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1 Bir Amerikan gazetesi 

0 .. 1 Av;a~;;ayı " illi eı dün-akşam 
azda gezin/ive çıktılar 

iblt-at4lcat 
,,"••rnıne 

.. ••ka n 

Einden ve 
Hamburg 

bombalandı 
" Hür Fransız pilotları ,, 

Almanya üzerine 
akınlara b&!Iaaılar 

Çörçil ~ .tahsillerin 'llrn Sahil istihkam ve te .ayesi kalelerini tefti! etti 
dbırıe · • .Londra, 31 (A·.t\·) - Hava ne. 

L r 1n1 zarcıtinden tebliğ editmi§lir: 
1 IQtırı Pazartesi gUnU bombardıman •Yal 1 m tayxarelerimiz Almanya ve Holan

dada gcniıı bir bölge üzerine gün. : HASA dil:r: baskmları yapmışlardır· }ı.,lcs. 
~ N KUMÇAYI stnı;ncı yakmmda büyük bir iaşe 
lıı:ıi' ~ 1\'apuru hasara uğratılmış, Emdcn 

1~ ~l~~ctimi~e mah· v.c ıHamburgta ve Tcrschclllng a. 
; .~ l'ülınenıış bif d~· çıİtlannda mavnalar ve diğer nak· 

~"l <lunya.n ·- liye vapurlarına i~betıcr kayde. 
•\ 11· • ;.- • ın her tara. ı.. ll-n gilmiştir. 

(b §ıkayet edildiği '.Ruhr'da bir petrol tasfo·chancsi 

~e;a~k. ·~·i
0

laVetl;;i~;·•cı 

Savarona ile bu 
akşam Florvaya 

dönmeleri muhtemel 
Cumhurreisimiz dün Dahiliye Vekitile 

Dördüncü Umumi Müfettışi 
kabul ettiler 

Reiıicumhurumuz 1mıct 1nönll ·dür. 
· •kpam Savar ona yatile Floryadaıı 

h areket etmi§, Boğaz tarafında ge· 
zlntıye çıkmı~tır. Mlllt Şef .saat on 
dokuza doğru ,.Acar motörllc Deniz 
JtöşkUnden ayrılmı~ ve Savarona. ya· 
tmA ge~ml§tlr. Relıılcumhurnmuz da· 
hlllye vekili Faik ôztrak, vall ve be· 
lediye rebt L-nt!l Kırdar tara!mdan 

u,turlanmı~tır. 

Milll Şef hareketinden bir nıUddet 
c·;vel Deniz kö!JkUnde dUn sabah ıeh 
iimlze g-elcn D:ıhlllye vekill Faik öz· 
tralt fle dördüncU umumi mUCettış 

general Abdullahı kabul ederek ken
dilerile bir mUddet görU~mU11tUr. 

Reisicumhurumw:un bu ak§am 
Floryaya dönmeal muhtemeldir. 

r-.............. - ............. -1 
i AMERiKA ti 

Yeni zelzeleler 
! Petrol ve Zile, Erbaa ve Amasyada 
ı b · = sarsıntılar oldu. Halk 
ı enzın ı 1 . . k l d .. 
1 ihracını l ~~:;J\?~'~! .. ~! .. ~~, .~. !~~.~~.~?.~,_ 
i menettı• j tenberi futlalarla yer a&r1mt111 hll· te bir zelzele olmuıtur. Hasar yoktur. 
: ı ıedilmektedir. Bugün de saat 18,<(0 da 
ı • : 10 aanlye .sıırcıı flddetllce bir aar.sıntı 

olmuıtur. Huar tesblt edllemeniltUr. 
Londra, 1 (A. A.) - Cum· Şehrimizde zeızeıenln yeniden böyle 

hurrcisi Ruzvelt, Amerika mUs- sık sık devamı halkın huzurunu bo7.· 
Maarif Vekili 

tesna, diğer bütün memleketlere 
mayi mahruk ihracını me • 
neden bir kararnnme imzalam13· 
tır. 

makta ve birçok klm.eeler vakltler lnl 
açık yerlerde geçlrmektetllrler. Bugün geldi E rbaa, Sl (A.A .) - Biri dUn gece 
yanaı \'e diğeri bugün aaat 1 0.37 de V 
olaıak Uzere burRda §lddetll lkl yer· ekil, hUIUSİ VagonU::lU 
sarmıtuı otmuıtur. Halk g~ceyi dı· Arifiyede trenden 
ıatda geçlnnlıtlr. Bir çok binalarda 

Bu tedbirden C? fazla müte, • yeni ~attaklıklar vukua gelınittlr. NU· ayırıp bir müddet kaldı, 
cssir olacak olllıll memleket Ja· tuaça uytat yoktur. sonra diğer bir trene 
ponyadır. Kararın 1talya ve Amuya, sı (A.A.) -ı.. Bu sabab bag"'labp Haydarpacaya 

• • .• •. 1,13 de Amuya ile Akdae; nahlyeain· ~ 
Almanynd~ da tcsırl~ı goru~e; de orta flddet te Uç saniye allre.ıı bir 
ccTctir. lngıltereye gelmcc. eıın· yer sal'llıntıaı oUnU§tur. Yer sarsmtı· çıktı 
de mühim miktarda stok bulun. ımdan Amasya kaluinin tepeslndt Maar!C vekili Hasan Ali Yücel dUn 

- · b" ·" . l bUyDk bir • kaya parçası oynamıı n ak§am ckspı·csc bağlanan husu31 va· 
d~gu glbı Gar ı Hındıstandan tehUkeyJ önlemek için belediye tara· gonla Ankaradan hare~t etmiş ve 
mayi mabruk id;haI e tmek fıııbıa iılm' p • t edbir almmıştır. ııa.bableyin Ariflyede huı;ual vagon· 
imkanlarına da maliktir. la-. u (A.A.J - E;ıgUn ı:o.aı kAtardan ayrılarak '\·ekil bir müddet _______ ,__....,~-il'•------------ burada kalmııtır. Hasan Ali YUccl 

Ar~a(lan gelen diğer Ankara trenlnı 
bağlanan hu11uııl vagonla ö:ıc tlteı1 

l l ,CiO de Hayd11rpa~a)'lL gelmlrtir. 
Şehrimizde bir müddet luı.larak bazı 

tetltlklerde bulunacaktır. 

açlık ve 
ihtiıaı 

bekliyor 
l.ondrıı. ı (A.A.) - Amcrlkanm 

en mUhlm g81.etelcıinden ''Bostoıı 

Globe .. Avrupayı tehdit eden bilytllc 
bir açlık tehlikesi ve bunun nellcemı:ı 
de doğabilecek bir lhtllAI lhtlmalinJ 
'kabul etmcl<tcdir. 

Gazete iHal allındıı bulunan mcm· 
lcketıerdckl \•azlyeU kaydcttiktc.ıı son 
ra dlybr ki: 

"BU)1lk bir kıla açlığa mahküm 
olunca bunun tabii neticesi ihti!Aldir. 
Bizzat Almaııyanın da. bu Akıbetten 
kurtulamamaııı pek muhtemeldir.,. 

1 ngilterenin çok mühim 
bir kararı 

ABLUKA 
Mahreç 

şahadetnameleri 
şeklinde 

Bütün Avrupa limanlari1e 
bazı Atlantik ve şimal 
Afrikası limanlarına 

Teşmil 
edildl 

Ancak dahili ihtiyaçlara 
yetecek miktarda 

ıevkiyat için 
§ahadetname ver ilecek 

Londra, 1 ( A . .A..) - Dün 
iktuıadi harp nazırr Dalton ta· 
rafından • parlamentoda bahsi 
geçen iktısadi harbin son gafha. 
sına mUteallik ve nazırlar. heye. 
ti tarafınd&.Iı karar altına. alı • 
nan emirname '.bugün neşredil· 

(Den.mı 4 üncüde) 

Romen - Macar 
ihtilafı 

AHALi 
mübadelesi 

sureti le 
halledilc-ıcek 

Müzakereler <ın bet 
güne hadar ba§~lyamla 

(l'amı 4~ 

1 
kerı s.ev~~yat yaptı-
~!~ haberi yalandır ' 

"--~krııi._A.J - Tftrkl,\enln pt"k \'lliyetferlne ul\eri llC\·klyathı 
4~ ~ ... bir ecnebi mubıılılrln btanbuldan ,·r.rdlj; i ' e bazı njıııı• •0-~ 4'Jan lfl bab~rlcrln ıı"'' ' ~ ~aslan klllll3 en Ari olduğunu ~ 

~.... " lne:7.undur. v.- ~. 1): J~nıına ·· '\Q gore 

llıeııı ın~nyada En son haberlerle 
günün en geç saatinde 

çıkan 

... 
Franı"' )WartlnlJdc bnlıınan ve ıllAbJanncJan tı'Crlt olunacaft 

tayyare sem• ııJ .... n ... 

~--------~-----------
Amerika kıtaaındaki 

Fransız 

müstemlekeleri 

Cenubi Atlantikte 

Bir Alman 
korsan 

gemisi ile 
muharebe 

Mlaakale VellUI 
ba saball 

sıuvrlye gitti 
• 

nunı yetsizl i k 
~- ~aşıadı 
~I~ hl.' a > 
::'ll~~ lrıeıeıeı - Muahede. 

t 11'ı haııin:tinı.n ahali nıü. 
~ 1t"ttıll\ dnır Homanya 

Ilı"• l'töyte dUn Yaptı~ı be 
~ l.ıhrıbırı rl ajansının Bilk 

ı....,. tL <ttıl· il n ö;;r d. ~i 
~I\ "'il ı...:a Cfk· . b rn ıg ne 

Son ;fDaklka 

Gazetesi 
• 

Daha dolgun ve muhtelif 
mündcrecatla ~ ~~t "il •ija a~ı umumlyC'si 

~,.,lttııt de~~ını tasvip et· 

'h'tıı lt<syıu g~·di~.. B d ·ı·b 
._ '11 ""~tıınsth·~ arli"tniıı lide. uqün en 1 1 ar en 
~1 bacı~1 nya nıcııelcsi. 

Amerika tarafından 
'' 1 vesayet,, a tına 

alınıyor 

r\ l0 \)ork, 31 C.\ ·A·) - Nevyork 
Dr:;lı Niyuz gazetesine göre, Bi~ 
l~ik Amnrilm h\lkümeti Fra~sız 

mü•tr>mlck,..lerini "vcsavct .. altına 
a lmak üzere l\üçükanlil adalarına 
bir deniz kuvveti göndC'rmcS:e a 
mıtcJn bulunma ktadır· Bu suretle 

bıı'\ıİt~~~t ~;~~tl:U~tıyle hal ,, sayfalarını 
.'111 ıı I!• o~·ter muh b' . 
ıı.... ~ "ne 'f a 111

• tt ı k l\fartinikdcki Fmnııız harp gemile· 
~ıı 11diğlndcna olacağı da 1 ar ırmış 0 ara ri eiliıhlan tecrit r-dilccck İr· Fran. 
~1l'et,ııı[~ nomanja saya gitmek iizcre Bearn tayyar<' 

'i'~:·d~~yf~~"rinar~:~~~ 1 intışar edecektir gemisine yiıklenmiş bulunan ıoo 
~~ô ıu 8 .,,r:ı ediyor.Galas. tayyarenin Amerika tarafmd'\n u-

~aı tılrnı§tır ve bu. ı ;-.A-.alllllill---911111flllııfllllıllllll .. I tın alrnarak l ngiltereye !at&cağı 
acaktır. zannedilmektedir· 

Ticaret gemisinden 
bozma bir İngiliz 

muavin gemisi haıara 
uğradı 

lJOndra. 1 ( A .A .) - Amirallik 
daireı;inin dün akşam neşredilen 
bir tebliği , İngiliz yardımcı 
harp gemisi "Alcantara'' nın 
cenubi AUantikte bir Alman kor 
!an gemisi ne hücum ettiğini 

bildirmektedir. 
Dü§tllan gemi!ine bir isabet 

kaydedilmi§. bunun üzerine ge. 
(Devamı 4- \bıcüde) i 

Silivri limanı Marmaradaki vesait 
için büyük bir sığınak oluyor 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~:;;=:==;;;:::::;;;ı < H AVA T il 

.. 
1 LK VES i KA 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

lBNtHtŞAM 
larafından 1200 yıl evvel yazılmıı 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
l'U.rk~· gevb'enı 60 MlUIDı>DddDn Türk 

Uz. MVHAMlı1ED1N FETIII 
."ı!ÜTEAKIP J(ABEY! TAVAFI 

VE SOl'I..EDJGJ l/UTBE 

Hz. Muhammed .Mekkeyc girip 
ortalığa sükOnet geldikten sonra, 
deve üzerinde olarak, Kabeyi yedi 
kere tavaf etti ve (llaceri csvedi) 
ucu mukavves bir asa ile messetti. 
Kabeyi tavaftan sonra Osman ibni 
Ebi Talhayı çağırdı, ondan Kabe· 
nin anahtarını alıp Kabeyi açtırdı. 
!çeriye girdi . 

l(abenin içinde bulduğu sarı 

sabır ağacından bir güvercini par 
çat.ayıp atu. (1) 

Sonra Kabenin kapısına çıkIJ> 
durdu. O esnada ahali mabede dol· 
muş, ayakta .bekliyorlardı. 

Hz. Muhammed Kfibenin kapıs1 
önünde, ayakta, söze ba~adı: 
' - Biricik Allahtan başka Tanrı 
yoktur!.. Onun şeriki yoktur! .. O 
yaad buyurduğunu gerçek eyledi 
ye hadirnlerini sahabet eyledi! ve 
yalnız olarak alaylan firara mec
bur etti! 

Bundan böyle iddia o~unacak 
her imtiyaz, her kısas veya para 
gasbı KAbenin muhaf azag ve ha· 
cılara su dağıtılması müstesna ol· 
mak üzere burada ayaklarımın aı· 
tına alryorumi (2), 

(1) Hz. lıluluunnıed bu tavalı yal· 
ruz tekbir getirerek yapıruıtır. Bu m· 
rada KAbedo Arapların '(860) putu 
vardı. Hz. Muhammed Klbeye girme· 
den evvel bun1arm imha edllmesını 
emretml§, Hz. ömer bUWn bu put1a.n 
ımha etml§tl, 

Fakat imha edilen ynlııız putla.rdır. 
Bunlarm en bUyllğil de Araplamı 

harp TannsI HUbelln heykeliydi. Bu 
heykel 1nsıı.ı:ı §eklinde ve krrmızı ya· 
kuttu. Bu putun öıı tara:cmda (Evet 
\•e hayır) yazılı yedi ok '\'ardı. Arap· 
lnr bu oklarla tc!eUI ederlerdi. 

Hz. Muhammed bu putlardan bir 
kısmını: 

- Hak geldi, batılı devirdi? Batıl 
dn. devrllmcğe mah~clurl AycUnl o• 
lnıyarak yere dllaUrmU§tur. 

Fakat Kil.benin içinde Araplar t.nra• 
!mdan hediye edilmiş birçok sanat 
bcdialan vardı ki Hz. Muhammed 
bunların hepsini mubıı!o.za ctUrmia· 
tir. 

lmhıı edilen pullar araamda Hı:. lb
rahim ve Hz. tsmanııı heykelleri ve 
llatttı. I:lz. !sanm resimleri vardı. J{ıl.• 
benin dıvarları Ozerlnde renkll rcslm• 
lerin izleri bir mUddct lmlmı§, sonra· 
dan I!Abetılıı Abdullah ibnl Zllbcy?' 
tara.tından yeniden fzışııa1 Bıramnda 
))unlar da. l•Amllcn s111nm4Ur. 

Kasten katil mahiyetinde olan 
taammüdsüz bir katil için, keıa 

bir kamçı veya ·sopa ile katil için 
ağır para cezası verilecek: Yüz de· 
ve, en a~ağısr kırk besili deve! 

Ey Kureyşliler! Allah sizden 
kafirliğin !kibir ve gururunu kaldır 
dr, bütün imanlar Ademden gel' 
mcdir1er ve Adem topraktan yara· 
tılmadrr.! 

Hz. Muhammed sonra şöyle de· 
di: 

- Ey Kurey~lilcr! Bertden bek· 
lediğiniz nedir? 

Kure)'§liler şu cevabı verdiler: 
- Yalnız iyilik! Sen necip bir 

karde;imiz \"e hafidimizsin! 
Hz. l'\luhammcd dedi ki: 
- Gidiniz, hürsünüz! 
Ilı. Muhammed ondan sonra 

oturdu. O esnada Ali. elinde ı Kd· 
benin aruihtan olarak, huzunma 
girdi ve: 

- Tanrı sana mağfiret etsin, 
Tann Resulü, Kabe rnuhafızhğile 
haalara su dağıtma hakkını bizle· 
re tavsiye eyle! dedi. 

Hz. Muhammed buyurdu: 
- Osman ibni Talha nerede? 
Onu çağırdılar, Hz. Muham· 

med: 
- lste anahtann, Osman, bu· 

günkü gün doğruluk .,.e sadakat 
günüdür !dedi. 

••• 
Hl. MUHAı.l/MEDIN FETHi 
!ı!UTEAKIP GUNDVZKU 

llUTBESl 

l:Iz. Muhammed hutbesinde de 
diki: 

, - E~· cemaat! Allah l\fokkeyj 
yeri ve götrü yarattığr zaman.mü· 
barek kılmıştır ve mahser gününe 
kadar mübarek kalacaktır! Hiç bir 
mümine onun icinde kan dökmek 
\'e hatta bir ağaç kesmek müsaade· 
si yoktur! Bu benden önce liiç kim• 
seye helal değildi. Benden sonra da 
heUil olmıyacaktır. 

