetıne şun

lıu· s.oc;ilmlşlerdi,. Doktor Halil Sezer, Ak· 
deniz Şirketi ıni.unessili, Vehbi Koç, Ha•. 
san Tahsin, Ka.zarof Nişaııyan, Mustafa 
N:ızmi ve şcrikı Refik tSfendiyar Hamdi 
özgilc, isnrail Hakkı özbakır, ıtiUrakib: 

Nazmi Balkaroğlu. 

( Radyo Progra~ 
8/6 940 CUMARTESi 

13.30 Program ve memleket :;aat ayan. 
13.35 Ajans ve meteoroloJi haberleri. 
13.50 Mu?.[k: Fasıl heyeti. 
14.30 Müzık: Rıyaseticümhur bandosu 

(Şef: İhsan Küncer). 
15.15/.15.30 Müzik: Çazband (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat ayan. 
18.0~ Müzik: Hafif "muzik (Pl.). 
18.30 Müzik: Radyo caz orkestrası (ŞeC 

İbrnWm özgur). 
19.15 Müzik. 

Çalanlar: Hakkı Derman, izzeddin Ök• 
te, Hasan Gür, H;:.mdi Tokay. 

Okuyanlar; Me.!haret Sagnak, Safiye 
Toli:ay. 

19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberler!. 

20.00 MUzık: Halk türküleri ve oyuıı 

lınvalurı. 3 baglama, 3 saz, 2 curn, Ta
mbn: Sadi Yaver Ataman. 

20.30 Konu m:ı (Günun meseleleri). 
20.50 Muzik: Fasıl heyeti. 
21.20 Muzık: Küçuk orke tra (Şef! Ne

cib Akın). 

22.20 Serbest saat. 
22.30 Memleket saat ııynrı, :ıjnns h'1· 

lıerleı-1, ziraat, esham - tahvilAt, J,ambi
yo - ırnkııt borsası (Fiyat). 

22.50 Konuiima (Ecnebi dillerde - yal
nız kısa dalga postasile). 

22.50 Muzik: Cazbaqd. (Pl.).· (Saat 
23.20 ye kada.r yalnız UZl;ln dalga ilr). 

'"23.25/23.30 "Yarınki program \·e kap~-
nı!J. ' ·• ... 
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Şiddeti· iman taarruzlarıı 
hiç bir nebce vermiyor 

(Baı ta afı 1 ne uh feda 
aklın kalm4§br. 

... :.ı:ı~.t·:~-~ Harb bll{ller 
kalannda, öğledelı sonra, Franu 
mevzilerine ka1'll çok i6dde la topçu 
ateli r.çılnuftır. 

JWtllıa lltaW.NI Fl'llMI ... 

~ 
Parıs, 1 (AA) - Par.arteıli gilı-

nü bir Belçika heyeti vetilesa top
lanacak ve bu ıopantaya mebu • 
BaD relaleri de iftie'ak edecektir. 

Belglka ordUIUllUD bir fırbsa top 
lanarak yalanda h&rb ahasına gı
decelrtir. 

Prens Sixte de Nourbon Bel ika· 
dan bçinap muvaffak olarak Bel
çika ordıllıblda YUife almak talebüa 
de lııalmun1Jltm'. "'rlra\ llOft mu -
h rebelen iftir&k etmekte idi. 

lagillz ~ AIDlllHI 
Londra, 7 (A.A.) - Ha a nema

reti bildiriyor: 
Dibakii gün zarfında hgiliz hava 

•nıeüerl, ..... .... Frueadakl 
~lllalaılli ....... 8111 ili ailili:vali 
............... ,. Mır 

,_,.. lrl,.4111 •s ili*· GM 
..--- .... bombardnllalı tq· 
ya.ret ri, barb sahnesinin ar.kalana· 
da dütmanın lataatmı. tabtidatwı 
ve hareket haJincleki kollal'lm fua
ıu. olarak i.s'aç etmift"r. 

Sair tayyare moıan. Rubr'un pr 
ilinde dilşmama rtibat kollarım ve 
konak rneheBerini ve lmuyada 
diler 8ılkerl hedefleri ltambrrdnnaa 
etmiftir. T&yJveler•...tea ikiri 
avdet etmeaü@tir. 

lngi sahil mUdafaa kuman<la.n • 
hjua ... t tanareler d~ID 
depolanm bombardman etmiftir. 
YflTi Fw &aWa ı ı 'm IUnldıllırl 

Londra 1 (A.A.) - Times gv.e• 
teei ,..,..: 
~ Pi• .......... itMIU. 

~-• tJe ı.. lair .lla )t b.Waeli· 
Clirıi llM: bWne 1 n uı dıpr •Dil· 
...... kitleli 1MQik gaye 

-..w-...-..~-i 
ı.dar. Bu kabinede hllr'm olan &la • 
ni7et, tetekkiil ettiği UDSUl'larm tü
uyetleriadea daha albhndir. 

NUll geaeraJ Weygand, Pri<NX ve 
amiral llrial'm i8imlerı Fraasıs or
dularına ilham veriyorsa, B. ~
aaud'muı ener.)i ve umi, dahlll cep
~ JııMıi9 buJunmakW:bl'. 

Son harla ... ada Fnnu. .... 
kavemetml de llaale blıülyeünl de 
wllat ettiii gibi, feu gibalerde aii· 
k nu muhafaza etmeği ve tetat'etle 
b cuma kallmıağl da bildipu gCi9 • 
termittir. 

Politik ..Uda karilular vermek. 
Jaarlt ......_ kurban verqıek 

kadar içtina111 .,.., olan bir teY• 
dir. Fakat, makam veya iman aJi
atı ne olursa oı.uıa, Fl'lllU ve bil • 
yük Britanya clemokruileri yekdl • 
ıennin yardlmm.dan emin alan ild 
arkada clbl ileri ylrimeeini bilmıek· 
teciirler. 

..wv-....., 
Par-. 7 ( ) - Bavu ajum· 

1UD uat 14 de 'f'8rdiii hareklt 'lall
telli: 

)-l'rw.aq.• 

DeMI ile Cllerh O. Dil-•.,... 
.-.. ........, biWııa gia, .,.. 
...-.deY.-etmifJth' ........... 
bJlblaı'ma ........ " ....,. ... 
-~kitleler ........ --
...... llll'ette • ..... ...,... 
~ ..,. - 's 1 ••• Meri .........._..". ·- ........... 
ft ...,..._ ..,.. ..ıfelerlai ifa 
~ ...., f9llrle prl ....... .... 
....... ubriBNlle_ ......... . 
.... .....-...... ; aoktalan • 
... tallrDt ...... 1aatlanau:z ara 
w ._aşlanllr. 1"*'Nd ll8kWa • 
nma .... VemM .-.Wlr. Aiııllle 
heriHe d .... tiddeUi bir ... -
ı.nı.... yapna.. . .. 
........... ri ..... ........... ,,....,,.,. --

.... 
ık Wadbad llOkt:alarmmMa ,...... 
~ ...._is altriad& ol.luklan 
yeı'Cle tamamen mthlamp kalnuiJar· 
dw. ..,. ~..,. ... 

Pariıt, 7 ( • ) - Blyeviln 1llıtlll 
tiddetile dev .. etmekW .. fll1811: 
auJaarel»e -.ıar bqlamu_ ...... 
raa 1t1ı11 abala _.t 10 da, G•tnl 
Weypnci kıtaat& 1U emri JftmiJI 
bildıl'llliftlr: 

"Il'ranuaıa m~ beflaaıt
tır. Emir rk.at fikri olıiıak•an ıneıır 
alerimta mldafaa etmektir. Fru • 
ua ontu.uaa eullaylan, utfim•· 
leri, erleri, emliainı ki, 11M1Dleketi· 
•isla latilActlar tardmdaa ..... 
............ .... u,ti,eti - ... 
reele olunıum ol- .. i&Nli, ..... 
.ı.u bir mubvfllliet-. ...... 
~. leNftl •• ,, .... -
.nen, uim ve C8laretill dama a
feri elde ettiiial ~- J'ru. 

- toprülanada llkı - ..... t• 
tuauaus. Yalma ileriye •kunc. Ge-
ride, kumanda ~sizi takYl,e et
mek ~ Mtln tedbitleri a)m•p. 
Vatanmwan ikibetf, llüriyetlerinia 
konDamall ve ofullanmmn iltii:lla 
li, mm uminise Nfbdır.,, 

Kara Ye laaft onlalarupa ........ 

a &=ene .......... we Aiıwe • OlıN 
•ıbldealanr t Mbn•o11...-. 
....... ,.... ft -mıı

......,.,. dMw etlnu...,.. Wey • 
,_.. .............. limerWe p-
dh'ıtir. 
•hı• .. ,,..... pee ...... 

... -,,ue _,+.h - ........ 
kiJMle borıWfm• etıa']le:r w. la. 
lerlM •-111..,. Jbn n _... 
...-rı toprut'tl. 1'-m·e• 
.................. d ... 
tenı'o• w.. ......... 11..a • 
.... tarlhillde dilıJmM .,._ ,, .. 
Jueelap1Nau6'üllal ....... 
..._.ve-~•Wll•._ 

. -,.nue ., ... 
..._tımetea~. 

4tn'eode -.~ 
rnedMt Gi J.p, 

Bu memauiyetıe rtvet~P. 
mileria tlwiAe U.. ~ıJwktir . 

