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8aşvekil 
~Bu sabah şehrimize geldi . ve 
aydarpaşadan motöre binerek 

l'loryada Milli 
'•le nıtilAkl olda 

... "''"'1<11 Ilı aı...t.ı • dokt.or Hefll• Sıı~ danı hu !!hlhah ,\ukar;ı ""ıııın-elııe ba~lı•· 
"'-~l'ILI 111 bir \agonln Aııkııradan şı•briıııizc ~cınıı,•ır. ~h:ıi~c n:ı.ııı f'a· 
~ llt)~bıı:ı,,.cl,illmlı.i l'cndll.t<'n lmrsılamı~ 'c Ha) d.'lrpa~;) a kadar bir 

" '"' nt ,_ ~ 
"" ""fi!( e.u1l :tir. . 
L -'er l'~ ı-;.'l~ d:ıru Ha~ cJ:ırpa-::ı lsta.'i) onunda R~i kumbıır namına 
~'· ııı.ıı lıiı, l'hrimlıdc butıın:ın m~ll,>ı>, ılııhill~" \C nıa:Hlf ~cklllcrilc nıc
~' ı, • htanbul kunuuıdanı, parti mülcttiı:l, liniw~rsıt.c rcklörli, l"ntniyct 
~ lcııfl:;-ru, \lll,H1, tM-kdlJ c crkiim , p ı;nzctcc.lleril' diğer zc\'llt tarafın· 
~le •nını~tır. 

'Ilı.· btrır :ıydanı llah.lllJ+- \ckrtı~ le ı.onuııar:ık hnrtlıııı r.ıl<nır., ,.c .\Mlr mo· 
~ rı~ rı•k ltnhlrurııhur hrnl'l lniıniiıır. mülaki olma!. U1.cre ttoğnı t ı,r-
~ırı 1~11r. ifa.,, t•l,lllmlı l\lilll -':'Pi tarafından kohul r.dllml~tlr. Refik 

~\n0ko••>" ,ı;;,.,..ı m•hl•m•ldfr • 

~i.!!_ 1 Romangada 
~ 1 ·. Macar 

Ameri~a taleplerini 
kıtasındaki ~ed . cere~anı 

hlüstemlekeler k~~~a~!~;e~:~nor 
S8h1-p Romanyayı gene d v · tehdide batladılar 

~~gıştırecek mi? 
/l ~ \~!~.~" K~~~~~! 

t'ı. 14'1ıda.12 Amerika cumhuri-
.._ 'tl'dj • 
~illi• ğJ karara llikkat etti· 

~ 
'· -!-11

larm l\lonroc kaidesi 
"- .\,.,. ll kaidc~c göre \ıııcrika-
'-...... h 

1
?emte'kctlcrine, daha 

ııı.... ~e\amı4 Uncüde) 

lfükr.,ı 2 (A· A·) - Röylcr: 
Macal'l~rın Trıınsilvanya hakkın

daki ist e klrri :r.omanya vaziyetine 
hakim olmakta b"rd"\·amdır. c~u
bi Dobnıcanın Bulgarlslatıa terki 
mesı:ksi ikinci planda yer almak· 
tadrr. Bu m !:!"'lenin bu ay za:fın
da Bükreştc> r1n~M,d~n dovruya ya 
pıln.cak müzakereler yoluyla ball~ 
dilt.ceği 1.anncdilmcktedir. 

Bununla beraber, Almanyantn 
Macar isteklerine J<iddf'Uc muza -

(~\ amı 4 ün('ü:1c) 

.. 
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• 
~ 
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lstanbula gelen bir Leh 81imf söylüyor : 

ilim garptan şarka 
h icr·et etrn e ı i ! 

..... ı ıC 

• • 
l\a!'weldl llo\ıtor 'Refik Say.lam hu ııahalı 'ken<lislnt lcarşıhyanlar ara "nul&o•• 

-

1 Avrupa 
ilmi çallşnıalara 
ınüsait bir yer 

olmaktan çıkn11ştır 
Ilmi keşiflerin bugünkü 

istifade şeklinden 
alimler çok 

müteessirdirler 

Var;;ova üniversitesi profe.. 
~örl<'rindcn heyeti~inas M. Hor· 
\'art?. bu sabahki I\onv:ansiyo
nclle şehrimize gelmiştir. Bura.. 
dan uzak şark memleketlerine 
gidecek olan hcyetişinas son AV' 
ı'Upa hadiseleri dolayısilc şun
la'rı söylemiştir: 

"- Senelerdenberi VarŞ0\'11. 
(Den.mı 4 üneiidc) 

, .... Ai'~·;~· .... :~j~~~·;····ı c:~:!k~;:ı~~ia r·vok~f k;:·i~~id~~··ı 
1 'f'(lolotof un ! başlamak üzere l p ! 
1 nutkunu da i Sofyaya bir Romen LONDRADAİ 
! . • ! diplomatı daha gidiyor 1 TEVKı·F ı· i t Q hr l f et t l ! I i y:~kre,, % (A.A,) - D.N.B. lılldlrl- • • 

i i Romwyanm Belgn.d sefiri Ka· EDıLMıŞ 
ı . Scwyet ve Alman i derı, cenubt nobrucanm terki hakkın i 
: . l da Romanya ve Bull'&r hUkQıneUerl 

Amerikada 
mecburi 
askerlik 
21-31 ya~l.lirı 
araıındakilere 

. , haırediliyor 
Yqirıgtoo, 2 (A· A·) - Stefsn! 