Bu bana yalnız şu saatte müsa· 
ade kılınnu~tır. Allahm sekenesil!e 
gazabından dolayı! Fakat bundan 
sonra da cV\"elki gibi haram olacak 
tır! Hazır olanlar olmıyanlara bil· 

H A 13 E R - ~kşam PostaST 

Nafıa Vekili 
Trakyadaki 
teftişlerden 

memnun 
F.dirne, ı (Hususi) - Trakyada 

nafta ~lerinl yerinde ı;örmek Uzere 
Nil.fi& Vekili General Ali Fuat C.be·. 
aoy dUn akıam relakatınde ı;eneraı 

Klzmı Dirilt. Nafia. \'ekiUetl §<>aeler 
reisi Ali Gliran ve kalemi mllhsus 
mUdUrU olduğu hnlde ochrlmlze geldL 
Vekil bir aaat kadar KAzım Dirlğin 
konağmd& tıtlrahat etti, blltuıarn. be
lediyeye geldl. 

Velcll ııerefine burada bir ziyafet 
verildi. Ziyafette General Kdzım Dl· 
ril<, bllflllO§avfr Sa1:ltf, Vnll Ferit No
mcr, belediye rclst Ferit, Korgeneral 
MUBtata Muğ-talı, Salih Omurtak, Ge
neral Seyfi, mebuslardan Fazlı GUlcç, 
Fcrlduu Eıkrt bulundu. Vekll yenıek
teu .sonra bana ou l>cyapatta. buluıı· 

du: 
.. - Bu sene TrJlkyac:la nafin. l~lerı;. 

ıniz çotalm~tır. BUba.ssa ~kl aydan. 
bcrl bUyUk btr fao.llye'tıe devam edl· 
yor. Bunlar "1'aımdiı. yol I,1lerlmlz bil· 
haaaa ehemmlycUldlr. Ycnl~'apılmak. 
ta. olan yolların bnşlıco.lnrr tııtanbul • 
lstranca, Saray - Kırltlıırelt, Halkalı -
Hadımköy, Çerltcsköy • Saray, iB&ba· 
eski - Edirne, Havl'.::ı. - Gelibolu • Ece· 
&bed yollarıdır. 

!Bta.nbuldan b3olıyo.\ak Edirneye 
kadar uzo.yan saha dahilindeki in· 
ptı te!t!o ettim. F"&allyttten memnu
num. Alınmı~ ve almmo.kta olan ted· 
blrlcrlc na!la i~lerlmlz programlar 
dalılllndc mUmkUn olduğ\1 kada?' ltısa 
zamanlarda 11.-mal edileceklerdir . ., 

Romanya ya 
satllacak· tiftikler 

Taksim listesi 
değiştirilince tüccar 
arasında ihtilaf çıktı 
Homanyaya saülan v~ bundan son· 

ra. satılacak tiCUkletin teslimi ve ta.k• 
.Sml Ozerl.nde bir çok thtllA.flar bat· 
g-6!terml_ş, tUccarlar, ihracat birliği 
ve Ziraat bankası birlblrlerlne glrmi§· 
!erdir. Son olarak vekAlet tara!mdan 
tasdik edilerek tUccarlara blldlrllen 
U!Ult tevzi Jlıtesl dUn birdenbire ih• 
racat birliği taratmdan değf~Urllme
ğe, muhtelif tUccarlarm teslim ede· 
cekleri malların elnılerlnde tadlllt 
yapılmağa. baglanm.Iftır. Bu tadlll.t 
blr kısnn tUccarm §iklyetlnl mucip 
olmU§lur. 

Nizamnameye göre taksim ııı:ıe 

dahil olacak tQccarlann ellerinde mal 
bulunması ve buna benur bazı p.rt· 
lan havı olmaları icap ederken bu 
§nrtlıı.rı ha.iz olııuyan bazı kinuıelere 
Romanyaya mııl Mtms.ıt' hakkı 'Yeril· 
diği de iddia edilmektedir. Bundan 
bagka Ziraat banka.sı 15 gün evvel 
Romnnyaya göndermek Ozere tüccar
lardan aldığı malların paralarnu wa. 
vermemı,Ur. TUccarlar, banka. pef1n 
vermesi llzmıgelen bu parawarı öde
mczee Romıuıyaya bundan ııonra tön· 
dcrilecek partilerin ae\'kine ve hamr
l&nmaııma lmkft.n olmıyacağmı aöylo• 
mektedir. -

Altın Fiyatı 

• 1 
Ziraat Veklli Konyamn hasat 

mmtakalanm gezdi 
Köylünün c:!üşünce ve dileklerini dinledi, 

yerlerinde yeni makinelerin
çalışmalarını tetkik etti 

haıad 

Vekil, köylünün istihsali arttırma 
gayretinden memnun oldu 

Kon3a, Sl (A.A.) - Ziraat Veklll 
Muhlis Erkmen re!akatlnde vatl, par
ti. halkevl erkft.nr. ziraat mUteh11.Mı1-
lan, ziraat n ticaret odaları rele ve 
A.zalan ile matbuat erkAoı olduğu 

halde dUn Yarma hasat mmtakn.sına 
gttmi§, köylUler tnrafındnn coııkwı 

tezahüratla. kBr§ılanmı~tır. 
Zlraat Vekııt ch·ardan gelenlerl• 

sayım binleri bulan hallcın topıannuı 
oldutu meydanda köylUlere, "a1%1 gör
mefe. '11nlemeğe. lstekleıinlı:dcn ya.. 
pılacaklannı yapmafa geldim. dilfUD
ceJerinlzl, dileklerinizi açık ııöyleyUı,. 
demlJ \"I halkla yol. ziraat maldne
Jerl, tohum alahı, fflektör maktnele
rl, kombinaların randımanı meselele
ri Uzorlndı uzun ve ıa.mlmt bil' ko
ııu~da. bulunmuıtur. Muhlla Erk· 
men halkm ça.lı§malıımıdan ve lstib· 
ııatln artmuı lçln göeterdlğl p~t. 

ten ınemnuni~tin! irade eylemi~. in· 
ld§af& çok mtisalt olan Yarma ç!rtçl· 
Jerl için pulluk, mıbt~r. çapa, dlakten 
mUt~ekktl bir ziraat takımı verilme
ırlnl al!Jcada.rlarn. tebU~ eylemlltlr. 
"Damrzlılt me!!:ele:d U:crlndo de duran 
Zlraııt \"eklll, bu meselenin de halle
dileceğini vaadetmlıı ve mUteaklbeıa 
döğer biçer maklnelcrlnln harmanlar· 
dakl !aallyetlnl, netlceltrlnl gö:deıı 

geçlrml§tlr. Yarma mmtakasmdald 
hu tetklkatmdan &0nra Çumra~-a gtt
ml§ ve orad" I'onya ovaın sulama 
ldarestnl tcttl~ ,.e kanalları, teatatr. 
au1ama \-aziyctini gti.ulcn geçlnnlftlr. 
Çumra kaza.aı partl \•e halkeviııcı. 
halkla temas ederelc muhtellt ztral 
me.selelerl üzerinde g6rUımoler yap
ıma olan Ziraat vekW, ak§am geç ~ 
kıt refakatindeki zevat Ue Koııyaya 
dlJnmUııtur. 

- . . 
Y eşilköyde et İ~ 

ve kaçakçılığı 

Basma ihtikarı 
yapan yahudi 

Fransa ve Belçikadaki , 

Bütün talsbemiz Dahiliye Ve~ıl 
Cürmü me§hut halinde 
yakalanarak adliyeye 
· · verildi 
DUn mııni!atura. C§yası Uzerinde 

lhUkAr yapıuı bir .Muaevt cilnnU 
mcıhut halinde yakalanmı~ ve mUd· 
deiumumillğe vcrllml§tir. Suçlu Sul· 
t&nbamanunda Hayım. 1smlnde mağa· 
a. sahibi bir Musevidir. Haymım Yer
li Mallar pazarından metresi 37,!S 
kuru;,a aldıft Nazilli bUmruımı 70 
kunı§ etiket koyarıı.k pazarlıkla 60 
kunı§a aıı.ttı~ öğrenilmiş \'e dUn Tl· 
caret vekdleti ltontroı muret~lcrl ta· 
ratmdnn blr cü.rmU meşhur ynpılmıo
tır. Hayım derhal tutulan zabıUıı mUd 
delumumU!ğe verilm1ı~r. 

Dahili ve harici 
ıef'erlerde 

Harp sigortaları 
ucuzladı 

Şirketler yeni tarife 
üzerinden derhal 

muamelelere başladılar 
Milli rcassürans ve Ticaret ve. 

kileli tıırafmd:ın ihraç mallarmır. 
ım ve bnrico gidecek gemilerimi
Sili ucuz oıarıık sigorta edilmeleri 
temin edilml§; lstanbul lskende. 
run arasında cvvelco ~bit edil· 
mlş mal ve gemi sigortalarr pri
minde de mOhim tenzillt yapılm~. 
trr· 

ger,ı çağırıldı tetkiklerı 
Vekil, yeni Erzin',ı' 
vali vckijleri ho. dd 

beyanatta bulıJJ1~ 

1 eylulden sonra döviz 
ver11miyecek 

Ankara, 31 (A·A·) - M:ıarif 
Vekaletinden tebliğ olunmuştur: 

Fmnsa ve Bclçikada hlikfımetle 
resmi \"C hususi müesseseler tara. 
frndan okutulan ve kendi heaap. 
!arına okuyan bütün talebenin yur· 
d:ı. alınmaları tckarrilr otmlşt{r. 

Bu auretle meınh;kete qönecek 
olan hususi talebenin tahakkuk e. 
decck yol paralarını ve znnıri mM. 
raflarını kat"§ılamak üzere talebe 
\"elilcrine 200 liralık döviz imi ve
rilecektir· Bu geri ı;:ağnhna emrine 
icabet ctmiyenlcr için 1 eylCıl 1940 
tan itibaren hiç bfr ııuretle döviz 
verilmemesi Maliye Vekaletince 
kambiyo mUdUrlüklcrine tebllğ o
lunmu§tur. 

Kendi heııaplarma okuyan her 
talebeye verilecek 200 lirahk dö _ 
vizl, Fraruıadaki talebe için VJ§f.. 
de bulunan bUyUk elçimi?.::, BeJçt. 
kadaki talebe için de Berlin bil· 
yUk elçiliğimize göndermek üzere, 
talebe velilerlnJn derhal Cumhuri. 
yet Merkez Bankasına mürncaat 
etmeleri lhnndır. 

Paraşütçüleri111iz 
,Tavas ve Denizlide 
atlama gösterileri 

yaptılar 

DUn aabnh şchrlmlr.c S'~ır 
dığmıız dahiliye vcklll l'~ geı•tf 
öğleden sonra bclcdlycye 
ınUddet meıı~rul olmuştur. ısıfl t 

Belediyede "azetecııerl~ 'ııır ~"
kil, zelzele h:ıkkmda )·eni • 'f".J. 
madıfmı, ıark vUA.yetıerl~ ol 
bir seyahatinin mcvzuub:ıll 
drğuıı ı:öylcmlııtir. ııt~ 

Vekil mahalle ,.c çnrotuıı ıı: 
haldcmda hazırlanan lttıll~ 
ıı.m premlp nol<las.ından 0ı111 
Jıakkmd:ıki haberleri teı.ıl:tJ!J' 
JAyilıannı nlflkadarlarc& teell" 
dJğln.I, tetkikat bttınce 1ıl .f 
lunacağmı .söylemlgtır. ~ f'../ 

Faik fütrak ycnl Erzill ~ftl':J 
biran evvel fll,,'IUIU& tıaı to~'J 
için flıtlmıtı.k mu:ı.nıcleleri "'~~J 
Kecllae bir kanun lAyih&ıP ,ı' j 
)'eni Erzlncanın yapı111c•I' ~ 
belediyece lsUmlnlt edllccc1' ,. ~ 
follketzedelere bir ev "'e~11g-ıl" 
arsa.ısı orarak meecnncıı · ./. 
ıu 11Ave Ctml§Ur. 111~f 

Vekil Mccll:ıtc brıncl 1,.yıll"" yapılan dııhlllye t.c,tıl:llA.t •r ./. 
kında da aemı,,ur ki: ~~ 
"- Vali muavtnıerl. l<t\ sY' 

balon \'ıılllcre ancak ııltı ! 1 ~ 
veldUet edcbllmcktedlrlC1;;ııı ol~ 
nunla. Mll ma.agları 7·S ti f'' 
muııvlnlerlyle idare beye ıııJJl'eJ 
dan. vali vcltill tayin cd~11,, ~ 
hlyetinl istiyoruz. Bu !11'\11ı.ııı• 
kadar vali vek~lctındc ıs>-ııı 
ehliyeti görUlcnlcr ,·all (2) Anıplard:ı. kan davalım son de· 

rece mukaddesti. Asalet smıban ve 
SmUynzlan da \"ardı. Hz. Muhimmcd 
bu hutbcsfle bUtUn bunları JAğvctttği· 
nt nu etmıutır. 

Altın dün de bir miktar düşınüg 
hammct orada harp etti. Şu ceva· ve 2060 kuru3 üzerinden muamele 

dirsinlert Size biri derse ki 1\Iu· !stanbuldan lzmire kadar sefer· 
ler için hamule üzerinde ylizdo bir Di.'ni~li .. ı - Hıl\'lı kurumu tayya· 
olan ltarp atgortalıın yilzde yarı. re ve paragUtçUleri evvelki gUn Ta· 
nıa, -!stanbuldan lskenderunıı yino vasta uçuş vo p~aUtle allama gıs:ıte· 

ıeceklerdlr.,, P 
Vekil tıehrlmlzdc bltl:•ç 

Ankaraya dönecektir. ~ 

~aatleri niçin çalmış 
T ı:rJEFONDA tanımadıiım 

blrf!dle anunaa ı;;öylo bfr 
Jwnu:nm -~fi: 

- Ra.,gele süUıntt nıuharrlrllc 
Jrntıuşmak fstl~·onım· 

- Ilenlnı, buyrunuz··· 
- nmı blrka.9 gilo C\"\'Cl Yeme. 

cilcr<lc saat.ti Ömer nıılkır'm ellik· 
kfmmcl:ın c:ımr <1elmek fllltttilo \'ÜZ 
elli R:ı..'\t çal:ın adamım·" · 

Ş~ımu~fım··· Kf'ncllml topl:tdım 
"Uclkt pl~:ın nlıJu, çaldılı Hatle
:ri teslim cfmcmJ r.uınamı ıöyJlyo
r.ek,, diye clii;ı.iinrlürn, o dc,·am et
ti: 

- İ7.İ rıı.Jıntsız ctmemd~n kas. 
tını, rıonlyl't mcmurlnrmın heni &· 

ramanuılannı yazmanızı rlcıulır. 
Dc<li. • 

- X~<m··· Jl~m hmnzlık yapı· 
nrz, hem ele enıni\"l't memurları si
zi a.raD11'6mlar ol~ır mu! 

- Be.o bu işi <'<'miyct he ııbına 
yaptmı! 

- Han~ «'.emfyet.-
- H:ı.nı;I N'mly<'t olar~ı,. Ben. 

en ,n... lll'p,mb:· htııııhullnlnr 

bı veriniz: görmliştlir· 

\ 
- Xeılcn? Sana bö~·Jc bir ,·azi· 

fe mi \'Cntller~ 
- \ "ermediler ıuna, i tnnbul sa. 

atlcrinln bozuk, ayıi~ız oluşuna. 
f;Ok cuon sıkılıyordu· Geliıl ~r,
!Jtrken bu camekindald saatlerin 
cloğrn islediğtnl gördüm. l\laksadmı 
şlmdl çaldığım sı:ntleri lıii~c ba~· 
larma asmaktır. 
. - •••• !?··· 

Omrü vela etmedi 
N Ent;I"•SE marifetleri, hep 

mandıılara ~ ii!.leriz: Bir 
ınaııı.lanın marifeti· 

Ua.~kö,·ı1<'n lıac-an bir manda Ka
tııımp:ı.-,aJa oynı~·an bir ı;ocnğıı :n.· 
nlsdıldım !lflnr:ı un ı1eğirmf'nine 
dalmı,, rakat h:ıp :ıneağm tnb:ın. 
cayla hemen ölclilrU\ <'rml~lcr· 

Hep: "S~larmıı değirmende R· 

ğartmadım !'' o;i;ıüııiin hllimefüıl 

kaYnyamamanın ceuı•<ı· 
Znalh mnıııl:l bir hirhl :ıanrmı· 

y:ın HirlPriıı! ılC'j;-irınrnıle n~arttıı.. 

tan soııı-11 hrmr.iıı~t anuınnda iıkll 

'e k~nll ı:iiriinnıcniıı 'l"' ldni ~iir 
mC'yc iimrii 'cfıı. rlmeı1i· 

hamule Uzerindcki yilzdc iiç harp ril•ri ynpm:,,ınrdır. 
sigortası da yüzde ilci buguğa indi· Genç t11;1yarecllcrfınlzln gelmeleri 
rlJmlştir. ve&llesile Tnvns:ı ı;elmlş olan \"O sayısı 

• ı13clediyenln yeni Takelm gazıııo- Gemi teknelerinin harp şlgot1a- b•.ııerl bulan hnllt bu glJstcrlleı·I bil· Iı.tJ 
111 önUmU=dckl pazar gUnU saat 17 sı da İstanbul. İzmir arn...sındn yüz. yük bir a.IAkıı ile tilklp eylemııııer ve v c arkadat . 
de açılacaktır. Davetliler için bir bil· de l,25 ten !lıfır yetmiıı bcae. ls- paraşUtçU Edlbeyi l:öyll\ kadınları h kk d e11ı 
1 b 1 t ~ "' icten b"'e!en l-'~ BC\•gl İIO :·".le .ltla.mI§• a in & 111 (.._(1 
.e ıızır anmı~ ır. • tanbul !skendcrun arasmda da yliz. la-r·'ıı·. muhakeme k• "' • Gıda roııddcsl sata.n yerlerle lçkl· " "" 

1 • • de 4 ten ilçe tenzil edilmiştir· }Ja•·a l. ırumu tayy"re ve par"•Ut• U loknn ta ,.c gazinoların, tar:sı \'e o· 1 ~. • .. ..,. • ıd • 
tobUıılerln koııtrolJerl Uzerln~e yeni Uıalat ve ihracat malları için çUlcrl d:ln !:nbnh DcnlzJlye gclml,ler VCrl l p 
bazı ::ararlar vcrilmljitir. lstanbul Köstcncc arMında yüzde ve tayyareler Denizli UstUııde gösteri 1uıı• ~ • Elrmek !!yatma ıum yııpılaca~ bir bucuk. lı:mir Köstrncc arasın· u:;uıı!arı y.ı;>tıl •:ın eonl'ıı. p:ıra§UtçU· I\'.Utnhyıı. kiremit ve ,·c ı6ııJ~ 
haklıındakl haber dol;ru değilrtfr. clıı ~ iizdc iki. ı;emi tekneleri için ler a.Unmııstır. l'araşUtçUlorimızle lay- sının ı:atın nlı.nmasınCJI. G'p'>" f'. 