---- ........ lllllııııll& ..... 
Paril, 1 (A •• - Hafta: 
8 . ..,.. ............ ...... ., ..... ~ .... ~ 

:sunada 1Krr••* ................ 
Bu ~atla lmlciy• ene.._. 
Mr _,. de lltirak eyi••· 

B.a.,aaud,.,_..........._ 
ile bugilllki taarns hMlrwda .. 
mHaYtmetin orpw edi'aelt llM• ... ~ 
J&Pllaaakta olan IMir*ltıa. in...,.. 
il& ıtimacl ....... • .... lal 11i). 

clirmittlr. 
<>na wu •i Nili. altWlk kw 

YetJeria daDla .... tlal • l*tijMı 
itimM Mrl!riae e•M illh'ak et· 
......... ~dola,. B. 
lt.e71laacl'7'1 telltlt .,..... .. 
•hada mim bYftıtleria Jcallnnma-
.._, ............ ....,. De ...... 
lçia twnlidlntl ...... 1 ımt 
vermittir. 

BaııPlllıa. 011•11• --
Lcıaclra. 1 < > - Reutllr'a 

ukeri ••habiri llildiriJW: 
Fraw ordulu ,_ -- Aı. 

ne mubareberiade, ,_ı urulltriai 

( 

VAZIYET 
Garb cebhasinde - Amerika artıll bitaraf 

değ·ı harb haricid·r 

D ~~·~41,A4 
kayd iştik. 
gıd biliriz. ~, ...... 
(lılart) havas eıat 

rb. Garb ceph mu 
Tetler yeni bir tibiye 
ederek A>m•ntara brp im etle mu 
bftmet ediyorlar. Netiıceyı şmıdi· 
den tayin etmeğe illakla olmımalcJa 
beraber Almanlann yabm maddi ele
ji!. manevi minlalar kaqıamda bu • 
luaduJdan meydandadır 
lloUuıda Bel ıka, Şimali Fransa 

ve llillıua 11.anş lim&Dlanııın •tili· 
ama rağmen i'ranA v11 logil rema 
m~a 'f'emet üıleri 1anlmak 14. le 
dur8uD ha t rtt...-ı ddia etmek 
kabild r . 

Yırmi güadeaheri Franım milleti
ne en aca batik tleri bildirmekten 
.~ Bat üü (Paul Rey· 
nawl) evvelki aqamld n tkuada 
ilk def olarak nikbin gQrtinmtit ve 
BaPamanclaa gmeral (Weypad> 
teminatıudan cmant aJank Mtikba· 
le ceeareUe b&kılabileceğtni aôykt • 
mifür. 

a veT ~ 
- barb hancı bir y takibı • 

2öımüıstür. Her va.kit 
·tüaiimiZ Amerikan yUE'ti· 

tinin derin alminden balfb 
bir yuumzda babeedecıegız Fakat 
bır ka kelime k kara· 
rın ehemma k fay· 
dalıdır. 

Amerika müttefiklere keMiait aid 
aiWılan satarak onları madclet.
himaye etm kle iktifa etmiyor. &· 

kat AJmu7a7a -ve bilhaaaa ya· 
ya- yeni bir tarda buhuıuyol'. Al· 
manyaya e ltalJa7a aealmacla filen 
müttemderiıı 7anuıda laarbe k&n§a· 

bileceiini --
• 

Derhal yhmet Uun4ar ki lme
rilwun en kararı ltaıyada büyük 
bir ciddiyetle nuarı dikkate ahna· 
callna lll lllpbe yoktur Ye Amerika 
nın bu karan, -bira• da- lta 1 ya 
daha cicldl bir r yapmak ~ a· 
luumttJr. 

S.. Y61'ıi ~ • tteaberi ita yaa 
politikuıntla ;yenı bir ~ • 
hid olm dik. Y alma oynanacagı •Y· 
larduıberi ~JealeD pı eee aid de
kor.,,... ~ Jflr. yeı: ti W. P'I 
s&-~or, tt&l,faa denislerme torptl· 
ler 8killdUğtinl ttalyan malana· 
4a ta17are talimJen yapaldiğmı ü
:roruz. 
ltaıJu pölitikaamıa reaw.t ol· 

dujuma, !t&J,an politikuınm ltal • 
.,.. .._,ı•tleriai büttin meataa 1eN 

• ı.nila eWCiDi kimm bakir edeme&; 
J'abt bDlara njmen .. bis ıwyu 
•ilhtram. Pnw, Belçika, tmaaya 
Vl4lillriacle Jilbelen JUllllllarm 
............... ~kalla
~ a. iılıll& edecejis. ltaıyaa 
milleU~~ 
biri olan ltalyum en bUJüt tehli· 
kelere manm kllmuaaa, mrtarm 

Aakara, 1 ( .A.) - ...... . _ ........... ............ 
., ..... •Jllr Jllllt 11ee1w, rus-
.. .... ~~at lünlJ'I.....,..._.......,. ... w.,. .... protGbUaftn tu • 
dildM, .. -.,1an .,._ ..... 
-wn ...... •• c1 ..... 
ttı• .. tadill:Be ralr bama llJUWa· 
l'llllB ıllbdar 'NklDeria lıwıuru ile 
atlaker.ıııe kanr nnnk ic;timu 
aibayet venlliltir. 

lleclil, puan.i &lail topıea • 
eattır. 

ı...,. ettiği •r•• Uie ft7a tal 

JllNudaeri ---~ 
,.... .. .,. Ollllll mrl-~-- buglıi' 
yarma deiil ttaıpmn mamuu de 
filUmDet mecburiyetindedir. 

FafismiD barbe k..,..U •aklaa-
41aki 1mlD. ,.. -- tıereddldleri W
ru da lN 1eiebılen ileri pliyor. 

• m ı a gayrı 
muhar· li 

ile rlldı 
( ... .....,, 1 .... lf•••> 

pıll&ıllri Pml lteJaauchun aut • 
lcuDd.a ft rna. ıata1aruua ... 
kaftmltilMle •t&Jille 'tııthMtllllk· 
tedtrls 

HetJWk Benld Tribuae •• NeY· 
JOl"k 'ftwıa cuetem. mlC:tıelMere 
alratle tayyare Yerilmeıliıd ..... . 
te ve mlttetUderiD ......... ....., 

ceWteriade Amerilra71 daha '" ... 
ddaa ettikllrini. *'- Amıpa .... 

Gece umumi vuiyette hiç bir de
ğitiklik oJinım ..... Bu nia1ll •OkO. • 
aetten li'n••slar hq)aca WiMd Mk 
talanDln lqeri igia iltifade etmil • 
lei'dir. Bu llabü fllfakl• beraber mu· 
Jaaberler ... dtlüil ceplae Gserinde 

Diler taraftall pereemlte ak.p•, 
iki gUn muhare11eden IODI'& Gen...ı 

eypnd, -emirlerini azunle tuttuk· 
lan ı la muharlb ordUJ'G tebrik it· 
ımttır. 

lillldidm puWt ... --- ..... . 

............. aıtıllda bldliı tüdlrdt 
ne kadar allhim ohalw. olMa hiçlik' 
ilaüyat tedbirinin Amerib)'l tebll· 
k .... karblramıyacajuaı bUdirmet
tediıter. 

!,yt·-----~18lv:•ar:~llqhdljl •. 
"!---~~-...... '*''•" 

.&9id--:.iılllıılilllr, .. ..... 
giia sarfmda eseJU .... llanllM-
tan w bllll•- tgkl1rla •lcadtlı 
ye memur olan h--' ıru.-..
elde 4*ikltri neticldeD meıuua ol· 
duklanm llilıdiriJwlard J'UM>Mrı 
Almalula taarruzua llW&Jeti.,... • 
beri Biri Blr4lkleri 2.000 tan"*I• 
teO .... tahrib edllcliiine muJaM. 
kak .,. i1e Mlnlmalrtacllr. 
ş... ..,. .,... ki, lnınd 

iatiila4 mktlılan mneud o1m1JU 
mahaUercle llatlanalla Plmele a11 
ftffak ........... tuw.ı.Mıt* 

-.11.t1...-ı , '• "" _. piaragl 
ialllıt-eılla ... _ ..... ..... -

... 8Ml19111ıMYt ... _llE 

, .. .-, 1 (A.A.) AminDilı, a 
1luitMdlaitilm"a. ............ 
• cıt=•• aruinda, hiQ1lir tleou' 
ııı ılia'" llirlelik kraliyet .aldl w 
lllıau1•""' 3 milMI fUa yaldelN 
..... ecejini '911U1 ......... 
~il lnptk nNratJI 
a-ri lrafileleri bu memnal,.ta clllaD 
deiiJdlr. 

Bu memam,et, ~---. 
ele bulum ..ıau "1cllala .-ıvld 
1 JDilllk -.,. teoaTll .......... 
IUkte olu ....,_. tanflDdlla ilt&
..ı edfhr9llinl ta••m• ...._ 

Yubnld latt=· •• 1DMa, -· 
nu mtatılllcla btllunm111 olup da al· 
Df. ma4an • ı nıilt.ewcotla ... 
1 nduldan hm n a va.ı ._,. 

bYlaaA .g: :lril t r' U,.. 

llUf bulunuyor. tJç ...... laa Wr 
•üd4et arfaa4la ~ .......... . 
faa YuiJtı*leri u1rat ......_ d..,.. ... mo1ıtllfml kata• ....... 
llUlltar. Bu .......... ~ 
Q4rr ~ ....... IOl ... rf 
lllU da .... k.,n,.t t4lldl ... ... 
dır. 

Battaa ... ~ ...... . 
- ....... in '1ldl&i ds' .... ... 
................. -..ı. 
Jllti la..ı a'r et•. ~ ...,_ 
lıir dtriellk •• ı blıe IDlft1l .......... 

-..ı .. ı.tlbabam hiçbir ••• 
dıM lliw ifade etme&. 