ajansından: 
B· Ruzveltin riyaseticumhar 

nanu:etliğindeld muvaffakıyelinl 
tehlikeye sokmamak ic;in mecburt 
askerl!k hizmeti projesinin tehir 
edilecegine dair ortada bir ,ayın. 
dola~rnıı' !:ıdır. J.ıc~buri :ı • ';P rlik 
hizmetinin bir milyon mükellefe 
hasredilme1ıi l~hfodc bir tem<ı~Yill 
vardtr· 

1 ajanıları tarafından ; arasında cereyan edecek görUımeıe- Şaııghay, 3 ( A.A.) - Dömei 
ı ·ı 1. 1 i rin ilk temumı tesis etmek 1lzere bir ajansının Şanghay muhabiri, 

1
. . verı en me ın er : kar "'"ne kadar Sotyaya gidecektir. 

i ~ ev buraya gelen bir habere göre, 
d f k Romen siyasi mahtillerinln tahminle· 

• ar~:ın a ar var rlne göre, iptidai müzakerat hiçbir yüksek Japon ricalinden iki ki. 

.Ankara, 2 <A· A·) - Sovyet 
Başvekili ve Hariciye Kom!scri ;a. 
Molotof tarafından harict siyaset 

(Denmı 4 üncüde) 

.MOLOTOF 
• diyor ki: 

mü§kUUlta tesadüf etmıyecek ve bu §İnin Londrada tevkif edildiği· 
(Denmı 4 tinclide) nr bildirmektedir . 

·Balatta· k8nlı 
( 

bir .hadise 

Bir ipek mensucat 
tüccarı 

ihtikar suçuyla 

Adliyeye verildi "Kazandığımız 
muvatfakiyetlerle · 

iktifa 
Bl~r adam kendisinden · yu.·z çeviren lı~~~~!;~':!~~~~:

1

~~~~~~~ka~: 
r ıesi dün tesbit edilmiştir· 

metr6sl·ıe dı.g""'er bı"r · kadını lddiaya ve tahkikat seyrine na· zaran, Bahçekn.pıda Celal Bey ha-
. . 

! . t 1. - ' e meme ıyız .,, nında ipek mensucat toptancılığı 

dellk deşl.k etlı· yapan Jnk :Kohen adında bir tüc~ 
cann resmi faturalarla maliyet fi-

. ı iR.AN DUn ı;ecc Balatta bir vaka olmu~. la metre!i Hayati ya§amakladır. Fn· atı 105 ilı:unıs olarak tesbit edilen 
bir adam kendlıılnden yllz çeviren kat son zamanlarda Ilalatta Iltzır filoşu 145 kuruşa sattığı anla~ıl· 

Uzerinden Baku ve 
Batuma gelen'. yabancı 

tayyareler görülmÜ§ 
(l'azı.<Jı 4 üncüde) 

metresini ve diger bir kadını bıçakla Çavuıı mahallulndc Rıfatefcndi so· Dl'!Bhr· 
ağır surette yaralamı§tır. \'akanın kağmda 32 numarada oturan Nimet Jak Kohcn, za.bıtaca yııpılan 11or 
tafsilAtı 1udur: iımıinde 

0

blr kadın aralarına glrmlı n gusunda. bu sat!§larm normol kil"' 
Balatta oturan Arap Cavit bcı ıe: Firde\'ııi ltandırmağa ' 'e bqtan çıkar la cereyan etm.iı:1 olduğunu söylc

nedtn~rl Firde\'S bmlnde bir laıdm· mağa. bİl§lamıştır. Metre.sinin sık ııık miştir· Suçlunun bu ifadesi üzeri. 
Nimete gittiğini duyan Ca\'it ise bir no keyfiyet fiat murakabe kom.i.ıı

ingiliz iki. öz kızıriı f ahşa 
Bombardımanları .•• •• • _ 
Çok müessir suruklıgen hır ana 

oluyor Dün gece ev basıldı ve 14 - 15 
K~:h.;ı;h!dN:lian• yaşlarındclki iki kız erkekle 

J..ondnı, 3 (A.A.) - Almanyada b k 1 d 
dcmi.ryollarmın lngfliZ tayyareleri bera er ya a an ı · 
tarnfmdan yapılan hUcumlarla mU 
hlm surette hasara uğ'l'adığı öğrenU· 
ml§tlr. Bu meyanda Köln ile 00$el· 
dorf arasında l<llçllk yıırdrmcı batla· 
rın alclAcele tekrar ln~ıma mecburi· 
yet hasıl o:muştur. 

ln;'.llizlcr Hamburgta ukcrl bcdcf· 
lcrc sistematik blr §Cklldc hllcumla· 
rına. devam odlyorlar. Bu hUcumlar
dan birinde bir tezg!b o kadar mu· 
him hasara u~ralılmıştır ki 1500 ame· 
le ı:ııiı: knlmıştır. Bir cle1'trik ııant-

1 ( Dcu.mr ·l iincüdc) 

Zabıta dün gece Beyoğlunda 
Kalyoncu Kulluğunda bir rande· 
YU evi hasmış ve bir kadmm 
kendi öz iki kızını erkeklerle 
beraber bularak yakalamıştır. 

Kalyoncu Kulluğunda 12 nu
marada oturan Vasiliki isminde 
ki bu kadmm H · J5 ya.şlannda· 
ki Rora ve Ettimaya isimlerin-

deki iki güzel kızını fena yola 
sev:.."t~:;i haber almmı§tJr. Memur 
)ar dün akşanı eve bir baskın yap· 
mışlar ve iki km erkeklerle otu. 
rurken bulup .:müdüriyete ı;ellr

mi§lerdir· Kızlar ;u sabal! muaye· 
neye 11evkedilmişlerdir0 Ahlaksız 

ana. hakkında da takibata hal'!lan· 
mı:ntrr· 

kaç defa Firdev!c bu kadınla. dll§Up yonundan ııonılmuı::, gelen ce\"abda; 
kalkmamasını söylcmi,ur. 

Fakat Firdc\'s bu sözlere kulak ıuı· 105 kuru~ sermaV:.>iİ olan bir ma· 
madığmdan aralarmda mk 8lk l<a\'ga· la kırk kuruş llavl'sinin .ihtikar te· 
lat bqröalermııur. Nihayet dUn ge· likki edildiği bildirilmLı;tir- Jak 
ce. bu yüzden gene kavga etmiJler ve Koh en tamamlanan C\Ta.kilc bu • 
.Firdt,·s bir ara. evden çık-ıp gltml§tlr. giln müddeiumumiliğe teıılim edil· 

(Devamı 4 ün('Ude) nüştir· r 11 ........ 111111111111111111111111111 ....... ı ı .. ı ıııı • ı • • •• 11111 •• 111111 ........ ..---, 

Yeni tarihi romanımız: I 
i 

K a 1f lk ~ sı 
atma<ec§l~oı 

1 

Yazan: 1'adıcccuı- J<a/lı ıı 
Yak·ında H AB E R sütunlarında 

......................................................... 111111111111 ............................ .. 



HAZRETİ MUHAMMED 
~~c;;:;:=====~ <HAVA T 1) ·fl:====~~ 

i L. K VESiKA 
(lbnr lshak)ın kaybolan eseri esas tutularaf 

lBNt HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz.. Muhammed hakkındaki illl biyografi 
t litlı",'\:~<: gın ırcıı: 62 MulnlDeldfilril ifüırlk 