• Şehrimizde tamll'e muhtaç 29 ilk· lstnnbul ve l:ı:mirle J{östcncc ara- y:ıı :crımlz hıı.li<ın samimi teza.hUrn·. ve sun! ipek fabrlkaaıtırıı ~ıı".~ 
1 !ı l sisini cmrh'llkl hallııO ıco ,,.l)1" • mektep bin:ıt· ın tamirine 'ba~lnnmra· mnda yü:ı:d~ iki hnrp sigortası ka. tile kar::ıı:anmı,şlnrdır. i sn r er §e· 0 I>" ~ 

fi ..,. •ı b h ına b"r ziya! t le vıızi!ede suiistimali ~.-... ...,~ı' tır. bul edilmlı:;fir· Bu fiyatlar Uıerin- ı·t _ne • u.p:ıy 0 çcs 0 1 • e ~n,.""-ıP-. 
• Gazı terbiye cruıtitUııUne nlınacalt den yerli sigorta ııirkeUcri derhal vel'ılmlştır. l!lalarile hnl-:larmda ·ııııı 

tnlebcmın mUs:ı"ıaka ırntıhanı bu~n muamelelere baslıl·acaklnrclıt· A. D1.:ıtDUUD.\ umuınlllğlncc tahkikat ~ udl ,t f'j 
lstruıbul !uz 1'1e:ılndc yııp:l:-caktır. 1 Ja.n SUmcrbnnk eski uııı el fi 
Bu yn7Jlı imllhıında muvaffak ol~· ıncrik.~ ile lstanbul :ırasmrlıı Bııs· l Bıırılıır, :H (.\ .,\ .) - Ha\';ı kuru· Nun.ıl!ah Esa~ suıner, as.re 

j ti• rn. Su\·eyş ve Cebclliltnrıl: yolla- mtın:ı nıt iki lav.\•nı-e bu ımb:ıh blrlbl· mcclllıi r..ıi:il Safa, ,.o 1 ~ lar Ank:ırada cnsdtUdc ı'tahl m J er ' 
rilc yapılacr..k iLlın15.t \•C ihracat rint mUtnnklp "hrlmlz Uzerlnc gele· aı.aıundan H""lm sıın'• .. 11'• han verc"e:·ıcrdir. ~ ..,.. t,. ..ı 

1 
için harp ~igo1 ta.~ primleri ı.IJ!li rel> be) u•ıı.auwter ntmr~l'.lr ve §Chlr Karultı:ı hnlrlcmd:ı.Jd t~tııorol 

~ 

1 

rcassürans tarafmıl:ın her giinkü ı lwll•ının alU:n v:: ll kGlrtc tnl•lp eyle· ve ı;uç te~l•ll ellen hart eJJ>el' 
~·(-)___ {.\~~.Jt:n>., ' vaziyete göre rcnc'ıi Mcrkcz:ı>rlc dfülerl uçuşlnr y:ıplıl,t'ln sonra. d6n· med!ğlnden menl mub:ıJt 

· .l!RU~· I&}~ ı ten·as !'dil"re:c tl'sl,it olıı•ınca.ktır. mil~lerd'r. l rn?' \"erllml~Ur • 

'j : : KQÇOKH~:BERL~~ : :: ) Nurullah Esa 



Afr:ik a hava 
harpler.i 

lngilizler Asab ve 
M ssuayı, ital~ lar 
Adeni bom'baraıman 

ettiler 
Kcıhirc, S1 (A . .A.) - Resmi 

tebliğ: 

İngiliz hava: kuvvetleri trob -
ruk ve :Der.ne üzerine k if 'U" 

çl19ları yapmıfj]ardır. Çôk :kıy .• 
metli malümo:t elde ~dilmfştir. 
Dcrne'de İngiliz tayyareleri ta
rafından tayyare meydanı üze
r.ine e\·velce y.apılmı§ olnn akın· 
lar esnasında haa.'l u_ğrntılmıe 

olan ll İtalyan 'tayyaresi, pilot. 
)arımız taraf mdan görülmüş

tUr. 
1ngiliz bonibardımnn tnyynrc. 

leri 1 lassoua'da mühimmat ae
polarile sair ash.-eri ltedeflcri 
bombardıman ctmışlcı:dir. ·Mu
daf aa toplarının şiddetli nleslc. 
rinc l'Ve 1hava muhalefetine .rağ
men tayyarcle~imiz :vazifelerini 
'muvaifakıyotlc ffa ettikten son
ra sallmen avdet c.tmişlcrdir. 

J)üı:ımnn umumi lk.arargfıhı 

• binalar.mın ıve d:ıenzin depoları -
ıınn il zerine ıtn.m isaôctlcr kayae. 
dilmiştir. Düşman muharebe 
tayyareleri ta.yyareleriınize kar
§I hücumda bulunmualnrsa .dn 
hepsi alimcn av:det ntmişlcr.tir. 

Pazartesi günü Blenhaym ti_ 
pindeki "!lngiliz 'bom'ba.rOıman 
tayyareleri A.ssab'<la. '1talyan 
bahriye kJ§lalan ve Macaoca'da 
hangar üzerine ihticumlar ·yap
'1IttŞt:Ir. Ha:santın vilsati iıenüz 
malfun değildir. Bir~m-emiz 
'avdet 'etmemiştir. 

Bir düşman toombardıman 
1:ayyaresi tcşek'.külii aym ıgiln 
:Aden'i bombaröıman .-etmişse de 
'hasar .hafiftir. Birkaç yerli ınha.. 
1i ölmüş 15 kişi ue yaralannnş
trr. 

Dün • faltaya ıyak1a.şma.kta o
lan düşman 'tayyareleri ;göriil -
"Dl\t$Se 'ile adanın 'ilterinde u~a
madan geri dönmüşlerdir. 
1T.AIJYAN BA§.KUMANDAN-

Zll'J.IN/1'.1 TEBLtCU 
ltalytıdıı bir ma1uıl, S1. (A.A.) 

- lltalyan ordulan umınni ka... 
rargahınm 52 num~ ebliği: 

Şarki ....Afrikada. Jıava. kuvvet
lerimiz yeniden ıc.Aden iimanınr 
bombardıman ederek iki ıgemtyc 
,.e b\.iyük ıbir .benzin deposuna. 
tam usabetler .kaydedilmi§tir. 
Bütün ~arelerimiz salimen 
üslerine dönmüQlerdir. Assab 
üssü üzerine düşmanın yapmış 
olduğu ıa.krn teşcbbüsü es'lnsın

da Blenhaym tipinde bir dü§
mani>ombardıma.n tl\Y)'llr.csi ha
va. müdafaa topları tnraf ındnn 
dü,şürülmü§t;ür. 

Atianem Bedin 
muhaöiri ;geldi 

.Anndolu qjanıımm "Derlln muhabiri 
Htthlb ~dip 'bu s:lbatikl 'Wemplon eks· 
rıreııııe .ı.Almnnyafuın febnml.ıc ~ı· 
ml§Ur. Bu aıc,am '.Anknraya gidecek· 
tir. 

H !+. 13 E ~ - Akşam Posta~ 

Aln an anın 
tayyareci zayiatı 
5UOO i buln1uş 
ngiltere sahillerinde 
düşürülen tayyareler 

323 ..• 
Londra, Sl ( A. A.) - ı ·cws 

Chronicle gazetesi yazıyor: 
"Almanyanm harbin lbid.aye_ 

tindenbcri ölü \'e yaralı olarak 
en az bc9 ibin tayyareci ka.yhct
ti;;i tahmin edilmektedir. Bu a
dede miktarı :resmen 650 olarak 
bildirilen Polonya harbindeki 
kayıpla Peren hükumeti 'tarafın· 
dan Almanyaya iade edilmiş o. 
lan 400 esir pilot dahil dcğiltHr." 

Gazete ilave eaiyor: 
'':\luharcbc tayyareleri ancak 

bir veya iki kişi nakledebildik
leri halde bombardıman tayya
reler.inde hazan dört veya beş 
!ki§i bulunabilmektedir. :Alman· 
~nın .askeri harekat -esnasında 
kaıyb<Jttiği ~lmnn tay.yarclcri. 
nin adedi 2,900 tahmin olunuyor. 
;y'almz bizbn sııl.il!erimiz Cİ\'a
rmaa Almanya 29 temmuza ka
dar 323 tayyare kaybetmiştir. 
Bu tayyarelcrdc ölen veya esir 
edilen mürettebat adedi 600 den 

ana dada 
mühimmat 

imalatı 
d\yCla J. 00 .tayyare, 30 

tank yapilıyor 

Ottaoo, St (A.A.) - M:ilhim
mat nazırı 'Howe, A vrun l~ama. 
rasmda iharp sanayiinin scf~r
ber.liğinden bahsederek ~öyle 
söylemiştir: 

"- Hali hazırda günde 600 
motori1.e parça. imal etmekte -
yiz ve bir iki ay· sonra bu ra· 
kam 1iis olun.acak derecede QO
ğalmış bulınıacaktır. Kanadanm 
tayyare fdbrika.ları haftada 25 
tayyare imal etmckteöir. 1941 
iptidalarında :ıyda 360 tayyare 
imal edilebilecektir. Günde bir 
tanıt imali için lazım gelen 
tedbirler alınmış bulunmakta
dır. 

G<ımi inşaatı hususunda da 
tcrakkiler kaydettik. Yakında 
28 adet denizaltılara karşı mü
dafaa gcmisile beş adet modern 
mayn toplama gemisi ikmal e· 
dileccktir." 

Tras ajansına göre 

Suriye 
buhran 

:arif esinde 
Mevcut yiyecek stoku 

crnoak dört aylık. .. 

Suriye - Fı1isti11 hullttdıı) 81 
(rt.11.) - Suriycdcn otomobille 
g-eçmiş olan Röytcr -ajansının 

bir muhabiri bu memlekette ka. 
rışıklıklar husule geldiği hak
kındaki ~ıyiaları kati suretle 
tekzıp etmekte, ı.•c Fra.nsarıın 
tcslimindcnberi hiçbir hadise 
vuku~ gelnıe.ıniş olduğunu be -
ynn eylemektedir. 

Mnamafih vaziyetin pek muğ
lak olduğunu da kabul etmekte' 
dir. Bir mıktar'Fransız efrat \'C 

subayları hududu geçerek İngi
liz ordusuna iltihak etmişlerse 
de, bir çoğu yerlerinde kalarak 
normal surette va.zifelcrine de
vam etmektedir. Yerli efrat ile 
civar ar~ziden alınmış olan as
kerler terhis edilmiştir. 

Iı"'ransadaki sıkışık mali va· 
zi.yct, memleketin iktısadiyatına 
tcslr etmekte ve bir enflasyon 
husule gelm~ni derpiş ettir_ 
nıektedir. 

Sansürün şiddetli ve yabancı 
gaY.ctelerin kapatılması vaziyeti 
biraz karıştırmakta ise de :alı. 
na.n intiba, Fran.sıtların ekseri
yetle, fiilen olma.sa dahi, kalben 
olswı eski müttefiklerile bera· 
bcr oldukları merkezindedir. 

TlOARI MÜBADELE 
1 MK.Az.tSIZLIGI 

'Ncvyork) -31 ( A. A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Ncvyorktan bildirildiğine gi.L 
re Suriye iktısadi mühim bir 
buhran .arifesindedir. :Mevcut 
yiyecek ve diğer emtia mevcudu 
ancak dört aya yetecek kaôar-

. dır. 
Suriye ile Plistin arasıntıa 

ticari artlaşma henUz aktedilme
miştir. 

Her ne kadar .Fransa, ...Alınan· 
ya ve ltalya ile muvasala tesis 
edilmişse de bu memleketlerle 
hiÇbir ticari mübailcle yapılma.. 
maktadır. 

imtihan sisteminde 
tadilat yapılacağı 

söyleniyor 
.\ııkıuo, "3t (llusuql) - Lise ve or 

tnmckteplerde fmtibım "tdııtcmterinln 
de'ğtşl1rllmC>sl etrn!ında Manrll vckA.· 
lctlnde tcUdkler yapılma!:tadrr. Soy· 
lendfğlne göre •~c ı~ınao lınan :not· 
Jann vasat ısı smıf ;geçme notu olacak, 
sözlU ımuharılarla ba'lmloryadn tadil· 
Jer yapılacaktır. Lfsı!lcrin 12 ııcncye 
ıçıkanlacnğı ıtıabcrl doğru dcğlldlr. 

R UHl: ".t\lmdı gönül bir sa· ncmsi7. olup o dllbcr.i haur oe.. 
nem-i mi'ihltkaya'' diyeceğim~ \:n.b ilo 

"Bcnd oldu ... " <ler ve Jmaledcn Oldum ııl'~liın.i nıl'clf<;f ımd pic ü 
kaçabilirdi· Fakat 'almdı'' demek- ·ınb Uc 
le dahil iyi etmiş. En ~Uzel mıs_ Mestane bczm1 hadNle keyf.i 
rnğlarıııdnn biridir; "bend oldu" r.ıb ilo 
ile o kadar :;Uzel olmazdı. J{im bi- Ol mr•st.1 niı7..pcnere şc.rm ü hl. 
lir'? o güzellikte belki imalenin de mb ne 
bir tesiri \'ar. Jlarf-i \"R ıl ne "'İme •sühandir do-

Ben de uzun 1.aman imalenin bü- , dlm ı'IBdi 
yük bir kusur olduğuna kaniğdim; Şam ü clıcrclc \'ird~i zeba.nrm'hi-
sonra, divan ;tairlcrini okuya o- riir nin 
kuya onun da ze\•kinc vardan· Şüphesiz iyi bir tilmİ% fakat 
Abdülhak Hamidin, Rceaizade Ek- bir tilmiz; bnşknlnrınm 'bulduğu 
remin yazılarını --

1 
bir ahengi tekrar 

dolduranlar gibi, ·azan: dnn-Oa.ska bir . ey 
çok çiridn imale- '>1. _ ·A yapamiyor. D:Lima. 
ler vardır; hattaf,ımcutlafı..:f'ttar on numara ala-
öylelerinc Bakide :Y l cak bir talebe; fa 
Nedimde aahi - kat hiç bir za-
rast gelinir. Fakat böylc<Ur diye i- man hocasını hayran etmesi lkn.bil 
mnlcyi daima fena saymanın da değil-· 
manası yoktur. Yahya Kemal :"Üs. Biitiin bunları biliyorum, ama 
tad elinde scrta<;er aheng olur li· ı,,rcne de Nazim'in divanını haymn· 
san" diyor; üstad elinde imale de Jrkla okumaktan kendimi -alamJyo
bir ahcng, bir güzellik unsuru o- nını· Yeni bulduğum için mi? o
lur. Nedim, meşhur beytinde, i- nun şöhretini yeniliyebilirsem 
mafoden ne iyi istüade '.ointiş: bundan kendime de bir §eref his. 
'Döğillmcğc, söğülmeğe, oicoğulma.. sesi eywa.hileccğtm için mi? hil
ğa biilah - Hep kailim amma ki mem; belki bunlar da var. Faknt 
efendim -eenin Q}sam.'' Bu beyitte. Nazlm'lıı mısrağlarmda başka bir 
ki jm:ılelerin güzelliğini anlamıyan §ey do buluyorum: tııklid olması
adam, türkçe konµ,.<mtağn. lii.yik de· na rağmen bana ı;gcne sahihlik hls
ğildir . si veren bir eda· Onda, nasıl söyli-

Şair. zanıretlcrini yenmcği, Y<'- yeyinı? mcsclii. Mussct'yi 'andıran 
ncmedlği 7.arurctlcri de ibircr gü. bir eda var. Mussct de şiirinde 'O 

?.<'ilik haline ,getirmcği ibilen insan- kadar orlginal d~ildir; o da ken • 
drr. disindcn evvel gelen büyük roman· 

S JN zamanlarda. şairNazimdcn 
hnyli ba'hsettim. Onun ibüyl\k 

hlr şair olduğuna kımiğ değilim: 
bir «<ere fnzla :mukallit, yani dai. 
ma ikinci derecede :h.""almağa -nıah
küm. Koca divanını dolduran kasl
doler. gazeller ar.asında en güzel
leri, nazire olanlar. :Mesela terld
bi.bend §eklinde bir Muharrem 
Mersiyesi \'ar; do.,<rntsu güzel, i· 
çinde §Öyle beyitler bulunuyor: 

Diişstin zemine nl\'elc-1 m:'lfoın-i 
Hfüıreyn 

Çık!lıın ipihrc ,gcılgule-i iib.ı ii r-
k:ın 

Kılsuıı •hu elemde !lincsini parc pU-

:re luilk 
Ol un hn demde hi'nı.ı ciger ditle--

1doo. ?e\'an . . 
1..a.1Jln ınci r ki :gon~ ~up oldu 

b3ğn fınn 
Her bir şük\ıfe ıh:uıcer.i mltemle 

dllflk r 
Kıfson benP.f~c ser be-umün ,y-

'l'CD ylesUn 
SünbUI e ol~ ol "1a perfşfiır.ı 

liizigir 
Pirihcnini piırclesiin gonıxılor o

l ıp 
ııruu elemle gttllerin cv.rikı ta

rümar 

tiklerin tilmizldir; onun tıa 'lnISrağ
larnı.da bir haylı ku.surlnr bulu
nur. Fakat'buna rağmcn!Musset in. 
sanın içine dokunur: Nazim de öy. 
Je. Bald'yi taklid ~ttiği zaman, 
Füzuli'yi taktid ettiği zamnn, Nni· 
li'yi tanzir ettiği zaman, hazan bel
ki moMllcrindekinden de 'daha 
kuvvetli bir samimilik hissediyonız. 
Acaba en hilyük sanat da bu de
ğil mi? Eseri okuyacakları inandır
mnk ve hUtün kusurlara l'ağmcn: 
'Bak, bu rnısrağda bir insan kalbi 
çarpıyor" dedirtmek··· Kim bilir? 
belki de Nazim'i lkilçük bir §air ol. 
duğu için, kendi boyuma gare bul· 
duğum için divannn elimden bıra
kamıyorum.; daha büyuklcrdc beni 
biraz da ezen bir hal var. 

o RHA:~ VELt, pek sevdiğim 
lllılSlon şiirinin 'başında: 

.P ki bir m·dailan k-urtulmuşum, 

Al'tik bUfiln mlar ~üzel 
diyor. Bilmem bu söz doğru :mu? 
Bana 5yJe ıgcllyor1d insan sevda. 
dan kurtuldufu zaman değil, bilfı
kis yeni sevdaya. tutulduğu zanuuı, 
eski, yeni, sevdalı olduğu zaman 
dUnyada her 1Jeylo beraber bütün 
kadınları da güzel bulur· 

(' !MI51Yg kadar yaıılanınd 
~ "ükrettlğim nıısrağları bilmi)"e 

Kimdir bu demde sinesi ~k ()lmr. rek değiŞtirdiğim elbt:!ttc olnıırş· 
tur ;bu, herkesin başına gelebi-

yan giintU Fak 
l\lmı1ir ılııı demde ımetdJli hiik ol· lir; hafızanın bir 1.aafı··· at a.n.. 

cak bir tanesini bile~ck doğiştir
ıuıyaıı 'g{inill diın, tashih ettim. Vasıf'm: "Gel. 

