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SON HAVADiSLER 

lngtlt.ereye yapılan ha,·a hücumlarının teksif cdildJği mahalleri gö9t.erlr harita... -

Şiddetli hava 
muharebeleri 

Alriıa·n 

tayyareleri 
balon 

barajlarına 
hücum elti 
7 5. tayyare daha 

düşürüldü 
J...ondra, l..I (A· A·) - Hava ve 

anavatan emniyeti nezaretleri ta· 
rafından bu sabah neşredilen teb· 
liğde §Öyle denilmektedir: 

Dün cereyan eden dikkate layık 
muharebeler hakkında alman tam 
ve kat'i raporlar, dlijürüldüğti 
muhakkak olarak bilinen düşman 
tayy~resi adedinin 78 olduğunu 
gôatermcktedir· Avcılarımızdan 13 
ü kaybedilmi§sc de pilotlardan 1 O ı 
sa~dır. Bunlardan tiçü yaralıdır· 

lngiliz kuwcUerinin diğer ikt 
hava meydanında daha evvel ilan 
edilen ölillcrdcn başka bom):ıala

(Denmı 4 üncüde) 

· lt~iya;i~ın iddialarına l 
· • reğmen ı 

. ı 

· ·ingiltere 
Şap 1 

denizine 1 
hakim 1 

Hiç bir hasara 
uğramadan 

Binlerce ton emtia 
naklediliyor 

Londra, 14 (A· A.) - İtalyan· 
ların radyolardaki iddialarına rağ
men, Şap denizindeki İngiliz kon· 
trolunun :müessiriyeti, Daily Tele· 
graph gazetesi muhabirinin· bir se
yahati esna.smda vermiş olduğu 
malCıjıat ispat etmektedir. Aden. 
den çektiği bir telgrafta muhabir 
şunları yazmaktadır: 

. ''Sulh zamanındaki dört ouçuk 
8'ıne mukabil bir nakliye kafilesi
nip buraya dokuz günde ''asıl ola
bilmesi, bahriye ve havıı kmrveUe
rinin sayesinde binlerce ton emti· 
ıarlm Şap Denizinden Hint Okya· 
ııu.cıuna her gün hasara uğramak· 
' .' • (De\'&Jl!I 4 üncüde) 

Bir kadın sokak . . 

.. orta•••da 
teca,ıze _ ağ,alb 

1 • • 

Düzine ile zehir paketleri taŞiyan 
iki ·eroinci de yakalandı 

Dlln ~am Tozkoparanda bir Udi· Uzun mUddl!tlenberl Tophane ve 
ae olmuş, geç va.ldt yok111tan geı;:mek· ı Beyoğlu clvarındA eroin satıcılığı 
te olan Dilber 1.:mılnd' blr kadın meç· yapbğ't haber alınan Ramiz oğl!J NI· 
bf.11 bir şabsm birdenbire t.ıuırruzuna. yazi lle arkadqı Aranoıı oğlu Ohan· 
uğramıotır. Kadının fü-:erine aWan netı oUn ıcce ııaat 22 dP. Yen!ieh!nle 
meı;:hf.11 şahu derhal el!ııdekl ı;:ant.a· memurlar tarafından er9in satarken 
Yt ya.kalam11 ve &lıp kaçm&k ı.atemlo· cUrmUme§but halindt; yııkat,ıı.nmıılar· 
Ur. dır. Niyazlnln Uzerinde 12 ktlı;:Uk pa· 

Fakat kadın ı,;antumı 111kı ıııkı ket \•P. iki hUyUk paket eroln bulun· 
tuttuğundan iklai araıımda bir mUca· mu~ ve ayrıca bula§ıkl( bıı;aklar çık• 
dele olmuş ve bu aırada kad.mm ter- mıııtır. 
)'adına ko~up.n memurlar He.Jit ls· 
mlnde olan bu şahsı yakalamı,:lardır. 
Halit bu sabah cUnnUme..§hut mahke· 
mulne vcrUmiıUr. 

Niyazi eroinleri Çem~rlit~t.a A· 
rap Tıhıinden aldığını ı!lylemiı Tah· 
ı!ıı de yakal&nmtftu. 

' 

Fransada 
karışıkhklar 

Tul uzda 
Barikatlar 
yapıldı 

Lôndra, 14 (A· ·A) - Baldcn 
v~rilen haberlere göre , işgal edi· 
mıyen Fransız topraklarından bazı
lanndıı: karııııklıklar çıkmıştır. Me
seli Tuluzda nümayişçilerin gir • 
mesinc m.Ani olmak için otellerin 
önüpc barikatlar yapılllllltır. 

1 

Japon hariciye kadro-
sunda değişiklik 

Tokyo, 14 (a. a.) - Domei a· 
jansına nazaran yeni hariciye 
nazırı Matsuokan myapması 
Iı'izımgeldiği diplomatik tadilat 
dolayışiylc, yakında diple>matik 
vazifelerde büyük tadilat kay· 
ıiedilecektir. 

iki nakliye tayyaresi 
çarpıştı 

Bern, 11 (a . a:.) - Ordu er- · 
kanı harbiyesi tebliğ ediyor: 

Salı günü Emcnsbruk civarın
da iki talim tayyaresi çarpışmış 
ve yere düşerek parçalanmıştır. 
Pilotlardan biri ölmüş. diğeri a
ğır surette yaralanmıştll'. Pilot· 
tarın ikisi de teğmen rütbesinde 
dir. 

Büyük ve küçük 
ihtikar! 

• 1 HTiKr\R ,.ar mı, yok mn '!' 
Ru buı:ün l'=ln bir ınal ol· 

maktan çıld.ı· \'artığında ~üphc ol. 
81\ ihtikarla. miicadt'leye neden Jü
T.Um görül8ün ! 
Şu da muhakkak ki ihtikar bti· 

yük lbtiyaçlartla aranırken küçük 
\C gi.ize ı:arpnuyanlan da ihmal 
edilmemelidir. 

:\fescta !bahçclcme satılan ~
rc:r.lerdf', fıstıklarıla 'c saire<Je ... 

l'ıllanmış lıııtrldarm taze dire 
l 50 gramını ı;; kuru:ta ~atmak 
la. demiri bUmeın kaç kunışa sat· 
mak ua.sında ne (ark \'ardır'!' 
İhtikln bUyUk , .e küçUk diye 

tunlfiendlrmck mllmkUn nlabllir 
uü! :;:ı;ı 

KURUŞ 

lLAN 1ŞLER1: Tel. 20335 

Yabancı garsonlar meselesi 

"Lokanta,, larda 
çalışacaklar "gazi· 
no,, /arda yasal~ 

Emniyet müdürü Muzaffer Akalın ve müddeiu
mumi Hikmet Onat vaziyeti izah ediyorlar 

Fakat hem lokanta ve hem gazino olan 
mü~sseselerde ne yapılacağı belli değil 

T&kaiuı beledly• ga.zlnosu ile Yeni 
yolcu u.lonu lol<ıntaamda ecnebt gar 
aorılar çalıştınlmaııı Uzerlne yerll gar· 
aonlarm cf'mlyellerl v8SJtuıUe hare· 
kete geçerek tUrazlarda bulundukları, 
kllçllk aa.naUarı TUrk vatandaelannn 
tahsis eden 2007 numaralı kanun mu· 
clbince ecnebilerin işten menedilme· 
lerlı;ıl 1stcdlklerl ma\fımdur. 

Dün bir gazete, İstanbul Emniyet 
mUdUrilne atfen, bu kanunun lokanta 

ve gazlnol:ırda. garııonluğU Türk \'8• 

tiindıı§lartna tıthsla edilen işler aragı· 
na. ithal elmedl(:!ııl ya.7.mış, biz de ka· 
nunun gazino garsonTuj?tınıı Türklere 
talla~ t1den sarih maddesine l~t 

etmiştik. 

, DUn emniyet mtldUrU .Muzaffer Ak· 
alından bir mektup aldık. Bundan em· 
niyet mUdUrUmUzUn sözler!ııln o gaz.e· 
tenin muharriri tarafından yıınlıf n.ıik 

(Devamı 4 iincüde) 

__ Arn~vutl~k. ı:-;;,g;u~-,.-;·-
hadısesı genışhyor i adalarına 

8000 1 taarruz . ı Dakika başına bir 
Arnavut ısyan Alman tayyareıi 

Atin~~~İ,!!~~ktul jsu sab!~'~~~·:~;;izinde 
Davut hoca hakkında ı'ingiliz-Alman 

bir tebliğ neşretti 1 denı·z 
Londra, l3 CA·A.·) - lngUfa 

:radyoeu blldki}'or: 
seılnikten alman habere ı:öre kUV''etlerı· İtalyan askcrf makamatı Arnavut~ I :Y ı 

ların isyanını tenkil etmekle meş· 1 çarpıştı 
gul bulunmaktadır· 

Eksçang Tclegram ajanama na. j 1 
uran 5000 Arnavut şimali Ama- I Hitler 15 ağustosta 
vutlukt.a 3000 kişi de kral Zogo. Londrada olamıyacakı 
nun doğduğu yer olan Mati'nin 
civarında. tahaşşüt etmiş bulun -
maktadır. 

Şimdiye kadar İtalyan ve Ama. 
vutların çarpt5mnlıırından mlitc · 
vellit, İlalyanlar tar:ıfınd::ı olü ve 
yaralı 4 kişi kayc'!ooUmietır· 

(Devaım 4 üncüde) 

Nankin hUkOmeti 
Amerikan kıtalarının 

Çinden 
çekilmesini 

Löndrs, 14 (A· A·) - Londra. 
gazeteleri İngiltere muharebesinin 
başladığını yazmakta müttefik bu· 
lunuyorlar. İngiliz hava kuvvetleri 
t.arafmdan kazanılan muvaffakıyet. 
Icri tebarüz ettiriyorlar. 

Taymis gazetesi, vukubulan ta
havvülün hayrete şayan olduğunu 
yazıyor ve diyor ki: ''Bıından 
birkaç hafta evvel yerden hava· 
lanmağa bnşhyan genç pilotlıı.r 
mümkün mertebe daha fazla Al· 

(Deamı 4 linciidc) , ................................ __ , 
1 ı 

istedi . i 
Şanghay, fi (a . a.) - D. X ; 

B. ajansı bildiriyor: İ 
Nankin hükumeti sefiri va.sı- : 'ıı · 

tasiyJe Amerikan kıtaatmm i ili '?Q 
Çinden çekilmesini talcb etmiş- f DlJrfU. 
tir. Bunların Şanghaydaki mcv İ ~ l /fası l 
cudiyeti, İngiliz kıtaatimn mev i 
cudiyeti kadar gayri kanuni bu i 
Junmaktadır. HABER bugün bir ckslğinJ ta. 

~ · m.ıunlryor: Pulcnluk düoyasmda 
..,ımdiye kadar muharip dev- İ olup bitenlerden haber '<'rmek 1 

letler kıtaatınm geri çekilmesi- ı· ıçin bu mcnu üzerinde &öz söyle. 
ni taleb etmekle iktifa ctıniş o meye en salahiyettar bir lmlcmlo 
lan .Japon mlitalebatınm fevkin- yazılıınnı t.cmin f>lmi •Julunu· 
de olması dolayısiylc Nankinin ı· yoruz· • 
bu son mütalebe_s i büyük bir tc . 811 ~alilhiycttar ka lem, uzaktan i 
sir yapmıştır. ı ,-c yakından pulla alakadar oian- 1 

İ f 1 an d a ! ::~:• kend;,ını takdMn '•md•k-! 
kolayca 1 Ali Nusret 1 

yutulmıyacak 1 Pulhan i 
Dö V al er anın manidar ! .\li l\ ıı ret Pulhaıı, 11.\IlEil'ln i 

sözleri 
: ricasını knbul rdcrck haftada bir ! 
j bıı mc\ :ı:u üzerinde l"nıılnr ~ a;c f 

Şayet ''bı·rı· bı"ze :ma~··· mnnlcscf bl~oklanmızca: '' f ıneçhul hu ~clir lmynııi,'l iizr.rln· • 

h 
.. d : de hlıi tf'mir etmcrı. pul merak. 
ucuın e erse i lılarınl\ ycnllll•lcı·l \e pul l>ılmct. 

: leıi iizerindeki taha\' iillcrl. rnüıı-

dl' g\J er ''hırı" yaı·dıı ik.ülü olan ın<'rnklılımn miişküllc-, n i rınc ('('\ ap \'enne~i kııbnl etmiş-' _ j ı tir . .\11 Nııcırct. Pullıan'm ilk T&" 

edecektır ıı zısmı :'·arınkl HAHER'dc ol.'Uya· 
caksrnız· ............................................. 

( l.'azıeı 4 ünciide) 
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Ekmek narhı 

7 Yazan: :Kadiccan- :Raflı 2 O para artıyor 
Maarif Vekaleti
nin çok qerinde Hacı Muradın bir amcası vardı. 

Bir gUn onu şel8.lenln dibinde, kan
lar içinde, ölU buldular· Birkaç 
gün eV\·cl ayni köyden Ashap'la 
bir tarla yUzUnden a~m~lardı; ci
nayeti onun işlediği söyleniyordu· 
Hitinav Mahomal'ın kan davası 

güderek onu öldürmesi liı.zmıdı; 

halbuki bir ny sonra Ashap hastn
lıktnn öldil· lntikrunm nlmması i
çin oğlu Hanefi öldürUlccekti; o 
dn henilz ancak altı yn§ında bulu
nuyordu ve on üçünden evvel ha. 
yatma ilişmek caiz değildi· 
Hacı Muradın bir de büyük ba

bası vardı: Kışın evinin bir köşe
sinde. ocak başmda gümü§ten sa· 
vatlı knma ve kılıç sapları, fişek
likler. knyıu dilleri, Uıkalar. dilğ

meler, kopçalar, yilzUk, biJ('zik ve 
ltUpeler yapardı· Gözlerinde şiın _ 

şekler kaynaşan bu çocuk dedcei
nin yaptığı işi pek miskince buluı
du; llkin anlattığı hlkAyeler 
çok hoşuna giderdi· Bu hikiıyelerin 
en nı.Cfihuru Avar kahramanı Gazi 
'Maıısura alt olnndı: 

"Gm Mansur Zcrek nehrinin ö· 
1.e:ıindckl Şiryurt kalesini Ruslar. 

dan. almak istedi· Oraya. yardnn 
gidocef;'ini öğrendi; bir gece nö
be~ilere, rusça olarak, yardıma 

geldiklerini söylediler. Ruslar al
dandılar; kapzyı açtılar· Mansur ve 
nrkadaşlan hemen içeri daldılar; 
orada Moskoflan kılıçtan geçirdi
ler. General Yermolof öç almağa 
karar verdi· Taşkiç kalesinde ga· 
zilerle görüşmek ve anla§mak is4 
tediğinl bildirdi· Mansur birkaç ki· 
şl~le oraya gitti. Rus generali ona. 
''kaleye yalnız olarak girebilir .. 
sin!,, dr.di. Mansur korkmadı; tek 
başma düşmnnlarm arasına. girdi· 
General Grekof vo general T.-isa· 

noviç ona. dediler ki: 

"Şiryurt kalesinde yaptığınız 

hareket alçaklıktır . ., Mansur kızdı: 
"Alçak sizsiniz! Bu çcG{t hareket" 
leri önce siz yaptınız!,, diye hay. 
kırdı. General Grekof onun üstüne ' 
yUrUdU: ''Sus, hain! Ydksa; ştnıdi 
seni yok ederim!,. Mansur kendi' 
sini tutamadı: "Hain mi dcd'n. yn 
siz ne zaman mert davrandınız?., 

diyt?rek kama.smı çekti: Lisanoviç 
v~ Crekofltan bll{ika. 1.:icş n1tı :-. ük
sek Rus za.bit.ini kanlaı: iç.inde ye· 
re serdi· Kendisi de hücum eden4 

ler tarafından eehit edildi.,. 
İhtiyar ve beyaz snkallı bUyük 

baba bunları anlattıktan sonr& tı". 

peyce uzun bir duaya ba.~lıyor '.\'G 

diyordu: 
- Mansur sağ olsaydı Moskof 

burıılara kadar gelemezdi. O, çok 
y.eğit bir adamdı· Herkes onun gi· 
bi olamaz! .. 