Arapların en kurnaılardan o 
lan Amr' ~ rağnım o Sitalarda 

W Yalilin ayağına kadar gidip 
adam göndererek onu evinden dr 
~y:ı ~'lrttı. 

Abd Yalil giden adama dedi ki: 
- Veyl sana! seni buraya Amr 

mı :gönderdi? 
Adam: 
- Ev~t, kenfüSi de furada evin 

önünde bekliyor! dedi. 
o vakit Abd Yam: 

- Bunu hiç bcldemezdim. Ben 
Anın &ha kU\'\etli seCiye sahibi 
zannederdim! dedi, sonra dışan 
çıı.,p Amnn ~"anllla gitti, ona safa 
geldiğini Söyledi. Amr dooi ıtl: 

- lhmal kaöUl etmez <ıh\'al 
var .• Bu adanim (Hz. Muhanunedi 
kastediyor) hali ne renk aldığı 

~ence de malQm! Bütün Araplar 
islama giriyorlar. Sizlerin bunlar
la harp edecek J...-uvyetiniz yok! O 
nun i&in ne yapmak l!zunge!diğini 
d\ijüneliın ! 

Bunun üıerinooir ki Tmfliler W 
lunacak çare üzerinde müzakereler 
de bulundular. Herk~s biri.birine: 

- Görmüyor musunuz ki yôUa 
mı hiçbirisinden emin olanifyorsu· 
nuz. Hiçbiriniz meclmr edilmedik 
çc ~hirden dışarıya tıkafüıyorsu· 
nuz! diyorlardı. 
' Nihayet, istişareler neficesinde 
Hz. Muhairimf:ôe, tıp'kı evveıca 
Urveyi görideidikleri gibi, bir mU" 
rahhas gôridermeye karar verdiler. 

Urve He aym yaşta bulunan Abd 
Yalili mcselM açıp ona inUrahhai 
olarak gitmesini teklif ettiler. 

Fakat Abd Yalil bunu ltabttl e!• 
mcdi, ma u rvenin başına en 
§eYİn kendi ba§ma da g~ 
kôrktiyorou. 

- Eğer, Cledi, beillınle betabeı 
dilı.a birkaç adam göndenneısenis 
ben bu i§i yapamam! · 

O vakit yanma Ta.iflilerden üç 
ve müttefiklerinden iki kişi kattr 
!ar. Bu suretle altı ki§i o1dular. 

Murahhas heyetinin reisi sıfati· 
le lbni Yalil mai~·etindcki bu a· 
dainlarla hareket etti. O bu adaaı
lan yalnız şu kork-usundan dolayı 
yanma almıştı: 

Un•enin ba~ma gelen şey onun 
da ba~ına gelebilirdi. O takdirde 

Bir can kUrfaran aimidi 

P EYAMJ &fa ~amıislu titr 
mnıWw.;arua sa,rtl:iri" ,azı 

mı ne,ftbrielOO lımn çolc saman 
tatblkma Ulıum görmcCltğlnl göre
rek me\·cndlyetıcrinden lıaben1ar 
Qbmdığıii.ı sandıiinm lıılit.ümı 
maaaeım kendhlıilii de bDdllhtl 
Miyte.mı,, hem bu madc1oleraelı bl .. 
rilo devam eden b1f mtina"'8ııın 
artık uz.ayıp gttnıeehıc lüzum bl
tnaaıtnn ant&bıiıı oldu· 

·aaır ·adl)i lrtiitüacak Dıittde 
&Stmdetd sımıt rsu: 

''6 - Muarız bu ftkre ao 63lilb 
olmadığını iddia edene, bu lddlaiı 
ister bli haldk&t, l!!tcnıe bir rücu 
ifade etsin, münakaşa me<.'Z11U or
tadan knlclmUhğı I~ tistünde a· 

rar etmek abestir·,, 
Bn can kurtaranı yakalayıp ya.· 

blamamak Nadir Nadinln Uditfao. 

rm:ı b!clı· Iı"akat ma.kalcslnln ilal\i. 
bfrlncl sayfasmilald 11Zarurı bir 
mUdafan,. bao;bğmm, mabaa.dlndc 
"bir müı!&fıüU zanıii" kıhğıtii. gir. 
dti;rfnJ görilncc kurtlılablle~cği hak. 
ldiıclaki Um1c1brl.h: uydWlr· 
Korkanın, ynkabuıdığı dcnlı tut

ma mdıın l>endf bil kartacmc:ı.ya 

ki.dar l'cya;Jilnln WfiliH t-0ktitt ail
gil&ra. kan~ 11.zakJa: mrs bntn· 
ııialJc, 

bunlardan her biri dönü5te halkla 
arrı ayrı uğra$acaktı. 

Taif elçileri {edinenin yakının· 
da Kinata vardıkları \-akit Hz. 
Muhammedin e habma a1t deveJc· 
ri gütme sırn_ı kendisinde olan 
Mugire ibni ı. uba) a te~dü( etti· 
lcr. Zira cshap bu vazifeyi arala· 
rında nöbetle~ almaktaydılar. 

1\lugire, Taiflilcri görünce sürü· 
rü onlara te\'di etti ve llz. Mu
hammecle haber vermere gitti. 

Fakat Hz. Muhammedin yanına 
\·armadan Ebu Bekire tesadüf et· 
ti. Ona Hı. 1Muh<hnmeöe biat et· 
mek ve Hı. Muhammedin şehir 

halkına, memleketlerine ve matla· 
rına emniyet beratı vermesi şart· 

larile islılmiycti kabul etmek üzere 
TaiOilenn geldiklerini söyledi. 

Ebu Bekir, Muğireye dedi ki: 
- Sfuıa Allah üzerine and ,,e

ririm. benden önce Hz. !ı.Iuhammc
de gitmiyesin! Bunu ben haber ve· 
reyiıİı! 