Hele bütün mersiyeyi okuyunca mcz :katar-ı zevk ü ferah bft dı~a
gönlünUzün perişan olduğunu his- :ra hiç" mısroğmı "Gelmez katar.1 
sediyorsunuz. Fekat bu mersi~nln, IZevk :ferak dil diyarına" .diye y~ 
Baki'nin Sultan 'Süfcymnn mersi- füm.-:SOnTa tla Jtaylı llzllltlUm: i .. 
yesini ta!tlid ettiğinde üphc mi l'in 8özünU dcğiŞUnncğc ne !hak
vnr? .Pek fılii. hisstıdiyotuz :ki fBıiki at'tm var'? 

• !lngiliz hüküm.eti tevkif olu- mcrs.iyesint yazmamış olsaydı Na. Pııkat niçin hıikknnız olmasm'? 
nan bazı Alman ve Avuslurynlıla- İstanbul vali muavinliği zim'in bu mersiyesi ac yazılmazdı. Benim nradığım bir vesika gBster-
rm muayyen şartlar altında serbest FW:ulı"'nin müseddesinc vnzdıg·ı mek değtı, güzel birmısrağ zikr~t-

lstanbul vali muavini Halök Nihat .Jç k " bü d' • Jıi " •· 1 d bırakılmalarına karar vermiştir· nazirct•i oku"l'Un: ııne · •··• ıyara ç guze e-Pcpcyl '"Sllrt vntilit;-ino tayin edilm~· J .J l-:·1 ut..•., dftJ.' . 1 k • ,,:_ Bunlar me.,,·anında 1G var.mdnn 1,'1, 'fJU ...,.ı una e ço çır&ıı· " " ~ tir. ı.ıaamafih hcnUZ kendi.sine '?"cami 
"""'a*' ve 70 '.'a"ından yukarı bu- ı t IDiin , ·alch •wlcdi beni bir ı.i'ıh-ı !Hissediyoruz ki divanların ..biı:çok • .,.. .,. ~ tcbllpt yapıtmaınışlır. s anbul vali ~ 
lunanlarla mal(ıllcr ve sakaUar ve 'muavinlfğinc de Ulukışla kaymakamı· §!?h•h•' f"l"ld tnısrıığlarınr, hafifçe dokunmn.k 
lngili:ı: haı-p aanayiind~ mühim ııın tllyin e<lildiği .anlnşılmııktadır. lKbn ~r_mi :.ahir idi nigii1ır :fil ... un.' ~nrliyle, tekmr gU&cllcştirebileco. 
müttrhassıs i!}çiler, ilim adamları, JJ(\SCrıd Wz, bugUnUn zevkine daha 'U;'mın 
mevkiler işgal etmiş bulunnnlnr, --o- füılısiirı ü1.rc :ıiilfiin eilliı• ::deste ıbir hale getirip :tazclcştlrrooğtz-· 
doktor ve di§çfter vardrr· Tedavu··ıde bulunan d t-0 IM'.nıl Nf in bundan kaçrnalnn? '3emir ' .. silebi yaTın z d ..,rn m t•k J klıym • Amerika hükümeti Vcrsay he- l Hl'r 1fırm etti can ii Ue "haJka-i ,anne en an• an ın 1 ; 

sabah gelecek lediye rclsi Hanri flaynı Vaşington banknot aTımız :kf'.mcnd fakat gene bilerek değiŞtirmcğe i-
Frnnsız bu .. yük. el,.isi ola"'•k tayı·ni. p .ıı:ı d 111 ,._.h ._ "I ~ çim nıı değil, lbana btr 'hite ynp· Demir ~itebl .kftptanı dftn ~ce om-at " •"" Altın ve reeskont mukabili çıkarı· ı•at:; il 1 ( IJCl•ıl ne • ~n .. r u(\, ll ,,.., ,.. a· 

2.30 da &ektiği bir .tolsi?.le geminin ne muvafakat etmiştir. Hn_y, Frnn Jıın evrakı nakrllyc ile 31 temmuz :dbn CJfı(li mı~ım l:'lbi ge yor . .nem .. rnn 1 zev-
"'IZ h•u'ku· mcti tarafından .. en' alı- d rUld b ı z • ı.-n i . . ''i au..:ıı ikimi 'asıf'm zcvkinaen daha Uo;.. Matabnn 1>urnunu ıt;"Ci:Uf;inl bildir- ., ,, ıDiO tarihinde tc aıı c u unan .ev· .cırcır-uı:.ıı r;.ır-ı ;ı ranm n r ı>f'· 

ml§U, Şllep, yarın sabah limanımıza nan kont Rene dö Sen Kcnleni is· nıkı nakdlycmlzin umumt yckO.nu 1 in rne snymağa ne ha~nn :nr? .ııs. 
tihlaf etmektedir· 35D.93S.36i liraya baliğ ol:nuctur. r:ıgı ya onun söyledigi gıbi nhrnn, 

J:"t::l=m=l§=ol=:ı=ca=k=trr=. ======================================="=====================.. ?-·ahut Jıiç zikretmem. Do.ğiştirme
tnc baka~m kendi rozı olur muy· 
tlu ? .. 

KAYJPER~BK 
ÇC>CUl'.iU 

J93<1 sone.sinde Roma.nva.nnı 
Tutragan kazasının "?Cantceko
yllndcn 'J'Ut'klyeye göçmen ola
rak gelC'n 1\tustafn {ellarm oğ
lu 12 yaşındaki ..Nesinıi Sirkcri 
istasyonunda kaybolmu~tu. O 
7..amundan buglinc kndnr ıarn~
tınnalar yapılmışsa aa bir tür
nu hiçtir fz ('}Ôe edile1n<:m19tir. 
tEğcr .gören \'Cyahut yerini bilen 

20.2.) ;ünilenbori iİ taııbula kar- ! naı.:ır:an "tok bajıalıılır· Kiiı;ük lıir 
JIUS ~eım,.ye "ha lamı tır. lllııtı~ıı- , mrpmm h), or.t.ııooy bir karpuzu 
liln hu ~ooo 'bolca (llılui;ıı haklmııln / ~i.:tO imrıı~t!ı11 ıış ğı nlnıaı~ miinı
t'l'len hnhcrlcm mğmcn l~tunlıııl - idin ılı•r;ihlir· 
da ırrııut f.iaflıı.n s~cn ıllnnı Bu ::f.intJıır :ne,, u;;hı :tar.ı.frıtı.lıı en 

rmlaıı he~r kıırıı<: yiik'iC'lınr!<k"tlir· 
\vni ~.amıuıd:L ;:;l'l!'n l•ıırııııll:ır, 

1 :ırlnılH j~ İ~C' ohıwıfan ],opıırıltlıl•. 

laruıd:uı bti'lız c ek criyn ı:ını 

tılmınl\lnılır· '.nknrıdalli im!ıır 
soh:ım l\'c r~ 'r. lıali chnr,mıl" lmr· 
pu1. ı;;t:'l":.,'11mhıtlr.ki :fanll~ e trııı ki 
lnHtını t cslıit ~tnıdktc(flr. 

•arsa Çorludn ,"UJcymanlı çiftli.. 
ğinde çalışan 'iba'bası !.usta.fa 
Q\:cnara bildirmelerini insan~:y-0t 
ıamına ~ica ederiz. .Bildiren 
~~mrn paraca da memnun edile-
l('cktir. 'Babası 

JJlt< flt/ a -mın.r 



f H A B E R - Ak~ Pcnı~ 

Romen - Macar 
ihtilafl 

Biikreş, 31 (a.- a-) - Rador a_ 
jansı bildiriyor: 

Jigurtunun riya.setinde topla-
nan nazırlar heyeti, başvekilin ve 
ha.ricpre na.zıruun seya.hatleri ve 
Bercm~gadende Führer ve Von 
Ribentrop ile ve Romada Duçe ve 
kont Ciano ile ıS.iyasl mahiyetteki 
görüşmeleri hakkmda verdikleri 
mufassal izahatı dinlemiştir. Ro
manya mtimessilleri, bu izahatta, 
görüşmelerin neticelerini ve mem
J.t:ketin nefine olarak cereyan tar
zim tebarüz ettirmişlerdir· 

1 Na.zırlar heyeti, bili.hare memle 
lietin yeni F>iyasi vechesinin fiili 
tBhhuku.ku i'<in en .isabetli yol hak 
k,Eıda müzakerelerde bulunmu§. 
tur. 

MtJ'ZAKEREU.:R Y AK1NDA 
BAŞLff4CAK 

' Budape§te, 31 (A·A·) - Hükü
,m.etin naşiri olan Magyatorsag, 
,Macar - Romen milzakerelerinin 
~On. beş gün zarfında Arad hudut 
~Gehrinde başlanmasına intizar ediJ· 
1 eliğini bildirmektedir· 
1 ·: Aktedilecek anlaşmantn mühim 

t

zniktarda nllfus mübadelesini der. 
pi§ edeceğine şimdi muhakkak gö
zU ile bakılmaktadır. 

Burada umumiyetle zannedildiği· 
ne göre, ild memleket hariciye na-

' m-larmm mülaki olmasından önce 
' teknisyenler arasında müzakereler 
;Va.pılacaktır. Bununla beraber ilk 
8dı:ınrn Romanya tarafından atıl
ması ica.b edeceği israrla bildirll
fuektedir-

ROMANYA HARtctYE 
NAZIRINlN BEYANATI 

'. Bükreş, 81 (A.A.) - Rador Ajansı 
bllc!irlyor: 
'Romanya hariciye nB.Zn'ı Manoi

lesku, ı:oatbuata a§ağ'ıdıı.ld beyanatta 
bulunmU§tur: 
' "Başvekil ve ben, gerek Almanyada 

gerek İtalyada, yalmz zahirl çok iyi 
:ve B!l.Dlimt bir bUmUkabul görmekle 
rblmadık, fakat aynl zamanda mem
lettetimiz için, memleketimizin bugün. 
kü 'vaziyeti için ve bu güç zama.nla.r. 
d9. ~ m!lletiıniz!n haleti ruhiyeai için 
taıİı ' bir anlaşma zlhnJyetl ile kar,ı
lqtık. 

! Mihver siyaaetinJn fkl en yüksek ' 
%imamdan nezdinde, Romanyanm 
aldığı yeni istikamet baMinde mem
nıinlyeUerinl mu~a.hede eyledik. Füh-

1rer. ve Duçe, mill1 hayatımızm bütün 
ııa.fha.ları ile bariz bir sempati göste
rerek a.lfı.kadar olm114lard.ır. Bizim lçin 
bu .all-ka çok kıyıueUidir, Çünkü bu 

' aııı.ka, burada Avrupaıun sıarkmda 
,vücuda getirilmelcto olan siyaset çer
çevesi içinde, Romanyaya sulh içinde 
ve refahlı bir hayat teı:nJniııe matut 
bİ.ltUn müstakbel harekeUerln menba
mı teşkil eylemektedir. 

Bilhassa eurasmı tebarüz ettirmek 
iı!terim ki bir menfaat tahtında i§aa 
edilen nıa.nası:z ve bu derece çok hu-

1 ra.felere rağmen, mukadderatımız 

1hakkında. karar Vtırnıek hilrrlyetiıniz 
tam olarak kalmaktadır, Kuruluı ha.
lindeki Avrupa cenubu ııarkist yeni 
ıılstemlııde siyasi lstiklMlmiz ve eko
nomik iBtiklAlimi:z mutlak. bulu.na
caktır. 

Mihver devletlerin !llark! Avrupa 
nıllleUerin.!n istlklMl hakkmda.ld bu 
hürmeUerinl mil!bet bir n:ıisalle göıı
terehl.lmek için ~uraıımı ııöylemek kA
ıfidir ki gerek Bertesgadende rerek 
Romada., Romanyanm, biltün ekono
mik aa.h.a.larmda blz:zat kendi ııerma
yesl, kendi teknisyenleri ve keneli 1'· 
çilerile kendi kendine organize olmuı 
bahsinde mUm.kün olduğu kadar sarih 
W görüş ileri 11llrillmll§tl1r. Bu ille, 
mill1 yapıcı kuvvetlerimizin dalına 

daha mllkemınel inki§atmm oartını 

teşkil eylemektedir. 
Bizim tahakkUın altma girdi~ 

ve ekonomik saha.da beledllcUğimlz 

hakkındaki hlka.yelerln aksine olarak 
mihver devletlerinin, en iyi &lıcmıız 
:va ntıcmıız ol.maktan b8.§ka hiç bir 
niyetleri yoktur. Az tecrübeli bulun
duguJnıu bazı: sahalar için çok tabll 
. ve M.kimane olmasına rağmen, mlh
ver devletlerinden mUhencli.!!ler ve dl· 
ğer mütehassıslar getirmek istesek 
dahi, bunları ancak çok bUyük gUg· 
lUklerle ve ta.mamile lstısnaı bir tarz. 
da. ala.bilecefiz. Filhakika, mUtehas
suılar vermek, bugün hayatm bu de
rece kudretle kendisini g!lsterdiği bu 
memleketler için hakikl bir fedaka.r
lı:k teşkil etmektedir. 
Diğer taraftan mihver deviellerinin 

en esaslı dU;ıUncesl, Balkanlarda sul
hün idam.esidir V& bu dll§üncede, ha
len· illsaniyeUn başmda gelen tki bü· 
yük devlet, bizimle aynı yol üzerinde 
buluşma.dadır. Biz BUlh istiyoruz, !a
k&t Romen adaleti üzerine mUesse.ıı 
bir l!Ulh tstiyonı:z. Biz, son .zam.an
larda. Romanya . tarafından ya!\layan 

1 ve.,. benıersiz ve tamamlle hwıusi ıe
raJt neticesinde doğan htı.dlselere ve 

~:vaziyetlere müııabih ha.cUse ve vazi
yetfertn bundan btıyle katlyen bir ke-

l ra""'aa'ha tekerrür etmlyeceğinln gerek 
da.lıilde, gerek Jııı.rlçte bilinmesini ia
tlyoruz. Romenler icabettig;i zaman. 

.~..,.icapları kar~da. eğllmeal.n.1 
bUir\er. Fakat Romenler, bazı hudut-

rl~1Mııdığr zaman. bqka yol tı.zerlnde 
yürlımesinl de biliı:hr. 

ELGAB w MAOAR ım:sııurr,EBl 
Avrupada ve ezcümle bimnle 

Muar ve Bulgu dostl&nmIZ ara
~ .... ~ .)'11.~cı matbuatm son 
za~şnlan:Ja.?mtm111'ane bir aı.ırette 
matir;:Eıfını ·ve vfl&tini tebdil ede. 

1 AGUSTOS - 1940 

Münakale Veki.li 
Silivriye gitti 

Şthıimizde buiiınan .M.ilnakalAt ve
kili Ali Çetinka.ya bu sabah saat 
10,30 da btanbul nı.ıntB.ka liman reis· 
llğlne gelmiııtir.: Vekil liman reis \'e 
al!kadıtrlardan inşa halinde bulunan 
Silivri liınanmdaki mendirek hakkın 
da malCimat almış ve pllnları tetkik 
etmiştir. Ali Çetinkaya., Silivıi Uma· 
nını ve Marmaradakl vesait için bU 
yük blr sığmak haline getlrilecek o· 
lan bu tesisatı bizzat görmeği arzu 
etmı~. bunun üzerine otomobille Sl· 
livriye hareket edilml§tir. Vekil ak§a· 
ma. tekrar şehrimize dönecektir. 

İnşa edilmekte olan mendirek 180 
mette u:zunıug-unda olacaktır. Esasen 
tabll bir Uman olan slllvri mendlrek 
ile dalgalardan tamamen korun
mu;:ı olacağ'ından Marmaranm en 
muhkem bir limanı haline gelecektir. 
Burada bal:ıkçtlığın in~a! edeceği, 

aynca bUtUn vesaltın bir uğrak yeri 
olacağından Sillvrinin ehemmiyetli 
bir merkez haline geleceği a.nlaıııl· 
makta.dır. 