HenUı: aekiz on yll{imda olan Ha
cr Murat bUyUk lba:basmın beğen· 

diğı adama benzemek arzusunu 
derinden derine duyuyordu. 

Ililyük babası ona namaz kıl -
masını da öğretmişti· 

Beyaz ve top sakallı bt.iyük baba 
yazın yakındaki çftlikte çalı§ırdr; 

Hacı Murat annesinin bir sepete 
koydu&'U yiyeceği alır, tepeyi a. 
şar, ona sötiirüı dü. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tara. 
fından buğday fiyatlarına yapılan 
zam dünden itibaren tatbika ba§ 
lanmıştır. 

-3-

Malüm olduğu üzere yumuşak 
bugdaylar 6.S, sertler 6 kuru§a 
çıkarılmıştır. Bundan maksat, 
köylünün eline fazla para geç. 
mcsini temindir. Bu yolda Mer
sinden sert buğdayların kara yo. 

, liyle ve fazla masrafla nakledil. 
mesi de müessir olmuştur. 

Belediye tarafından yapılan 
tetkikler neticesinde İstanbulda 

BUtUn Avar evleri gibi. onun da iki günlük un stoku mevcut bu. 
lunduğu anlaşılmıştır. Buna göre 

evinin d11varınd11. kılıç, kama, tü· 
fenk asılı duruyordu. Hacı Murat 
dağlılar lçm birer hayat kaynağı 
olan bu ölüm oruncaklarmr bir an 
önce kullanmak hevesile yanıyor-
du. • 

Prens Bulnç ve Hacı Murat do
kuz yaşına gclm~lcrdi· Bahu Bike 
ı:ocuklara gfu:cl birer Avar kama· 
sr hediye etti: Bunların savatlı 

gümüşten birer sapı vardı; çivi 

yerleri altınla kaplanm15lı; kmm 
üstline bir bıçak yuvası, onun Ua· 
tUne de iğne ve hız için daha kU
çUlc bir yuva açılmıştı. Gerek ka· 
ma gerek bıçak oluklu yapıldığın
dan her biri diğerinin içine gömü· 
lüyor; kabarık bir şekil almıyordu· 

Hacı Murat kamayı ktnmdan 
çıkarıyor; parlak ağzını avucunun 
kabanlı:: yerlerinde yahut baş par
mağının tırnağı fizerinde hafifçe 
gezdiriyor; onun havada uçan en 

ince kllı da en hafif bir temasla 
keseblleeeğine şüphe etmiyordu; 
bundan gurur duyuyordu. Hele ya
Jm kamanın sivri ucunu, sapma de· 
ğecek kadar kıvırdığı halde kırıl· 
tnadığını g6rmek. anu:rn bıraktığı 
ıama.n J:Uzcl vuıla.xnnyx dinl,onıek 

~ı:ıslz bir htız veriyordu· 

!ki üç yıl sonra Hacı Muratla 

Prens Bulaç sık sık at gezintileri 
yapıyorlardı. Siya.b Kafka!I Unifor_ 
malan içinde kabaran göğUsleri, 
bellerindeki tabanca ve kılıçlar, 

başlarmdakl bol tUylü kalpaklar 
onlara. lıeybct veriyordu· 

Hacı Murat sert ''e sinirli bir a
dam olan babasından çok onun dos
tu :Arslanla. arkndaş olmuştu. Bir
kaç defa. onun evine kadar gitmiş, 
kı..--ınnx yanaklı Sana'nm elinden 
çay içmişti· On dört ya§ına geldi
ği zaman evlendirdiler; lakin Hacı 
Murat dUğUnU birçok silah sesleri· 
nI dinliyebildiği, birçok defalar 
yamaçtaki hedefe ateş edebildiği 

için sevmişti· HenUı çocukluktan 
ı:ılmıak üzere bulunan bu körpe 
delikanlı gerek binicilikte. gerek 
nişancılıkt.a hemen göze çarpmıştr. 
O, kırmm yüzlü güzel Sana ile 

aeği~ adeta er meydanı ve sililh. 
ta: 1'vleniyardu· 

(Devamı 1xır) 

yarından itibaren ekmeğe zam 
yapılması icabetmektedir. 

Belediye iktısat müdürlilğü 
buğdaya yapılan zam üzerine ye. 
ni narhın ne olabileceğini hesap 
etmiş ve ekmeğe kilo başmdn20 
para zam yapılması icabettiğini 
tesbit etmiştir. Buna göre ekmek 
10 kuruş 30 paraya satılacaktır. 

İktısat müdürlüğünün hesabı 
belediye daimi encümenine ve. 
rilmiştir. Encümen keyfi
yeti tetkik edip ne güntinden iti. 
haren ekmeğe zam yapılacağını 
ve yeni narhı kararlaıtıracaktır. --
Odun 400 kuruşal 
Fakat belediye ihtikar 
olmadığı neticesine 

vardı 

Belediye lktısat mUdUrlUğü odun ve 
J<önıUr tıyatıarmın yUksek ol~u hak· 
kındakl §lkll.yetıerl tetkik ctml.ştir. 

NeUcede lhUkA.r olmadığı fakat nak· 
Uye masrafları arttığı için tiyatıarm 
yUkseldlg-1 gorUlmUştUr. Halbuki ge· 
çen sene 21>0 Jmruo olA.n mc~e odunu 
bu YtJ. 400 kuruıtur. 
Diğer .taraftan maden kömUrU ea

tr§ları lçln ııehrlmlzln muhtelit aemt· 
terinde 10 depo teslııl knrarlaomı:ıtı. 
Fakat bı.ı mlkwm nz gelccegt nnla
;ııımııı, ye:nl <I poln.r ıı.çılmnııı 1ç1n kay
makamların yer tayin etmesi bildl
rilmlştlr. 

Münakale ve gümrük 
mü&teşarlf.rı 

Şehrlmlzde bulunan gUmrilk ve 
inhisarlar veklUeU mUateııırı Mah· 
mut Nedim dUn gUmrUklerdc ve in· 
hisarlar fabrikalarında me:gul ol· 
muştur. :MUnaknlt'lt ,•ekO.letl mUsteşan 
da tetkiklerine devam etmiştir. 

Halı fiyatları dü§tÜ 
Hıılı imalinde kullanılan lptldat 

maddelerin :pahalılıtamasmı.ı rağmen 

ihracat yapılmamasr ve dahilde de 
satıo olmamaar dQlayıııllo halr fiyatla
rı b1lrıkla dUgmcktcdlr. lgslzllk yUzUn· 
den bazr hah tıcarclhanelerl kapan· 
makta<Jır. 

HABERLER 
• Umumt ahval yUzUnden fena 

va.z.lyettc kalan Natta ııcyahat accn· 
teııl 1!10.S etmll§ir. Şirketin hariçte 150 
tın ve dıı.hildo 15 bin Ura borcu var
dır. 

bir teşebbüsü 
Köylüye daima kullanınağa mecbur olduğu ve· 
saitin yapılışı veya tamiri mahalli şartlara göre 
ve en müsait zamanında öğretiliyor 

Bir senede iki devre tedrisat yapmak 
üzere 1 O kurs daha açıldı 

Ankara, 13 (A.A.) - Birçok 
köylerimizin dağınık, kasaba ve 
§ehirlerlerden uzak oluşu köylü. 
nün evinde ve işinde hemen dai. 
ma kullanmak mecburiyetinde 
bulundui:u ve~aiti Kolaylıkla tc• 
min edebilmcrine ve;a hunların 
tamirlerini ihtiyaç haıal olduğun. 
da hemen yaptırabilmelerine en. 
gel olmaktadıı. 

Memleketin iktısaf.i hayatiyle 
yakından alakadar bulunan bu 
meseleyi Maarif Vekilliği ele al. 
mı§ ve seyyar köy kursları cı.~
mak suretiyle köyün küçiik sa. 
natkar ihtiyacını temin etmeye 
ve geçen ders yılında üç vilayet
te açılan bu kursları bu yıl on vi. 
lliycte daha tctmilc karar vermit
tir. 

Seyyar köy kursları şimdilik 
.demircilik ve marangozluk işle. 
rinde tedrisatta bulunmaktadır. 

Bu kurslar, birçok köytin orta. 
sında ve civar köylerden halkın 
devamına milsait olacak şekilde 
merkezi bir vaziyette olan bir 
köyde açılmakta ve kursa yaş 
kaydı olmaksızın köy halkı de. 
vam edebilmektedir. 

Kursların muhitlerine faydalı 
olabiJmesi, tedrisatın mahalli şart 
lara ve ihtiyaçlara göre tanzim e
dilecek bir programa dayanması .. 
nı icabcttirmckte olduğundan 

.Maarif Vekilliğince sana~ okulla. 
rı öğretmenlerinden seçilen mü
tehassıs kimseler köylere gönde. 
rilmekte ve her kursun müfredat 
programları bu öğretmenlerin 
mahallinde bizzat yaptıkları tet
kiklere ve köy hatkrndan aldıkla
rı malumata göre tanzimcdilmek-

Yeni yollar 
l" amir ve parke inşaatı 

için faaliyete geçildi 
Belediye daimi cneUmonl dUn top· 

le.nm!§, muhtelit yol inşaatı için ıoo 
bin liralık tahsisat verml§tlr. 

Bu parn ile Nlşantll§ında Emltık 
cadde.sinin bozuk olan kısmı parke· 
ye çevrilecek, ~nlr Fitnat ııokıığı, Ko· 
ca. Ragıp paşa çe§rneııJ, Yeşllk6yde 

GWlbrl~lm vo GUleoıı sokakları yapı• 
lacaktır. 
Beyıcrbeyindede bır mendirek ln§a 

olunacaktır. 
Cnddcboıta.nı ilo Çi!tehavuzıar, ~e· 

10.mlçe!lme yolunun 5000 Jlra aar!ılo 
tamiri de kararlll§mıştır. Florya ile 
KUçUkçekmcco nrasındakl yol da 6800 
lira mıı.srana tamir cd!leecktir. 

'· 

te ve böylece kurslarda köylünün 
gerek evinde, gerek işinde kullan. 
dığt demir, teneke ve ağaçtan her 
türlü eşya ve vesaitin yapılrpast, 
araba tamiri ve yeniden imal~ 
kapı, pencere, dö~eme ve saire i. 
çin lüzumu olan el avadanlıkları 
tedrisat esnasında talebeye yaptı. 
rılmakta ve bunların bazıları, 
kurstan mezun olduktan sonra, 
kendilerine verilmektedir. 

Bu kurslara sanat okulları me .. 
zunları öğretmen tayin edilmek· 
te<lir. Ancak bu gençlerin köy 
ihtiyacına uygun bir şekilde ted. 
risat yapabilmelerini temin için 
bunlar evvela yine sanat okulla .. 
rında tecrübeli ve mütehassıs öğ. 
retmenlerin idare ettikleri yetiş. 
tirme kurslarına tabi tutulmakta 
ve kendilerine köylerde hangi iş. 
ler üzerinde ve nasıl tedrisat ya
pacakları iyice öğretU.dikten son. 
ra vazifelerine gönderilmektedir. 
lcr. 

Kurslar, her devre beş ay sür. 
mek şartiylc ve ayrı ayrı iki köy. 
de olmak üzere bir ders yılında 
iki devrelik faaliyette bulunmak. 
ta ve her devrenin tedrisata baş· 
lama ve nihayet verme tarihleri 
köylünün mahalli şartlara göre 
değişen zirai faaliyet .zamanları 
gözönünde bulundurulmak ve 
kura tedriaatmı zirai faaliyet mev 
siminin dı~ında kalan zamanlara 
rastlatılmak suretiyle tcsbit ~dit. 
mektc.dir. 

Maarif Vekilliği, köylerimizin 
kalkınması bahsinde faydalarını 
yakın bir zamanda görecegımız 
bu kursların sayısını eldeki im. 
kanların azami müsaadesi dahi. 
linde arttıracaktır. 

Ticaret Vekili 
Bugünlerde şehrimize 

gelecek 
Ticaret vekili Nazmi Topcuo~lu bu· 

gUnlcrde ~chrlmlze gclocek vo İzmir 
fuarına S'idcecktır. Yugoslav ticaret 
nazırı da bugUnlerdc gehrimlzo gele· 
cek ve Naznıl Topçuoğlu ile burada 
bulu§acıı.klardır. lklsi bcrnber lzmtre 
gideceklerdir. 

Gazi köprüsünün 
noksanları tamamlandı, 

fakat boya .. 

. .... ~ ... . . . . . . . 
• DUn §ehrimize gelen Romen ti• 

caret heycU akşam .Ankaraya gitmiş· 
tir. Ankaradn. derhal müzakerelere 
bagla.naeaktır. 

Maarif vekilinin 

Gazi kUprUsUnUn bazı noksanları 
vo belediye tara!mdan kabul edllml· 
yen kısımları mUteahhlt tıırnfmdan 

, yeniden yapılmış vcıyıı tamir cc.tllmlı· 
ı. tir. Yalnız boya l§I henUz halledllome· 
·~ mll}tlr. Milteahhlt oartnamcde yazılı 

Candan önce kan 
A l\rnRll\A J\17.Ilha~mm ingi· 

lb l nrahlıı.nna kan unnek 
i ti~ en önUllülcrden mürekkep bir 
te kilit \Ücucln gctinncyo batıla· 
dığmı bir ajans haberi blldiriyor· 

Anin ılıyor ki Amerika canın
dan önce kanını ,·ermeye ba.'ladı· 

Neye ka1'1şlırmışlar 
G t;Ct~ misafirliğine gider gt. 

bl hırsızlığa ıtitmrk \'C mı· 

~aflrllklo lıırsızlı{:'l bir nratla te. 
mln edebilmek için de bakkal diik
kiinını cçm('k· 

Elbette nlmmu-:sunuzılur, oku
mamı anız bile 1$1tml lnlzdlr· Üç 
ki i, cumıırtc i güııil c1Ukk!na ıtf r
riil_şler, S kasa blnı, bir ha~ li rnkı 
.. &ar&P lçtik~n. yai;lora gcız, 

~erlere yağ Itnrı11tırdıhtan 'c 
bu'Idukl n yetml liral, da ocplfı
ririo lnüirdlkUn sonra pazarlc!!I 
ısa hı savu mu tar· 

'l'elhıuırl 36 aaatUk blr faali:rct· 
Jbl<kaf dllkkllnı rıarman veri · ka· . ' 
fıtlo.r tütsltlll "" cepler ıloıu ... 