Bil ,.ı llat iillM'.iade ubit kalti .. 
,-.., ...... rrui kı•DP'Ü ı
• irnr ettW amıD, Fraw mll -
dit.• da ommla .......... harekete 
...,_,ve d"ı •ae tmki •~etinde 
...... ....,.. tw'nlR ,.. .............. ...... 

... 

_ ......... 7 ........ . 
iln) - • )Dan Jel' •Nllatm mua
aıt ... , Ollllt ~. .. ..... 
,., Kollu, 'l'wul. Jrualanmn ithali 
Vtidller heyetince kabul edihiil*lr. 

....... lmidl ile ... ,.ı ... --
an• DOktalarda. • ....... •'B'ı 
..... ....... .., .... ol • 
dlddanıu. l6ia' .....-.. lll'litte, 
... ,.,...., k.,w.elr, .u 

... ._. Mm• Ta,,,..,, ... 
Nnyork, 7 CA.A.) - latimal ala· 

valin ieaWtirdifi t.eda1lir ..,._. 
da; N"'cn-ıtc Timem P*'Mi lllıleilt 
Allllrikad& ...... w.tt talilil .. 
teminin ik•••ie' taYaye ediyor • 

Ayal ...... J'ftMfl1en •hsı• 
ftk, IMfkil atMarda Wımc&ım 
~ hatalai'l lıer •• Oluiwıa 
-., l'raaaam bUllBkl TUiye • 
UM llayn.n olmamak m'81kln ele • 
lildir di7or. Dilr'aa bpalanna al
dardlP ..... "J'rana çent ruhunu 
......... ~aman bu 1'11hu 
- • ...u. oldutu kadar l&IW· ...... 

e UfkUDUIZdılll 
lr\apcakbr. 
Fakat kör k rune bir 

dalıp-gaflet e ele 
edUm fellketler tcvlMi edebi • 

r. Bugün sakin ve rahat ola 
ki ildenia banuı yana bir 
rebe abaeai tee1dl edebüecek 
ortada prginlit Yal"dır. 

Bu ~hdidin neredeıı 
herbe lailiyor ltaı~ ~ tıaı,a 
aylarclanlleri pek ... MkeJa bir OJ 
oynamakta ve belki dit bir Jaar
bi yapmaktadır • .Keadiısial laarb .... 
rici iliD eden lt:\Jya ta ilk tr1111tı.-.i...._ 
Mi atf)fli bir tebdid k•Y.D 
tur. Harbe gireceğun 

ha ~ ha yana cibi DJer 
bgı wılveleye vermekten bi ia 
hali kaldağı yğtur, örte tedbirler 
ıtWıu edi~r .ki, normal auMtıe, 
'bunlan bır llarb taldb etmek 
g lir Fakat meclisler toplamp huit
Jer •ifa edileceği beklenirken bir 

m ulı akmıyor ve arkasından a
n harbin artık Mr giln meseıe.i ol-
du hakkındaki f&YWar 'fNtth7or 

Fnuuıaya kaqı Ut Alman taJl'N-
m Jadtit 1 e cephe- yanldıjı lia-

rde ttaıyaıwı harbe ....-
dün l taraf ndaa bekl-.v " ı -

y DPldam dı. liadi llir 
lllWl taaml8Wlll• ........ 

ttaıya-. da ite k~ ama • 
Dlll aldİği W..... erdi. lıkat 
ttaı,ada yiae bir teredd8d eeeri _.. 

ülÜ)'Or gibidir. Bu yolda Jllllhanlle.. 
ye kVlflD&)c hi mjtdjM taa41f e
dilmemit Wr hareket olduğu için. 
lt yuwı mabadı harb cleiil, :V.... 
ayı ilP1 ve AlnwlJ&Y& c:kQy.O. 
yard• etmektir ~ tefı_.._ 
~du •Gtyor. 

Her ,halde halya JalHtAmetiqia • 
dötündliUılU u mıuıdla hö,Jle 
prib ve akil enıaes bir politika ıa

Jdb eWjiDi bümeyiL BildiğQaia te~ 
llal,Jaa matbUab ve İtalyan defte& 
.Unilaft tarafından ltaıyaaua haM 
bnflUSl muhakkak oldulUnun 
edilmellidir. 

l'allat - «eHlr.aya kadar 
..... ki .,....,. millet1er ..... 
ki Mllflalua kU'llbkh -
)lak )lnMipleri dü ......... 
ili ... idin oldUğa lra.latilıldldlr. 
talyum mMenlJ9t ft 

brp Akdenill bil .,. &tel -
lçiade ........ lilli 1rir .... 
ka'nl'fH ieffub edeceil 
bltlaaftllin .......... ıd ...... 



Nöyy· 
so r 

gar or-Ou unu • • ir mıUaı a indıri
)IO dU. 

'hlccb ı . ke lık hızmctı l ldırıl-

sene 

t>dil"tı muvnıı ın ade
u ckılde taksim e-

ha.n bôyle bir ~ :in vu-

Ordusu 
·n kayıdlarından kurtulduktan 

pek çab ·k inkişaf bulmuştur 

Ordt rın :hey •ti mccnıua.sı ıçin 

ilç müstahkem nıe\ ı.ı topçu . layı 
vm'dır. p· ·de "c silvnri Uanıılicher 
tüfek veya kar lı"n ılnrı, hnfıf .ınad
scn mıtr. 'j ozl n ,.~ Sıbv; arz Lose, 
$r m ıl n h tüfekleri ıle müscllilh
t.ır. Pıyaded Mnxim mitralyözleri 
de bulunmalrtadır. 

Topçu. :muhtelif modc silahlara 
maliktir. B nda h1klın o-

POL 'STE · 

Kam) ou Krut88JI 
ındekı • 1101 

k.ubulamıyn.cağım da. düşünüyordu. 

mıne göre yapılmıştır. Bununla be
rn.ber Bulga.rista:na yapılan ıdlah tes
limatının daha fazla olduğunu ve 
komşu m etlere ayni tarikle 
ya:p1lanla.:r d1iha muntazauı bu -
lunduğunu · de Utrnndu·. 

Bulgar ordu.su, bu milmta.z mua
:ıncle sayesinde, oldukça büyük mık
tarda tnnk, tnnk dafii topla.rıle D. 
C. A. ye ecl ib olmuştuı·. İki 
evv l henw.n hiQ yok gibi duran tay· 
yal'eciliği, muht if tiplerde 480 tay
yareye malikdır · bunların üçte 
iki& ilk saf tayya.releridir. Bu, Bal
kanlardakt b!iy:Uk tayyare mevcudu 
y fmh:.rından biıidir. Pilotların ye -
ti ;tirilınesi işine çok emmiyet ve

~r. Ayni zamanda bütün 
m 7..Cnı ile bir ctc Bulgar oı ·u
n.. Alman,,ji n mu:ıllim de geliyor 

t gıbi göıiliıliyor. 

Bulgaristan 500 bin kişiden fazla 
bır lriıtleyi scf erber edebilir. Bütiın 

biıti.ın zaruri teçhizata malik 
oldumı muh k d ğildir. Hnrel<lt 
ordusunun teşkiline hasredilmi~ sı

nıfların bır QOk kısmı kıglalaı an 
geçmemi tir. Kumandanlık makamı 
bu .._ tU:J~ ctı ıslah için uğraşmakta ve 
bu k::ıbil sınJflar i ln talim öevre~ıi 
vtit.'Udc g tirm ktedir. H8.diselerin 
hali hıwr vnziset.inde, Bulgaıist& -
run derhal pheye sokabileceği as
ker miktarı, oldukça eski Sllllflarda 
dahil olmak iızere :ihtimal 300 bin 
ki8ı nı.ddesindeair. Bu miktar, aske
rin kıymeti nru:arda tutulursa ol • 
dukça ciddt bir .kuvvet te§kil etııw!k· 
tcdir. 

Bulgariırtamn, ihtiJMui 13a.lkan ya
r.un adasına tevessüü takdirinde oy
nıyacağı rolün şeklini tahmin im
kfrnsızdır. Filhakika kom ulaı'llldan 
hiç binsı Bulgnnstam tehdid etmi -
yor ona taanıızu dU&Unnıiiyor. 
Sofy hUkfuneti de, muhasamatm 
b. lsngıcı danberi sonuna kadar 
muila bb· bitaraflık muhnfua et -
ınek istedih'1IU alenen ilin etmektc.u 

• .. geçmemiştir.,, 

MÜTEF_.ERRJK : 

fngiUzlcrin ~ Töttinler 
Mc etımitdcn knı1iyetll mikdatda 

tiı IJ almak idn (lehrimizdc birkaç aüu
_df!ırıtw.-n ı ı.Tda. 'bll\uıaan 1ngUiz tütün 
tirmalan m~llm lbitk:ıç güne ka ar 
l:z.ınır ~eltlerdir. lngiliı.Jer 
tiiturılmmiz 'ruıa1i olarak .kilo başına 
125 ı.uru ti etnıı;lmiir. Bu fi.-
yııt pıy mmaid kareılRnmıa-
iı.r. 

~ Bayıwwa.Jlulrbk 

~aeak ~ 
• mı ıle .nı~gul <>lacııklar-

iCevknllde bir &U

spor klüblcrl ile 

q 

Yeniden verg·ya 
bağlanan 

müesseseler ----
hll&ara. 1 A.A.) - Maliye Y fııc-uıı

den telill ' cdilm!ı;tlr: 

l - 2480 ıayılı muamele "'ergisi kanu
ınu ne ek ıve Uıdillerl ı ~ 1940 ta
rlhiııdcn itibaren Ugn edilerek yerine 
884a sayılı munmclc v ı sl kanunu knlm 
<lln:ıuetur. Yen" .anun 4 bnıiro.n 194-0 Uı-

nbli rcsm1 gnzetede n~r. 