Müna.}faifı.t vekAletl mendireğin iç 
tarafını ve limanın diğer noktalarmt 
temizletecek ve bUyllk geı:nllerin de 
buraya ~irmelerlnf temin edecektir. 

Bareme ek layiha 
Ruznam eye alındı, 

Ü~retli ihtisas mevki1~ri 
· tesbit edildi 

Ankara, 1 - Barem kanununa ek 
.kanun 111.yi.hası Mecli.ıı ruznameııine 

a.lınmı~tır. Bu H\.yihaya ba~h cedvelde 
Ucretll memuriyeUere aid ihtısaa mev 
kileri gösterilmiştir. 

Llyiha e.ııa.alarına göre alelO.mum 
ma.a~lr ve ücretli ihtisas mevkilerine 
tayin edileceklere verilecek maa§ ve
ya ücret tahsil vazJyetıerine göre gi· 
rebilecekleri dereceye bu memuriyet· 
ler için eııaııı teminine yarayan i§ler
de geçen hizmet mUddetlerinlı:ı, her 
iki senesi için bir derece ilAve edil
mek aureUle tespı; edilecek derece 
ttı&a.§ veya. Ucretın1 geçmiyecektir. 
Mecburl hizmete tabi olanlar taalr 
hUtlerlnl ita etmedikçe bu hUküınden 
lııtl!ade edemiyeceklerdir. 

rek meşgul olduğu, umum! gergin.. 
liğin izaleei meselesi hakkında. Ro
manya htikfımeti, mihver devletle· 
rine de bildirmiş olduğu gibi, ken
di teşebbüsU ile şu fikirdedir ki Ro. 
manyanın komşuları ile sulhper
ver ve dost an e bir t a.nda. birlikt~ 
yaşaması lçin iyi niyetlerini ·bir 
kere daha göstermek zamanı gel
ntiştir. Bu yolda, Romanyannı e
kıı.lliyetıer lehinde yirmi sene ta. 
kip ettiği hiç bir zaman misli gö
rülmemiş derecede gen.iş siyaset
ten ımnra, hükU.met, daha radikal 
usullerle, zamanmıızm metotlarnı. 
dan ve zihniyetinden mülhem yeni 
tedbirlerle, komşu milletlerle aY-?ı 
kandan ekalliyetler meselesine ka. 
U bfr hal sureti vermek arzu!UD
dadır. 

A.IJALİ MtlBADEl.ıEst · 
Bu tedbirler ara.mıda, her 

memlekette çok iyi .netice vereni, 
ahali mübadelesidir· Her yerde ııa· 
bit olduğu gibi, ahali mllbadelesi, 
ekalliyetleri ya tamamen kaldır. 
makta veya kmmen azaltmakta, 
dahilde ve ha:riçte ihtilatları uzak. 
laştmnak.ta, memlek~n etnik te
canüsUnü fazlala,lfbrmakta ve hu
dutlar çerçeTeıılnde hemen taİn bir 
milli birlik kurmaktadır. Bu usul, . 
milliyet prenııipini z .. yrfla hr al< ışöy _ 
le dursun, bilakis her memlekete 
tarih bıidiseleri.nln hiç bir zaman . 
vücude getirmediği bir etnik !!la_ 
fiyet derecesi vererek bu prenııipi 
takviye eylemektedir. Bu yol sa
yesinde, bir nıillet için en kıymet
li ~ey olan velut etnik nesiç kuv_ 
vetıenmektedir· O nesiç ki mil\et 
ha.yatının bütiin yüksek şekilleri_ 
nin esa.smı teşkil ey1emektedir-

Romanyanm cenup ve garp hu
dutları dışmdaki bUtiln Romenle· 
ri, hudutlar haricinde hiç bir Ro
men bırakmamak ııuretile, Roman
ya devleti çerçevesi dahiline ge. 
tirmek ve Romanyadaki ekalliyet
Jeri imkan dairesinde en. geni$ 
m.lkyMta azaltmak· İşte iki ideal 
tedbir ki bunların vücude getitil
meei i~in her gayret şayanı arzu. 
dur ve her ımul iyidir-

Y AHUDt MESELESİ 
Diğer ta.raftan hükfuneti.nrizm 

şu kanaatini de ka.U surette tas
rih etmeliyim ki ancak kaU ted. 
birlerle bizdeki Yahudi unsuru 
meselesi baIIedilmedikçe, memle -
ketimlı tam. bir Romen tecaniisünlı 
alıunaz ve Romenler kendilerini ar· 
zu ettikleri gibi memleketin efen. 
dileri olarak hisıııetmei!e muvaffak 
olamaz. Bu yolda, ciddi: ve iyi tet
kik edilmiş tedbirler alma~a az,. 
metmiıı bulunuyoruz. Bu tedbir· 
ler, hllkametimizin hareketlerinin 
va.sfı mUmeyyizi olan aym eami
miyet, aynı ziliniyet ve aynı azim. 
le tatbik edilecektir. 

Bu yolda yürümekle, Romen 
nasyonaliznıinin eski parolasma 
tarihlı:nizin hiç bir devrinde olma
dığı kadar yakla.ıııyoruz. Bu paro. 
la §Udur: Romanya Romenlerin ve . 
yalnız Romenlerindir·" 
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.Abluka 
(Ua~ tanrı ı nı~ide) 

·mi§tir. Yeni hükümler bugün 
gece yarıs1 meriyete girecektir. 

Lonrlra, 31 ( a.- a·) - tk.tisadi 
harp nazırı Dalton, dün e,\•am ka
marasında şu beyanatı yapmıştır: 

· '' - İngiliz hüklımeti, ticaret 
gemilerine bilyü.k roah:zur)R.t' tev
lidinden sakınmak maksadiyle mah 

· reç ş~badetnamesi usulUnün bütün 
A vrqpa limanlariyle bazI Atlas ve 
şimal Afrikası limanlarına gidecek 
tekmil mallar hakkında tatbikine 
karar vermiştir· Bitaraf bir liman
dan bu mevridlere hareket eden 
vapurlar bütün hamuleteri için bi
rer şahadetnamcden ba.,ka son tah 
mil limanından alınacak bir "gemi 
!iahadetnamesi" ni hamil buluna
caklardı:r· Şabadetnameli olmRyıın 
hamulcler müsadere edUecektir· 

Avrupa batx sahilinin Almanya 
tarafından işgali. iktisadi harp 
şartlarını p~k ziyade değiştirmiş
tir· Şimdi artık pek az vapur Av. 
rupa ile Amerika. arasından meş
ru bir bitarafticareti yapmakta
dır· Şimdi yalruz Akdcnize veya 
şjmal deruzine giden vapurları de. 
;hl, Atlas denizini geçen biltün va
purları kontrol etmekliğlmiz icab 
ediyor·" 

Daiton bu vesikalar lıe.k1unda a 
lman tedbirleri anlaltrktan sonr:ı 
~özüne şu suretle devam eylemiş. 
tir : 

" - Ayni tedbir, Avrupa li
manları ile bazı Atlas adalarından 
ve §imali Afrikanm lııazı bitaraf li
manlarından hareket eden vapur 
lar hakknıda da tatbik edilecek
tir· Bu vapurlar bütün ha.mulele
ri için düşman olmayan memleket· 
lere ait mahreç şahadetnamesi
nl hamil olmak mecburiyetinde
dirler· Aksi takdirde vapur mUsa
dere edilebilecektir· Bu busur.ıta 
bir talimatname neşredilmek üze. 
redir·" 

Nazır, hlikaınetin bazı mahfil
lerde telkin edildiği gibi ablukayı 
bazı bitaraf memleketlere de teg. 
mil tasavvurunda. olmadığını kay
dettikten sonra. demiştir ki: 

" - Hamuleler bu kabil mE:m
leketlere düşman eline geçmek 
tehlikesine maruz kalmadan vasıl 
olabileeeği anlaşıldığı zaman, tek
rıır ihraç edilmemek şartiyle da,. 
hilt iıııtihlfi.k.e kiı..fi mikdarda nakli. 
yat için şahadetname verilecek~ 
tir· Hükfunetin siyaseti; bitaraf 
memleketlerin bu malları tedarik 
edebilmesine ya.rdnn etmek ola
caktır. Bu tedbirlerin namuskarane 
ya.pılacak bitaraf ticaret için bU
ylik faydaları olacaktrr- Ayni za
manda kontrolümüzün tevlid ettiği 
geçikmeler ziyade-siyle azalacak. 
tn-. Ayni zamanda. konturoldan 
kaçmak ve mahreç veya mevridi 
d~n memleket olan malı 
na.kletmek istiyenler büyük bir 
darbe yiyeceklerdir· Düşmanları-. 
mrz derhal Han edilecek olan ted
birlerle ioıııtlarmuz daha. ziya.de 
teşvik edil~ olaciı..k, düşmanları
mız ise teşeıbbllslerinde tamamen 
akim kalacaklardır· 

Kaçak kontrolunun düşman elin 
deki Fra.runz topraklarına da t~ 
mil edildiğini 2 temmuzda meclise 
bildirmiştim· Hükumet şimdi bil. 
tün Avrupa Fransası ile Cezair, 
Tunus, Fasın da kaçak ba.b.1Jinde 
düşman ko:ıtrolu altmdaki arazi gi 
bi muamele görmesine karar ver 
miştir· (alkışlar) mevridi bu arazi 
olan mallar kaçak olarak müsade 
re edilebileceği gibi mahreci bu a
razi olan veyahut bu arazideki eş
h~a ajt bulunan mallar müsadere 
ediJebilecektir· Bu tedbirler na
muskar ane bir surette yapılan bi. 
taraf ticareti kolaylaştırmakla. be· 
raber. donanmanın faydasız bir 
müdahale~inden içtinap suretiyle 
ablukayı da sıkıştrrmağa matuf
tur·" 

Röyter ajansmm parlamento 
muharriri yazıyor: 

Da.tlon t· rafmdan yapılan beya. 
nattan önce, Amerika ile sıkı bir 
temas tesis ve idame edilmiştir ve 
öyle 7.annedilmektedir ki mahreç 
şahadctnameleri usulünün teV.!Ü 
Amerikalılar taarfından iyi kıı.rşı
lanacaktrr-

Ru yeni hükümlerin başlıca te. 
ııirlerinden biri bitaraflarr dahili 
istihlakleri için iki ay yetişecek 
miktarda mal celbine imk:an ver
mesi olacaktır. 

Daltonun işaret ettiği Atlas a· 
dalar1 Asor adalariylı>. yeşil Burun 
ve Kanarya adalarıdır. Şimal Afri
kasrndaki bitaraf limanlar Fransız 
Fası, İspanyol Fast ve Tanca li
manlarıdır-

Amerikada bir tren 
kazası 

Akrorn. - ~!.mal! A.meı:ikada Ohi
bda. demiryolunda lşliyen bir otomobll 
bir mar§a.ndlze çarpmış ve içindeki 
U yeılcu tele! oimtl§tur. Petrolle i§· 
~yen otomobil, mUsademe esnasmda 
a.teş a.Imıı:ıtrr. 

Amerika harbiye Emden ve Hamburg Hô.diseleı:!J ı 
nazırının beyanatı bombalandı tefs iri 

-llliıı-11111. -- cJl!') Vaşington, 1 (a- a.) - Harbiye 
nazırr Stim.ı!on dün müdafaa encU 
meninde aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

" - Harp halinin önüne ge4<mek 
için yegane çare mecburi hizmete 
müracaa.ttn·· GönUllil kaydı siııte
ml bahaliya mal olan bir muvaf
fakiyetsizliktir·" 

İngiltcreye gönderilmek . . 
ıçın 

Amerikada halktan 
Silah 

toplanıyor 
Ne,·york; 1 (a.- a.) - Geçen 

umul harbde Fra..n.sada bıılunan A
merikan ordusunda hizmet etmiş 
olan Amerikalı aHmlerden Çarls 
Kuting "!ngiliı: yuvasmrn müda. 
faast için Amerikan komitesinin" 
teşkil edildiğini bildirmiş ''e A
merikalılardan İngiltereye sevkedil 
mek Uzere tabanca, cephane, si-
18.h, kara.bin, ve dilrfbünlerin komi 
teye gönderilmelerini istemiştir-

Bun1ar İngiltere dahili mUda. 
fa.a gönüllüler teşkilatı tarafın
dan IDtlerin muhtemel bir istilıi

sma karşı kullanılacaktır· 

ingillerede bulunan 
Fransız Amiralleri 

J.ondra., 1 (a.- a.) - Röyter: 
1ngilterede mevkuf bulunan a- · 

miral Kayol ve diğer bir Fransız 
amiralının torpillenen Meknes ge
misinin sağ kalan yoJcularmdan ol. 
duğu öğrenilmiştir- Bu zabitlerin 
tevkiflerini mUtealdb Vişi hUktlm.e
tinin yaptığı protesto üzerine Pe
ten hükfunetin.i.n bu hareket tarzı 
bugün Londrada. hayretle karşt
Janm~tır- Çünkü gemi Almanlar 
tarafmdan batırılmış, amiral Ka
yol ise İngilizler tarafından kurla. 
nlınıştır. İki amirala rütbeleriyle 
mlitenasib muamele yapılmakta 
ve imJcan dahilinde bulunan konfor 
emirlerine verilmektedir-

Korsan· gemisi 
(Bas: tarafı 1 ncide) 

mi duman bulutu himayesinde 
kaçmağa ba.şla.nu.ştır. 

"Alacantara" bir mermi isa
beti neticesinde sür'atini kes - 1 

mek meeburiyetinde kalınca.ya 
kadar düşmanı takip etmiştir. 

İngilizler düşman korsa.nııu 
bulmak üzere karadan ve deniz
den takibe devam etmektedir _ 
ler. 

Alcan tara. hafifçe hasara uğ~ 
ramıştır. Gemide iki ölü ve ye
di yaralı kay~edilmiştir. 

Bir haftada 
cezai anch rı 1 anlar 
Belediye nıU!etuşleri tara!.ından 

te!t.41lere devam. edilmekte ve beledi· 
ye n!zamlarrna uygün hareket etmi
yenler cezalandırılmaktadır . .Ayın ylr 
ml.blıinden, ylrmi altısına kadar geçen 
bir baltalık zamanda belediye m:lltet
ti~leri tarafından Kadıköy, Moda, 
Caddeboatanr, Ayvansaray, Balat, 
Ciball ve müteaddit pla.jlarda teft~
ler ye.plrmJ§tır. Tefti~ler neticesinde 
1 pla.j mUstecirt ve 4 bakkal, 1 gazl· 
nocu ve 11 tırmcı, ı ahçı, 1 balık~ı, 
ı Jokantacr, ve l mezeci, muhtelit 
suçlardan dolayı cezaiandmlmışlar
drr. Ayı-ıca 247 ekmek ve francela 
mtisa.dere edilmiştir. Beyoğlunda "An
karıı. lçkill lokantasr,.da ceza görenler 
ıırasmdadir. 

Tophane cinayeti 
faili yakalandı 
BeyoğlLt müddeiumumiliği 

bir müddet evvel Tophanede bir 
bodrumda bulunan Abdullah 
isminde bir çocuğa ait cesed 
hakkında.ki tahkikatını tamam· 
laroıştır. 

Neticede Abdullahın akılhas. 
tahane.sinde buluna.n Davit ta
rafından öldürüldüğü kat'i su
rette anlaşılmış ve Da.vit sor
gu hakiınliği tarafından tevkif 
olunmuştur. 

ZAYİ - 134.0 ııentııinde Alucra llk· 
okulundan aldığ'trn d!ploınarnt kaybet· 
tim. Yenisini ala.ca.ğmı lcin eııkisinin 
htlkmU yoktur. 

lbrııhln:ı oğlu Melıoıet 
Mümtaz Aım&y 

(8Qıftara.tı ı inal.de) 

bombl\rdıman edilmiş ve Almanya 
ile Holandada. müteaddit hava 
meydanlarına. hUcum edilmiştir. 
Bombardıman t.ayyarelerimJzden 
biri dönmemişUr. 

Gece görme şartlannrn fena ol .. 
m.ll!!ma rağmen, bir çok tayyare
lerımiz düşman · uaziaine ntifuz 
etmişlerdir· Bununla beraber tıı•·
>'arelerimi.zden 24 li kendilerine 
tahsis edilen hederleri görememiş 
ve bomba atma.dan dönmüşlerdir. 
Diğer tayyareler .Almanvanın balL 
şimalinde Ruhr'd:-. -ve Holandadıı.ki 
hedefleri bombardnnan etmişler_ 
dir· Bu hedefler arasmd:ı petrol 
tasfiyehaneleri, ticaret vapurları, 

doklar, hava meydanlan ve !iOSe. 
lerle demiryolları vardır· :Ru ha· 
rekat esnasında hiç bir zayiat ver. 
medik· 

Sahillerimiz civarında. paıarlesi 
giinil yepıJan muharebelere dair 
olarak gelen tam raporlar ceman 
21 düşman tayyaresinin tahrip e
dildiğini ve avcı pilotlarımızdan 

ikisinden haber alınamadığını gös· 
termektedir. 
FRANSIZ TAYYA.RE(,'İLERİNİN 

FAALİYETİ 
Lonılra., 31 (A.A.) - General d6 

Gol'un umumi karargtıhmdan vt-rllen 
bir tebllğde §Öyle denilmektedir: 

Tayyareallerimlz, Pazartesi ge~Sf 

İngill:z tayyareleri tarafından Alman
yanm batı - §imal üzerine yapılan 

baııkmlara I~tirak etm.lşlerdlr. Ka.ra. 
druı yapılan §iddetu mUdafaa.ya rağ· 
men, hedefler muvaftakiyetle bombar 
dıman ve ınUhim neticeler mtl§ahede 
edilmJ§tlr. BUttln tayyarecllerim1z sağ 
ve salim döı:ımU15lerd1r. 