Mügire itaat etti ve Hz. Mu· 
haınmt'de TdifUierin geldiğini Ebu 
Bekir haber •verdi. Sonra, Mugire 
murahhaslarla beraber diğer esJıa.. 
bm yanma giderek onları develeri" 
ni istirahat ettirmek üzere esliah'ı 
verdi; ve Taiflilcre de Hz. ;Mu· 
hammedin selftmını tebliğ etti. 

Fakat Taifliler buna putperest 
seIMıile mukabele ettiler. Hz. Mtr 
ti3ıiıiii&1in huzuruna çiktildarı za· 
man Hz. Muhammed onlara, id· 
ffia olundtiğuna göre, mescidin ya· 
nın<la bir çadır hazırlattı. 

Hftlid ibni Said, TAiOilcrle H~ 
Muhammed arasında mutavassıt· 
lik ederek nihayet ahitnamenin 
hükme alınması kararlaştı ki bunu 
C1a Hıilia yazdı. 

Tilifliler, ta müslilınan olunca· 
ya ve ahit yapılıncaya kadar Hz 
Muhammedin kenditerine gönder
diği yiyecekleri dahi, Hfilid önce 
içlerinden bir parça yemedikçe, y<r 
rniyorlardı. 

Taifliler Hz. Muhammedden 
putları olan (Sftt~a daha üç yıl 
müsaade etmesini dilediler .. Fakat 
Hz. Muhanim~ hunu rCddedince 
iki yıl için ricada bulundular. Son· 
ra bir yıla ve nihayet bir aya in
diler. 

'Bu da mı yanlışlık? 

A n r;u gucteler··· Kfinblliİ' 
buna. göro :neler yapıyorm 

ela farlnndn. deifliz. Baro, btr ayn .. 
kata işten elçcJ..-tirml5· ı'a.sdrie.l" 

lir, ., uka.tın ndınr pek anük ta· 
nmmanıı!) bulma, olacak ki taıım• 
~ bir isimle ueği unneırt.e, Is. 
tellk Jicrkft!bı hlirnıc:t cıttiğl tiu u;. 

tm. resmini de lwymAl..-ta hltblr 
liıahznr g rmcmi • 

Bnrta da. yruılr~lık mı demeli~ 

Ştı§mcülınız; mı?. 

B Ut bcrl>er iJükkinınm raa· 
ile\-. yen olusuna li 4e iiıl 

iriiız! ona. ·aeğil, bir lokum ;yt· 
yerck çıldıran ndaıruı, ona da. fill.lr 

IDU5:LDIZ tabuta gör\iııCC rrldıran 

Marlkaya 58.mu··· Buna. da 5S • 
mazsanu; bu haberleri siitun sUhm 

nren guzctenln ~~kmlığına. ,·eli
niz. 

Ne yapsınlar? 

V A r ela \'BS··· Xclcr do oln· 
yonnu ·. nazı dol.1orlar m:ı.

ri a:ıı tellal kullanryorlarttıı~· Etrb
ti& odası Sıhhat Yckuletlnc ~ti.yet 
ctm;, .• 

Ne :raı) ınlar! Onlar da kendi 
kendllerlııl mctbctuıck 19io btı hı:ı.. 

tiCn '-eren gar. t nlli sll.f tlbi gibi 
gazete mi çıknr.ımL'lr~ 

Demir şilebi 
Akdenizde iki aylık 

bir maceradan sonra 

Dün akşam 
limanımıza geldi 
İspanyada bir paket 
cıgara 175 kuruş! 

Akdcnizde kalan son vapurumuz 
Demir §ılepi ae dün limanımıza. 
dönmüııtüı•. 

Vapur süvaıisi Sıılaliııddin San. 
oğlu iki ay aUre.n Akdeniz seyahat. 
le.rini §öyfe anlatmı~tır: 
''- 1zmir ve 1st:ınbuldan yük· 

!ediğim.iz mallarla 31 !>fo.yısta. ~ 
11ll,yaya hareket ettik. Faltat Mar 
silynya. gittiğlmlz vakit limanı alt 
üst bulduk. Malları bo;ıaltsmccll!t. 
Bıırselona. tiderek hamule~i tr.:ın
sit depolarına. bıraktık· Bu yitmi 
8fin sfirdü. Sonra. bare'kot ederek 
tstanbul:ı. ı;clclik· 
Dönüş seyahııtlnıiz Mdlscsiz 

geçti. Çanakknleyo kaeitır bir tek 
va.pur:ı. rtı.Slamadık· Uzerhnizde b3... 
.zı tayyareler uçnıuesa an bunlar 
Tür'k bayrağlnr görerek uzaklaEJ· 
yorlardı.,, 

Ş1LEPI..E GELJ}.'\"' BiR 
TAJ,1"$E:'fiztN' Nf,A TTIKI~ARI 

Demir şllepi ne Fransada. bulu· 
ııan talebelcrlmiiden Or'han H&· 
ner <le gelmiştir. ONınn ~ 
aöylemiştir: 

"- Parisln tahliyesi srrnsmd& 
6 arkadaş otomoblllG hnrokct et • 
tik. Fa.kat mrka~ kilometre sonra 
yollarm kapnlı oJduğunu görerek 
otomobilden innıeğo ve yaya. Ola.. 
rak yUrilıneğo mecbur olduk· BD
ıne9iğimiz bir istasyondan askeri 
ıxıaka.mıarm yardımlle trene bine
i"ek MarsUya.ya geldik. Ve ktm!!Ol<i' 
.8Wnuz Vıtsttiuıile DemJr 8ilepmG 
bindik. Barselonda taldt&muz 3> 
gün 7.&Hmda 1spa.nyaııın çok feci 
vaziyette olduğunu gördUm· Bir 
j>aket cigara 175 kuruşa ııa.t.ıbyar. 
Birçok maddeler 1il b'iiluruı.muyQ 
au.,, 

Vapurla. lspan~·acla.iı blr muse'Vl 
lilosi d& gelm1§tir. Bufı.iWl ·biib 