2 - 'Yeut Juıııun, Jruli mil eseler en 
miida bu mllcı!!-eıelerin (llş:nll ini, eube
ı ini v n ı mücs-

al 

4Stltlş· dcltt>.ri tutmnkl:ı ınukelleftırl" • 
Bu d rln, en bt ~ak nıal m ur.uruı 
tn dık \; Urllmcs m~ lıur:'cllr. :Kan.unun 

4 - YenıdM mOkelletı.yete giren pnlus 
\e müeııMıseler, kıu:ıunun merlyete giMı
ki \it '"1 ı bir ay içi::ıde. bağb 

Hazin bir vefat 
\7illı)'el umumi mecliı;i azası 'e C. n. 

P Hı:lkevl t'eisi vuknt rrrı ıEn er 
llat. n , ın1U&a ;u1 l>arill:tü-
D mütl'edntı tıb u lllmı cı Scr-

E.1 ..ıtur'u ·:ıy,ın pcd<:r.t, Sıhhat Vekaleti 

m'\Afdti~ln.diın mütekald ve Jın\ e.r :rous
tahwratı labo:ı:atu\'nrı enhlbi ecz.;ıcı Meh
nxod Enver Batur dlin gece lınyntn göıle
r.ıni kaptyarak uzun zamandanberi ·tijp 

.ı. .... ~ .... f11.;1z ııztu:ab}ru:dan urlulınu5 w 
<:bedi lsUrnhoUI kn,·uşmuştur. 

Ce nı ı l>ugı.ın (8/G/D40) at 12 de 
Fırtihtf'! tr.ımv:ıy dur:ığındnkı Emer "part 
m. mndn lrnldırılarnk nUh l'ami" i-

findc mıman kılındıkt u tı0nı a 'Edirnckıı-
1 ktıbristawna efne<lile a!r. 

dc.tU~nesi 

... 

Hayır ocaaı .dav. azdı. ~'1e 
bir şCyi zihninden 1.:cirnlemeh la -
zımdı. Yalı:ıız QOc.Ağı.uıun lilır.dilar:ın 

dan ..onun anne .diye ~ ir 
kad..umı r~'Si ile ~ y~ ---- 77 '~---
anlaşılı. 

Oy1e. 

ti? 
Altay b Hıra-da iza:h 

ediyoı:xlu • 

-Het 
kliğıddan anneme çıçc-kler götürü 
yordwn. I.iUw:dJ:unın bu 
da Altay ;genç adının ba§lm 
mk bütün dikknı endi ıw·· ~ 

çekmek .istedi. &Mmli 

ti: 
ıbelıi · ·· crcu: - • 

Ht kncaldnmndı ! O benim sahici 

annem d~il. 
Böyle bir cilınlenin Peri.hanın kal-

binde uı eti eği Jıeyocan 
1edr .JUlla§ıhr... Heyecan i eminde 
ka kndın oğlımu Jrolları ara-
sın mkarak yüzUnil öpüp durdu. 

Hararetle: 
ı:A:JUıcymı •• :benim güzel oğlum di

~- Sen almz i>enimsin yav.nmı .. 
ba8)t8SJilt1Il değil. 

!içerisinde yüzüyor 
idi. 'Nih annesinin kollan a-
dan baeım uza.tarak söylendi: 

- Ba;b , bu kadın amıerulir, ıdi-
p.o ben lbiü:ycılıhım. O an-

hatta bulunmak ve ruılıynmadı.ğı ba
zı ltOktalar.ı tasrih ettirmek ıçm su
al hazlrlnnıyordu. -Fa:'kat 
birden ken<li9Ull tuttu. Doğru dü-

t:a: • kOOdisin Wahaza~'l 

düdündürttü : 
- O hına bttbası -lıa:kkında suallel' 

soramazdı. Annclik noktasından böy 
le bır hareket fena idı. Ve -yaluşik 
almazdı. Oğlu, velevki bilini ekden 
de daima iıürmet muhaoo t 
beslemesi 1fı.zınıgeldiği 'babasına iha· 
net edemezdi.,, 

- Y.a.vrum, öteki -kadından artık 
baheetmiy.elim ... 

Genç annenin dudakJan sanki 
m .riya habkat !()}mu t> bi 
mıd :tir yi 'izah yordu. Fa. -

genç annenin alnı bir takım d& 

No: 69 

E ca Yumıt, daca sallı, kollan 1 
okkadan ça:blan kavi olduğundan · 
derhal kapa.nı söktü. Hasmının al
tından dört cl.li kaçarak .sürat1e a
yağa kalktı. 

Yusuf elirıd.en kurtulmuştu. Alı!,;O 
hasmma yetil cmedi. :Yusuf ayağa 
kallmr kalkma'f: candan \'e içten g<r 
ıeı bir Dara sa1Uı.dı : 

- Bayda bet. 
:Mko, YUEU!un ne demek istedj. 

ğini anlamıut;J. Fakat, elden ne g 
lirdi? Herıf çioğlu, oyunlannı ~ 
rek ayağn kalkmgrtı. 

:tbtiyar ~nn dediği çıko.caldJ. 
Galıba., gtlreş berabere biteookti. A
liçontm mağ10b obnrunna hnkfuı 
rllcmiyordu. 

Aliço, hasmına bir şey yaparoıı

sa bilo, mağlüb olmazdı. Eks<ıri ~ 
yirciletlo kannnU böyle idi. 

Adnh UrıllJ, heyecanla cn~glnı 

eorou: 
- u~ "usu! kurtulup ;..y~ 

kalktı. 

- Oğlum. AliÇQ un o 1:0prazm
dan kurtUlduktan eonra.. öt~ 
hı.ydı. 

- N~ çay11W'.dı be! 
- ~ bil Abçodan ôyle ça • 

yemedin?. 
- Ha ıır .. 
- Tam gcııç1ik ç.ı.pnı.zı vm d . 
- ~<ı blzl:ı, ne glizel çaprazdı. 
- Kimse lturtulrunn.z bu ç..-ı r:;w,. 

dan .. 
- f-_.f, ri 

-Y 
rülUyor. 

Gene al Hu 

yazıyor : 

••Aslrnr! 

J ~JJJ•• r 

Harb Rl. dı, 'e gallb gelın"k ıı;rı 
düşırumm bozmak istediği şey dan 
mornlindı . B alk <;arpışmada lınm 
tabı eR;nın ' sıJAhlnnnm tek 
hedefi \'mdır: 

IKın"\ • man 1 .. C)J ku·ını .. 
s rmek ·ç,ın 

ıA:rni zamanda, Qllun o 1'ı dnr 
•ir ede· glb' 'rlind.iiğil hava 
•ellerinin kütle halinde be mh 
manla.ı::ının az Ji:urban ır·a.p.tığıuı bi .. 
Bunu i.ar.k<--1m.işsindir. Za.ı_ia.tıu -y<;
kfınunu blliyonız: Çtık azdır. ~:;a.· 

re ~rn ke.ndini salda ve 
tekrar ;muhf:l'O.bc me ltiini nl. 

Geriley l: kmıdini k l'U)! 

sakın in&nma •. 
demeden dü 

Kollannı :uıncsinin boynuna 

nı n .Alisy nunldandı: 

- Ah, b<:'n"m güzel çocµgtun. ~ 
haWki bir a.facanmı. uı, deaı ve oğ
hınu öperek tekrar gUldti. mı o 
Altayı 6perken genç anne 1 üzün ıle 
Yanmdn bulunmr .. ı ıı b ederk ı 
uzaklıırda D l msn v belk de y. -
Jnn bır atid tckrnr kendisllll a:.!lun-

YAZ.AN: M. 8aı1 KABAJ.Ef1 

uhnkkak.. 
- y künte? 
- Aemmıadı usta be! 
~ Y.a.. ••• 

c kttnte idi o? 
- Sana da böyle bir künte at .. 

mı 

- &nt de aşır""ciDladı .. 
1 •• N d olsn ihtiyarllk .. 

-Do 
AUçonun orı sene evelftıl 

dJea hi o, · tıe yerinde kalır mı! 
Deriın.J Mkıya alırdı. 

- Ne diyor.mm UBta 7. 
- l!em vall_ah, hem billfüı manda 

~lt;a ~ 

- /1 •••••• 

- Karn tboy~ bir ltünte attı .. cı. 
ğer çenlrcJc asıJmı_ş gibi talnla Jcal .. 
dı Mi .. aedi. 

lsmnıl 

mı der 

~ .. 

1 

J>Lım) 
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Yarınki maçı hangi 
i ak 

ff er iki 

SABAHTAN SABAHA 

mları ne haldedir 
bulunmuı şart olat·aktır. G:ılatasaray ta
kımında bu ışı goı a-ek elemurılar yok de-

lJdir. Bolaçlk ~ kad.ır gorduf,'Umü:ı. 
Qyuııluda dotma iızerine oyuncu çeknuş 
b fUdbol dür Sa taraCı sen, sol la
ndı dalıcı olan bu takım 1''enerbahçe kar
ş mdıııı muvott k ola~ benzemektedır. 

TlffJ bavadou oynandı&> takdırde san
trafor ve IW\trahar çok muvaffak olmak
tadırlar. 

Qebdasaray tokırnının sıstcmine hiç de 
bemennyen bır suıtenile oynıynn Fener
bahcli!de be lıcn göze çsırpan evvelce tc
vnrus edUmı mırrkezl A\•nıpa tar;udır. 