ALMAN PİLOTLARININ 
llANEVİYATINI YOR'SELTMEK 

tÇtN ... 
Londra, 31 ( A. A.) - Dün 

Dovres üzerine yapılan baskına 
dair olan Alman. tebliği ha.kkm
da salahiyetli Londr-a mahfelle
ri şöyle diyorlar: 

"Alman.yanın hava. lıarakatı 
hakkındaki mtibalağalı neşriya~ 
tm yalnız sivil halkın. değil aynı 

zaman.da Alman pilotla:ı:-mm da 
maneviyatını yükseltmek mak
sadiyle yaptldığı gittik~e da.ha 
açık bir surette anlaşıl.maktadır. 
80 tayyareden l 7 sinin yatım 
saa.t zarfında ziyaı dilnkü seme
resiz Dovres ~kınına. iştirak 
eden Alınan pilotlarmm sinirle. 
rini herhalde sarsmıştır. Biltün 
bu baskın. esnasında ise yalnız 
bir tek İngiliz tayyaresi dUşü
rülmüştür.". 

BİR ILUTALIK VAPUR 
ZAYİATI 

Londra, S1 ( A.A.) - Bahriye 
nezareti 21 temmuzda nihayet 
bulan hafta zarfındaki ticaret 
vapuru hakkında. aşağıdaki ra
kamları vermektedir" 

Cem'an 37,577tonluk11 İ:ngL 
tiz yaı:ıuru, 2,088 tonluk bir 
müttefik vapuru, 10,192 tonluk 
6 bitaraf vapur ki hepsi 49,857 
tonluk 18 vapur. Bu rakam 
harbin 48 haftasına. ait hafta
lık vasatiden pekaz yüksek ve 
bir haf talık azaminin dörtte bi
rinden biraz küçüktür. 

28 temmuza. kadar olan Al
man r.a.yiatı takrrben 908 bin t.o
na, İtalyan zayiatI da 254 bin 
tona baliğ olmaktadır ki, yekun 
düşman zayiatı 1,162,000 ton
dur. 

Bundan ba~ka, evvelce bita
raf olan fakat sonradan düşman 
kontroluna geçen 20 b?n tonluk 
vapur batırılmıştır. 

lNGtLtz BAŞVEKİLİNİN 
TEFT1ŞLER1 

Lo~ıdra, 31 ( A.A.) - Röyter: 
Çör:çil, tngiliz deniz inşaat 

tezgahlarıyla şimali ga.rbt müda
faasına. ait sahil istihkam ve 
kalelerini bugün teftiş ederek 
zabitlerle görüşmüş bilhassa. se
tir işlerile alakalı gözükmüştür. 
Bu teftişi müteakip yüzünde gö. 
züken tebesilm memrıuniyetinin 
ifadesidir. 
ALMAN BAŞKUMANDAN· 

LlOININ TEBL!O/ 
Beı·lin, 31 ( A. A.) - Alman 

ba.şkum.andaıılığı tebliği: 
Fena ha.va Alman hava ordu

sunun faaliyetinin tahdit edil· 
mesini mecbur kılmrştır. Buna 
rağmen 31 temmuz gecesi İngiL 
terenin şark ve cenup sa.lıillerin· 
de Tildondaki bir tayyare fab
rikası üzerinde keşif hücumları 
yapmışlar ve Swansea ve PJy· 
mouth limanları tesisatını bom.. 
bardnnan etmişlerdir. Aynı ge
ce az; nııkta.rda. İngiliz ta.yyare· 

(B~ternh l ıııt;,. ~ 
böyle bir zamanda rJr8.ı re~ L 

sullerimizin ba~ ka. senele 0ıııı 
betle birkaç misli fazla.. , fv 
bir güzel tali eser~d~ l 
olarak hükfunetin v ıııt !il \ 
marlad1ğı orak ve 11a.rJJ1 e'ıl. , 
kinelerile hasada yarc1Jı1!1<~ . 
ise minnet ve şükranla. }111119 
nacak bir mazhariyet sıı 
lazmıgelir. 

0
1trl 

Ancak mahsulün bol ~ 
hasılatın zararsız J<a.ldI '#: • 
da. milli ıktısadiya.t baJ(l111dl 'tı 
kafi değildir; Aynca. ya.P 'd-V 
bir iş daha. vardrr ki bU ~ j/ tı:ı 
talısillerin el emeklerinOe',;J •l 
f ade edebilmesi, :ın~~ ~ ~~ 
değer fiyata. satabi.lıJleSl g.Jı~ , 
da. bugünkü !evka~d~tıSj)i~ 
ve şerait içinde ~usu; ~~ 
himaye edecek tedbırıcr 
m.asma bağlıdır. ıısl. 

Geçen sene harp pı e jj).ıf 
... 'V " hasa.dm arkası aimdJgI tr-

cat mevsimi geldiği sır~~~~ 
düf ettiği için zanır~ ~"~ ~ı\ 
himaye tedbirlerini aJJ1l""' 
zaman müsait oım_a.rııl~i l 
de hükfunetin elinde le ,.i 
cede vesait ve imk~ J~ 
Harbin uzun süreeeg~, :1 

1 

dıktan sonra Milli l{o }tııJI~ 
ııunu kabul ediltli ve b~ ı1!ıt!" 
hükOmete müstahsillerı 
. k" ,__ "idi t1 
ım an.Li:i.l.ı verı . frıotı I 

Şüphesiz hUkfunet :Js&e -J~ 
lunan imka.nla.rdan is . s.~<t1 . 
rek müstahsillerin Jıj,ı:ll ,ıf 
çalışacaktir; şu kadar . e ~ 
müsta.hsiller de kcll;dil1e ~: 
şen vazifeyi aza.mi di~s. et ~ 
malıdır; bilhassa. h~eti 
rafından yapılan ta.VS1 1 
mal etmemelidir. ..,r-rrr!J"'100fl/Jf 

HASAN~ . 

SüvegŞ 
kanalında 
Münakale ar~ı 

· ıet' ltalyan ge~~ııla 
üslerine sürU ~ 

L<mdra, 31 ( A.A.) ~:ti, 
T.elegraf gazetesi y~ ~,& 

1taıya. harbe gir iW'~ 
hemen hemen tan:ıaxn~ı. ş 
uğramıı; olan SüveyŞ .18tl1f: · 
nakaU.tı şimdi eheınıil~,t!l ç 
rette artmaktadır. 1'ıfıS 5ii'1~ 
lıca limanı haline gelefl &i•) 
büyük faa~yete ~~cır.ıııı. ~il4 
veyş'te yerın artırı.lJ'JlP-"" tD i 
men bir çok vap1Jl'18-t' ot~I, 
için İskenderiye ve ~sl~? 
gönderilmektedir. J{ ıt'fll- f. 
İngiliz mahfelleri, :r-.1JS pl• p~~ 
iaşesinin kesilmiy~e # ~1 
İngiliz filosunun dw>1 ~I 

·ı . i M ı1e " 11 
gemı erın asuvıı., tı "'' <' 
doğru sürmüş oldu~~ ~ 
mekted.irler. İngiliz d d ot ~ 
vetlerinin Şap ve ~~1'jjlı pf:' 
rinde müstemir ve #.İl'' 
surette vaki kontrolıl ti~ 
düşman İngiliz kafi~~ 
ca. cesaret edemeırıe ~ 1~ Fransızlarla. ı o~afl 0 :ı-if.! 
metnnuiyeti mucip~ ",.e ~ . .l 
dar Fransızlar lngıll~ etV . 

makamlar.iyle ta.tn. 1'~i!ıe(·~ 
teşriki mesai etmekt tıı> '" p" 

Kanaldan geçen 1;'.ı.ıl110~~ ~ 
goslav vapurlarınlll ~~~ 
tikçe artmaktadır. Şa: ·~rte ,1~ 
Hinddenizi Jimanl;ı)-e~r 
Yunan ticareti eh ~/ 
Şapdenizi limanla..~ ,,a.r 
nakliyatı İngiliz sa,l111 

riyle yapıl.m.aktadtr· ~I~ 

Türk • Alman aıı1'(il~I 
Meclise ve ~tl1 

jt~>"''A".> 
Anlı:ıuı\ l - Vekillet' ~-';ı Pi, 

TUrk • Alınan ticaret s.nJSt~1l/ 
vip et.mı, ve anlaşmani11 W' ./' 
km.dakl kanun proje81 dt ve ~<· 
verl)miıttir. Proje ikt.ıJl~11ııtııı.ıf '7,J 
encnmenlerine hava.le 0 #~I 
=====::::::;.--:.. Uf ılİ 
lerl Almanya.nm ga.rl>~·e P. 
uçmuşlardrr. Hasar ~' 
yoktlll'. _ ııç~~ r 

Almanya. ü7..erırıde1eı:iııt 
tayyare avcı tayY~~i,if· ı. 
rafmd.an düşUriiltn~v ıjJ \ . 

Ö w ·ıru •. go'fC• "'~' grenı gın~ ·"'ıw 
mu:r.da 21 İngiliz tsJı 
şürülın üştür. 



~l 
~~ının endişesi bilhasaa. söylilyordu· Havanm berraklığına. 'n.... a fnrkcttiği de~"i3ikllk • rağmen on mil nıesa.fedcn adada. 

.. , ger 
~ette 1YOrdu. Luizıı ve o, bir yakılan :ufak ate~in <lumanını far-
~ bulunmaksızın vo bir ketmclennc imkin tasawur edile
~~ konU§ın&Qızm saatler- mczdi. Fakat bir vapur, adaların 

~ kalırlarken genç kız yegane meskunu olan Tristıına uğ'. 
Caııl0~CJY1a. konu§maktruı ramadan o kadar yakından g~er 

11 
u. Fnııa kızarıp bozar- miydi? 

•.:sa cc,•nb vcıiyor vo a- Hans bu noktaya da cevab ver-
aha_yıa ...ı:ı·· rd di: r b b"' uyo U· 

~ ı.6 11 değişikliği fnrkcdcnin - Adanız:ı uğramadan geçen 
4 ~n~· H ~h . ı olduğundan da ar • vapurlar da oluyor demek··· ay-

.ı tlıydi. Rilnetto son gUn. vanlnrm:ızt öldürenlerin vapuru a· 
~Qşun 1 ? 
ı e\. ce 1 duruyor ve ya· danızn u~ar mı sa.nıyorsunuz. 

~ ç,o~e ilk ıgUnlerde oldu- - Doğru ... Fakat dumanın yük
~ıt daha az tehnlilkle kn.· seli§ine bakilır.ıo. vapurun hare • 

' ~u~l'du. Bir gün Petere du- kette olmndığt anla~ılıyor-
ll ken · - Beiki de büyUk ça~layandan 
~ObU'-· .1 

l>e ,,c erini çabuk yapman 
~ t ~ ter, dcnıiştı. 

ba.-..1 .. 
t ~ ""'l onUne cğmi§, cc • 
~t ~ti. 

ı:e ,, 
l'ftzi ,,apabilirdl? "Fok balı. 

~' ne tek baı:ma gidemez· 
'arp ,.n gldJp gelse yol o ka.· 
~ttıı e her-battı il ufacık bir 
~ aı~a bile imkan yoktu. 

,... gj~c kayığı rüzgara, . , ı·e 

tltaç aktıt.ıra karı;ı idare 
e~~· k~ı lizundr tek başma 

~-..ı. ' 
Stbııan 

doıtı.ıı nı ona büyük fay· 
kt du. Ev ev doln.~arak 

'ıı~~~· ?fihayet Vllli R<r 
~ ~ 3a neıdı ve Kaminettl 
'"ten 1 beraber gitmcğe kan· 

-v-
~ 
t:; ~Y'1ıat son derecede 
~~e hatta tehlikeli oldu. 

:ıı. gı kör{' • • e bir ez.ı,, ne gırmcz. 
te , denbirc mUthl§ bir ft." 

t liitrr• 
~-~ c.arıa knr§Ila§tılnr· 0-

iı h-ı etıenıe kUreklcre n.sıl-
cıd~ı lkl 11aate ya.km bir 
t t'~t~rı yerde saydılar· 

'\: , la bumu dolaı,ıp lCa· 
t~tnd e( an gcçcrclc körte· 

ku 1-araye.. ayak bastılar· 
~c !'ek ~ekenler araamday. 
'lll 0tulınu§tu· Soluk aı· 

!!a Yere uıandıfi yerden 
d~ı,.. lt:alarına baktığı vakit 

"tlt a 1: an ltnyahklaıı görUn
•ad 

;ıd ar naıııl geldiklerini 
'atd.ı. ecekıcr1n1 kendi kcndl• 
g t 

k d . 
':ı d ::ı.r lııtırn1ıattan son· 
• O)ıı.,."" ~ 
{ :ı ... aı;u b:ı.ş!ndı. Bu 
l)Ct) 
ıı. bert Yakacak tahta, 

r:ı~0 Uyc için kcre5to top• 
l'ı tolltlıJdu. Bir aralık Vil. 

ttju. 
g(ıl'il . 

ıı 11~n ''YanRı:;ılmnıı a· • 111!? ~ •• , 
. ıı . 

Cterı 
l'ı ı;u e beraber tepeye 
taı. ne 

"'lt. eı tıııtaran d!tha ııçık 
ı, ı:. r dUrbUnlc "Yana -"l:e . 

e l'inde insan olsa in-
rıı.ı,_.r görme!: müm-

ıı 

'oııı 
~ t ilr olacak. "Yana " 

~ trıc l 
ı. il Yorlar. 

'l 'illi! • 1 bu noktada aynl 

!\~ ~ı:ı 
\t~O''"aı. ho.bcr vcrmct!· 

bt ''Yana§ılmnz,, B 

V:ır ne yok a.nlnma· 

su nlmak için durmu61ardır· 
GUlcrek ilave etti: 
- Adadan b:ı§ka ne alabilirler 

ki! 
Tri.stanlılar gülmtiyorlardı· U • 

zun müddet dumana bakRrak dil· 
şündüler. Nihııyct Villf noccrs, 
hcnliz kafi derecede kcreıt.e top
lıyamamt o1an Pcterin itirunıa 
rağmen, derhal koloniye dö!lntme· 

sine karar verdi· 
DönU'i ç:ı.buk oldu, ç;ünkü rUr.

gar müsaitti. Kayık uzaktan ı;örü· 
nür görünme:r. koloni sahile 'koşua. 
tu. 1lk gelenler arasında Lulza da 
bulunuyordu· ·I\ nyığın mukarrer 
v:ıkilten yirmi dört s:ınt C\"vel 
dönmesi ne sebepten jlcri gelmi~

ti? 
Villi noccrs fznlı:ıt ,·ereli: 

- "Ynnnşılmaz,. arkasında bir 
duman gördilk· Hayvanlarımızı öl
dürenlerin orada yerleştiklerine 

kanaat getirerek haber vcrme~e 

geldik· 
Hans SUman ile.rlcdl ve diğerle· 

rlne ıı5ylcdiklerini tekrarladı· Bun· 
Jara makul bir ınUllhaza ilive et· 

ti: 
Bir l·.BJ!ur:un • tayfala.r.t ne diye 

mııl~ul ye~fycn ado.}1'1~gA1 ed~. 

ceklctdi? Milstemlekeci ihraç et -
mek için mi? Bu adamlar neyle 

ynşıyııcaklnrdı? 

Böyle ols:ı bile, İngiltere hükü
mcti, vaktiyle orada yerleıımelı: 

i.stiyen birkng kı'iyi, Triı>tanlılann 

§iknyeti üzerine adadan çıkanna· 
mış mıydı? Duman devamlı olarak 
görillllI1ie Londrıı.ya şikayet etmek 
kafi değil miydi? 

Büyük ve lilzunıundan fula bir 

harareUe konw,suyordu· Bnzan müs 
tehzl bir hal al:ın ta.\•rı Tristaıılıla· 

rın hiç de ho5una b':tmedi. 

Ribetto umum namına karar 

verdi: 
' - Yarrn "Yanaşılmaz,, ıı gide • 

:riz. 
linn.s Stiman yumruklarını !'ık· 

tt. 
Villi Rocers dini b!r mülahaza 

Ueri sUrdU: 
- Yaı1n pazar. Allnhın emretti

ği ~Urahat günü ... 

- Öyleyse pazsrtc!'i günü gide· 

riz. Sabah saat beşte hareket ede· 
riz. 

Hans Stiman, bu mc,·zulR, ııalı. 

nenin ikinci derecede a.ktörlcrilc 
meşgul olmıyacak derecede alaka
dardı· 

Petcrin yanında ayakta duran 
ve onunla bir kelime bile konuş • 
m:ımı.ş olan Luiza yabancıya dik • 
katle bakıyordu· Ona hayran oldu· 
ğu pek bnl'izdi· Hans, Trlstanlr. 
)ardan, hatt.A ilk ,•atanı İtalyadıın 

kolay l;on~mak kabiliyetini al -
m13 olan Rimetto·dan bile daha ko· 
laylrkla ve glizel konu!Juyordu· 
H:ılbuhi Tr!st::nl:lar lafta hasis 
kimselerdi· 

Peter mobilycleri iı;in lô.zımgc · 
len keresteyi hiçbir zaman r,etirc· 

cek kabiliyette görlinmilyordu· 
Bu hissiyat henliı Luiza'da ta. 

mamilc tebellür etmiş değlld!, fa
kat ya,·nş yava, zihnine lılkim ol
mağa başlıyordu. 

Bu esnada pauırtesiye kndar 

yirmi dört ı:ınat mühlet kaznnmış 

olan Haruı Stiman, harekete geç· 
meden evvel istirnhat etmek üze· 
re, yntağınıı. kavu§m3k için acele 

ediyordu· 
( Dcvatııı var) 

~rcskt.a in anl:ırm en bii)iik dostu ~nrlur. YokarH•I rec;lm<le bir 
,::cnç J\ızr köpüklrr arasmcla. ney' i~incle ~örü~·or~unu7.· Bunu bir de
niz zannetm~' in c;:ı.kınM• Resim Amerlkada Sllln~r 5~hrl clv&rmda 
bulunan bir ~;.llik<lı- .-<>l<ilmi,nr. 

A7. <'~<>:ı;et değil 
0

dnğnısu? .. 