Yolcular a.tasmd& ~alJ.ı;tlkla.n gemt 
bat.an Ali, Şaban, HUscyin, Asım 
fs?niiıde dört TOfk gemiclsl de ım.. 
hm.maktadır. 

Bunlar Üt4nbu1dnn bir 1ıi8fjtz 
f.ilcplne girmtıılcr, fakat konturat. 
lafı biterek lfarsilyada Florlda f. 
aiin1i bir Panama vapl1nil4l. geçmr 
!erdir. Pıuıama va.punı şimali M· 
flka sahillerinde fırtınadan bat • 
mış, ta>.ialar 12 gUn gemi ~azı 
üzerinde bekledikten sonra bir ln· 
glliz tnhlisiycsl tnrnfmdan kurtanl. 
mrştılrdJr. 
~ 

ıY eni ekmek çe§nİai 
Yeni ekmek çe§tliSl numuneleri dün 

belediye taralmdan iktmat m1ldQrJQ· 
IUJ1o g!Snde~r. Bti elcmckler U· 
carcf vekaletine ı;ıindcrilccek vo gıda 
kiymeU ldmyahziue vo hd:ıssıhba da· 
1res1 raporlnrlle tespit olunacakt.lr. 

Dlf;eF taraftan ekmek fiyatının b1r 
miktar tndlrlln:ıesı ısm lktı!at ,-o üca.· 
ret \"ekdletlerl tettdklcr yapmakbi.chr. 

c: DUn Uohilriıtzden Batavlyııya 10'1 
bin liralık afyon, Yugoslavya.ya 8 blD 
liralık muhtelif maddeler ihrag oıun
mu§tUr. 

';ı Belediye llnllı;; \'tlpur i~ 
Lskclclcrlnl tamJr ve 1:sl&h lçbı 10 btD 
Ura tahsisat vcrml§tlr. 

• Devlet mcmurlti.rı aylıklıırmm 
tevhit ,.o tcadUIUııe dair k&hwıa ek 
11ylha encUmenlerden ÇlkmI§, mccl.1.1 
ruzuanıes1ne aıxıınqtır. 

c Soıı Uç g11n içinde lspartaj"a ik1 
;rıldn'llil dD.§mU§ e baiılo.rdan Uld 
bir k!şlııin 6lllmtbıe VO iki kJihQ 
,Yarala.ntn&BJJla sebebiyet \'erml.§Ur. 

• Bataym eıı gllzel ııayfly~si ol&D 
harbiye nahiye merkezinde bet smıfh 
bir ilkokWun iemeU dUn merasimle 
atiimııı, vıdı sakmensUer bu nıunasc
bctıc Türk kUIUlrU ve mUsbet Ulmle· 
re dair bir nutuk 11öj1eınl.aUr. 

• DR~KE 
NlN 
EVi/t/D~ 
.'<iLElt K'ir'.llrll'.ı:::""l' 

l<OR~CJ ~t.Z~ 
VE ~illi~ 
BV>llf~Jlı 
C1Et;i~i
Yoeuu~. 

iit 

• 
~ :~l.JLı.::>.LV.., - _. ,,, •• J ~ 

t 

Doğru ... ~; 

Değil mi? 

Bir adam karısmı 
-OJDD· gibi 
bojazladı 

• 
Böyle teftiş olmaz! 

l~klll o :l!;ltlslz ı;W.no '-e l~ 
tüii& yenı tailfenm t:itı;nd 
aıkı &ett.ı:ııltt yapıldığı znıal~ 
Fakat im ten.ı~terln lı:.ttı tıJePIU'-_1 
tamCm4an .no ı:i('klldo yap~ 
r;l!Sttten lılr ıı:@rtup aldık· , 

Kıllam.J5t:ı. hlnisi7. ~ot;aldS t'; 
Dumıı.rlili ADe lur sa:ıln03U tJJ~ 
drl Bodros lı1w ynwıı bir 
tupfa g~ıı p117Ar ı;e~ pr.fıl~ 

Yetişen komşular yerde çırpınan ka.dın1 
halinde hastarıeye götürdüler 

ölüm ~r· 
d:ı J"llpıhın wu~f ~'le anlnr.ıJ 0 ~ 
"- o ı;Un 5nbnhtıın nı.~ ıjtlfi 
r be~ nltı :nıcnnn gCJ~ ..ı;ı 

tatbikat.mı kontrol ''C lıt.r uırafı ~~1 
den geçirdiler. lllçbir cJ(SlicilJ' r 
bdeıIIJ e nluıttılarma ayırtrıldC ı:d 
mcdner. (;aitnooun 1"1pantnli tid 

0 
gooo %S tür. Pııznr ak,an11 ~~ 
nun kap.'Ulmil!lna beıt dakll'11' ı;ır 
Kadıköy potb nıerkedndeıı gcıe~c61' 
aldl memur, ;ıulnod:i Fatllt bC ııJlf 
yo mutıa.sebMi mcınurlanndllJl 0 ıOS' 
tunu öğrendlf,rl.ın gitmek u~re 0 

bir müıııW,r1J1 btildu TC De f~tJJJCI' df 
\"e kendilerinden kaj)' kuru' stJ'I f1ıl 
ğmı 60tdu. O d:ı Uti ~I;!' bitil• IJl'l" 
kahve ve iki ~~e :m fçtıkleiL"'I' ~ 
na mukdbU 7Ci Jruru~ 'erdl,1~1 ~~ 
dl vo lmlh,1> ı;ttti. Sh ll mcnıur ıJıl 
dllill tnrlfcınJ tctldlc etti. JJU re:)
tnrlfll mucibince blr:ının i,esl j' f 
l,yi fiUJ un şl~esl o \ "C IU!h,·O dCI :il' 
kuru5tur. Höstc-re 2 ~ blrB ~~ 
GS, 2 knb,·e ıo ,o 2 ııtsc iJl 6° or 
10 olmak llzcrc aldığrın 7;; ı.urıı' il' 
ret tnrırooen blr Slintiiıı bile ııı 

l'o::gat, f? (Hm1ı.fi) - Bura
nm Kababcl kôyilnde feci bir 
h&dise olmu.5, Durak isminde 
bir adam karısını boğazlamak 
istemiştir. • 

Hadise ~öyle olmuştur: 
Thırak, knnsile bir hiç yüziL-1-

den kavgaya tut~cunuş, nğrz 
ka.vgasl gittikçe tıiddetleıuniş, 
nilıayet hırsını yenemeyen Du· 
rak bıçağına sarrlarak kıil'lsmm 

" Mecidiye ,, 
T ekirdağınd a 

Misafir bahriyelilerimiz 