Slavya ve Spai'Utiian adt>lll kopye edıl
mış olan bu ste nktnn lfll'ıs t>lnıış ol
makla bcml r Fen tb.ıhçt'Cle bunun izleri 
hilA ıörülm tedir. 1''cnerbahçede go-
e batan ba bir hususıyet vanhr kı o 

da büttltı oyuncukırınııı top kontrolü bu
lunmuadır. Ji erbahçe bu ıste adeta bır 
rnekt4tbdır 

.Kaleci Ueı. ı•ldukçıı heterlkslz. olan bek
ler pek aul nı maktu ve haf bt>.klfoiin 

eri cehneıı ıcab etmekı.dır. ı·enerbah

h ttı olan hal lM•kler oyun
ıll ol ıı oyun ulardır. Pek 

ıçl ın bu nokllanlnı tclA-
ve for cdle lMm ber hücuma 

topu yuvarlıyacak 

hl!'!" zam n gön nmek 
ı atemin muvaffak 
ı nasıl karşıl:ı abıle-

Tasarruf Fikri 
(Sat t rafı 1 ıncı sahıfed ) 

ınct cdcb.hr. Yok a ı bt> t ı ti a
sının daıak1ıhı bır z ımanda memur
} rd tı: snrruf du unulmcmekte olsa 
g rcktır. 

ötcd nb<>rı gozt' b tan nrakaın ot 
ınob il rıle ıse b, l u to
Dı b ı ın mcmlek tın za~ıf o-tında 
bır ~ille olduguna . uphc yoktu. Fa -
kat bunların en buyuk masrafı ya -
pılmı olan masraflan:b. S3t.m ~
Dl ları idı. İşletme masra!lan d rede 
kulak kabılindend . lki üç bin li
ralık otomobıllcr yetmiyor gıbı se
kiz, on bin lıra verilmekten çekınil -
ıncmıstir. Maamafıh bu lüks merakı 
biz le \ımumi gıbıdır. l te tnksi rn
bal rı. llıc bir memlekette bizdeki 
kad ı füks taksrlere rnst:.la.nama%. 
Koca p, risde antik&, kankadmı taff
sık r dolru ır. 

Makam otomobillerinin sayısı as -
~ariy" ınince bunların yemlenme ın
d n müte,•cllid biı) ük masr:ıflardan 

d km tulmuş olaca ns ,.e atomo -
b"llerdc en büyük karumz bu olacak 
ve ümid ederiz ki f lide ahvalin 
bi7.e verdiği bu tasaı:ruf d rsinderı 

tabii 'aziyet avdet edince de istifade 
ederiz. 

Ancak ~ ~nce kırmamak 11111'
tıle. Tasaıınlf ~ ae1rte vermeme-

ıidir. Hele tıcaret zihniyeti ılc idare 
edilmek icab eden amme milest;cı:,1.: -
lerınde, böyle hcsabsız bir tasarruf 
kir yerine znrar tcvlid eder. Elek
trik iöaresınin ür dort arabasına ba
zı refiklenmizın tnkıldığını okudUk. 
Şehrin bir koşcsındcki inzayı tami
re ~ecek memw'lann biraz geıg 
kalmasından mUtcvellia zarar, • ibir 
illi otomobilden yapılacak tBılal7nıf • 
elan çok fazla olur. Devlet idarcsin -
deki böyle ticari müesseselerin ta -
sarrufunda büsbütün baSka bir zih -
niyetin hflkım olması zaruridir. 

Dıinyata pirince giderken evdeki 
bulgunlan olmamak lfwnndır. 

Bugünkü fevkalade Yaziyetten 
ba~. Fakat tabit zamanda 
isrıd'a kaçmıyan bir ~idarenin 
bol aarfiyatın tcrbiyetllir tesiri oldu
ğu bile tecrUbe edilmiştir. Bu hal 
ferdleri dah:ı ~ istihsale sevket -
miştir. Şaire llJ lllJBraları söyleten 
belki bu eııdi§8C)ir-ve bu bizim için de 
bir di8tur dlmahdır: 
Çok ..a imdir iilnel kanunu bzpda 
Mazralll 1:s ""yeill niehle g~ 

Bir en•·mci-llkemede 
Taamı.o bel sene lııııldllr evvel, tstan

bulda erabı im8l eden, bu eroinleri Os
manlı llılnka mda Jdft&lamı bir kasada 
saaıfbfn ve kwm lumn AVftlPllllllB eön-

1 f 
denD bır Pbeke yokalanrnJI,~ baD-

ı-.lllİYIİEiııliııillliıılıııi.EiıııŞilllt•j•7f-A-T-· lar n el batısı olan Hıkmet Yln* .a 
ı• lllQMDlişU. 

r 

MECLl8t 

1 
.Bvinbı alt katını eroin fabrikası hali

ne -.n Hikmet ~urek son zamanda ya
k hmnnş, nsl~ bılfimi ceza mahkeme
ıne verilm , dün mevkuf olank muba

kemesi ynpılmıştır. 
Hıkmet, dun ya ı1an muhakernes.inde 

müruru zaman iddia etmiştir. Mütldetu
muml, ıntinmJ 21111lanm ınenuu bat.ala
bilmesi fçın, HfkmeUn, idda edilen suç
tan mahkOın edilmesi icab etlen ~ 
hapis muddctinin bır buçuk misli kadar 
z man ele geçmemesi lAzımgeldilfnl sl!t7· 
Jeıniş. bu iddiaya itiraz etmiştir. 

Mahkeme, müruru zamanı varid ıörme
mi , phidlerın ı; rılarak din1enilmesi 
ıçin muh keıneyi b ka güne baralmuftıı', 

S.tie Dava81 Temyiz Ealldi 

1 vh ne acıt n d "anın bi-
l h cm ndc ncUcıclen
u d ıumu: 'Yu ut Ziya 

n T hir K keb, Hukuk mü
virl t m ııl i a Dni.ş, muhcndıs Neşet 

KnsmıgJI 'c umumi lcitib Sadun Galib 
h kkmda \ azlfcyi süüstim l suçundan 
multt.elff hapiıı kr.ırıırlım veı lldiğiıü w
v lkl gün yazmıştık. 

~lumumi ~yel, tdare meclfal • 
rmn1n vuffeyl ıbm:ılılcn, mavmn .. nı.. 

' murı da sahtck.lrlıktan t~ellll
ni tstemlfti. Kuar bu talebe ~ d
madıgından, muddeiumumıllk, kal'llJ'l 
tem)'iz etmtllh' •• 

Belçika elçimiz 
dün geldi 

---o--
( B:tf tar:ıfı 1 inci sahifede) 

sualler sonnuşlar ve sefır bunların 
hepsine tatminkar cevablar vermiş 

ve telaş edecek hiç bir şey olmadı -
ğım defatla söylemiçtir. Bay Ne -
bil Batı muharrirımize şu beyanat
ta bulunmuştur: 

"- Türkıye hududlanna girdik -
ten sonra beyanatta bulunmağa ~a
l&hiyettar dcğılim. Hariciye Veka -
letinden emır almadan hiç bir husus
da si7.e bcy.rnatta bulunamam. HU -
kiimetın davetı üzerine bu akşam An 
karaya hareket <.-diyorum. Tekrar 
Parise avdet edip etmiypccğımı he
nüz bilmiyorum. Bu cıhet hüldimet
ten alacağım talımata bağlıdır.,, 

Brüksel sefiriınız Nebil Batı Bel
çikanın işgali esnasında talebeleri -
rnizlc lüzumu derccesınde meşgul ol
madığı hakkında gazetelerde çıkan 
yazılar hakkında demiştır ki: 

••- Ben sefir sıf ati le Belçıka hü· 
kfunetinin gittığı yere gıtmek mec -
buriyetındc olduÇ,rumdan hükumeti 
taldben Bclç1kadan ayrıldım. Parıse 
aoele han'ket edışımın sebebi budur. 
Fakat Brüksclde bulunduğum sıra
da miıracaat eden talebclerımizle 

mümkün olduğu kadar meşgul ol • 
dum. Müracaat eden talebelenn ek
serisini pasaport ve vize muamele -
lerini yaptırdım. O esnada bankalar 
kapanmış olduğundan kendilerine 
para yardımı yapmak imkansızdı. 

Hareket ederken Anversden konso
losumuz l!""'cthiyı Brüksele çagırdım 
ve işleri kendisine devrettim. 

Bılhassa kalan talebelerımızc aid 
muamelelerle me gul olmasını bil -
dirdım. Bınacnaleyh alaka gösteril -
memiş değıldır. Ne mümkünse yapıl
mıştu. Ben Parise gelince 34 talebe
mizin Bclçikadan gelmlş olduklarını 
öğrendim. Parisden hareketimden 
bir gün evvel de 4 talebe geldi. Böy
lece Bclçikadan Fransaya geçmiş ta
lebelerimiz 37 yi buldu. Belçikadaki 
bütün talebe mevcudunu daha ne ka
dar talebemiz kaldığını bilmiyorum. 
Çünkü hususi surette tahsillerini 
yapanlaı kC'ndileı ini kaydettirme' -
m;pmıi. BclGikadakilerin vaziyeti 
halılnnda mulumatım yoktur.,, 

Sef ıri kar ılıyanlar arasında olan 
1'Q11D 111a,.n,ıe, t>ldallıça sınirli ve 
m8temalr tir halde sefıre hitab ede
llllc 
"- Xalebelerimizi bırakıp gitme • 

meliydiniz. Onlarla meşgul olmalıy

dınız. 'D.lebeleri toplayıp getirmeliy
diniz. Sefir olmak itibarile biz sizi 
mes'ul tutuyoruz,, dem.i§tiı'. 

lfebil Batı bu sözlere büyük bir 
nezaket "e ciddiyetle izahat ve ce
vab vermiştir. Sefir; Belçikada ka
lan konsolosumuzun or.ula kalan ta
lebe ile mesgul olacağım ve ke:ıdisi
DİD Ankarada bu işi takib edeceğini 
söylemiştir. 