Ytyip lçmclerlr.ıle. ıınra~·ı :ılnıa. 

lanmlıı. aklın enniyecegt bir ı;cy 
yok· .. ı·alnız DCJ6 her ~J'i btrlbl
rinc karı tırmı lnr? 

Kan5brılanları nz bulmu~l r za
hir!·· 

Ragıbın portföy 
'1 

A JI ,.u gn.zetccilcrl ... Hep bi
l lblrlerini korurlar· Bir 

yankcslclnin Ak .nm ınuharrirleriıı
den J:agıbm portfö~ üııi.i n::ırclığı Ye 

iı;lııtlel•i ıınrftlnrı uldıldan ..,onra 
ııortfü~ ii inde ettl,il ınnlônı· 

Ilıı•ııı iın.,asllc haber '<'rt•ıı mu
harrir \' cktn Rngılı· ) lııl' muharrir 
Ragıb'ııı ııortföyiindc on setiz lira 
bulunıluğunıı ıln kaydeıli~ or<IU· 
Sonraı.hm 'o mc\ uk bir ın<'nha
dnn öğrendljtlmiz~ göre bu r:ıl<a
mın nslı seldz ) iiz lrnrıı~nm<:;-· Ya
ni toııu 1cpıı sl'ld7. llrn~ı 'armış ıl:ı 
18 olarak t:ii'it{'ril'11i · Y<'kklılda 
mti,tl'rf'k dt'ji!s~l r hllr Rn;::ıı;lık

ta orta'• obn hu il 1 n·I 5th .ın. 
hmula:ı k~"'-tlnn fl"'dİr l!Pr.;lnh:? 

l!ir nnıhnı •lr Jıort:iı,ı ·ınclr f.opıı 

torııı •wM1 ~ i"z l 1ınıc; lı•ıhır"~lltr"· 
ı.'inl nnlntın'l1 . i•trn•l"''"'İ irn. nPr 
harrirlik s"r fl•;i lmrt:ırml!I: rr.ı'I· 
"esl:ı•'<'n t'ıi '.' 

• Şebrlmlz<ıc yenl yapılacak orta 
okullar hııkkmda vekAlelo 1%ahnt ver· 
mck üzere mnnri! mUdilrU Tevfik Kut 
bugünlerde Ankaraya giclecektlr. 

• EınlnönU meydanının ay .ııonuna 
kııdnr tamamen tanzim cdilmlg olma
.er için 21 sııat çalıDtna usulllnUn tat· 
blklne bnşlanmı§tır. 

• Prağ konsolosumuzun rcfllmsı bu 
ııabah'kl Sempton ckspreı!lle Dehrlmlı:e 
gelmiştir. 

tetkikleri 
şehrlmizde bulunan manrl! ve'i<ill 

Hasan Ali YUcel dUn muhtelit maarif 
işleri Uzerindc tetkikler yapmış ve 
Devlet matbaasını gezerek yeni sc.no 
kitapları Uzerlndekl bazırlıktarı göz· 
den geçirmlfllr. 

Vcltll bugUn Pcndlğc giderek ikinci 
devre Uni\'eraitc kampınd:ı tetltikler 
yapacaktır. 

---ıoı----' 

Ticaret anlaşmalaı-ımız 
işler hale getirilecek 

Aylardanbcrı biçilmllJ olıırıık açık 
ta kalan otların bağlanarak demet ya
J:ıılma.sı için mUstahslle demir tel tev· 
zil hakkında mUaaade \'crl)ml§tır. Şeb 
rlmlzJ"ld !nbrikıılar tel imaline baş· ! Dünya \"azlycU yllzUnd n birçok 
lnmışlıırclır. Derhal tevzi i~lne başla· menılckcllcrle ol· n ticaret anlaşma· 
nacaktır. larınırz tatbik Cdılcmez bir hale gel• 

ml~tir. nıı anla maların işler bir balo 
getirilmesi lı;lıı ticaret vcltô.lell alt\.· 
knclar memlc:,ctlcrl • tcmnıslnra geç· 
mi Ur. 

boyanın harp dolnyıslle tedarllt cdllo· 
mlyeceğlni ,·e başka tıbbi boya ku· 
lanmak icap ettiğini ileri aUrmUg fa· 
kat belediye bunu l'abul etmemiştir. 

Bir Leh mülteci kaifleıi 
daha geldi 

Bu sabahki kon\•ansiyonclle §ehri· 
mıze 30 kigU!k bir Leh mUlteci kafi· 
lem daha gclmlıUr. Bunlar dQ:ruca 
Ftllstıne gideceklerdir. 

Maden istihsalatımız 
Maden lsUtııalltımız hakkmdakl 

.statlstiklere göre, istlhsnlfltımız git· 
tikçe nrtnıaktadır . .Aynı zamanda ma· 
denclllğlmlz de inkl§af otmcktodlr. 
KömUr havzıısrndıı işçi sıkıntm kal· 
mamıştır. Maden mıntakalıı.rında sılı· 
hl ,.e teknik birçok tedbirler alrnmıı· 
tır. 

D o ğ r u~ 

Değil rnj} 
Üzerinde yedi~ 

yediğiniz ma,. ,ıı 
de kira alın, 

. . lokantalar• , 
Günlerdenberi radY.0 ~J 

ediyoruz: "Bugün dilOJ'~ıf 
a.<ıude 1'ö3«'1d Türldyedi"' _..ı 
Din de en mUkernınel ~ 
istirahat yeri Yalo\ıt. :kJ1 
drr·,• • ., ..: 

Görillüy~r ki clablJdell tl"'...i 
riçten Yalonya ~ ~ 
ııo çalr;51Yoru~ Bursa-: '-• 
vo istirahat şartJarınJll a;.ı ; 
te bu gayretimize ın11;.ı,. 
halde bnlllllJDtl8ı icaP 

1 
kat tamamen öyle aoğfl J)i_-! 

Dün matbaa.mu:a gelefl , 1" 
yueumuzun söytodliderf' ~ 
ber bir göz atalnn: _ ..:d 
"- 1·aıo,·a kAptıcauP"~ 

Karde§ler me,·kllnd~.! ~ 
vo JokantaJarmda lhn- tt!..J 
Burada yediğiniz içti~~ 
rln pıara.;;mdan ba~ks, )it ~ 
yemek yedJğf nlr. tah~ _-4 fV 

ile ~skcmle için do 30 _!'111.,,";i ~ 
mege mccbursunıız· V---n 
Bir Blşe su 15 kuruj, ,., 1,,11r, 
kilosu da 20 kunıştur· t1Jf ti~ 
ekmek ıo buçuk kurtlf ji ._ _, 
fobiisler 100 kilo cklJlt .,,,.,.,,, 
k&Jn·e n lokant&lannı~ 
fu yer~ 25 kuruıll' n uııl~ 

Jlaydi biz fırsat di1Şk -fJ' !,. 
alı§ılm: ama, saf kır ıb"' ~ 
de bir yemek yemek i~ ~ 
gelen ecnebiler loknnt "pil' 
sa vo iskemlesi için dO -" 
teyişlne pek ıt&Şı~·orıar• de0 N.",. 

Yemek yiyen müşte~...., ~ 
ca. masa ,.c iskemle P'd; ,.. 
maaı dünyanın neretln il, 
oıtqtUr~,. oJ -.-

Biz de dUşündilkı b1111
11f ' 

yanm neresinde görUltl1 ıtl 
s11nu Jıııtırlıyamadll.. 1 ~ 

Ffüakl b~lcdlye bUtUJI 1'.,; 
~unu seferber ctnıl,, tfŞ ,,Ji 
~zinolarilc sıkı btr ur töt' ..J: 
ılelest yapıyor· Fakat bU ç'J 
~anın rağbetini tcıniDO '-~ 
mu: bu kö~cntn boş b~ ~ 
ela. bu yoldaki emeıcıert il r
i ndirccek neticeler ,-erc1f J 

lüyor· "' ""' l\le,~ı:ubahs kır kah''~e ~ 
talarmda da t&sdikli . ııf,11 .1 
liinün ihdu ven. ıne'c ,. 
nun t&tbikatmm ·sıkı bit · •1 
l:ontrolü litznndrr dlyo~j ~ 

Doğru de"-
~---- ~ 
~ 

-- JJe'' 
:Ankcra ca ıJ" 

pislikten kr.ırtıJ ..ıJ 
r"!:I D Cn ''Doğru Mili f1 '-'.J 

numıızdıı Babıil ıJe f"'1 
nln blllıassa. parti bl~ıJI,, ~ 
ttnmvay caddesi 9 rı ~i. 
ı.tsmmın yaya. kaldırım;. ~ 
ıuodcni terbiyesi kıt , 0 ,~ 
t rafından ltirlctildiğinl ~ f' 
heli luılinc setirlldiğiıd ) ,,,.,:; 
caddenin eskisi gibi bcr8~ 1ı 
ı attrnlmnsı fomcnnlsi" l 
mu~tuk. 1' f 

Beleıliye bu diltiiıııl'1~~.J 
bulmu, n hemen btı -~ ~~ 
haren bütün Ilalıtalİ '"~ 
cadde:.ini hortumlarla fıi' ~ 
btl-5lam15tır· Beledtyc:ıoıll~ ?.; 
ğl bu hassasiyetten d~~.lf. 
klir ederiz. Ancak hOT ... ~ ~ 
ma bittabi fazla , .• ~~ıJ11 -;t1~ 
bu iıtin mümkünse s~...ı -;I 1 
at daha erken bMı..ıı-- ııı' 
a. kadar bltirllmCtii dıJs' 
olacaktır, sanıyoruz· 

Açık muhabe~ dl 
Taksim gazino•"-' 

şikayet ede~: 
okuyucuınııı ~ 

oııııO .,,ı 
ı;: Şlkt..yet ettiğiniz gat5 

11 ıı.-ı,c" 
eğer bllmlyor.eanız snl0

1111
11§•" ~ 

l·afmda ve hangi gece çtı ede 
olduğunu blldlrmcniZi rıcıı. 

1 
' 
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·B1f11MRi'&IR [ l~!i\NBÜL HAYATI 

in~!Jterı yıe !P~~·~d~~·~·~ .. b.ifıl ABL KANIN , 
ver·Jecek il makalesine i TESiRLERI 
tayy.ar~ler 1 göre i Amerikadan yapılan 

r/.ngilt.eı".e ayda 8000 ı • bir te'klif Londrada iyi 
tane istiyor f Alman iyi karşılanm'!dı 

Amerika şin_ı~ilik ! erkanıhaı'biyesi . 1tvrttpaya yiyeeiık 
14110 .erıebltecek ı müşkül vazivette 1 gönderilmesine 

~e,~·ork, 13 (.\.J\.) - Dov J~· ! Hücum hava harbine i müsaade 

/

Sl'AI\' Hl'I, yn:r. . ehri olılu
i;u iı;\n. nupad ffii içti. 

mai lın_rat tcz.ahiirlcriııden buraya 

rn ..kolay ~rı•n ve en !;abuk yn~ •· 
lan pliıjlarilan denize girmek uo;u-

nes aJan:ıınrn V~u;tondan aldıgı f .. k 1 1 
bir habere göre, milli mtidafaa is- f munhasır a acak&a : -nJunmıvaca~· 
u~are komisyonu, tnguız !!atma!. 1· ltl -.ta't.a Ç k i 'U 'J 1\ 
rna kom~yonu için bir program : nara u .il o i 

lii olmu. lur. Şimıll Jstanbul plajla· 
nnı görenler honlarm .Avruııacla 

deniı. l•eııarı ~ılrll'rilllle ~örchik· 

lorl 11liıjln.rdnıı • lınrndaldle.rin b • 

pazırlam~trr· ! : 
Bu programa göre, 1ngtıtereye. uzavacak ı 

.ayı:la ı.aoo ile l-400 atMında tay- J İ 

Londra, 13 (A.A.) - lngifu dnolannda AHuıuuJakilerc ııispct- . 

-radyoou bildiriyor: Jc Jıruıalılılıfon 'lıa ku • hiç <1c 
U'aymis ~azetcsinin diplomatik forklı olmadıklarını ı:tnsdllt edct1m·· 

,>'ar.e verilecektir. 
.lngilız mlibayaa .komisyonu reisi 

B· Pur\'is, bµ progrıımw .Büyiık 
Britany-a hUkümetinln nyda 3000 
tayyare satm almak huısusundıı iz. 
har ettiği 11rzuya. cevaben hazır -
lanml§ olduğunu -beyan etmi§tir· 

tt!.zkür -program nıllli müdafaa 
istişare komisyonu reisi B· .Knud
sten tar,afmdan hazırlanmıştır. n. 
:aJın:is, bugün. B· :Moraentnv ve 
hazine müşaviri ile gürü§?nü,ştür· 

1nglliz mUbayaa .komisyonu reisi 
bu görüı:ımelcr esnasında tngtltere. 

'!lin daima -da.ha çok tayyare iste
diğini açıkça söylemiştir· Bugün_ 
.kil şartlar .iı;indc IKnudsen bu talc· 
bi .kııbul 1?tmi~tir-

.Purvis, fPrqgramın <ler:rıi. -ettiği 
~firat -dahilinde ilk teslbnatın .ga-
1ip ~ir ihtimalle geç 'Qa§lıyacağmı 
''e ancak .1941 '(}e yapıla.bileceğini 
ooylemf,ŞUr· 

:ş. PuT\tis. mübayaat ,,pr.qgramı. 
nnı başlıca me~lesini -daimi tay
yare motörlerinin teşkil ettiğini 
ilave etmiştir· 

İngiliz ticaret filosunun 
bir hatftalı'k zayiatı 

• 
• lm:'illz bahllyc mczarc tarafın· 

dlon deniz za.}!iatı hakkında .neşredilcıı 
hiı.!talık tebl~de §oyle denilmektedir: 

Almanya 'O ağustosta nihayet bu· 
lan hat.ta zal'.!ında 232.743 tonluk Jn· 
gUiz ve bitartlf tican:t vn.puru batır· 
d~qu idditı, d.m!Jtl. BıJh~c n~7brdi 
derin bir t1ltklke milil~nlt olarak mcz 
kllr hafta zarfındaki lngiliz ve blta· 
reJ. zayiatının yalnu: il!.124 tondan l· 
baret ol<tqğunu 'beyan 'C.dcr. l!Bu zayiat 
lgetisJnde crmo.n 60.05S tonluk 13 ln· 
giliz \~pum, 129S tonluk -birımUttefik 
\•apur ve l3.768 tonluk :ı bitaraf ·a· 
pur meı.·cut.tur. 