Beden terbiyesi mükellefiyeti kanunu 
31 Ağustosta 

mer'iyete giriyor 
Beden terbiye:\! mUltcllctıyctı lt:ı.nu· 

nu bu a~,n 31 inden itibaren mcrlyet 
mcvk!lne girecek bı,ı tarihten itibaren 
gcn~llk klUplcri fa:ıllycte geçmiş bu· 
lunacaktır. 

lııtanbulda belediye hudutları tlııhl· 
llndckl ıs. ıo, 20; belediye hududu 
haricinde ise 1:> ten 20 yıt§ma kadar 
olanlar mükellefiyete tabi olacaklar
dır. Te:k1l edilen b!r komisyon, viUI.· 
yet <!ahUindekl beden terbiyesi mUkcl· 
Jeficrlnl tesp!t ctme:.ttedlr. liül>cllcfl· 
yet bn.§rnC!a. buluoup d:ı mektebe de· 
vam edenler, hUk\'.lınet t'nbr1kalo.rmd:ı. 
çalı§anl:ı.r ve cc::ı.evıcrinde bulunan; 
bede.'l terbiye.si umumi mUdUrli.lğü tn· 
mfmdan vorilecl'k direktifler dıılrcsln 
de, ait olüuklan vekttlctlcr tnrnfınclan 
ı;alI,tırılaca ki ardır. 

ld, boks, gUre~. atletizm ve.u.irc gibi) 
yapılacak, bu ihtlsu klllplerinden her 
§ehlrde bir tnne olacaktır • 

MUkcllc!lyct .ra§mda bulunup da 
haftada dört saat spor yapmak üzere 
mensup olduğu klilbe gt>lmlyenler, ka· 
nunıı. itaatsizlik cilrmlle tecnrc olu· 
nacaklnrdır. 

.MUkclle!lcr, ı;enı;tik klüplerlnde 
bölük, tattım, manga tegkllltı kuracak 
lar ve aynı ya,,taltller aynı man~a ve 
takımlarda bulunacaklardır. 

Beden terbiyesi mUltl'llefiyetl baş· 
ladıktruı sonra mccburt sııorlar. b<den 
terbiyesi muallimleri, ihtiyat :zab!Ue· 
ri ve muallim cporcular t:ırafından 

tatbilt ettlrl~ccek, llıtisns klUpl()rin· 
den den yctişecclt sporcutıırd:ın tl.'\ Is· 
ti!adc olunacaktır. Gaycsl,dııha ziyade 
genc;ıı:ı yurt mUdarnasuıa hazırla.mak 
olıın bu lDUk<.'lleflyet, memleketin her 
t.a.ra!mdo. birden· tatbik mevktine ko
nulacaktır. Şımdilllc yalnız erkekler 
mecbur! spor :mUkclleflyeUnc tabi o· 
lacaklardır. 

Yelken ·ve ~ürelC 
· müsabakaları 

Gençlik klUplcrl, 200 Ilı\ :;oo azası 

olacalttır . .Mevcut spor k!Upleri de 
beden tcrb1yeııl ıcanununa Jntıb:ılt et· 
mi~ olacaltlnrdır. Şelırlmlzdeltl sp_,r 
klUplerlnln gençlik k!UbU olup ol:ıını
yacaldarı da bir heyet to.ra!mdan tc8 
plt edllcccı., ,.ıı.z1yctJ bun:ı. mUsalt ol· 
mıyan ltlilpleı:, ya diğer bir iki klUple 
birle§Urllccck, ya.Jıut !esbqlunacaktır. 
• Tc,kll edilecek genı;lik ldUbU haline 
ifrağ olunan klüpler kendi lsimlerlnl 
ta~ıyııbfleceklerdir. Jst.nnbul l'\usporlnrı Apıılr,1nd:ı.n: 

Beden tcrbiye:ıi milkcllcflyeU rncc· YELKEX M(,S,\B.\KAI~\ltl: 
bur! ,.e lhtlya.ri olmak Uzerc iki kıs· 1 - Yelken teşvik mUsnbal•nlıtrının 
ma ayrılmıştır. :?.Iecburf ııp:ırlar §un· birtndnl 3 Ağustos Cumartesi gUntl 
lardır: Aletli Aletsiz şlmnaııtık. atle· 11aat 15 de Moda koyunda yapılacak• 
tizm, hendbol, voltybol, b.."\sltetbol, tır. 
yUzme, izcilik, yllrUyilş, nrazl bllgiııJ, 2 - llıı müsabakalara yalnız 12. M. 
yurd mildııfaası talimleri, atıcılhk, Şarplller l§tlrtı.k edecek ve müsabaka 
mUsalt iklimlerde dağcılık Ye kayak· rotnsı yarış günU bildlrilccektır. 

3 - Hakemler - Rıza Suerl; MU· 
çılrk \'e .ııahillcrde denizcilik. hcn•"ft lI•~•n Olman, .MUb•nd'· Naci, 

İhtiyari çorıar da §Unlardrr: Fut· ....., .... u ~ "' • 

bol, gUrc;,, boks, bisiklet, motosiklet MUhcndi.s HUsamettln, Dehzat Bay• 
tenis, eskrim, yelken ve kUrck, ağır dar, Şeref Blr~en. 
hareketli j!mnııstll<, .siklet kald:rma KCHEIC l\l('SAB.\K ,\l.ı\IU: 
ve diğer ııporlar. · 

l!Ukellcflerin, l!J zıımn:ılan haricin· 
de haftadn dört 1<\at nıecJ;ıuri spor 
hareketlerini yapmaları 11zımdır. 
Kecburt olmıyan sporlar, bil dö.-t sa• 
aUn haricinde yapılacaktır. 

Mevcut ııpar ltlUplcrlmtz, bc<tcn 
terbiyesi mtikelleflyctl kanununa ıntı· 
bak ctUlttcn sonra. mUessese usul U· 
zere ıomplyona mAçln.nn:1ı devam c· 
deceltlcırdır. 

Buntar:ın haricinde aynca thtıııaa 
klUplerl de ac;ılabllece:.tır. lhtısaa 
kltibilnde yalnız bir ne\'I spor ( me1e· 

Motor idare cdtn genç )az: 

1 - 1\'.Urck teııvlk mUsab:ıltalarınm 
iklnclsl • Ağustos Pazar gUnU ~aat 
13 de Yenlkapıda yapılacaktır. 

2 - .Mtisab'lkalar Bayanlar • Milp· 
tedfıer 've kıdcmlller olmak Uzcre 3 
smıt kilrekı;I arasında olacaktır. 

3 - llakomler - Rızn suerl; Ki.· 
mll E~cm, ;Bekir Macur, lsmall Dal• 
yancı, Nuri Bosut, !'\edim Ulbatur, 
Hikmet üatUndıı:, Dcdrl. Saha ko
miseri: İbrahim Kelle. 

Yuluı.rda lıılmlcrl yıı%11ı arkaaa,ıa
rın muayyen gUn ,·e . saatlerde yarı§ 
ıahasmda bulunmaları rica olunur. 

_J 
- ncmck koc:ırığnn, biziru yarı~ motorunu nasıl rlorduralıilt-. 

Ct>ğimi h1'ı la h:ıt ırlayamadm ~ ?·· 

Hal~pe A&kcrl Llııc~I Md. ilen: 
!Inıtcrı~ aııkerf 11.scıılnln ı ı~'nzlye öğl'ctmenUği mlinhaldir. Taliplerin 

Topkapr harlclndcki Mnllcpo n.sker! lise:si mUdlirlüğüne rlıUracaatlaı ı. 
J>06) (6757) 

! . ·-

Hakikr harp hikayeleri: 

Lord 

Kişner 

nasıl öldü ? 
• 

çe,iren: Cevat Te\1'ilt Enson 

Yazan: KOçlik zabit: Vilfrcd Vcson 

Gerçi Jngiliz milleti büyük 
harbiri r.arsıntı ve dehşet silsi

Perşe.111be 1-8-940 
12.50. Ajans haberleri, 13.05: lılll%11c, 

Okuyan: .AW. Şcnscs, 13.!:0/H.OO: 
Müzik: Knnşılc program (Pl.) JS.00: 
Program, 18.05: M.llı:ik: 18.30: MUz!lı:, 
19.10: ?ıtUzik, 19.4~: Memleket ııaat 
ayarı, ve Ajans haberleri, 20.00: ı.tü
zl.Jt, Olcuyan: Xocmi Rıza Ahuıkan, 
20.ZO: Konuşma, 20.f5: :Mllzlk, 21.lı:i: 
Konuşma, 21.30: Konu~ma, 21.45: Mü· 
zfk, 22.30: Memleket saat ayarı, A· 
jlı.ns haberleri; 22.45 MUı:lk: Ca:rıband 
(Pl.) 2.'J.25/23.30: Yarınki program 
ve kapanı§. 

loslne alıl)m13tı. Fakat, denilebi· · ·~ R · R ~ T 
]. aşıt ıza iyatrosu 
ır ki o zamanın harbive naT.Irı t P 

ola.n lord Kİ"nerin ölilrhü kadar ı Ağus os el"!1embe gUntı ak:amı 
~ Kadıköy Süreyya :Hııhçe.ııinde 

bu milfati sarsan hadi!'lc hemen "Hnblbe Tcyı.e., 
hemen yoktur. Vodvil ·(3) Perde 

5 haziran 1916 dn. lord Kiçneri ~ 
Rusyaya. götüren Hapşir isimli E. Sadi Tek Tiyatrosu 
zırhlı Orkı:ey adalan açıkların· Bu gece Bostancı lskelc gnzinosunda 
da mayna. çarptı. KAYNANA 

Vodvil 3 Pcroe 
Gemi bir kaç dakika. içinde 

battı Ye takriben !'!ekiz yüz efrad Beyoğİ~nemaaı 
ile Lord R!çner ve maiyeti bo--

Bagttndrn 1tıb:ıren: 
ğuldular. Yalnız on iki kişi h?l· ı _ Dişi .Tarzan: Türkçe. 
yatta l:aldı. Onlardan birisi de 2 - Roma Ate§Ier lçlndo. 
bu hikayenin muharriridir. 3 - :Mlkl. 

-----0----- ------------------~---~----
5 haziran 1916 da Hamp§ir 

zırhlısında bliyük bir faaliyet 
göze çarpıyordu. .Meşhur zırhlı 
daha iki gün evvel Yutland mu: 
harebeler.inden yakasını sıyıra
rak büyük harp zamanının d~
niz üssü olan Skapa Flova. dör..· 
müştü. 

Zırhlı efradı, Alman donan
ması ile on iki sant süren müca· 
delenin dclıııetinden henü7. ken· 
disini toparlayamam.ı~tı. :i\f uha
rcbt'.nin gürUltüsU, mütcmadi-

en kulaklarımda uğulduyoı
du. 

Bahriye nezareti ile zırhlının 
kaptanu:cian başka kimsenin 
malumu olmayan bir vazife için 
,(hazır ol) emri verilmi§ti. 

Zabitler ve t::frad, ha.rekat 
hakkındq tasavvurlar yürüt~ 
yorlardı. .Acaba dü§manla bas
ka bir .mclıa.rebe arefesinde n:ıi 
bulunuyorlnrdı? Yoksa... Yeni 
tertibat""%ll111ak üzere 7.ırhlı b~· 
k b. ~.. ~- '" "' "" a ır 1'1!.JStank~m mevkie mi 
götürülecekti? .. 

Bazıları, vazifenin yHksek bir 
Ingiliz mı-murunu gizli ve mü
him bir ı-;cyahate çıkartmaktan 
ibaret oi luğunu fısıldayorlardı. 

Bir filik~nın bize doğru iler
lediğini g:'rdüm. Bu filika ami· 
ral gemisi olan .Iron Duke aiu
di. 

Iron Dul~<:, diğer harp gemile· 
ri meyqnıncia Sks.pa Flovda de• 
mirlemiş bulunuyordu. 

Flika, biraz daha yaklaşınca. 
içindeki haki elbiseli adamların 
arasında harbiye nazın lord 
Kiçneri derhal ttmıdım. 

Bahriye nezaretinin Hnmpşh
zırhlısına verdiği (hazır ol!) E'Dl 
ri birde:ntire aklıma geldi. Bu 
emrin che:mmiyetini anlamakt~ 
asla giiçfük çekmedim: Demek, 
büyük askerle seyahate çıkacak
tık. G('mimize vcrile11 şereftcıı 
dolrıyı gurur ve hE'yccan his . 
settim. ,i 

Filika, geminin yanında idi. 
Şid.jctli dalgalann tesirivle mii 
temadiycn sallanıyordu. 'şimali 
şarkiden esen gayet ha§in b:r 
rüzgar dm!zi alt Ust e:lcrek, kö· 
ptikler ln:sale g::tiriyordu. 

Hampşirin kapt.'lm Herbert J: 
Savil iskc'e ba~ında durmuş, rc
fakatindc.:k! zabitan ile gemiye 
çıkan lo"du seliunladı. 

'l'ayfalar, lıer nnsıl:s:ı, bu mU
him sırra vakıf olarak seyaho.
tlıı Arclıaııgele yı:ıpılacağını ,m 
lamışlar.:lt. Kiçner, imparatorun 

daveti üzcrıne Rus erkaniharbt· 
ycsiylc büyük bir müzakere ya· 
pacaktı. l:fa müzakl!re, Rus or
dusunda yapılaca!c bazı tcşkilnt 
ve tcehizr.t ile alakadardı. 

!..ord Kiçner, öğle ycmeğinı 
Iron Dukc'da sir .Tohn He b~111· 
ber yemişti. Hay:ıti ehcmıniyc· 
tine rağmen Sir .Tohn lord Kiç
neri bu se~·ahattcıı vaz geçir· 
mek iste1i. 
Limanın dışında ve Orkncy 

adasının civarında sular kudur· 
rnu;ıtu. 

Sir Johıır. göre, bu fırtına\·.ı 
kargı gelmek adeta delilik.ti. 
1'nlrnt,· Ki~ner, $ir Jolınun sÖ7.· 
lerinc chE-mmiw~t ,.~rıniwrek 
vazifenin da~fo; ı."hsi k·,ııfor ve 
sclameiiu f e\•kindc olduğuna, 

r 
Çocuk Hekimi 

Ahmet Aklcoyunlu 
Takslm. Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada hcrgUn saat 1!5 

tcı:ı sonra. Telefon 4.0127 .................... 
kani idi . 
Hampşir, bcse beş kala demir 

aldı ve tam sant beşte Skapa 
Flovun garbi çıkışı olan Hoy 
Sounda dcğru •hareket etmi§ 
bulunuyordu. Şima11 sarkiden 
esen rüzgar, bora halini almıı:ıtı. 
Bu vaziyet kal"§tsında ürk.neyin 
garb koyunu takib ederek Rus· 
yaya yol almaya karar veril
mişti. 

Biraz sonra, Hampşir açık de 
nize çıkın!~ bulunuyordu. Gem~
cilik hayatımda. ilk defa olaral: 
rastladığım çok mütlıi~ bir bora 
ile karşılaştık. Rüzgar, birdenbi. 
re istikanıet.ini değiştirdi "e ti"· 
nizi çılgu:ea kamçılamaya baş
ladı. Dalgalar, güverteye hü
cum ediyor, her tarafı beyaz 
köpüklerle kaplıyordu. Hamp5i
ri yakından takip eden iki muh
rip, fırtınaya mukavemet ede
medikleri için geride kalmışlar
dı. Ufukta onları kul"§uni renk· 
te hirer beneğe benzetiyorduk. 
Yavo.ş yavaş bUsbütün görün
mez old'.llnr. Diğe:.- taraftan ga
yet sağlam bir gemi olan Hamo 
§ir mütemadiyen yoluna. devam 
ediyordu. Gemi, Orknev adası 
sahilleri lıoyu~ca iler"liyordu. 
Orkney E:ıhilindeki çıkıntılı ka· 
yalara ~falgalar çarptıkça bü
yük bir su sütunu yükseliyor
du. 

Can sıkıcı sahnenin deği§mcı 
nöbctçijcrini teşkH eden bıı 
kayalara hücum eden ve yek· 
diğerine zıd olan dalgaların sesi 
le, ıslık galan rüzgarın korku!lç 
sesleri arasında akşam yemeği
ni haber veren keskin bir born 
sesi işitildi. 

Zabitan kamarasına. indim 
Tom: 

- Nasıl havayı beğeniyo• 
musun? dıye sordu ve derin bir 
ah çekti. 

Samvel söz alarak; yolumm. 
üzerinde denizaltı gemllcrinir. 
mevcut olabileceğini ooyledi. 
Fakat, or.u derhal susturdulaı. 
Bir başktsı da serseri mnynlar 
dan bahis açtı. 

Lfıkin, koylardaki maynlnmı 
kamilcn temizlenmiş olduğunu 
hepimiz duymuştuk. • 

Jştc, t:ı.m bu çmada rüzgarın 
ıalıkları arasında müthiş bir irı· 
filak ol:lu. Gemi sarsıldı ve et· 
rafı korkunç bir gUrültU kRp· 
ladı. lstim·ıı çıkardığı meşum ıs 
lığa gcmıve hücum eden su!o.
rın §arıltısı karışıyor. Sağda tc 
l~Iı aynk sesleri ve bağrışm,\ 
lar işiti1iyordu. 

Gemi tehlikeli surette yana 
yattı. I~ıkinr titr~meye ba§ladı. 
Güvcrtey ~ çıkabilmek için ep~y 
ce \'akit kıybettik. Çünkü kori
dorlar su içinde itli. Holler<le <le 
mtihiş bir izdihama tesadüf c<li· 
liyordu. 