şehri gezdiler 

Tekirdağ, : (A.A.) - Llma:nırnız· 
aa bulunan :Mecidiye kruvo.ı6rb dUJ1 
Tali tara.tından zlyar.et edflmlJUr. 
Üiaafir b:ıhrlyelllerlmtz, oıı.rap fabrl· 
ıta.amt ve velıriıı muhtelit yerlcrllll 
~lerdir. 

Bli.brlyelllerle Teldrd:iğ çorc:ul&rı 
ansmd& yapılan futbbl maçı da. ı-ı 
beraberlikle 11ettcelenmİIJ1.ir. 

.Ankaradaki 
hırsızhk 

1 lbin li~a çalan 
makinist yakalandı 

i\.okira, 3 - .Ankarad& bir ki... 
da. hınm:hi;ı; blınuş, mU.lcahhlt A· 
tjf Çubllkçunun kasası lanlaı-uk 11 
bhı lira. para ve bilezik glbi bm 
Ziynet eşyası çalı:rllIUilI· Ankara 
zibıtası ki.sa. zamanda hırBm ;;'&. -
lillunış vo çalfuan paralarla blltT 
ilkleri tamam olarak meydana çr 
tarmış~ Kasayı aeıen Yiuilovıç 
&aninde bir A \'USluryalıdır· Bu a· 
c!am tnaklnist ve tıemlicl olarak 
ie!ıririıizde bir hayli z:ıman çslış • 
mt§S& da son yıllarda. i§i i~kiyo ve 
serseriliğe vurmuetu. 

Kapıcı Mustafa ile nrkada.~ı '(t. 
zeyir de bu hırsızlık isinden dolayı 
&dl1yeye verilmiştir. Paralar ve bi· 
!ezik Yankovlç~ bulunmuattır- Ve 
ifadesinde kasa hırsızlığmı yalrur 
ca yaptığını ileri sUrm.ektcdir. 

Ziraat Vekili 
Kütahyada tetkiklere 

haşladı 
Klitab,rıt, ! (A.A.) - Ziraat vekfl! 

Uuhll8 Erkmen bu &abah KUtahyaya 
gclml!iUr. Zl.nuıt \"CkW vUAycll, partt 
'te belcdiye)i zlynrct et.rı:il§ ve Ucn
rct odasında tUccar ile bir Jıasblhalde 
bulunmuştur. 

KILZAlarımru ve m~rkc.zln bazı nıı.· 
biyelerlni gezecek oınn vekil köylU 1· 
le temaslarda bulunAcatc ve bllhas.sa 
barınan makinclerüıln çalışma. nzlye· 
tın1 tetkik cdeccktlr. 

-=--~ 

Dahiliye vekilinin 
tetkikleri 

Dahiliye Veldli Faik Öztrnk dlin 
etveli. vilayete gelmi~, muhtelif 
meseleleıin telkfkile me§gul ,ol· 
mU§hlr· Öğleden sonra Kartala 
gltmlfJilr· 

--o-

Dün !ehrimizde zelzele 
oltlu 

Saat on sekizi yirmi dakika iki 
saniye gese merkez üstü :tsta.n. 
buldan 8400 kilometre mesafede 
olmak ü.zere şiddetli bir zelzele 
knyaedilmi~ir. 

üstüne saldırmıştır. :Kadının: 
- lfndat. kocam bCn1 öldürü. 

yor." diye fetyat etmesi üzerine 
koşu,.anlar, zavallı lrn,dıncağizı 
boğ~ı yıı.rıyıa kadar kesilmiş 
hir lıalde ~ırpınırken görmü~ler 
ve güçlükle ku~rmişlardır. 

Hadiseden jandarma haberdar 
edilmi5. l{adm hastahaneye kal
dırılarak suçlu Dura.le tevkif c· 
dilmi.'.jtir. adm ölmek i.izcredir. 

Bir avukat 
Kendisile kavga eden 

Lokantacıyı 
makasla yaraladı 

Yeni Postalıane karşısında 
Velora hanında. avukat Neha
bet oğlu ASador ile Sirkecide 
Hanıidiye caddesinde 21 nunıa. 
ralı dükkanda lokantacı Serkis 
oğlu Agop bir meseleden dolayı 
mtıııu.a.a etmişlerdir. l\1üna.ıaa 
bir atalik §iddetlenmiş ve avu· 
kat .Asador lokantacı Agobu 
makasla sağ kolunda.il tanııa.
mıştır. Asador hakkında. kanuni 
takibata başlanmış, lokantacı 
tedavi altına atmmışt.ır . 

clej;ri.ldlr. ı.-. 
F'akat ı.ımnıurun bir zabıt ,.-11' ~ 

aı ~·aptıı;ıru h:ı;yre!le gördüm. ıwtıı" 
ktbıu fa7Ja buluyordu. Tetkik el Jıe' 
iki Jmhrn ICin alm:ın 10 J;;Uf1J,ıl lif 
9aba. katmadığını gördllnı '\'e ııı ;0 
&c.rinln 2 kalı\·e de ıotfğfnl c tıt1 il' 
kendl51no de ~ylemltt olduğU.1111 ~ 
tırL'lttnn, aldırmadı. Cet.ı\ 2-&Pb ~I' 
dı \'e oonl tarlf'eden 10 kartı' 1 VI" 
tilmıJ göstererek çiliıp ı:ttlL ~ 
dhudl liuıiu ldaıe n nasıl fısJI 1~ 
;tm f Du h.ııl.;s1.G ea.aya ıtlJ111- er"~ 
ıtınıcrce nı:ıhkcmclcro gk!lp gtl ~r 
ıöreccğlm maddi \"El manmi ııı 

F b k 
itim odly~~kf,, P ransa üyü Eğer teftl:t aynen tiöylo 4ie11'~, 

1 ettJ.fljO Okd.}'"UcııntUr, !)Ok ıınJ4l (l elflisi nkaradan En Ufal< blr dlkkats•ıuı- ı~~ 
'./ gulno tı.1.lı.lbl \-atanda Jtı.nJl eti' 

ayrılıyor. urarlann3. ;yol atabmr. wttı1 ..ı 
daha tı8!1Sh tetklklere ıııtınat cJtı"" 
lAz.mıdır, eliyoruz.. •1 