1~1 'bol tenkit cclcrlcr diye··· 
• ğer l,Cimdc bu J,;orku olınaı.ay· 

dı. onlara ôlyeoektim ki: 
- JJı.r.akmıT. yapsmlı:ı.r., bilhas50. 

ara l,bl<'rindc endic.r. duymanıza 
mahal ~·ok· Bu at li t<lclllm.nlılar, 
cdlerfnllekl rıatn,J'J ne y.a,pıp J a,ıu,p 
sarieder~klcrdir· Eitcr bir mec-
ırnuıı l_şindf' critmczle1'!e muhaı.

·n"'k me~ hane il le.mlerinde. ıM>ker 
ıın~alarmda, kadm p inde -hltiM· 
~c1'l<'r· Bunlar:ı yapınal.-t.ansa bir 
ıcrmoa tıkarmalan daha j~i bir 
~ df'l;il nü! Fikir meselelerine .bir 
111artacık ıtemas ""1er,Jerft \e ,klınhl· 
fü bcll~ de ltlcrinden .ha .,ça.lış. 
ınıanın 1R1 kini tada<'8k 1 e .bu i~ 
ıneslek nillnecck ıblr iki bttdat da 
ıınırJDyınrir· 

1 Muzaffer E~en 

1Vlasko11a, -as (A. A.) - Tas 
:ajansı bUCliriyor: 

Pravda gazetesi, beynelmilel 
hddisa.tı mev:zuu bahsederek 
'§unları 'Yazmaktadır: 

Fransanm teslimintlen sonra 
Birl~ik :Amcrikamn ynrChmla· 
rma istinat ederek mücatleleyc 
devam etmekte olan 1ngittcrenin 
Almanya.ya kar~ı olan harbi, ye
ni bir safhaya girmiş bulunmak· 
tadır. 

rlü§külfı.t §uradan ôoğrnaktn
für ki, bu mı.füarebeac kara 
cephesi mevcut ıtleğilc1ir. 1ngiıte· 
renin Avrupa kıtası üzerinde 
Almnnya.ya •ka..ıvı hic bir :hare
.t..-et üssü mevcut bulunmamak -
ı.taaır.. :Alman yüksek kumanda 
lteyetinin kanjısma aa o1dukça 
müşkül :\'azifelcr çıkmaktadır. 

.lngiliz .kuvvetlerinin imbası ve 
Büyük .!Britanya impara'torluğu
ınını hayati merkcilerinin felce 
ruğmtılması, .ancak askeri hare· 
katı 1İngiliz adalanma kaaar te~
mil etmekle .kabil oltfüilir. 

lngiltoııe .ile A'lmanya arasın
daki muharebe denizde ve aın.-
•aaa yapı1acak harekata 
münhasır !kalacak olursa bu .ha· 
rekat jstediği .kadar şiddet 'kes- ı 
~tsin, .muhattbo gayri ikaöili 
igtinap bir surette uzamış ola· 
caktır. 

lhıgiliz mu1ta.vemotinin azami 
uzamasında Amerikan emperya
lizminin menfaati vardır. ~ira 
bu suretle, Birleşik Amerikanın 
Amerikan kıtası üzerindeki nü· 
fuz:u artar '\'e Monroe .doktrini -
nin yeni tefsiri olan yani "Ame· 
r.ika !Birleşik Amerikanındrr" 
tabiri de ·:yerine gelmiş o1ur. 

lngiliz mukavemetinin kuvvet
lcnmesi, :Birleşik Amerikaya pasi
fik rne ~elr.ini de halletmeğe ·a
kit bırakır. Burada Birleşik Ame
rikanın .gayesi, Japonyanrn .Avnı· 
paıun ·azirctinden J ·tifade c.<lenok 
Pasifikteki vaziretini tak~·iyc et· 
mesine mani olmaktır. Japonya, 
l Iollanda Hindistanile Fransız 
Hindiçinisine de göz ko>·mus .bu· 
1unmaktadır. Japonya Hollanda 
llindistanındaki ·vaziyetini 'tak\'i)·c 
etmektedir. Fakat Birleşik Amer!
ka ile olan münasebatını <daha zı
yade bozmamak için asıl tazyikini 
Uinditini üzerine tevcih tmektc· 

muharriri, iHuvcr tarafmöan :Al- Jenıek d 1stanbuJ. ıcenfü tı:limine 
mİlnlaı:ıca İ§.gal edilmekte olan 
Avrupa arazisine yiyecek madde- uygun olmak nr1ilc, Auupa hıı-
leci gönderilebilmesi hakkında :rııtııın. ııck ,olay Ye llek çnbuk n-
1nailiz hükumetine yapılmış talc- ı hşnbllecel.: bir şehirdir· 
bin, büyük ıBcitanyanın abluka l'liıjlnnn bumda ne katlar• !;Ok 
politikasını hiçbir suretle ta.dil m[:hct gördiiğUııU anlnma'k için 
ctmiyece.ğini söylemektedir. Mnrnıarn kennrındnlıi, Bog"rnziPi 
Mczkiır muharrir, birçok ~me. ~ 

rikan ,gaze.telerinin, "Hitler.c :y.L kenarlarmdnkl ııüı-jhıra ·n<hır git. 
yccek .gönderme keyfiyetinin 1n- ıııeğe de 1\ızum yoktur· a'ntil gün· 
gilizlere yapılan y.ardımla kabilı !erinde on binlerce ist.nnbullunun 
telif olamıyacağı" hakkıBaki .neş- $lor~"Rya döklildüğünü gn~etclerdc 
ııiyatını .hatırlatmaktadır. olmmııl' ~·ctisir· 

Nasyonal sosyalistlerin ••ter.e.. 
yağı verine top" gay:cli politika. 
larım tebatüz ettirdikten sonra, 
4Londra ,;a?:ctesının muharcid 
Voelkiacher IBedbachter .gazctesL 
nin bir makale.sini bahis me~uu 
~apryar. işgal alnnda bulunan bü
ıtün arazide rady.o ile neşredilmiş 
Ala bu makale, :Alman hükumeti. 
.nin başlıca vazifesinin, her şey.. 
den ,.cvv.cl Alman .milletine yiye. 

nu ;ııliij ıusulün

tlen önoo dı;tnııbu-

lun deıüz dtamıun· 
lıınnı, ı:;imilild 

1113.Jları ıdolduran 

\ scnCJer bClld ile
ı rı 1 mczlerı;e .(le bir 

_u1 nz 'Ya.hen j!t·hın· 
cek vermek olduğunu beyan at- lıullular - halfı utnnarnk • lı:rtrrfa· 

mcktedir. 

«a1iforniya · 
.ormanlar~nda 

yangın 
2500 amele hu müthiş 
ateşi söndürımeğe 

ça ışıyor 
Lo!'tan~~los. ilS (A·A·) - Büyük 

sıcaklar tcsitilc tnnıamıln kuru bu
lunan cenubi Kaliforniya ormanla• 
n yanmaktadır· İki bin beş yüz n_ 
mclc, orman memurları, vo sivil 
ahali atcı:Ie mücadcle etmektefür
ler. En mühim yangrn Sn.nta Bar • 
bar.ada I..os P.nrdcs milli parkında 
çıkmıstır· Dört bin hektar orman 
ve· mütC'alldit villalar yanrnllltır· 

<lir. Japonya, }~ransanm hezimeti 
dolarısiyle Hindiçinide büyük biı 
ınukavemct ~örıniyeceğini ümit ct
m~K~edrr. 3aponya Hindiçini-de 
Çınlılere 'karşı kendi ine 'bir üs 
l'lefkil -etmcğe ve bu ticaret piyasa
sı ili:frinde ıde lıakim bir :rnziyet 
.almai:ra mu.affa!, olmuştur. 

lngiliz matbuatı, ıHindiçinideki 
Fı::ın ız hüklı.mt'ıinin alınıs olduğu 
azimkar :ı:aziveti Almanrn \·e 1-
talyaıun bu muk~\·.emetc 

0

ınani ol
ıma'k istemcmelerilc izah etmekte· 
Kiir. 

ımlnr ~erektir: Her srnc yaz go-
lince\ Martnnra dcnlzl kcnnr:rııdnld 

l•iiylrrln. 1~oğaz.i~indoki köl Jcrlıı 
önlerine tnhtadan lmzıldJir üzerine 
gene tahtadan ince bir l<öprü • ·a· 
'}Jılrr, onun ötesinde do hep tahta.· 

dnn bir ala~ lmnılor Ye üzerine 

bir boya hile ilnncğo 1ilzum gö. 
rülmlyen o salıtBlıı.ra deniz luımn· 
ını dcnllirılJ. 1'nht.n J<öıırildcn gc -
Qildiktcn sonra, hamnnı par.asını 

ltl'fiİn alacak lıamamcmm lübcsi 
~öriıhir· onrn. .insanın önüne ae • 
n1zden lbir hn' uz ı;ikaraı. Hnvnzun 
<1trafmdn dar 'bir geçidin l<cnnmı· 

da so~·unulncak l erler· Jlcrkcsin 

iinilııdc -clonizc girmek i~m~rn. 
ler "çin de a,-rı nyn ocafar bulu
nurdu· 

Deniz hamnmlnrınilen ı;Qğu, biri 
erkeklere. biri de kadınlara mnh· 
"'U olmak tizcre fnlmt ulrfbirlnilcn 
ıci>cyı·c uzak knnılınak ~rtllc 
~ift ())ordu. Jiadmlnrla .c.rkcklorln 

lılrihirlrrivi 'OQ>lnk ·örmeleri '\:ılı· 

v e Tatbikatı 

iika mugıı3ir., aldoğunilnn deniz 
lıamammd:ıld loensnıdıı.n dısan 

ı;ıknınk yasn.'kfı· nunn rağmrn, ara· 
dn 1;ırnfüı. .bir kadrom • tnbli ynn· 
Jrştı'kla. - ftenlT. Juuruımmdnhi loca
tırndan dışan çıktığı 1 itilir \'e uzun 
dedikodulnrn fô<'be11 olurdu· Ondaıı 
aolayı, .dcllikodoyn. W1ommül ooo· 
nıı, ec<'k l<ihnrlar. ya lienill yalıl n
nm nltmcla bıılunıtn yalıut deniz 
mm imlnrle mnlııms ldraladıldan 
k:ıyıkbanelerden denize girerlerdi-

'l'am1 .. ; Jiı_m1 .. ,.,rn ntomo'bll \ "<' luunyonlorrn t:uıumf.'n trur.lrh:ınrnln Jclne g-lr· 
me:eri mecbu ri;;lr.,, • 

Dün, ~ımd cadd!'f>i '(> rjpekpalı~, otrll ıt.ol t1:ı n.hnan 
roıılmdc bu ~klann Dll11 tntblk edlldlf;ini glirüyortıunur.! 

-

• lngıltcrc hükClmctı LoDdranıo 

\"~t E:ıd mahnllcııındckt hır çok bJ 
n::ıları Polonya htlkCımetıne tahsis et 
nılş ,.c mczkür hUkfımctın bUtUn 'bil· 
rotan buralara yerle§CrCk faaliyete 
b:ıılam~tır. 

• Jn .. ıllz ımavat n 'kun•cUcrl, bir· 
ı ..ıık Amt'rikadnn alınmı~ olan birçok 
t."lfıf mitralröz.lcrle tcchlz edHmcktc 
ı.r. 

• Romnnyrıda yahudiler hakkında 

çıkan yenl kanun mucibince nazırlar, 
bUttln memurlanndan ailelerinin men· 
şelerf he.kkmda ve.saik talep etmeğc 
bfl~Jamrşlardtr . .l\dll~·e nazın, emri al· 
tmda çalışmakta olen bütün hAkim, 
a\'Ulmt n ekôperlertn bu ne\1 vesaiki 

• 
·a,Jınlarn mahsu clcniz ha.mn.mı 

göriilo~l• bir ı;e-ydi· lla.nuun pnrn· 
Rını nJan kndınm lldübcs! kar&ısm" 
cln bir %\.rnp bacı cfunelmlc;, nğz,m. 
tla. clgarn.-.;ı, yamnaa uc:;nnı lıckn.

!.J kpslsf. Onun biraz ilerslnde kil· 
ı:ük fırml'ı ~ıruğmın slmlt 6eyo.tl· 
füdııı sonra fıstık, nkl'l. chlcbl51 
ı;:ıtıı.n kü~ ~ırak. Dcnlı. lt&\nst l~· 

tnh nı;tığmdıuı olacrut, bu satıcıla.· 
rrn lıep 1 bil.) ük b1r rnğbat ,görür • 
lerdi· 
~o) le deniz hanıamlan ne kn.· 

dar çok olsa, f:('hir ;hnlkmm cpsl
ne denize ~ ımck 7 .. m kini 'ereme-- . 
dlğindcıı. o :r.runanlıır<la 1stanbal" 
lulnrdıın JlCk azı d~nlze gircrk.rdf 
'e htanbul gibi ıcmcn denlT. or. 
tasında ile.nilehilccck blr §Chir lınl· 

kmclnn ıır.k .azının ~ üzmo bilmesi 
f1aşılııcalt bir c~«li· 

O zamanki t. hm· 
bul r;oculllnrı ba 

kıl. bir tnrulıı de· 
..ııizc girilchilc • 
o~ni tusa:nıır 

dcmcillkleri n • 

don pek seıw ' 
Uğimde A \TU • ~ 

tla bir ~·az chrinin 1ııa.jına -gitti-• i:rim \'akit Jı:ı~·retimi ,-e utancımı 
Jıiila ıunutamam. Onuln. dmpalı ola· 
rıık ı:;i;rebildipm »erler, pli:jm ay 
Jfoe ~cri<oindc \'C beysi de süslü sil.s 
lü boyannu • iı;ıcrlcrinde soyunacak 
Jocalnrilr. Deniz iizcrlnile - biiipı. 

kiler gibi - kapalı deniz luınıanu 

göreme,>incc Jınyret ederek ı()Dlan 
sormuştum. l'nnnneta 'buhına.n., onı.
nın yerlisi, nrkW ,Şianın <la. ikıı.r. 

rnuzdııld ·o denizi göstererek, 
onlar <la benim 'S'U!llime :hnyrct ct
nıi~lcrdl· Sonra plajın Jmnılan ti· 

• zerinde el ele :otn5arak ilıom. fb. 
pen kız ,.e -cr'kıik gcnclerl ı;öriin. 

ec. hbJm t tsnbulaal.i s:ıln.5lan ha· 
fJrlamı~ \'e Jiendl kendime utan
nıış1ım· 

{)uun irin ~diki t tanbnlun 
ıılliJ1nn beni pek :rJ~ndc sm'in<llr· 
moktcdir· oııJ.a.rd:ı:r(" birine Sf e_ 
bildiğim günlcrilc süSlü nıayoln.· 

:rilc kumlar üzerine .serilerek gil· 
ınc~ banyosu ! n. n, dOJJ1zae ıgüle. 
ırck, ıcğlenerek crbestç.c 31.izen 
ıgcncleri görüüJ•çc, oralara giıle -
ımedlğim za.nıanlnrdv. ~ kadar 
hin t tnribullunun F!Joryaya gitti· 
J:l.ni gnzetcle.rde .okuauk~ bliim: 
il tan bul um uz d tam A lnwaJ.ı 1b1r 
~'llZ ı;clırl olclu • diye kolhıklıumı 
ka'b:ı.rrr. 