--<>----
Balkan Ekonemi 

Delegelerine 2lyafet 
Belgrad, 7 (A.A.) - Hariciye Na

zın B. Çınçar Markoviç dün akşam 
Balkan Antantı ekcaıomik konseyi -
Din 8 inci toplantunna ıştirak eden 
Rumen ve Yunan delegeleri şerefine 
bir akşam ziyafeti vermiştir. 

Rumanpda mUthit 
Y-Omurlar 

.. Pi. 7 (A.A.) - D. N. B. a
,... bildiriyor: 

TUfanı andıran yağmurlar Ruman 
yanın muhtelif kısımlannda tuğyan· 
ı..a eellab ohaut&ur. KikJDk 'V.allıli· 
de vaziyet hilhassa vahimdir. Bir • 
çdk köyler su altında buhmmakta
cbr. 1,... taehni -.11 

Belgrad, 1 (A..A.) - D. "N. "B. 
bildiriyor: 
Twıa nehrinin ve ..bu neme abla 

sulann 'feyeıam devam et:mılılDMdir. 
le üzeri 1Jelgld civtmnaa sulann iP
tifaı, normal irtifadan yukarı bel 
metre 56 santimetre bir faz)alit 

kaydetmiştir. 

Y~ su altında kalan 
bölgelerinde vazi,> et ciddileşmekte

clir. 

Narveolilerill .muvaftakıiyefi 
Norveç'te bir mahal, 1 (A.A.) -

)tQl"V.eç yüksek kumanda.Dlığuwı 

tellliji: 
ttuıd15ritnla ee&1m--_d1 _lllmllilK ıa.-

1 7 re 

Milli Piyangoda ( "~'· kaza 
l<ClZClll"Jllclr "--.. .. -. ..... J. .................... ını •. ·Y--•m•e•kt·u~bu--e•vd•en-.•u•ld•u•ı .... .-ya 

--o---
100.00Q Lira Ka7.aaan 

9559 
20.000 Lira Kazanaa 

32801 
15.900 Ura Kmn!lll 

45359 
10.000 Ura 'Kaıuman 

8607 

lô507 22523 .32997 12367 39743 
Son üç rakamı 646 ile ruhayet. bu· 

lan 50 bilet 1008 lir~ son iki raka
mı 60 ıle nihayet bulan 500 bilet 60 
liradır. 

s.. iki rakama 3G ile ~et bu1aa 
500 bilet 40 lira 

Son raa.- 9 ile llilaafeıt bulaa 
5000 bilet 10 lira 

Bazı biletler ıkramiyeıım tama -
mıruA, Jll8ıf biletler ikr.amiyenin ya
ı ı ını, 5 te 1 biletler ikr :.ımiyenin 5 te 
ı mi, 10 da 1 biletler de ikr.a:miyenin 
10 du. 1 ınt alır. 

Bu keşıdede bır bılet ytiz bm, bir 
bilet yırmı bin, bır bilet on bcs bın, 
bır bılet on bin, beş balet beşer bıtı, 
ilci bilet biner, beş yüz bilet altmı -
şar, 500 bılet kırkar, beş bin bilette 
onar fıra ıkr,ınnye ka.ı.aıımı. tır. 

isveçte yakalanan 
paraşütçüler 

SOOıkholm, 7 (A A.J - 3 pı) de 
ve 1 avcı paraşUtist tsvcc: hududun
da tevkif olunarak cnlenıe <'dtlm · 
tır. Hududa 30 kılomdrelık bir 
saf~e bulunan ·rornctraes'de o• le
den sonra tra va tchlıkesı ı. ı etı 'e
nlmıştir. 

Diğer cıl:etten 3 ecnebi t Y'J, ı e i 
Boh ·laen eyaleti üzerimi n u mu -
tur. Tayyare difi batı:ıry. larının a
teş etmesi üzerıne bunl d. n ıkı 

dem;·p doğru uzaklasmış fak. t iı un 
cUsiı alevler içinde yere dtl mü tiır. 
Bu tayyarenin müretteb tı komür 
haline gıe'mitJÜr. 

Mühim bir layiha 
(9aıtarafı 1 Jncı sahfed) 

müesseselerde daımi 'cya mu ak -
kat ınualüftKik y Dlardu yüksek 

taluıil ~ ,..,,. - ~ tahsil 
görenlerin meslekt lrilıgilennı arttır-
mak maksadile kumlan mekteb ve 
muesseaelerdc muallimlik yapanlara 
beher ders saati için -on lirayı ve 1 
lise veya orta derecede bulwıaa ve
ya nıadetf l9İr tablll ic:itl kunMD 
ınekteb ve n •ti ı 11 eler-de mualhm -
lik yapanlara da ders saati ıçin beş 
lir&yı geçmemek ü1.e00 allkalı V eki.
letlerde tesmt edYecek mikcia.rda 
~ maaş veya ücret kU' 
Şlhklannean tedris ücreti venlebi
lir. 

.Avukatlık .ka.Dununa tevfikan avu 
.ı.t veya dava veki.leti rubsa.tlaaaae
a -=-1 

..... nı..laml, r+ntra
me tarihilMk!ın itftmoell a'Nkatl.,. 
"her Uç ve dava vekiDerinin her dört 
aenelik serbest avukatlık müddetle
ri igin bir terli derecesi he&U edil
mek suretile dahil olal:mecelderıia .. 
wkatlık der.eceleri tesbıt olwıar. 

De.vlet Dmizyollln ve limanları 
teşkilatına alınacak kaptaa w gııemi 

makinistlerinin ücretlennin taymle
rinde bunlann resmi ve lnıamıi mü
e.eselel'de hakiki ve hükmi şahıs
lar rentt-• a)llli illerde gagea ltir,. 
met müddetlerinin tahsillerine göre 
beher üç veya dört senesi için bir 
terfi :le: ·.:esi hesab edflmek suretile 
dahil olabileeekleri dereoeler tesbit 
edinr. 

Dereceleri indirilen ücretli memur 
lardan 1 eyllil 1939 tarihinde müs -
tahdem olup da a858 ayıla k._ 
ahkamına göre yapılan intibak ne-
ticesinde iteretleri -ve dereceleri -
bit edilmig olanlara mezkUr kanun 
hükmüne göre verilmekte olan üc
mt mikdan daha yüksek derecede 
~ tmfi ediaciye kadar 
mUktel!ıeb bttk 0181'8.k verilir. 

Daimi ücretli kadrolara aid ihti-
888 mevkileri kanunla tesbit edilin
ceye kadar bu kanuna bağlı CPdvcl
de yazıh kadrolar iQindck i ilrtiBas 
mevkileri 1cra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunur. 

Rhyill Paşamn Meua 
11M' i)W 

• Bua seferi ema&ıDda Clıidde vefat 
.a.ı Jrılllıur Tiltk a.m.iral~ Hl
.,. p 1 'D JlaDJ'9lla bul~~ 
4an kemDdAl!l"I kakbrQarak lstanbala ıe
tirilmiatlr. Belediye bunlarm ır>mülml8i 
tıotn llrilnasib bir 7f!r aramaldaılır. 

ev-
1e onra geleu adam .. 

ten diyen muke&bele 

ı ıyctındc.ıı kurtUlduktan ııon 
ve sari lAf o~ 

uzel, yatmz IJir par• 

n bır • cta ıle ce\ b \erdi. 
ın t ı n tesıTlı ale leri 

• • • 
Hak k t o t en m bop 1,"\lanadı. Sabab 

t dorde gelıy rdu. KaplUl büyuk bir 
ırdadı. Soru:a ar.ısından bır 

ı ınudü. Daha sonra a
~ının ucuna basarak oday girdi. 
Yıne aynı dıkkntıe kapıyı kapadı. Ben u
;yuyomıuş ı bt yapıyor, fakat kirptklen
mm ar dan onu seyrediyordum . .Pen
cere di deki iskemleye oturdu. Ştmdı 
ba a bak rdu. Bu bakışta.. ne bıle-
Y1111 banı ba b l:ilCaklık vardı. 8ea 
bır an kıp ro d . Bunun ü&erıne kalk-
tı, ellPel dışarı çaktı. 

Ben de de tabii ı c uyku, ne de bır şey 
k kit. Bu u r 1, uzun bQylu, sıyah goz-
1 d un )Orrt m. Evet şüphe _yok
tu ki beni St'\ ı;> ordu. 

Aradan ne kadar geçti btlmem. YB\'af 
yavaş u,;en gırdı. Elbiseleri 7ei'terıne ko
yarken ben gozlcriml açtım. Snrannıştı, 

Göl ü heyec nla inip kalkıyordu. Kı.za• 

rarak: 
- F.lbisele iniz! ütulemıştim. 
- Te,$ekkbr cdcı m. Demek ı:ı her za-

man od, na düzelten, çiçek koyan, kttab
ların ı t tıb eden s11.diniz. 

O munı b hareketle baf&lll ag.a (e· 

k lktını. Elimle çe-

~ b. • 
- Ktz Ze ra nl'redesm? Gel b r kah

w Pi ır. 
Eliınderı urtuldu. Kapıdan bır peri 

libi ldu. 
Yıne yalnız kalmıttan. O ıttn akpma 

Jtadar Jıı:eh enln bir köşesinde ro nan o
k• I 

Ertesi aabah mektebe giderken bir kA· ı 
iMi yaılmı. 4'Slzl ~ KoııupDak 
istiyor-.. Müsaid bir :ıawuua•ızda bMa 
SAat "eriniz. Ve kaltdı yastığın attma 
lloyarak evden çıkbm. 
ıArbk nasıl .... ~ '* ı.en bl-. 

ub&ar bu i ı dUJ"du ı e' _ 
• • • 

l Be\ y rum 
dar a ır ı ni bilmi,yorum. N hay 
ışte tama10 bir hafta evı: el bu gece Ka
pım yıne ayni dikkatle a d \ e 
bir t>erı • urolmesı1e oerl .Ordi Eller 
eUertmi&i dudaldanmu:, ckı<Mıkd ı 

buldu ve baha kadar aynı y tak 
ld.leı 1 "t'Çl dık. 