(Soıııt yarın) 

• 
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F O S F A R S O l. Kanm en hayati kıamı olan lormm yuvarla cıktan ta.zeliyerek çogaltır. Tatlı ı•tah temin 

A 
Vücude den..nlı cençlik. ~nçlik verir. Sinirleri canlandınrak asabi buhranlan, uyk·~suzluğu giderir. Muannid 

~aı:lırda, barıak tembıtlliginde. Tifo, Grip, Zatümeyt., Sıtma nek11hatlerine, Bel gev,ekliii ve ademi iktidar•, 

• k!lo alm&kta &ııyani ha \'Tef faid-! ler tcımin eder. 

~~~~c:!~!!!!!~~~!,1!!!!!!!!~!!!!_1!~~~!!~~~!!!!!!!!~ FOS F /\ R S O L'iin diğer bütün ku,·vet şurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BtR SURETTE KAN. KUVvl 
= ;;; IŞTIHA TEMlN ETMESi v• ıllı kullananlarda bile teıirin; ~~rhal gÖıtemıesidir ... 

KAN, KUVVET iŞTiHA şurubu Sıhhat Vekaletınin resmi müsaadesini haizdır. HER ECZANEDE .BULUNUR 

İimiiill:ISllSlrım~ .. JllılSlilmtJ ..... mp§l .. ~--~-Bılf_ ... ~ . . .,·t. '.' -~ ::-.. ~: .. _, .. ~ •Al> t..ı,· ·"'' • 

Milll Piyançıonun 
~ 

Tam bilet ve tam.ikramiye 
esasına istinat eden 

7 Ağustos 1940 cekilişi 
ikramiye ndedl ll<ranıi~ e llik hırı ti.rami\ r ~utarı 

Llr.a Lir" 

1 40.000 40.000 
1 10.000 10.000 
2 4.000 8.000 
3 2.000 6.000 

40 1.000 40.000 
200 100 20.000 

2.000 8 16.000 
20.000 3 60.000 
20.000 2 40.000 

240.000 
Bu cckiliste 200.000 numara vardır. Tam 

~ .. 
biletler 2 liraya; yarım biletler 1 liraya sa· 
tılmaktadır. 400.000 liralık ıatış haıılatı
nın % 60 ı ( 240.000 lira) ikramiye olarak 
dağıtılacaktır. 200.000 biletin 42.247 ıi ik
ramiye kazanacağından ikramiye isabet 
nisbeti % 21,1 dir. Yani 100 bilette 21,1 bi
let mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

2 lira h != tf:\m biletle.· 40.000 lira, 1 liralık 
biletle· C:c 20.000 lira kazanabilirsiniz. On 
biletten mürekkep tam ve yarım karneler
le verdiğiniz paranın dörtte birini mutlaka 
geri alabileceğiniz g\bi talihinizi de on bi
letle tecrübe etmek imkanını elde edecek· 

bul Levazım Amirliğinden verilen harici ı 
askeri kıtaafl ilanları --=----1000 tOıı eD"a naklettlrllccektir. Kapıı.lı zarfla. eksiltmesi S·8.1!tt0 p.ıı.. 

.zarteııl günü saat 16 da En:urumda. Lv. Amirliği aatm alma komlıyoııun.. 

da l'apılacaktır. Tahmln bedeli 23.0CıO lira ilk teminatı 2100 llradıt·. ıaı t. 
\namesi Ankara, lııtnnbul, Erzuı um Lv. lmlrllklerı ı&trn alma komiıyon· 
la.rmd& görUIUr. lsteklılerin nıuayyen f:"{iD \'e aaatten bir ıııaat evvelınc 

kadar kanuni veılkalarlyle tekllt mektuplarını komlayona vermeleri. 
(all4l (6391' .. ,. 

1500 ton kuru otun kapalı zartla cksııtmeııl 2·&·940 ıaat ll'ı te Ankırq 
Lv. mirliği satmalma Ko. dıı yapılacal<trr. Muhammen bedeli dokun b r 
lira, ilk temlnatı fi7.,0 liradır. Şartnamesi 450 l·:uıı.ı~ mukabilınde ı,o. dan ı· 

lmabUir. Içlnde kanuni ve ticaret odur veslkalan d:ı bulunan teklı: mektuı,· 
ları .eaat H c kadar kabul olunur. (3.i4) 16201) 

• • 
13.700 k11o ı;adcyağı kapalı ırorna eksiltmeye konmuştur. lhaleııi l'S o ı~ 

pµartesl günU ısaat 16 da lııpartadıı. turr:en R&tınıı.ıma kom!ıyon11:1dB , ııpı 
lacaktır. Tahmin bedeli 15.570 lirn ilk teminatı 1180 lira Z.'i kuruatur. ı. ""'1'11· 
1.-ırln kanuni ve&kaltırlle teklif mel<tuplıınnı ihale gUnU ıaat 15 ft kadıır k • 
misyona \'Crmelcrl. !&81> (63:!9ı 

• • • 
72 ton sadcya~ı ikinci defa kapalı zarft;ı ck3lltıu ye konmııştur. rahmin 

bedcll beher kilosu l:.!l kuru~tur ilk teminatı 5606 llradl'!'. ll\atesl 10 S 9Uı 
cumartesi gilnli saat 12 de Kıı klarcll u1cerı utınaıma komi!''Onu::ıda yııp•1 l\ 

caktır. Ev ur ve ~artnamesl l~tanbuı. Ankara t.v. a.mirl klerı ntına l:nB ı.:o 

mlıyonlarında görUIUr. l'3tcklllcrın ılh teminat ve teklıC me;.;L ıplerını kanu 
nl \'CSlkalarlle b~raber ihale saatinden b:r saat cv\·cı ı.oını!lyonıı \'erme'trı 

(ol05) 16t0 ' 
'f. • JC· 

10.000 m!ktnrrnda. e~ya nakll:ıatı kap:ılı zarna cksllt:ııeye knımı.ı;tur 

Tahmiıı b«lclı 18.300 lira llk teminatı 13i2 Jira 60 kuru~tur. Şartnarntsi ko 
misyonda görUIUr. lateklılorhı 12 8·940 paza.rte~l gUnD saat 16 d:.n l:lr E?Lt 

evveline kadar teminat ve l .<lff mektuplarını Kayur!de 1-\or aııtıııaıma ko 
m~yonuna \'ermek. I. (45Sı t6623J 

• .y. • 

2200 adet telefon direği knp1lı zarfla ııatın alınacalctrr. rhılıo!l g s 3&0 
perrcmbe gUnU saat 11 de Çanakkalcde aııke:J u.tmalma komlsyo!lunda ya· 
pılacaktır. Tahmin bedeli beheri :; lira ilk teminatı, SZ3 l!rariır. isteklilerin 
kanuni \•eslknlarllc belli natten bir saat evvel tckllt mt~ituplarmı l..onıl.'lyo 

na \'ermeleri. ( 419) (6422) 

• • • 
1adet15 beygir takatinde Dizel elektrojen grupu pazarlı!-.la satm &lınA· 

oıütır. Jı!uba.mmen bedelt ıuıoo lira kati temln11h 23S5 Jıra dır. Paur1117 
t·S~O cumartesi gDnU ı.:ı.at 11 do Ankarada M.lt.\'. hava tatınalmı\ kotnls· 
~·onunda yapılacnktrr. tdarl \'e tennı ıarl.nflme het'gün kornb!yonds 'brUlilr. 
1eteklilerlıt myayyen ,.,.tt• ~wnat ve k&nunı ves!kal.arile l:lrllkt.e komlJ · 
y~na gelrnelerL (t2S/ (S46T) 

Tür~iye Cumhuriyet Merkez Bankası 27 / 7 / 1940 
AKTiF PAStF Lira 

h.ıı•a ; 

Altın: Saıı ~iloı;ram 

Baok.ocıt . 

Ufaklık . 
Uablldtkl ~tub;1birlrr: 

l'ürk Lirası . 
fbn~lt-1..1 ~ubabirln : 

il i~I 4-111 

Altın: 8all KllO;TRTll ~fi' •l :.H3 
Altıtıs tAhvll ı kabll serbest dö 
~·ızıer . 
l)!ğer do\1Zler ve ~rı;lu Kllrlni; 
~aklyelerl , 

Ua1Jnp 1 ab\ IUerı : 
Dcrubtıo e:iılıoo evrakı nakdiye 
ı.arşılı~ı 

Kaounuo & • ~ madceıerln!! t'!~·:ı. 

kan Hazıne tarafmdan 'l'llkı le. 
·1iyat 

~neıt11& t;urdanı: 

rıcart Senedat • 
Eııham ve tah,;ıu ctir:dıı.ru: 

Deruhte edilen e'n"alu oakdt· 
4 f yenlı> karşılıg-ı eıı.ilam •• 

' t&hviltt ltlbar't lnym'!tl• 
B \ Ser~at f~ham vı Tahrilllt: 

An.aslar: 

Hazıneye kısa v11d. ırana . 
Hazineye 3SSO :-io. kanuna ı;ort 
&;tlan altm kaqtlıklı avenı • 
Attın \'e dö\"1z U7.erine • 
l'ab\'illlt tlzerinı . 
Hiuf'darıar , 
Muhtelit • • • • ... ~· . 

• 

•• • • . . ..-.. • 

100.SS l.84.'{.ti~ 
12.662.580. -· 

1.945.870.8.> 

2.:-i-:!3 083.6 ı 

7.0-11.216.74 

:~.i13.4~ 

21.450.818.74 

138.748.553.--

19.310.1!-16.-

:.?62.106.314.15 

·i 7 .977 .536.93 
8.275.RlS.22 

765.000.-

26.722.000.-
9.125.55 

7.808.722.-

. 1'f'k6.n 

1 Temmuz 193- t&Mhtnd"n ltibanıı : 

Miktarı 

] 15.490.39~ [, 

2.:;23.083.G. 

,. 
28.530.748.9 

130. i38.367.· 

262.106.344. 1 ! 

56.253.375.15 

35.304.847 .55 
4.500.000.-

21.471.085.33 

665.618.246.27 

s.ı-rmayP 

lhtlyat ak~: 
\dl ve te\·katldı . 
tiull\Uf . 

ı t>d&\uldet-i B:ınk.notlar: 
•l'ruhtf' edılen e'l"ra·:· nekdl.Y• 

Kanunun 6 • 8 tncl maddeı.-r:ne 

~vfıkaıı Haztna tarafından vaki 
ediyat . 
ıc:-uh~tt ?!liten en:·akı nal.diye 

;,a klyeıı1 

,.;areıııgı tarcıım•n altın ,,ıarıı.lf 
Hl veten ·.-rlavtıle 'l"BZ!:dılen 

'{el'!ısko!\t mukabllı llAvııleo teda. 
""'e<I .• 

MJ; nmA T : 
rurk Llraın 

~.tm: San Kllo;ram 
::ısso No. kanuna s::cre hazi:ıeJe 

açılan &\'anı mukabili te,·cl'I olu· 
ııan altmlu: . 
Sltl kilogram ~ ıırı •:•S 

Odvh: rutıhtıtf•lt : 

Altma tahvUI kabil do\1.ıler 
Diğer dövizler ve al;,.caldı KJI · 
ring bakiyeleri • 

'{Ubtelit , 

6.1 SS.666.15 
6.000.000.-

158.7 4$.Sl"Z.-· 

19.310.196.-

139.438.367.-

17.000.000.-

200.500.000.-

59.983.7~4.7:; 

26.480.939.68 

S 1.643.228.ZZ 

3.359.7i 

30.67 4.1 S!i.fi? 

tıkonto badıil "'a 4 Altm ikl'T'fne ıı. ,·anıı ı;o 3 
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ı~Altık kayıı muhtelit evaatta • 200 metre 3iG 00 23 87 Açık Ek. 
Hırdavat levazımı 1G7 kalem ~82 00 4;: 63 Açık Ek. 

1 - Yuknda cins ve mı:.t.arı yazılı (2) kalem malzeme açık eksiltme uauıııe ntın alrnacaktir, 
n - Muhammen ~delleri, muvakkat trıninatlArı, eksiltme aaatıerl hlzalarmda yazılıdır. 
nı - Eksiltme 16 8·94.0 cuma. gUnü Kabata~ta Je·vazmı ve mUbayaat ıu~11ind'!ki almı komisyonunda yapılacaktır 
I\.' - .Mırda\'at levazımını gösterir llete · t-Oztl geçen ~UbedllD paruız alma bilir. • 
V - lııteklileritı ek!iltme ic;in tayin olunan g'Un ve 11aatıerde yilzde 7,5 giivenme pıll'alarfle btrlikte mezkur 

kr>mlııy0t1& müracaatları. (6Hl) ~~~~!!~~~~!!!'!~~ 
-.mi~iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiimı:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;· - - -- ---.. ' , .. .-:1 .......................... ........ 

Ekzemanın ilacıdır. 
YIU'& Ye çıbanlardl\ kullanılır. Her ecmnede kutııau 50 l\r. 

1 Deniz Lavazım Satınaımıi Komisyonu ilanları 1 
'\fıırmara tJ95üb&bri K· atınalma kom15youundan: 

Sadeyağı ilanı 
1 • - Komutanlık ihUyacı itin 25000 kllo sadeyağı kapalı zart uaulile ek· 

~iltmeye kouuımu~tur. 

2 - Ekııııtmeııl 12 afuatos 9i0 pazartesi gllııU saat 16.30 da lzınltte Tcr
nne kapısınifakl komlııyon binaııında yapılacah-tır. 

~ - Ya~pı bir kilosuna tahmin edılen fiyat 130 kuruş olup muvakkat 
ı emlııatı :?437 lirA SO kuruttur. Buna ait oartnamı 163 kuru, bedel mukabl· 
ı:nde komi~onumuzda.n almablllr. 

• - Eksiltmeye ıotirak edecek lsteklllcrin 2!190 :sayılı kanunun tar!Catı 

\eçhıle bu lfle allkndar olduklaı-ma dair ticaret vcsikalarmı ve yukarda yazı 
ı· ilk lem!natlarıle birlikte tanzim edecekleri tekllt mektuplarını muayyen 

I ~Un \"e- ıı alten tam bir aı1at e\·veUne >tadar koml!ıyon bark nlığına verme· 

1 ~~rı. (6:'i39> 

ı ı ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
..:oınutanıık blrlı.Kteri ic;in l§ıtğtda clna ve mlktan yazılı yaı ııebze kapa· 

ı: ı:aı r ıısulile tıatm alınaca'<tır. Münakasuı l>-8·940 gUnU uat 11 dedir. lıı· 
t ınt:uı c het! ile Selimlye ciheti &ebzeleri ayn ayrı taliplere de ihale edllebi• 
l.r. h.te:Clllrrln rartnam~.}i görmek lçhı her glin ve tntinakuaya ı,Urak için 
c;e belli giln ,.e saaUro eD a:a bir Mat önceye kadar tekli! mekluplarmı Fm 
uıklıda komutanlrk satmttlma komiıyonuna vermeleri. (6315) 

Cinsi lstnnbul cllieU Sellmlyı ciheti Muhammen 

Ant K 
taııuıyı 

Patlıcan 

Domates 
B&myA 
1eşll ılvri 

biter 

kUo kilo bedeli 

8000{, 75000 

80000 75000 
80000 25000 
12/)QO 10000 
12000 10000 

••• 

L!. Kr~ 
12e2t'.i 00 

7750 00 
16M 00 
2750 00 

880 00 

2~3 00 

mlnatı 

Lt. Krı. 
9t8 8S 

5,1\1 25 
123 7~ 

'206 25 
66 00 

1 Komutanlık a.mbarı fç.ln 6·8·0'6 gU:ıU nat 11 de pazarlıkla 1500 tane tev-
hit aemcr! !a.t.In aJmııc;ııkt,r. Muhamm:n bed,.11 48000 llradrr. Şartnamesi ber-

ı ;;Un koml.'!yondA r:'-• lleruUr •• latckllleı in bl'lll ıc-Un ve 111atte yüııde on beı te
nıi\!atlıırilt birlikte Fındıklıda 1'omıı4lı!lık !ıttmalm11. komisyonuna gelrrıl'!lerl 

• (6659) 

İyi şarap sevenlerin nazarı dikkat~ 
Memleketlmlute ~ok rağbet ıören 

B 
Şarabı 

Tekrar piyasaya çıkmı,tır 
Her yerde bahçe şarabı ısrarla isteyinİ' 

Toptan 1Bb'J d~po1'1ı : J>er~embe pazarı ?\o. %6/%8 Tel:'-. 

Etibank Umum Müdür li.iğünden: 
R~ıml dıtlrc , .& miit !M'!!t!'lf'rin nn7-& rr dİ!<katlne 

Kol< salı~ı İcra vekiller! heyeti kararlle EUbıı.nka verllmlf 
resmi daire ve mtie!!l'e~eler kok ihtiya~lannı doğrudan dofrUl'• eJf' 
maktu fiyat il~rlnden ve mUnak&Sllaız temin edebilirler. Binaen&! 
dan alacakları kokl11n tıal<llc;in var3l'. keı.di \'Uı~lıtrmı h,ıııınaraır. 
nal>ll hususunda nıUteahhit bulartı.li l!'ıtiya,çlanm halkA alt talep 
Yaki olmadan \'O biran evvel temin etmeleri ltzımdır. (66i1) 

Belediye merkez hal müdürlüğünden= 
Belediyenin merkez halinde •6 No. lı yazıhane müneclri ~ 

teminatı müddetin hitamına mebni hal müdürlllğllııcc bankadall 
duğundan mumalleylıclen maUQbu olan mUstaluıUlerin tarihi il~ 
lıir ay zarfında Ycsalkllo beraber Hal mUdUrıu:Une roUracaat • 
olunur. ( 6782) 

.-.·rtc.ut .. ET ODASTh"JN m;~nu KO!lı"TRO. 

1 Ml'!,'91m gonn l~kll kum8,larmm ıörüJmemlş Mr ,,.-

Yüzde 40 ila yüzde 50 iskonto ile 

.,,,, 

.!\lafaıumm büy-Wt. ~ı.Uitlı ut~ı 

Bugünden itibaren _ba§hyor. 
Blnlf'r<'e pıı.rçalar ... Robtıı!.l.llJ' ..• ,.,. Tll!"J'1•lf'T- Tenxtllt 
dt'tmeıdlği nratıarla aatıhyor. Mnelmbl m bilyUk (atlrprtaO 
t~k'te olacaktır. 