FikrimCf', Jstanbnlun en canlı ~e 
onun ı;ı"bl bir yaz f;ıehrine en llJ1k 
olan byntı yn.z m Yslmlnde plf!j. 
l:ı.r iizcrindodlr· O pli.jlarm rom. 
lan r.crinde lkaynn nn \'e eSld ls
tanbnlun snl&,'it.an llmrulmuş c1eniı; 

hrunnmlarmı nl'trk "J;örmtycn İstıuı• 
bul gençlerine mnilul 

ı. F· 

22 ağustosa kntar vcrml§ bulunmala· 
rmı cmrctml§tir. 

• Röytcrın lığrcndığlne gore, Nor
,·c~ vclle.hdinln eşi prenses Martha, 
bıl.y \ ' C bayan RUZ\'Clt tara!mdan kcn· 
dilcnyle görtı,.omıek Uzere çocukları· 
le blrlıkte Anıçrikaya gclm,le:i lçtn 
yapUkları daveti kabul et~tir. 

• Sovyct Rusya ile birleşik Am'r!· 
ka arasınd:ı mevcut olan ticaret mu· 
k..wcionanıeslnln 16 atustos lOU t.ari• 
h1ne kadar tcmdı!llnf blrletşik Amcii· 
ka. reisi De hnlk kotruserlerl lrcycti 
tasdik etmlşlctdlr. 

• Amerikan ko:ıgrt!.stnln aakcrt 'ko· 
misyonu mllll muhafız kitalarllc .fhti· • 
yatları batı "yt.n ktlrcslııln !ıCl'ha.Dgl 
bir kısmmn 12 ay müddetle sll!h altr 
na almak lı;in Ruzvclte sa!Ahlyet ... .
ren kanun 11.yihaııını ittıfaltia kabul 
ctml§Ur. 
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üç Avustralya 
nazırı 

Ba tayyare kcaasında 
yanarcVı öldü , 

ölenler arasında 
Genel Kurmay 

. Reisı de var 
Şanghay. 13 ( A.A.) - "Stefani 

Ajansından,,: Kamberra - Avus
turalyadan bildirildiğine göre Kam 
berra - Melburn hattında işliyen 
bir tayyare Kamberra lfava mey
danı civarında yere düşerek parça· 
lanmış, içinde bulunan 10 kişi kö· 
milr haline gelmiştir. 

Ölenler arasında harbiye nazın 
General Street. hava nazın Fair
briancl ve icra meclisi reis muavini 
Sir Henry Gullet bulunmakta idi. 

Camberra, 13 ( A.A.) - Üç na· 
zırla Avustralya genel kurmayı 
başkanının ölümil ile neticelenen 
tayyare felaketine şahit olanların 
bildirdiğine göre, kaza, alçak irti
fada uçarken ta~ ya enin süratini 
kaybetmesinden ileri gelrni~tir. 
Resmi tahkikat baJlarnıştrr. 

Fadden'le devlet nazın a.yandan 
Mobride'in muvakkat hava ve 
harbiye nazırı sıfatiyle birkaç güne 
kadar yemin edecekleri resmen bil· 
dirilmektedir. Avusturalya hava 
kuvvetleri kumandanı hava mare
~i Sir Charles Bumett, Fairbaim 
tarafından idare edilmekte bulu
nan havacılık talim plfuu hakkın· 
da B. Menzies ile görü~ek üzere 
Camberraya gitmektedir. 

Nazırlar kabine içtimaında ha· 
zır bulunmak üzere Kamberra'ya 
gitmekte idiler. --------
Talebenin sıhhati 

Geçen sene 60 bin 
talebe muayeneden 

geçirildi 
Bu yıl tıtanbulda 2000 agretmen 

ve•60 bin talebe muayeneden geçiril· 
mit ve hepsl için lllhha.t flılerl tan· 
sim edilm1ftlr. 

BUtUn yıl içinde en fazla s&'lilen 
butalıklar mevsim hutalıklarmd&ıı 
maada kabakul&k, Jnvmık vak&l&n
dlr. Bu ri.kalata& k:a'bedm mhb1 t.4 
birler &lmmıjbr. Haata bulunan ve 
tedaviye muhtaç olan 200 kadar ço· 
cuk. çocuk haatahaııelerinde ve pre· 
Y&Dtoryomda tedavi altın& almD1J1• 
lardır. Sıhhl vazlyeUeri mektep 
olmıya .mllsalt olmıyan 20 kadar 
1:ılııa bqka yerlere ııakledllmif veya 
berinde tamirat yapılarak •ıhhl bir 
18kle konmugtur. 

Okul olmıya uygun görUlmlyen 
Baaköy Karma okulu kapanınJ§br. 

öntımUzdeki yıl okullarm bina vazl· 
yeUeri, llğretmen ve talebelerin ınhh.I 
durumlarlle daha yakından ala.kadar 
olmak Uzere lıtanbul 8Ilıhat l§leri 
kadrosu takviye edilecek ve yeniden 
doktorlar 11!.ve olunacaktır. 

Bu arada sıhhat ifleri mutetUılerin· 
den lhsan Gelenbevl ortakul doktor
lufun& ve aıhhat mutettl§Uttne de 
prevaııtoryomun eski dahlliye doktor
larmdan Salt tayin edllmi§iıi. 

Çek cumhµrreiıi kralın 
ziyafetinde bulundu 
Lmıdra, 14 (a. a.) - Çek 

cmnhurreisi Benes ile eşi ve 
bay ve bayan Çörçil dün öğle ye 
meğini Bukingam sa.rayında 
kral ve krliçe ile yemişlerdir. 

VAltlT 
Gazete sa 
20 kuıuş 

mukabılinde 
iki roman, bır Atatürk 

albU mu, seçme 
hikAyelerle dolu ikı 

kitap veriyor 
Va.kıt gazetesi dalırıt okuyucula· 

rma bir hizmet olmak tlzere ku· 
Pon mukabilinde kitap tevziatı u. 
ftltıııe devam etmektedir. 15 
.Aiuatoatan iUb:u-en 16 kupon top. 
Jiyan okuyuculara yirmi ku~ 
mukablllnde gu beo kitap verile· 
eektir: 

1 - Atatürk'iln hayatını resim
lerle teabit eden bir albilm· 

2 - Milel Zevak nun ''Hortlı
Jl.ıl Fauata,. romanı. • 

3 - ''Bir genç kwri sergUzea· 
ti;, romam. ' 

4 - "Seçme hfk&yeler'' ilfmlJ iki 
tita.P· 

'fakıt'm ~ Pel'lfllllbe
ttibanıa toplamalı ihmal et. 

1 Şanghaydaki 
Japon ku~velleri 

Ecnebi garnizonlar 
kumandanlar bir 
toplantıya çağrıldı 

İngiliz kuvvetleri 
yerıne Japon 

kuvvetleri mi ? 
Şanghay, 13 (a. a.) - Şang

baydaki Japon kuvvetleri ku
mandanı amiral lakcŞanghayda 
bulunan ecnebt garnizonların ku 
maııdanlarmı 15 ağustosta içti
maa davet etmiştir. Amiral, İn
giliz kıtalarmm geri alınması f. 
le tahaddilA eden meselelerin tet 
kikini ve ingiliz kuvvetleri tara 
fmdan şimdiye kadar muhafaza 
edilen mmtakalarµı bundan son 
ra Japon kuvvetlerinin kontrölü 
ne bırakılmasını istiyecektir. Ja 
ponku- bundıpı sonra Şanghayda. 
nizam ve asayişin muhafazasını 
deruhte edeceklerdir. 

JAPONYANIN 
TASARLADIGI YENİ 

ÜSLER 

Bangkok, 13 (a. a.) - Japon 
ya - Hindi Çini münasebetleri 
bura.da pek ziyade alaka uyan
drrmaktadır. Bir gazete Saygun 
yakınındaki St. Jak burnunun 
Japonya için müsait bir üs ola 
cağını ve bura.dan Singapuru 
tehdit edebileceği fikrini ileri 
silrmektedir. · 

Bundan 'başka mezkfır gazete, 
Siyamdaki Singoranm da Singa 
pura daha ya.km olduğu için Ja
ponya tarafından &rZU edilece
ğini yazmaktadır. 

Bununla. beraber gar.ete J a
ponya.nm bitaraf olan Siyama. 
ta.aruz e:!eceğini zannetmemek 
t:edir. 

Hava harbi 
(Baş tarafa 1 nclde) 

rm tesirile ikf kişi daha ölmUştUr. 
Dlln ak§a.m dü§manm faaliyeti 

az adette tayyarelerle yapılan fa
aliyete :pı.Unhasır kalml§tır· Mld· 
land'a, lakoçya doğu - ıimallne ve 
lngllterenin batmmda müteferrik 
noktalara bombalar atılmıştır. Bir 
fabrikaya isabet vaki olnıua ve 
memleketin muhtelif kmunlahnda 
birçok evler hafif surette haaara 
wı.ğra.m11tır· Blrkarı ağır olmak U. 
zere yaralananlar olmupa da ö
len azdır. 

1 Londrat lS (A· A·) - İngiliz 
matbuatı da.ha ziya.de sı:kJqmı:ş o
lan Alman hava baskınları kar§ı· 
smda gösterdiği sllkC'netten dolayı 
halkı tebriit et.mekter.ır. 

Daily Mail bu baskınlan aakerl 
b:ılomdan tetkik ederek dllnk\l 
baskmm eehirler ve kafileler üze· 
rine yapılan münferit taarruzlar
dan fazla bir ıey olduğunu bil. 
diriyor. 

Guete diyor ki: 
Bu hUcumlarm İngiltercnin de

ıüz ve }lava kudretine t arruz için 
tesblt editniı mµayyen bir siyase
te dahil olduğu qiklrdır· Bu hü
cumlar Ud D'Uha.ımn arasında ha• 
valarda bUyilk bir mUcatlelenin 
başlangıcıdır. Ve belki de harbin 
neticesini bu mücadele tayin ede· 
cektlr· 
Mütehassmlannfikrine~öre, bu 

hava harbi pek yakm bir i•U!Anm 
mukaddemesi deiüdir, fakat Uç 
hedefi mevcut görUnmektedir: 

1 - Deniz llalerini ve deniz teal
satlarmı hasara uğratmak auretlle 
!ngllterenin Manş den~de ıUp. 
hesiz olan hikim.iyetini tehlikeye 
koymak· 

2 - Hava meydanlarmd:ı hasa· 
rat vukua getirerek, halon baraj· 
la.mu dlbJllrerek kara bataeyalan
nı lsklt ederek ve her aeydP.n zl· 
yade muharebe tayyare1erimlzln 
pllot.ıannı her gün kalkmak ve mu· 
harebeyt? mecbur olmak suretile 
yorgun bir hale getirerek hava 
müdafaamızı zayıflatmak· 

3 - Bu suretle Alman propa
gandasına halkı uzun zamandanbe. 
ri il!n edilen taarruzun muvaffa. 
kryetle yapılmakta olduğuna inan
dırmak auretile maneviyatı yük
seltmek !mklnmm verilmesi-

Daily Mail il!ve ediyor: 
Bu son noktaya yani halkm ma · 

neviyatmı yUkseltmeğe atfedilen 
ehemmiyet hemen her dakika ha· 
va muharebesi hakkmda nefriyat 
yapılması fçlıı Alman radyolarma 
nrilen emirden de anlqılmalrta-

Balkanlarda 
arazi ihtilafı 

Romen· Bulgar ve 
· Romen • Macar 

göriifmeleri 
baılamak 

üzere 

Sovyetler Bulgar 
taleplerini 

hakh buluyor 
Bükr.tş, 13 ( A.A.) - Cenubt 

Dobrice meselesinin halli için mü
zakerelere başlanmasına dair ya· 
pılan ilk bulgar tekliflerine Ro· 
manya taraf mdan verilen cevap 
dün Bulgar hükfunetine tevdi edil
miştir. Romanyamn cevabı uzl3.§tr 
rıcı ve müsbettir. Bu itibarla bun· 
dan sonra yapılacak temasları mü 
teakip nihat anlaşmanın akdi için 
başhyacak müzakerelerin geçikmi
yeceği tahmin edilmektedir. 

Bültreş, 13 ( A.A.) - Oğrcnildi· 
ğine göre ,ı\facar ve Romen millet· 
leri araSlnda muallfilt bir halde bu
lunan meselelerin müzakeresine 
memur murahhasların te!Aki ma
halli olarak Karpatlarda Sinaja 
yakininde kain Sosada mevkiini 
ıntihap etmiştir. Macaristanm bu 
teklifi kabule amade olduğu teyid 
edilmektedir. 

Bültrq, 13 { A.A.) - Gazeteler, 
bu sabah bütün Romenleri birliğe 
ve tesanüde davet eden bir beyan· 
name neşretmişlerdir. 

Hükfuneti organı olan Rom:ınia 
gazetesi, hiç bir hüktlmetin ve hiç 
bir devlet adamının halihazırda 
mevzuubahis meselelerin realitele
rini değiştiremiyeceği iddiasına se
babet etmektedir. 

SOVYETLER 
BULGARltSTANI 

·HAKLI BULUYOR 
M081oovtı, ı~ (a. a.) - Tasa

jansı bilsiiriyor : 
Cenuht Dobrioenin Bulgaıis

tana iadesi hakkmda İzveıstia ve 

··Pravada. '=-'~~bir 
maJrale&iı ~I: 

A ".TUpa matbuatı Bulgar .. Ro 
men münasebetleri ve bilha888. 
evvelce Bulga.ristana. ait olup 
bili.ha.re Bulga.rlsta.ndan ayrı

lan erazinin akibeti meselelerini 
• §U sırada büyük bir dikkatle ta
kip etmektedir. 

İşaret edildiğine göre Dobri
ce hakkmdaki Bulgar talebleri 
hali hazırda sureti mahsusa.da 
had bir şekil almış ve Bulga
ristan Dobricen.in hiç değilse 
cenubt Dobricenin iadesi iÇin 
Romanya hiikftmetine şimdiden 
taleblerdo bulunmuştur. Bulgar 
resmi. mabfellerindeın öğrenildi
ğine nazaran cenubi Dobıice a
halisinin. büyük bir kısmı Bul
gardır ve Romenler ancak nüfu 
sun ~ ikisi nisbetindedir. 
Bulgar ef'kiri umumiyeai cenu
bi I>Qbruoenin Bulgaıiatanm an 
ban olduğunu ve ~yle de kalma
sı liznngeldiğini idiia etmekte
dir. Bulgar hariciye nezareti 
matbuat bürosu tarafından Dob 
riçe hakkında negredilen vesaik 
ayni mealde beyanatı ihtiva. et
mektedir. 