••• 

Rum an yanın 
• • 
ıaşesı 

Bükreş. 7 (A.A.~ - Milli lktısad 
Nazın B. Cancicov, Rumanyarua ia
şesı hakkı d·l ahnan başlıca tedbir
len mevzuu bahsederek, bu nezaret& 
ilcı te kkul daha ıla' e edileceğini 
beyan ctıni tir. '.Bütün nezaretlcnn 
ek pc lcnııd müteşekkil bir konlis 
yon, Rumanyamn iHUhulitı i&till
lakı .: bun nn sureti t.eYzii k
kı da t k ıf r ;) p cak, ve · d 
ilı hır , bu teklifleri t kık 

ederek kabul edilebileoeider neaııe

90LDA1'1t SACA: 
1 - Bır g dil eldesi. 
2 - Bır ı - T:ıbii. 
3 - Atlar yer - Boyu d l. 
4 - Hnd 

•• 5-U 

eker. 

B yük 
bu ::5-

ız. 

ıra. 
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Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima. 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı ımnsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

Te yağsız ola.n tüp ve 
vamları vardır. 

ANAPIVOJEN ., 
Dr. Ihsan Sami 1 

tstreptokok, !stafilokok, pnömokok, 
koU, piyosiyaniklerin yaptığı çıban, 

yara, akıntl ve cild hastalıklarına 

karşı çok tesirli taze aşıdır. ~ 

--Dr. Ihsan Sami _ _. 
BAKTERiYOLOJi 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlilfıtı, Frengi noktni 
na.zarından (Ves::erınan ve Kahn tc
::unüllerl) kan kilr<>yvalı t~yılması, ti
to ve sıtma hastahklan te~hisi, idrar, 
oolgam ce:r:ıhat, lmzur~t ve su t<llıli

ltıb, 'Oltra mikroskopi, hususi aşılar 

lstibzart, kanda üre, ~eker, klorür, kol
lcstcrin mikd:ırlannın tayini. Divan-

yolu No. 11.3. Tel: 20981 

8ultanahmed OçUncü Sulh Hukı.tk 

Mahkeme.inden: 
Tnhir ve Mehmed Cafer ve Zebra Vt? 

Mak.bulenin ş::ıyian ·ve m~tc:-ekm mut:ı
a;,ımf oklutiai-ı Kü_çük Ayasofyada Katib 
Sinan sokağında eski 13 ve yeni 15 ka
~ı ve 143 pd!ta ve 31 parsel numaralı 
bir bab hanenin izalci şüyuu zımnında 
füruhtu tekarrur ederek müuıyedeye vaz 
olunm~tur. 

Heyeti umumlyesinin kıymeti muham
mencsi 400 dort yfü: liradır. Birinci açık 
arttırmas: 10/7 /940 tarihine müsad.i.t ç:ır
f'!mba günO saat ondan on ikiye kadar 
icra kılınacaktır. Kıymeti muhammenesi
nin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdir
de o gün ihalci katiycsi yapılacaı.tır. 

Bulmadığı takdirde en son arttıranın ta
ahhüdü baki kulmak iızcre on b~ gün 
müddetle tcmdid edilerek ikinci açık ert
tırm:m 25/7/94tl t.nrlhlnc musadi! per -
şcmbe günü saat ond:ın on ikiye kadar 
icrn kılınacak ve o gün en çok arttırana 
ihale edilecektir. 

ipotek sahibi alncaklılarla diger ala -
k:ıd;ırl:ırın işbu gayri menkul üzerindeki 
h:ıklannı hususile !:ıiz ve masrafa dniı· 

olan iddialarını evrakı müsbitelerilc yirmi 
gün içinde biidırmeleri 15zımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillerilc sabit ol -
rnndıkça satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalacaklardır. 

Müterakim \'ergiler hissedarlara ve del
Ialiye ve yirmi senelik t.wiz bedeli ve 
ihale pulu ve tapu rnasra!l::ırı müşteriye 
niddir. 

.Arttırma şartnamesi i~bu il.an tarihin
den itibaren mahkeme divanhanesine 
talik kılınmıştır. Talib olanların kıyme
ti muhammencsinin yuzclc yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesini 'hamilen o gun 
ve saatte İstanbul Suıtnn:ıhmedde tapu 
bin:ı.sının alt kntında dairci mahsusasın
da Sultanahnıcd O~Uncü Sulh Hukuk 
mahkemesi başkitab<:tlne 940/21 numara 
ile müracaatları il5n olunur. 

== 

Bayanfarrmızm gizli tuvaletlerinde kullanaca§ı gayet 
sıhhı, ufak, yumuşak ldet bezleridir. 

ı ·Her yerde FEMiL ve BAGLARINI arayınız· 

1 Devlet Demiryolları İlcinları 1 
Muhammen bcdeli 1820 lira olan (ijOO tıded So!it du:; 17/6/940 pazartesi günü 

saat Cl l.30) on bir bi.lçukta Hnydarva~ada Gar bliıası dshilindeki komisyon tnra.Cm
dan açık l"ksiltme usulllc satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 136 lira 50 
kı.u·uşluk nıuvakkrıt teminat \'e kamımın 1.4.yiıı ettigi 'csaıkle birlıkte eksilt.nıe gfuıU 
saatine kadar ko11Us;,; on:ı müracantl:ırı l~zıındır. 

Bu i:;e aid sartnamclcı: komisyondan par.lEıZ olarak dağıtılmnkt:ıdır. (4747) 

Ankara P. T. T. Levazım 
müdürlüğünden 

1 - Tanhhudün ademi i!asındı:ın dolavı cl00.000, yüz bin aded talik halkası 
&\·ık eksiltmeye çıkanlını~tır. 

2 - Muhammen bedel «3000> uç hın, muvakkat teminat «225• iki yüz yirmi beş 
lira olup eksiltmesi 24 Tcınr.ıuz 940 çar~;ımba gıinü saat eli> de Anlı:ar.ada Evkaf 
apruimanının üçuncu kapısından girilen birint'l kal.ıııdaki P. T, T. satın alına komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - J~tckUler nıu-..akkal teıniııcıt makbuz ve banka teminat mektubile 1 anu11t 
\ csikal:mnı hfutıilen mt::.ık(ır gun \'C saatle o komisyona murncaat edeceklerdir. 

4 Şal'lnaıncler, Ank;:rada P. T, T. levazım, ist;.ınbulda Valde hanında ikinci 
k.ıtt:ı P. T. T. levazım ayniyat şube mlıdUrlUklcrinden bedelsiz olarak verilir. 

(2711) (4724) 

lstanbul Elektrik Tramvay va Tünal işletmeleri 
umum müdürlüğünden 

Aid oldugu iş Pazarlık ve zarfların 
açılma Muvakkat teminat 
tarihi iaati Lira 

22o0 lıra nıulınınmcn bedel-
lı 750000 <:uru! tugl:m imall 18/6/940 15 
l ::ıded dııel motoru 20/7 /940 10 
69 ••ded ot.ım::.tık komple 
yagh cnterrüpt.ör He 390 
nded muhtelif 'kesici \ e 

165.-
39\1.-

Eksiltme 
§ekli 

Pazarlık 

Kapalı mek
tupla fiyat is
temek 

teferruatı 10/7 /940 .15 3700.- ) > > 
ldarenin Şişli ve Salıpazarı 
amb::ıı·larına tc::l'im e<.lılınck 

üzere 200 ton Zonguldak 
, .. 

250 ton kok 50 ton kok tozu 21/6/940 15 650.- > > ~ 

1 - P:ızarlık ve ilıaleler yukarıd::ı ı:österilen gün Ye saatlerde idarenin Met.ro 
han bın:ı.sımn 5 ınci kahndn toplanae'llk .komısyonda yapılacaktır. 

2 - Her dört ~~e aıtl ~'artnameler Levazım müdürhiglınden parasız tedm·Hı: edi
lebi.llr. 