177 inci asırda da Dobrice Bul 
garistana aiddl. 3 mart 1878 ta
rihli Ayastafanos muahedesine 
tevfikan TUrkiyeyo ait olmakla 
beraber Dobrice 1878e kadar 
Bulgaristanm bir kısmını teşkil 
etmekte idi. Şimalt Dobrice Ro
~aya ilhak edildi. Cenubi 
Dobrice ise ikinci balkan muha
rebesinde Bulgaristan epey za
yıf dilftükten aonra 1913 de Ro
manya. t:ı.rafmdan almmJlbr. 
Cenubi Dobricenin Romanyaya 
kati surette ilhakı 10 ağustos 
1913 BUkreş ~uahedesinin im
za.siyle kararlaştı:nlmJlbr. 

Birinci büyiik harpte Alınan 
ve Avusturya lmparatorlulda.n 
yanmdıı. cephe alan Bulgar !u· 
taatı 1916 da Alman krtaatiyle 
birlikte cenubt Dobriceyi ifgal 
etmişlerdi. 1918 de Almanya ile 
Romanya arasmda. akte<lilen 
milnferid sulh netice&i.nde ce
rwbi Dobrice Bulgarlstana. iade 
edilmişti. Halbuki bilahara. 27 
ikinciteşrin 1919 da ill}1o& edilen 
Nöyi muahedesiyle Bulgariata.n 
la Romanya arasında 1914 de 
mevcut olan hudut ~~ tadi 
le uğramadan !pka. ·,u. 

.Arnavutluk 
hadiseleri 
genişliyor 

(Bqtarafı 1 incide) 
Atına. ıs (A· A·) - AUna A· 

janaı bildiriyor: 
Bir Arnavut vatanperverinbı 

gftya Yunan ajaDian tarafmdan 
katledildiği hakkmda Stefani a
jansmm Tirandan verdiği haberle
rin tamamen asılsız olduğunu be • 
:ana :mezunuz. 

Yunan hllkümeti katilleri tevkif 
ederek kanunt takibat yapılmasını 
emreylemiştir· 

1 - Bir .Arnavut vatan.perve· 
ri değil, alelade cinayetler irt.i -
kip etmiş bir katil mevzuu ba· 
histir. 

2 - Katiller Yunanlı değil, 
Arnavuttur. 

3 - Davut Hoca. cinayetler 
illemi§ ve başını getirene yuıni 
sene evvel mükafat vaadcdilmiş
tir. 

4 - İtalyan makamları bun • 
dan en az 20 günden beri haber
dardırlar. 

Bu millıihazala.ra. §unlan da. i
li.ve etmeliyiz: 

1 - Şakinin başmm Jcöy köy 
dolaştırlmuş olması tam bir ma
llaldır. 

2 - Bir Arnavutlun katledil
miş ve üz.erinde bu cinayetlerin 
tevali edeceği ba.kkmda bir pa.t· 
ta bulunınuş olduğu da masal -
dır. 
Diğer taraf tan mezklır ajan • 

anı bildirdiği haberde daha u
mumi mahiyette olarak yapılan 
iddiaların hakikate muta.bık ol -
mll.dığmı beyana mecburuz. Her
kese malfundur ki Yunaniat.an, 
Yumn ifga.linl şimdiki Amawt· 
luk - Yunanistan hudutıarmm 
daha ötelerine nakleden 1912 
mferlerine rağmen bugUnldl hu· 
dudu kati olarak tesbit eden Av
rupa. kararını t.a.mmııtır. 

Çamura meselesine gelince, 
Türk - Yunan nüfWI mübadelesi 
llDıLlmda. bu bölgedeki !ılüalil• 
•en•rm ınU.te.ddlt defalar Tllr 
kiyeye muhaceret ~unµ iz 
har etmiş oldukları kaydedil· 
mektedir. Fakat bu Müslüman· 
larm Arnavut a.slmdan oldukla
rı ileri sürüldüğü için, Yunan 
hükfuneti, en geniş bir uzla§llla 
arzusuyla hareket ederek ve 
yalnız alakadularm a.rzusuna 
değil aynı r.amanda her ferdin 
vaziyetinin hakkaniyt-tli bir su· 
rette tetkiki hakkmcia· muhtelif 
komisyon taraf mdan serdedilen 
çok iaa.betli mütaıiaya rağmen 
vilayetin bu kı:smmdaki nüfusun 
mübadelesinden topyekfuı vaz 
geçmiştir. ~ 

Bugün bu vaziyette mecvut 
65,074 nüfusun içinde 13.108 
kiti bu sınıfa dahil bulınınıa.ltta
dır. Milşfik bir idarenin nimet· 
ıinden isti!ade eden bu halk 
ymttaşlarile tam bir ahenk için
de yaşama.ktacıır. ~u 18 bin 
rakamıınm hiç bir zaman artma.· 
mış olduğunu ıara.rla kaydede
riz. Nihayet Yunan makamlan
nm gilya ltaı~ pek ya
kında Arnavutlar tarafından ko 
ğulacaklarmı söyledikleri ha.k
kmdaki iddia ise tekzi.Oe dahi 
değmez. 

ra Romen maka.matı bllyük bir 
iegll7.arlıkla cenubi Dobricenfn 
rom~mesine ba§lam11-
lardır. Bu m.akwadJa.1924 dece
nubi Dobrioede biltUn toprakla 
rmm üçte birinhı hük'Cbnet tara 
fmda.n istimllk edilebileceği 
ha:kkmda bir kanun çrkanldı. 
Bu auretıe Rooıenıere tevzi edi
lebilecek bir topn.k aeımayeei 
.tetekkiil etmiş bul~u. 

Bu kamm, cetıubt Dobricedeki 
Bulgarla.rm klı'netli mukave
meti ile kar§Il&§b. Romen ma
kamları fiddetli bir ukerl ted· 
hfl malranizmaeau il bqına. ge
t'lrdiler. Hattl Staroeeeloda bir 
uekr! program bile h&zırlandı. 
Cenubt Dobricenin romeı:deetı
rilmesi bir ÇO]c· Dobrice köylü
allnfuı hicret ettirmifti.r- Bu e
saslara istinad ederek cenubi 
Dobricenin Bulgaristaııa iadesi 
hakkmdaki taıebl«i tamamiyle 
~ ve haldı teJAJrld etmek 
Iizmıdır. Bilindiği gibi Sovyet
ler Romanyaya kartı aerdedilen 
Bulgar ta.leblerini her zaman 
takviye etmffler ve etmektA9 bu-

İrlanda kolay 
yutulmıyacak 

Nevy<JTk, 14 (a. a.) - DO Va:
lera, Dublinle yaptığı beyanatta 
şunları söylemift,ir: 

Eirin mfüecaviz için, Daıııi· 
mark& ve sair memleketlerin ol 
duğu gibi kolaylıkla avlıyabile
ceği bir av teşkil edeceğini zan
netmemeainin eebahım izah et
miştir: 

ı ..:... .. Iemleketimiz jeografik 
vaziyeti itibariyle muhtelif un
surlar için büyük müşkilat lı'ae 
etmektedir. 

2 - İyi techiz edilmiş olan 
motorir.e lrland& ordusu, 20 se
nedenberi bir istilaya. kll"lt koy
mak için en iyi bir vasıtayı tef. 
kil etmiştir. 

3 - Gönüllü teşkilatı ta.rafın 
dan a.h.iren toplanan ikrtaat ile 
sahillerin neza.re i irin alman 
tedbirler müdafaamızı çok tak
viye etmiştir. 

4 - Memleket bitaraflığını 
muhafaza etmekte her zaman .. 
kinden da.ha müttehid bulun
maktadır. 

5 - Memleket dahilinde mu
harlblerden ·birine veya diğerine 
yardım edebileceklerin adedi hiç 
meeabeeindedir. 

Dö Valera §unları ilave et.mit 
tir: 

Bize p.yet a. hücum edecek o
lursa b bize yardnn etmeye ha· 
zır bulunacaktır. ltrlanc& erazi
eini istilA et.meye !her kim teşe'b
bilil ederse etsin, lrla.ndaltla.nn 
mukavemeti anudane olacaktır. 

ingiltere· adalarına 
taarruz 

- (Bqtarafı 1 lnclc1e) 
man tayyaresi dilfllrirıek kat'l az· 
mile mütetıuıais bulunuyorlar· • 

Londra, 14: (A· A·) - Dtlnldl 
bUyUk taarruz e.nasmda dakika 
bqma bir Alman tayyaresi dllfil· 
rillilyordu· 
AMl!lllbiAN &AmEl...ıNIN. 

Mttl'A~~SI 
:ti>nclra. 14 (A· A·) - Amerikan 

gazeteleri eon haYa. harpleri mü
nuebetlle İngiltere lehinde mllta. 
lealar yUriite~k Alınanlarm. Bit
lerin dediği gibi. 15 Ağustosta 
Londrad& ola.mryacaklanru yazı
yorlar· 

BU SABAJDU ÇARPIŞMA 
Londra, 14 (A· A·) - Amirallı

ğm tebliğine göre torpll dökücü 
k&?'akol gemileri bu sabah erken· 
den dilf!Jlanm hafi! kuvvetlerile te· 
masa gelmiştir· Bir !ngi.lliı kara· 
kol gemi.si kendisinden bUyUk bir 
dll'JD!an gemisini zaptetmiş, kendi. 
sinin provası hasara uğranuştır. 
İngiliz kara.kol gem.ileri bundan 
sonra dllşmana mitralyöz ve el 
bombası ateşi ac;m11lardrr· 

O anda hava henüz karanlıktı, 
onun için ha.sar kat'iyetle tcabit 
olunamamıştır. 

Bu ~arpışmayı müteakip bir Al
man tayyaresi 160 metreden İngi
liz gemilerine taarruz etmiş, ge
m.ller buna •iddetle ateş açarak 
tayyare alevler içinde alçalmaya 
bqlamI,lbr- Bütün gemiler tialeri· . 
ne dönmliftUr· 

Londra, 11 (A· A·) - Bahriye 
ne.zaretinin tebliğine ıöre Tama· 
ris ve Pyrope nammdald mayn 
tarama gem.ileri hasara uğnyara.k 
batmIJtrr. • 

Şap D.enizinde 
<Bat tar~ 1 baelcle) 

ıızm nuıl geçmefe muvaffak ol. 
duklannı bariz bir surette ispat et
mektedir· Mezk6r kafileyi ttılrll 
eden gemiler. imparatorlufun mü
teaddld bölgelerine ve bitaraf 
memleketlere alt bulunup. muhte
lif hacimde idiler. Hamuleleri ise 
her ~uı harp mUhlmmatmdaıı 
bqlıyarak en mütenevvi emtiayı 
da ilıtiva etmekteydi· Hamule me
yamnda birçok tncWz krt.aatı ile 
Hint btalan ve yolcular da mev
cut bulunmaktaydı· 

Bu kafilede hloblr ıey ıellHll
zel bıraJnJmımqtı. Yakıcı gQııeee 
rağmen herk• deıılsalblarma ltar. 
fi arama nöbetln1 alıyordu. Hava 
kuvvetlerinin iftiraki dalnıt ıuret
te temin edilmllti· Yabı mevkile
re merbut bulunan bombardmwı 
tayyareleri lıJObir teblite olmadı
ğuu Jıapat etmek için mUtemadlyen 
kafileııbı UatilDde uçuyorlardı· Ba· 
zan kendi Ualerinin pek ,yakinJn· 
den geçmek üzere kafilelerimis 
mütemadiyen seyriliaefer ett.ikleri
nl mükemmelen bilmeehıe rağ. 
men. bir tek kere olsun ne deniz
~ ve ne de havalarda dUeman ıiS-

Yabancı gar. 
: meselası 

- ( Ba§taraf• 1 ,,, 
ledlldifini eaetıe öğrendik. ~ 

Emniyet m\ldllrUmUZ bU ,-, 
*lerinl ıöyle tubllı, tavsOa 
tedlr: 

"Gazetenlzlıı 13 8i'Ptoıl t111 
nU.humm birtncl .sayfaaııscsa._ .. .-
Jıarılerle yazılı (Emnlye!__.
sGre gazlııol&rd& ecnebi ,..~ 11'. 
lablllr) bqlığl &ltmda bellllll ___ 
zetedye pztno ve Jok&Dt& 
tunun ecnebller Jçln kanUD'° 
len J~lerden olmadığını aöfl -"' ,İ!I! 
tum mevzuubaba edlldJktd ~ 
2007 numaralı kanunun bil ıs 
maddeıl neıredilmekte ve eJ' ~. 
muııarrah olmamaııma ralJSl * ro· 
n\li3'etin lokanta garaonlarsııa ~ 
mil olduğu mUtaıeuı f.l&v• ~ 

Bazı gazetelerde Roınen -
rmm yolcu aalonu lokaıııasıo 
malan kanuna mugayir ol~~ 
bahlale zabıtanm bu fffl .u~ • 
meal icap edeceğine dair ,afd" ~..i! 
rlyat tızerine vaki olan bir ti'.; 
c"vıılben lokanta ganıonlu~ JI: 
biler lçln memnu olmadılJJlS~_:.,,.s 
tJbe.rl& zabıtaca müdahale ~J 
mevzu bulunmadığm.ı •Ö n . 
Gazinolarda ecnebi g~ il" 
bileceklerini •öylediğim dolf'l 

dirDtter taraftan kanunun ıatbll' 
hakkmda dahlUye veklletlDC9 
edfımıı olan tallmatnamed• 
J&rııoııluğunun ecnebiler Jçlıl 
olmadtlt turih edllmlı "! ~ • ..tl 
mevcıat talil.ıatnaı.ıe hUkUJll-1 ~ 
rulnde hareket etmeal tabii~~,..;,. 
mUJ oldul\lndan ortada za~ .. ..t 
lıı ~ veya yaıılıı tat~ 
bir ıey yoktur. Keyflyet.lJl ~ 
tuhfh buyrulmuJDI rfca e 

Emniyet müdtırllmnzilJl blJ ~ 
dan d& anlaıılaca.fı veç~.~.rs 
ecnebi garaonlarm çal~ 
19rler ve lılcr ara•mda "oteL ~ 
hane, g~o. bar ve dan!liı,. ,,.._ 
takat "lokanta,, denilmenılJUt:~· il 
nun metninde zikredilmedfll _,.,..J 
talimatnamede lokantada o'Jll'": 
ta ecnebller için memnUJl ~ 
kaydedilmifUr. il' .~ 
Bazı hukukçular, lokanta ~ 

no garaonluğu arasmda t~ 1~ fr, bu !Ubarla vazt kanunUJl ~ 
yı ayrıca Slkretmedifl ve l 
da zayılan yerler meyaDIDda 
mlç bulw1muı icap edeceli 
lzbar etmektedirler. Fakat bll 
bir tefsir nieaeıestdlr. 

Kanunun bugtbıkü talbUC 
göre ecnett garsonlar 'lokall 
hp.bllir; fa.kat • gazlno,.da "--111' !S 
Burada hem lokanta, he:ın ı-=.:ej. 
llnde çalqan mlleaseaeıe~ 
&kl& ıelmektedlr. Bunlard&ll :;.v1 
lokanta kmm!arı ayn~olıııs>'-'" • 
zerinde bu kanun hlllanUJlOli 

tatbik edllecegt aıi1q ~--~ 
Çünkü bunlar "lokanta,, .aP"~.1 
nebi garaon kullaııabllecei' 'fil. 
eayılnu kullanamıyacaktıı'· .--...1 
bil birçok müeueııelerde ıo ~ 
gazino kıaımlannm a~ t 
olmadığına göre, nuıl bal'8_. 
ceğl billnememektedlr. ~ 
M1'DD.EtUMUM1NlN -~ 
Diğer tara.ftan müddei":, fW 

bu meseleyi eaaalı bir ıet.Jdld tJI• ~ 
mı, ve aynı neticeye varıı:: Jıl!'~ 

Müddeiumumi Hikm'et ooa;. _ 
harrlrimiz.e ıu beyanatta ~ 
tur: .~r::.: 

'-Bu eabahkl bazı sue?) 
zıldıtı gibi ben, bu hususta 
bulunmadım. ~, 

Küçük .sanatlar, TUrkıyecSe ~ 
tandaılarma tahaia edilen uıt 
hizmetler hakkmdakl k&J1Ull.foı" ~ 
el maddulnln A fııtruında fW ~ 
taııdqı olmıyanlar tarafJIS~~iJ 
ması menedllmı~ olan pıı& ~~ 
birer yazılıdır. Bunlarııı ~~·. 
kalanlar memnu!yete c1a]lll "'_2 

Temyizin de bu buauıta ~· 
karreratı vardır. Mesel~"') 
ve maki.DiaUlğ'.n tatbik ~__...-,( 
aayılı kanunun birinci ~ ..)1 
!ıkrasmda yazılı memnun t tGo ~ 
riclnde kalacağt, keallk ,u rı 
lıtJ, arabacılık, kuyunıCU __... ~ 
pbl an.atlar mezk1ll' kail·~-~.,.,~ 
ten yazılı olmadıtnıdali ıesw:.. 
kemeat bunları kanunun • · .....tll.: 
haricinde sörmtlftUr. ~:~ 

Lokanta ve lokantacılD'sa 
da maddenin aynı bendiJll ~ 
denek, bir arahat -,. _ 
görtlrtl%. Tetalr .1UreWe de .J 
lmklıı bulamayız. ~ 

Kanunun A ve B beDctiJıd' tf!I ~ 
ııanaUan ecnebiler ya~,,.,Jli' 
TUrk vatandqlarma m~ 1 

bwıuıı akG blr vaziyet de .'! 
turKanuııun tatbik wretfle~ 4P.,~;;, 
letçe ham'Janaıa ~ 
''kltlpler ve lokantalal' lll ~ ~ 
'Memnuiyet, ıaraon v• ~,, 
mOnh&lıl' oldutu clh~tl!....r.., 
metrd6telllk de dahl1 cıe.-- .J 
mektedlr. ~f 

Bu izah etutım noktaJ.af ,_. 
dfler reaml makamlarla bit 
tO&f yoktur ... 

~ 
Vilayetimizde ıı.-

. itleri bitti~ 
btanbtıl Til&yetl hududll ~ 

k1 hau4 s,ıert tamamen ~ 
buluıımakt&dır. Bu hafta a1 
mellyulne bqlaııaçak .,. 
tin• kadar harman Jtl•ri "' 
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MERKEZi 
AVRUPA YA 

AÇILACAK YENi 
EiR YOL \ 

@tesine aldırma 
Nakleden : Baki BAŞAK 

kaçırdı. Tamaınile gülünç bir 
vnziyettc kalmıştım. Garson yü
zlime tuhaf tuhaf bakıyordu. Hiç 
bozmadım. 

- Ha, evet. dedim, ağabeysi.. 

Lokarno 
Venecıik 

·. Projeyi 1 suiçreliler 

Suat Xa.ili çok müteessir gö· 
rUyordu. Böyle znmanlarda b:ı.· 
zılarının derdlcrinı deşmek iyi 
değildir ama, kar§ıla.rına geçe· 
rek onlardan daha endişch su· 
sup oturmak da büsbütün yeis
lerini arttırır. Onun için sor
dum: 

! ·e yapmak lazımdı bilmem? .• 
Tekrar Yeşilköye dönsem, Ha· 
miyetın annesi, babası "kmnm: 
nerede?'' diye Ustilmc çulla.na.
ca.kln.rdı. Tabii cevap veremiye
cektim. 1stanbula. gitmeğe karar 
verdim. Orada Hamiyeti ya.kala· 
yaca.k, her kuşun etinin yenme
diğini ona anlatacaktım. Hemen ' 
evine telef on ettim. Yok ce\"abr
nı aldım. Onu ~<Uta nerede bu· 
labilirdim. Dün neydi, salr, değil 
mi! İşte, düne kadar kendisin
den hiçbir haber alamadmı. Der
ken. babasmdan bir mektup .• 
Ama. ne mektup.. Zehir zenbe· 
rek .. Ben kızlarını alıp götilrmü
şüm .. Ncrde olduğu belli değil
miı:ı .. Polise müracaat edecekler· 
miŞ .. İlah ... Arkasından Hami
yetten bir mektup ... 

ha:ıırladı. ltalyanlar ,, 

kana l ~ tetkik edecek 

- Ne o, gene efkarlı görünü· 
yorsun! 

Omuzlarını silkerek cevap 
verdi: 

Demiryolları ,.e otomobiller 
de her ne kadar büyük bir te
kamül husule gelmis ise de de· 
niz yoliylc yapılan nakliyat her 
zaman için aynı büyük ehemmi. 
yeti muhafaz..'l etmektedir. Çiln
kü deniz yoliylc yapılan nakli· 
yat çok daha ehvendir. 

metre. dip genişliği 18 metre, 
derinliği ise 3 metre olacaktır. 
Bu kanalda 600 - 700 ton ağır· 
lığmdaki gemiler re.hatça seyri· 
sefer edebileceklerdir. 

- Eh .. Pek iyi vaziyette de
ğilim ... 

- Hayrola! 
- Çok büyük bir f elik et zan-

netme ... Hnmiyet Çağay'ı tanrr· 
sınız!. 

- Şöyle böyle ... Babası için 
çok zengindir derler ama, kenıcli
si için de hiç iyi söylemezler!, 

Kanallar \'asıtasiylc nehir yol· 
ları vücuda getirilmesi de tica
ret için büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. ~ lesela Ren • Ems ka
nalından transit olarak her se
ne 24 milyon ton eşya geçmek· 
tedir. Su yollan vasıtnsile ya
pılan nakliyat bilhassa kereste, 
inşaat eşyası, c;imento, maden· 
ler, kömür, hububat, makine gi
bi ağır e9yalar için c;ok daha 
elYcrişlidir. 

Şöyle bir hesap yapalım. 
1200 beygir kuvvetindeki bir 

lokomotif ancak ceman 400 ton 
eşya taşıyan 15 vagon çc.kebilir. 
Halbuki aynı kuvvette bir ro
morkör vasıta.siyle 3200 ton eş· 
ya nakletmek milmkündtir. Bu 
mUhim bir farktır. 

I,,OKARNO • ADRll'' ATIK 

KANALI PROJESi 

Ukiirno ile · Ad riya tik arasın
~ a.çılacar-olan ;bir kanal 1sviç· 
reyi Adriyatiğe indirecek ve bü
yUk bir kanalın açılması işini 

öne sil.recektir. 

Bu kanal dört parçadan mUte· 
eekkil olacaktll'. 

1 - Venedikten Mincio'nun 
ağzına. (A) kadar. EsMen ibu 
mmta.kada. izami 600 ton ağu'lı
ğmda. gemiler seyrisefer etmek· 
tedirler. 

2 - Mincis ağzından (A) 
:Adda mansabına (B) kadar .. Pö 
nehri bu mmtakada 300 ton a
ğırlığa kadar olan gemiler için 
eeyriaefere mUsaittir. 
Şimdi de bu nehrin daha. derin 

olmaama c;alıgılmaktadır. 
3 - Adda ağzından (B) Ma

jör gölU cenubunda Ter.sin vadi
sine kadar (Cl. burada tama.· 
men ıun'i bir kanal meydana ge· 
tirm.ek icap eder .. ÇUnkU Adda. 
anca.k bir kaç kilometrede eey
riaefere mUsaittir. Diğer k11ım: 
lar da faaliyete seçmek için 
mUMit arazi aranmaktadır. 

4 - ~lajör göliinün cenubun
da. TeMin vadisi bir kanal açıl· 
maaına müsaittir. F,,sasen bura
da bir çok hazırlıklar yapılmak 
tadır. 

Porto - Torro yaı11nda bUyUk 
bir dik yapılmıştır. Tessivs ağzı 
ceçildikten sonra kanal 70 kilo• 
metre genişlikte olmak üzere 
Loka.rnoya kadar devam edecek
tir. 

Ve.rediği Lokarnoya bağlaya· 
ca.k olan seyriscfere müsait yol 
kanallar da dahil olduğu halde 
oeınan 600 kilometre uzunlu
ğunda olacaktır. 

~filano'da büyilk bir ticaret 
limanı vücuda. getirilcoektlr. 
Mantove, Ferrare ve Cromsne 
mevcut ola.n bugtinkti limanlar 
bUyUltUleceklerdir. 

KANALIN EHEMMiYET/ 

1 - Kanal tamamlanınca ls
viçre Adriyatik denizinde bir 
mahreç\~ sahip olacaktır. Bal· 
kanların buğday, Yakın Şarkm 
petrolü ve tekmil denizaşırı 
memleketler mahsulleri !svi~&
ye merkezi Avrupnya deniz ya· 
liyle naklolunabilecektir. 

2 - Lokarno ile Bal arasın
daki Gotard hattr büytik bir 
transit you olacaktır. Bal'deki 
nehir limanı ile Lokarnonun a· 
rasr 300 kilometredir. Bu müna
sebetle Akdenizdcn Şimal deni· 
zine veya. aksi istikamette na.kJo· 
lnaca.k eşyaların gc~tlği yol 
Adriyatik · Lokanıo - Bal -
Rottcrdam olacaktır. 

- Aleyhinde bulunanların e
peyce hakları var ... Geçen ha.ita 
Ye§ilköyc gitmiştim. O da aile· 
sile birlikte orada imiş. Sık sık 
görUşmeğe baŞladık. Biraz da 
kur yaptım. 

- Evlenmek niyetilc mi? 
- Yok canın1... Hoıiça vakit 

geçirelim diye ... Doğrusu güzel 
kız ... Budala da değil... 

- Fakat kur mur derken ga
liba ateş bacayı sardı. Kız sana 
yapıştı. Şimdi kurtulmnnm çare· 
sini arıyorsun!. 

- Allah aşkına. keramet sa.
vurmaya kalkıp sen de büsbü· 
tün carumı sıkma ... Bana yapış
sa. gene iyi... Mesele büsbütün 
çatallaştı ... Hamiyet bir akşatn 
koluma girdi. Tatlı sesilc bıcır 
bıcır "simen, dedi, bir ricam 
var .. Beni arabanız.la !stanbula. 
kadar götürUr müsünüz. Annem: 

~ - lta.lya. ile İsviçre arasın
" daki iktısadi' münasebat arta· 
caktır •• · . 

ITALYANLARIN 
KANAATLERi 

· le babam ancak on beş g}in son
ra inecekler... Halbuki ben pa; 
u.rtesi orada bulunmak meebu· 
riyetindeyim ... Pazar akşamı gi· 
deriz; olmaz mı?" 

Majör gölli ile Adriyatik arasın 
da eeyrisefere müsait bir yol 
açılması meselesi lsviçrenin ti· 
cal!et mahafilinde bilyük bir a
li.ka uyandırmıştır. Bu proje 
halen tetkik olunmaktadır. Bili.· 
hare muvaf a.kati alınmak üzere 
ltalya hilkümctine verilecektir. 

Avrupa harita6ma bir göz 
gez.dirdiğirniz takdirde şu mU
him kanallar gözUmUze çarpar: 

Holanda Julisno kanalı, Betçi· 
kada Alber kanalı, Almanya.da 
Milteland - Ranol ve bilha.asa 
Ren • :Men veTuna arasındaki 
birleştirilen kanallan... Bunl~ 
dan başka Sovyet Rusyada Mos
kovayı Volgaya ve VistUlU'de 
Dinyeper'e bağlayan kanallar 
tızerinde durulacak ehemmiyeti 
haizdirler. 

Merkezi Avrupamn Ren -
Men \'e Tuna nehirleri vasıta.· 
eiyle Şimaldenlzinin bir taraf
tan Karadenize diğer tara.itan 
da Ren nehri Nöşatel ve Leman 
gölleri va.sıtasiylc Akdenize 
bağlanması Avrupa mıntakum· 
da de,·a.mlı ve seyrisefcre mU· 
sait bir nehir yolu meydana ge· 
tirmektedir. Fakat 1talya bu 
yolların hiç birisinden istifade 
edememektedir. Bn münasebetle 
ltaıya bahscmevzu Lokarno • 
M.ilano · Pö - Adriyatik yolunu 
meydana getirecek olan kanalı 
büyük bir ehemmiyet ve ıllk8: 
ile karşılayac:akttr. 

Bu kanaldan sonra Triyeste 
ve Vcnedik limanları mühim bir 
transit merkezi olacaklardır. 

"-Fakat anneniz veya baba
nızın bu kararınızdan haberleri 
var mı? • 

"- Canım, ben onları kan· 
dırdım, siz o hususu düffi.inme
yin ... Yalnız. cumartesi ve pazar 
akşamlarını nerede geçitiriz. .. 
Si?. bunu bana söyleyin!. 
"- Nerede isterseniz? 