3 - Pazarlık için istekli ol:lnların kamuıi vesika ve muvokkat teminatlarile ilfın 

edllen ı:ün ve saatlerde komisyonda hazı.r bulımmaları, l:aralı mektupla fiyat istiyen- 1 

ler ıçin de zarfların açılma gümlne kadar tel:lif ve tPminaUarın idareye tevdi edilme- '. 
si !Uzumu iUııı olunur. c465b 

Konya Asliye Hukuk Hfıkımliıijlnden: 

Konynda Mecidiye zade AI.it vekili n
yukat Hulki Kurakullc t;ırafındaıı Anka
radtt Ziraat B~nka.cıı buğday şub&i mc
murl:ı.ruıdan ZiyO. \'C Çutııkada a'-'keıi / 
~utıcsi muhasib mcsulliığüııdP. ba;;;kiltıl.ı 

Rıfat oğl:.ı Halil Hılnı i 'e Konyadn De
ii;ıı.cnci O.mwrı oğlu Ahmed Hamdi kn
rısı Hatice ve Ali Haydar alcyhlcrıne: 

milvekklll ıle ınuddeaalcyhlcr ::ırasınd:ı 

oı du ia~esine il.asını lcahhüd ettikleri et, 
bedeline mukabil aldıkları avanstan mü
tebaki bor~ları hakkında h:ızınc tarafın

dan gerek milvekkili \'C gerek müddetı
aleyhler aleyhine hükilm istıh:;al oluna
rak kefaleti milteselslle hasebile yalnız 

muvckk.ilindcJ1 asıl borç ve ucreti veka
let vesaire ohırak 11532 lıra 12 kuruş 

tahsil edilmiş olduğundan bundan müvek
kili hissesine dl.işen 2506 llı'u 42 kuruşun 
tcnzılllc mütebaki 9225 lira 70 kuruş 
% 9 !:ıizile birlikte tahsılinc karar '\'eril
mesi hakkında açılan davnnın badelııa

kız cari muhakemesinde: muddeaaley -
lerden Halil Hılminın ikametgahı meçhul 
ol<luguıulan temyiz illum sureli kendisine 
iltlnen tebliğ edilmiş ve tashJhi karar ta
lebirı<le bulunulmadıgından muhakeme 
21/6/940 cuma günü saat 9 za bırakılmış 
oldubrundan mczkür gün ve saatte bizuıt 
bulunmanız veya musaddak bir \ekil 
gondermeniz :ıksi takdirde gıyabınızda 

Fatıh Sulh ikinci Hukuk H~kimllgln· 

den: 
Sııleyman Kf.ni ve Hacer, Fatih Iloc::ı 

Üveys mahallesi eski cami, yeni kapı Na
ibi, sokak 27 sayıd:ı, 

Rclıa Bels ... ıun mahkemenin 40/353 sa
yılı cvra.kile hlssedar olduğunuz eski Ali
paşa, Hoca Ü'H')S nıahaııe~i, Kireçhane 
sokak atik 24, 26 16, 18, 20, 22, 24 cE.'<lid • 
emlak numnralı Hor .. ancı gedif!!nden 
ınünkalib arsanın iznlci fıüyuu h~kkında 

dığer hissedarlarla lıirlikte her ikiniz alcy 
hine açılan dav&nın ılanen yapılan 1.cbli
gafa rağmen bulunmadığınız muayyen 
duruşmada bittaleb gıyabınızda davaya 
b:ık1ldı. Zaptı sabık okundu. Tapudan te
davlil kaydi geldi. 20 Haziran 940 pcr
iembc saat onda mahallinde gayri men
kulün keşfi yapılacaktır. Neticede ehlivu
kuftan alınacak rapora göre nihai llüküm 
verilecektir. Müddetinde dilekçe ile defi
lerinlzi mahkemeye bildlrnıediğiniz tak
dirde vakıaları kabul elmiş sayılacaksınız, 
Muhakemenin muallak olduğu 26 ha:z.i
ran 940 çarsamba saat on buçukta du -
ruşmaya gelmeniz için işbu muameleli 
gıy:ıb kararı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere on betı gün müddetle bermu
cibi karar uaıı olunur~ 

muhukemenin icrı:ı edik•·cgi dnvetname
nin tebliği rnal:;:mına kainı olmak üzere 
ıl.in olunur. 

GEİ.INCIK SİGARASI (:Il(Tt ·· 
' Eıt .;aşkDl..-•lert de d ahil oı.iiıa ha~dc heı· ~!.~"toton 

·ı ..-•lc::lml memnun etmek azmınoa bulunan 
ır~- ... . 

iNHİSARLAR IDARES .. I . _ 
1 _-;.. a--rze"tlği ""'" ve u~uz GELiNCiK siğarasıte, ' 

it• kerre P Y-- • " ~~ · d ba 
ıeımı tatlı ve keladll_~~makla beraller me,•cua nevllerden a . 1 

- - · ln~e bir siğara arayan tir• 
1akl zD~resini tatmine ça" 
llşmıştır. 

Bu evsai, bilhassa ba
yanlar aarailn ... da'! araoıleı, 
dığı if;in GELiNCiK, ayol 
.. 111anda onlarında siğa• 
rası oıacaktar. 

lstanbul Gümrükleri Bıışmüdürlüğünden · 

(Satış müdürlüğünde kapah zarf usulile sahipsiz eşya satışı) 
1~ günü: 10/6/940 

fA. K. N. Marka No. 

ti7a1 J s 5751 

'<i4 5775 

6735 

4105 

1.) 

AMC 
AUNO 

VAZ 

ihale gilnü; 12/0/940 
6774 LKAR 

MN 
6721 MUN 

4174/B 
1/5 

354/60 
364 

100/5 

3032/48 

Mlkdarı 

Ki. Gr. 

§203 OQO 

ı()5'7 000 

1442 000 

1070 300 

4253 500 

D eğeri 

LI. Kr. 

11987 17 

51037 65 

1~338 50 

8505 25 

10913 00 

Pey Akçeııi Eşyanın cinsi 

LI. l';r. 

900 00 K:ısarlı pamuk mensucat 

3802 00 İpekli pamt:ı'!rnr nıeru."Ucat 

1160 60 !pek çiıgili pamuk mensucat 

638 00 Boyalı ve i~eıneli pamuk men-
sucat ( % 25 den az ipeği havi} 

818 &O İpligi boyalı pamuk mensucat 
,(% 25 den az sun'i ipeği havi}. 

Ynk:ırıda m:ırk:ı, numara, değeri, mikd::m 'e cinsleri y:ız.ı.lı ~ya \lii..t:ıerinde yazılı günlerde 1549 No. lu kanun mucibince ve 
2490 sayılı kanunda y:ızılı hükümler dalrcsindt: ve kapalı uırr US".J;Jle ~irkecide R~rtdiye caddesinde Halı antreposu dahilindeki 
Gümrük satış müd ·.rluğıindc satılacaktır. 

Şartn:ımeler ı:.r.ılnn müdurlü.k~en her gün parasız alınabilir. lsteklilerin ~ya:ım hizasında gösterilen pey akçesini ihale 
günlcrınde öğleden evvel vezneye yntırmaları şarttır, h;teklilerin tekili .nektulılarill! birlikte pey akçesi makbuzlarını ve 2490 sayılı 
kanunca yazılı vcsik:ılarını zarlliıra koyarak ihale gunlcrınde Eaat 12 den ev\·eı .Müdilr!njie makbuz mukabilinde vermeleri la
zımd:r. Teklif mektublnnnıu şartnamede ayrıl:ın yerlcıe y:ıııL·nuı r.:ıecburidir. Z::;rflar ilı<ı.lc güuü saat l:l de satış salonunda 
:açılacaktır. ( 4344) 

1 İstanbul V akıllar Müdürlüğü iı3nları 
Semti ve maha lleal Cadde veya 9elı;aia No. ıu Cinsi 

M uhammen ;ıytı(jı 

Lira Kr. 

Bahçekapıda 4 üncü Vakı.f hanın 1 ind 34 

Küçükpazar, Hoca 
Hayreddin 
Ayasofya, Alemdar 
Çarşamba, Beycegiz 
Çarşıda, Çuhaeıhan 

Cibali, Haraççı Ka
ra Mebmed 
Bahkpazar 

katında ,. 

f 
Sebzeciler , ' 153 
Çatalçeşme ; 15 
Fethiye : 5 
üst katta ,, • 69 ! 
Uakübi ~ 19,97 
Hasır !skelesl 1. / , __ / 

Oda 

Dilkkiın 

Oda Ye dlikk~ 
Dükkan 
Oda 

> 
Arn:ıvt.tl.öyu pazar ka
yıgı iskelesi 

Müddeti icar: Tesliınl tarihinden MI 9elesi Mayıs :;onuna 1'..adar. 
Bahçekapıda Yeni Vakie hanı zemill bt 5 Mağaza 

Mliddeti icar; Tesliı:r.i tarlh.inclea 9D 9BK!Gi mayıs sooun:ı kadar. 

25 00 

l!J 25 
5 00 
4 25 
3 00 

l 50 
25 00 

120 00 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya wırilmek ilzc.re arttırmaları uzablmıştır, ihale
leri 12/Hazir:ın/940 ç:ırşamba giinü aııt 15 tedir. tstekl~er Çemberlitaşta İstanbul Va-
1<ıClar Başmildürlliı:iinde Va kır Ak:ırtar b l~!fllne mi.iracnatları. ( 4743) 

MAZON MEYVA TUZU inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı 

' 

An karada 

AKBA 
Kitapcvi - Kağıdcıhk - Türkı;e 

\'e yabancı dil gazete, mecmua, 
kitap, sip:.:-işicrini f>n doğru ya
pan bir yer ı:r. Eri.k:ı ve ideal 
yazı makineleı;i satış yeridir. 

Telefon : 3277 
......... ~Z~A~~~ ............ . 

Elektrik idaresinden :ı;ı;ı::ş olduı;urrı·) 
şahsa m:.ıhsus hü .. ·iyct vıırak:ıını kn:;bet-· 
tim. Yenisini çıkar:ıt•agımd;;.n eskisJıuıı 

hiikmü yoktur. İ 
Elektrik 1 da resinde montör l 

Sicil No. 11: 9452 Şükrü Ç~ 

Sahibi: Alımed Cema.leddin Saraoow u 
Neşıiyat Müdürü: MACİD ('F.TL.._,

Basıldığı yer: (Ytıni Sabah) Matbaası 

ve 
ve 

B 1zukluğunda, 
Vanmalarında Barsak Tembelliğinde, Mide Ekşilik 

"!!llnivetle kuttarulabilir. MiDE ve BABSAKLAJU temizler, alıştırmaz ve yormaz MAZON isim ve HOROZ mark~.sına dikkat. . . . Müferrih ve Midevidir 