"- Mesela BüyükdC'rcde ... 
"-Pekala! .. 
"Hangi otelde kalacağımr 

.zı da bana tesbit ettirdi. Adres 
bırakacak. §ayet mektup gelirse 
oraya gelmesini temin edeoc.k" 
miş ... Doğrusu, ikimizin de gös
terdiği i.Ju delice cesaretin ne 
gibi bir akıbet doğuraca.ğmı au· 
şUnmedim. Babasından, annesin· 
den nasıl i1..in aldı. onu da merak 
etmedim ... Pazar günü akşamı 
hareket ettik. Hamiyet BliyUk
dereye kadar çok neş'cliy<li. Ko
nwımalarınuz çok eğlenceli ve 
nükteli geçti. Gi.ildük, güldük.:-. 
Ama ne kadar bilsen ... Otelde 
aşık maşuk g'ibi b~başa akşam 
yemeğini yedik... Odalarrmıza. 
çekilirken beni büyük bir sa.mi· 
miyct ve muhabbetle kucakladr. 
Ertesi sabah. c:ckizdc garso~ 
kah,·altı ile b!rlikte bar.a Ha.mi· 
yetin bir mektubunu getirdi. 
Kızcağız, böyle ani surette beni 
terkettiğinden dolayı özür dilc
yor ve yedide hareket eden va· 
purla gitmek mecburiyetinde 
kalı:hğmı bildiriyor, sebebini 
aonradan anlatacağmı da ayrıca 
US.ve ediyordu. Fakat or.ıl hacet 
kalmadı. Garson. bana saba.ha. 
karşı gelen bir delikanlının ara
b8~il~ yola çıktığını ağzından 

"Otomobilimiz devrildi. Müt
hiş bir kaza geçirdik ... Çok şU
kür ya.ram hafiftir. Çorlu hasta.· 
hanesinde yatıyorum .. Anneme, 
babama ver<:'Ccğimiz mü§tere!c 
cevabı kararla.şt.ırmak üzere 
lutfen geliniz!" 

Hay .A.ll:ıh müstahak.kını vel'· 
sin .. Göri.iyorsun ya, ba.şınıa. n.e 
dcrdler açtım. Ça:rçabuk giyin
dim. Hemen garaja koştum. e: 
;rab:ıyı çıkardım. Saat dörde 
doğru Çorluya. vardım. Hamiye· 
ti yatakta biraz sarnrmı§ bul
dum. Fa.kat bakışlarının tathlI" 
ğr, tebessümünün şuhluğu aynı 
jdi: 

' "- Ah, dedi, size karşı o 
kadar mahcubum ki sormayın .. 
Gösterdiğiniz samimiyet ve ar
kadaşlığa mukabil ibalan ben ne 
bUyük budalalık yaptım.. Fakat 
çok safiyane bir budalalık.r. 
~ü Büyükdareden iıa.rcket e
dip, !stanbulu arkada !bıraktık· 
tan sonra arabamız kazaya. uğ
radı. Beş altı saat baygın bir 
halde kalmışım ... Belki de ölebi
lirdim .. Ailesi, gelip onu almış .. 
Bana vedn etmek için hastaba · 
Jucılarla üstüstc haberler gön
~erdi ama.. kat'iyyen yüzünU 
görmek istemedim.. öyle U>y, 
aptal bir dclikanlr ile işim ne? .. 

"- Peki onu brrakm da, 
şimdi annenize, ba.'bantza. ne di
yeceğiz. bunu kararlaştıra1nnl 

"- Ne diyeceğiz. beraber ol· 
duğumuzu söyleriz. 

"-Dünyada olmaz! .. diye bir 
feryat koparmak üzereydim. 
!Kendimi tuttum. Çünkü y~niden 
yüzüme öyle baktı ve o kadar 
şuhanc güldü ki.. Sonra elimi 
tuttu: 

- J)('ğil mi, dedi. Bu kadar 
kan~ık işleri anneme, babama 
anlatmaya ne lüzum var ... Bcy
lıude yere zihinlerini çelcceğiz. 
Kendisinden ba.hsedilmeğe değ. 
mcz bir çapkının da ismini or 
taya atacağız ... Bırak şu serse
riyi Allah a.cıkına!. Sersem bir 
de beni almaya kalkacak? Hiç 
ona varılır mı? Halbuki, Suatcı
ğnn bc:ı seninle evlenmek istiyo· 
rum ... 

Daha sonra büsbUtUn le.Ut 
bir sesle mırıldandı: 

- Beni affet ya",TUCuğum ! 
Suat, ber..tlen bir tasdik hare

keti, blr teşvik cümlesi bekier 
gibi birden durdu. 

- Demin de söyledim ya, de
dim. Hamiyet çok güwl bir kız· 
dır. Babası da çok .zengin ... 
ötesine aldırma ... 

250 milyon İsviçre frangına 
mal olacağı tahmin olunan bu 
kanal İtalyan miitahassıslarm 
kanaatlerine göre ancak beş eo· 
nede tamamlanabilir. 

~viçre ise bu kanallardan i.· 
r.amt istifadeyi temin edecek, 
enıin ve ucuz bir nakliyat yolu 
kazanmış olacaktır. \stanbul P. T. ·r. Müdürlüğünden 

Kanalın satıh genişliği 30 (L'lllı"3tre) deıı 

l lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici ı 
askeri kıtaatı ilAnları 

ıcarem.z elınde mevcut çantalık bezden 60 X 9~ boyunda 8599 adet 
~5 x so boyunda 1939 a d::t ki ceman 5538 ade t posta çantası imal ve Uzer
lerinln yazdırııma işi u;ık eksiltmeye konulmuştur. 

------Bir mılyon kilo o<lun kl\pnlı znrflıı ekırlllmeye konmu§lur. thıılcııl 15·S·G•O 
ptrıembt cıınu !Uat ll do ErtJncand& ukcrl ıııtınalma komıayonunda yto· 
pıl.a.caktır. Tahmin be'lell 20.000 lira ilk teminatı 1500 liradır. Şartnıımeıl 
'kom.L!yonda .görUltlr. lstekllll'!ruı belll gUn \'e saatten bir ıaal c\•vcı kanunı 
\·eaikalar!le teklif mektuplarını koml~yon& ''ermeleri. ('OOJ. (6721J, i --

" 

ı::ks11tme 21 8 940 ı:arsamba unt 15 le B. Posta.hane bı.nası kar:ıumda 
valJe hanının tklncı kntmda ldarcınl:ı: levazım aynı)'&t şube mildı.ir muavin· 
ııg1 oduında toplaMcak mUdurlUk. alml ııatım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel! beherinin 48 kuru~ hepsinin 2655 lira 24 kuruf, mu· 
vakkat temln:ıt 199 lıra 43 kuruştur. 

Tl\llpltrln olbabtakl 3artnl\melerinl görmek ve muvakkat teminatıarmı 
yatırmak UY.ere ı:atı~ma gUnlerlndc mezkılr mUdUrlUk idari kalem levazım 

kı~mına, ek.!iltme. ıg\ln ve aaıı.tlnda d& mu\akkat temınat mnkbuzu '\'e 040 ae· 
neıl il:ln muteber ticaret odası vesi~ulle komlııyona mUracaatları. (8800) 
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Biliyor musunuz ? .. 18 '!iıl 
Yüksek Qtlamat11 

cambazlık 
Dünyanın <'n yüksek atlayan a 

d,1.mı hır .Mısırlı olduğu hnld1: 
yüksek aUama ı ckoru bir /ur.t 
rıkaJıya aıdd.r. 

Çtinkli Mısırlı, 2.20 snnliınet 
re olan ırtıt a ı gayrı ııızami lıır 

şckılde atlnyor. Gerıliyor. Ko~u 
yor. Tam ınanianın onünc gcl
dıh'1 zaman ayaklarını yere \"Ura 

ralt sıçrıyor. Muıı.:ayı beline 
~ctirecek sevıycye geldiği 

ı-.. aman perende atıyor ve böyle-
, lıklc ımıniaııın ölckı tarafına 

ı;.cc;ıyor. Hem de iki metre 20 
santimi aştıktan sonra ... Fakat, 
Mısırlının bu hareketini atle
tizm çerçevesi içine sokmak im 
kansız... Çünkü bu ancak bir 
cambazlık!. . 

Şöhret miJcyas1 

r • Aınerik:ıda nıeşhıl .~ . ı . orcıı 
rın, artıst crın. s~ ııb 
retlerini ölı,;mck içın ~ .elj 

?ıJC• 
sıtalar kullanırlar. ~ '1 
cumhur Ruzvelt n~ttl uıııl 
ği zaman mcmekctı~ 

13
u 

trik cereyanı sarfı) 1)' 

37.5 derecesinde bir tc 
zcdermiş. !il~ 

F'akat b u ccreyaıı 0r ' · ıı" da rekor kime aid b1 ı 
nuz? Joc I..uizc... u • 
.Meşhur boksörUn ~:ti 

olduğu zaman, sade 
mcrika mi11etlcrindc1'1 

rm işlemesiyle ccrcY~tJ 
yüzde 79 artıyorınuŞ ·" 

r-········00
••

00
•• ............ Yarın başlıyorLI~ 

Sütün neşeleri kendilerini deniz kenarına atabildikleri ve dalgacıkların tatlı sallantılarına kavu- · Sade sporcuların, spor meraklıları ve •e 
verlerin değil, herkesin heyecandan he 1,ıt ~" 

şabildikleri için!.. · ~ sürüklenerek zevkle, merakla okuyacal< q~ 

Valimizin gerinde bir alakası 

Mevsim çok müsait o~duğundan 

At yarışlarının 
Bir kaç hafta daha uzatılması için Vilayet 

bir spor, macera, aşk roman•·· ) 

Zafere kadar~~ 
i Bir yumruğun kudret ve ihtişamı arkas•"~:; in 

fstanbut ııor ı.tıi ııu idare heyet in ·· • de sürüklenecek ve romanın kahranıtıtl' 
dw: 1 

istanbulspor . 
klübünün 
kongresi 

ıs·S·!HO perıcmbc gUnU saat 11 de beraber binbir macera yaşıyacaksı11ıı• 4J 
;klüp lokalinde idare heyeti sı.-ı:lnıl y s •ı T .., [ O'} tr1~ 
~:;~a~~!~~~a~c:r~~~~:!r~~a o~~n:r:cyc • •• : ..... ~~-~~.: ....... -.'!:..~.~ ........ -.~-~:~_ .. _.::.b 

alakadarlara tetkikler Köpek yarışı 
yaptnmaıctamr 

Halknnrz tarafından gördüğü 
rağbet gıttık~n artan milli sporu-
muz at koşuları önllmüzdcki pazar 
bitmektedir· Fakat mcmnuniyelle 
ciğrcndık ki, Ktymctli Vali ve Be· 

lediyc Reisimiz Lutfi Kırdar, ge. 
çen sene tahsisatsızlık ylizünden 
daha fazla yapılamt) an koşuların 
bu yıl bJrkaç haf+q dnha yapılması 

ı in e lii.kadaı lara tetkikler yo.ptırt
rookto.dır. 

I nkarn w lzmirr gö~ binicisi 
ve mcrrı klısı dalın faz'a olan lstan
bulda nt yarışları 6 hafta gibi kısa 
bir zamana sığdrrılmI!'ltlr· Hiç ol-
mazs'l birkaç hafta temdit, yaz 
munI?ı;cbetilc hirrok Anknrahnm 

da chrimizdc bulunması iki Eehir 
halkına bu milli sporun heyecanı· 
ru birnz daha tattıracaktır· 

Ynpılac:ık yarıı;larn haftada 15CO 

lira gibi ufak bir mükH&t tahsi
satı konması lazmıdır· Fakat yn· 
rı:şlarda yapılacak hasılatla bu 
tahsisatın karşılığı kolayca elde c>. 
dılmie olabilir· 

Ayni zamanda bu sene yarışiaı 
erken başladığından di<Tcr şehir· 
krde yapılacak koşulara. çok vn· 
kit vardır. Bu sc-bcptcn vakit de 
milsaittir· 

Her r:ün halkımızdan aldığımız 

mektuplarda kıymetli Vali ve Belo
cli~·C\ Reisimizin geG<'n srn<' vaa· 
dcttiklcri gibi koştJlıırı bir1caç haf· 
ta daha uzatarak bcm!'l<'rilr.rinln ri" 
casını ycr:n<-' gctirC'c<'ğiı1den cmi. 
niz. Yalnız şunu da kısaca iliıvc c· 
delim ki bu hususta verilecek ka
rarın iliın cdilmı:ısi lazımdır. Çiln
kii koşulnrın bittiğini zanneden at 
sahip)l"rinin d"rh:ıl yl.'rlerinc dün· 
melerl muhtemeldir· 

Seyhan Vılayeti Daimi Encümeninden 
l Adnn ı~oz n yolunun :\ -ı 000 - 7 rıoo kilrımctrd,.rı ıı rnııın 

da şoııt> \C sınai lmnll\t kceıf tutwn ol ın t43S431 lıra ı 10 ) kunışln knpıılı 

larf usul le e tsıltmcy~ konulmuştur. 

2 - E. itme 2!l81HU t.arllılnc nıUs;Ld.f pcr~embe gUnU aaııt (lll:lOı 

C:.ı ,;U ~et d:ı.lmt encllmcrılndc yapıla1,a(;ından kRpıılı znrfüır <>n ı;<>r, ıuı 

ııaat•cn bir Ba'lt C\\"elıne kııd r saal 1030) da bu enciJmen re,slı(.'lnu v 111 

mi§ olacaktır. 

3 - lstiyenler ııu !~ all kcşıfnanı,. ve şart.ııamPlerini ı:önnrk ır,;jn Nıı 

tla mUdUrlUğUnc mUrnrant ed bıtırl~r. 

4 - 1steklllerln !32<;S) lira (23> k•ıruş muvakkat ll'mlnRt vernı,.ııl v<> 
dılly~t vcsıkası almak U7.erc hu ı;llıi işleri yRptıkl9.rınıı dair nonııerviıı•,.r ı~ 
birlıkte }"Ultarda yazılı ihale tarıhınd n &>klz ı;un f!\-Vel vıl1Y"'" rrl\r:ırıı t 

ctm lcri l'ı.zlmdır. 
Posta He gonde?il c,.k mektupların dı~ zartı mUhUr mumuyla l)lcc ka 

patılacalttır. Poatadn olac:ık ı;ecıkmelcr '.abul edilmez. (6553) 

Bayan MUALLA: Kemani S ADi 
Bestel.fır MUSTAFA NAii1/. \"fl l:enınııi Nec•ntl Tok~1n- - Ph onlst 

l"f'~zi Aııtnngll de IOtfen ı,tırali ~<l~rkl ı.-rdlr. Tel :· 80701 • 

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

Atl~tlcr saCle insan111~ 
km ' d•'·' çı az ya •... Avrupa _.,. 

köpekler de var ... Muıstl 1 
talim (antrenman!) )'İif 
bu hayvanlar, bu ye.rıt 

1
{_ 

~eraklı, çok kalabah1' ~~ 
cıler önünde yarışlar JJ, ~ 
lar ... Yukariki resirnlel,;tilf 
şunun başlangıç ve 
görüyorsunuz. 

kbkUııden teml:t.lemck l~ln Uclmoblö kuUıuuıııı. 

HELMOBLg~ 
Böbreklerin çnlışmak kudrcUnl arttırır. Kadın, erkek ıd~ :::1 

cs:tl ,.e yeni bclsoğukluğunu, me33.ne iltibnbmı, bel ağrısıJlf~ eder· 
bozmak \·e bozarkı.-n yanmak hnllerlnl g iderir. Bol idrar tcııı 
kumlarm. mesanede taşlann teşekkUlllne mliıl olur. ıırl'' 

~lef 
QİKKAT: BEUIOBLO ldrarınIZJ temlzllyerek Jı!ll .,o~· 

tıııl 
Sıhhat Veıcıı.ıetınln nıhsatmı haizdir. Her cczaned• 