rutkara, 2 (A.A.) - :Ankara. .... Doğru değ_i~~ 
dan ayrılmak üzere bulunan Fran .,. 

sa btiyiik elçisi B. Massigli gere. ,ı =========~===;d 
fine bu akşam Marmara kö~kün.. ıı; ~ 
de Hariciye vekileti umumi ıra.. 
tibi bUyük elçi Numan Menemen 
cioğlu tarafından bir dine veril. 
miştir. 

Dinede Ankarada bulunan ve. 
killer, Mebuslar Fransa büyük 
elçiliği ve H:rriciye vekftleti er. 
kinile barı güzide misafirler ha. 
ıır bulunmuştur. 

Bu sabah gelen 
.Yolcular 

Avrupada açlık korkusu 
hükfun sürdüğünü 

söylüyorlar 

• Bu sabahki Semplon ekspre
si §ehrimlze ya.tnm iki yolcu ge.. 
tirm.iştir. Bir aralık artan eksp· 
res yolcuları tekrar azalmakta
dır. 

Konvaıışiyonello gelen yolcu. 
larAvrupada. açlık korküsu bU· 
küm sürmekte olduğunu söyle;. 
mi.sterdir. 

r 
----0--

Afyon inhisarındaki 
suiistimal tahkikatı 

Milli Piyangon~ 
7 Ağustos keşidesı ~ 

:ıtılll Piyangonun tam bilet '~~ 
lkrıı.mlye esaszna lstlnat eden 'l~ı* 
tos J:e§f deslnc 6nllmtızdeld ça ~ 
gUnu Kadıköy Fııncrbalı;c s~ ;r! 
aaat (18) de b:ı.şlıı.naca.k ve~ ,. 
a. l.adar devam edeceklil'~ 
~de otoıruıtık küiclc.rle aeııt '1 >' 
yapüacak Dit çekntş oıacJiktıf'~f' 
ğustos gUnU Fenerbnhçe s:n. ı~ 
nım tr!bUnlcrl İstanbul htll ;ııtU 
bulundunıla~aktır. Ke§ldö B3J Z 
ğUn radyo :ropfü'taj ısureuıe ~r;ıf 
ra radyosu va.rıtasn~ bawıı .., 
ye ncyrcdllecel:tlr. {P'' 

Ba ke~dedo plbda :ıııevc:~ııt. .~~ 
a.det bin llta.lık ikramlyeltrl ~ 
numııralıır da, diler bUyID V,'j
yeter de öldu~ gibl riltı ~ ~ 
tmlmıık mıreUlc gyn ayrı el-_-;.; 
lecektlr. Bin Uralık 1ki"aDltytl ~ı 
Uı; rakama gtlre tayin et..tne f.J'P 
lsUna t eden plAnda bu mıreUe fi 
yapıltnr§tır. .. ..... ı~ 

Bunu takip eden keutde ~ ~ 
dah8. aonro.k.1 keo!df:ler cıe dlfet " 
lerhnlzde yapılacaktır. eiJ~ 

Şehti" bnni!OS".mun da lJ~~ .J 
7 a~.stos lte~d!?2l p~, 
6UreUe tcspllı edildiği haber 
tır: 

ı - l.sUkJ.AI maraı, tJ fi 
!.? - Mllll piyango idare bCye , 

tiını!mdan blrkaı; ııöz; .,, _,..tıı 
s - 2·100 llrnlık iki-nınlY~-

Afyoıı lııblsarmda lı:lzbieye frat ~l; ,,/ 
geçlrllen 60 bin Ura.tık blr Ciepozıto- 4 - Fasıla vo mllzlk; ıc-' 
nun diğer bir muamelesi esnasnıda l.'i - (1000) lim nmunıye 
bir mlltealililde usuısut olarak iade· cnk nunıııraı:ı.nn çeklllll; .J' 
sinden dolııyı umum mUdUr Ali Sami, 6 - Fasıla vo mn.tik, ~ 
meclisi ldare reisi Ziya Taner, meclisl 7 - 2000 ve dııha yukatl . • ;,.ı; 
fiJarc azasUiclan Hll!nU Z&.vll, ld:ıre ;yu kazanan numaraların ~c~ 'P 
~erinden Şefilt Feyzi \"e ınuakkib Ak§nm Uzerl çeklleccğl Cib b1'~.-<f 
bacı HUsnU hııldannda \•azl!eler1nl lıib:ı.lık bir li:UUo tnnırmdatı ~~!4" 
suilııtlnial iddiaslle ndliye;e to.ııklko.t \ Wdp ctlileccğl anla.Şiliin tıU dlf'· 
yapılmakto.dll'. btıtUn tstıı.nbul bo.lkı d:ı.vetll 
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Amerika Havana 
konferansından ne 

bekliyor? 
HDll. Amerika BlrlOllk Dev. 

t ~Ueri Hartclyo Nawn Mı&· ;:r lful't n hem de onun mU&tcı-an 
, llllın<!r VC'l5i11 ağzıyla 1teM)k Ha· 
k anacı.. toplanmıJ olan Panamerl· 
h ~il lıonferansnula 'c gerekse o
rrı an dı~mda miiteaddld defalar A. 
/'~&ki Avrupa mUstcımlckcJe. 
~n bir diğer de' ıete de\ redilme· 

~ ne ınüsa.ade etmcmt'ğe Ye bu 
?Pra!.lann Amerikanın ''\'&sal·e· .... . 
~- altuıa alınmasına. b.rar nnli
~ıuı ilin ct11· Bu karann Amerika 
,1:1.a~rnın emni~·eU l~ln olduğu ka. 
.; r bu nıü~t".mloke halkla.rmm da 
"'eııfa::ı.u muktezası olarak 'erildl
b•r.I de tıA,·c Cttl· 
!'t\~lrlc~tk Amerika. cumhuıij :::tlcrl 

1 l\Jdcnbe11 bllha.ıısn. cenubt Amert· 
,;.ı rıarlannda hl'm r\ln>a.'1 hem 

1; n~ttz emperyaUımtıc mUCMle· 
haUnı!fydl ,.e ne pshasms olar

~ olsun hunlAnn ellerinde bulun. 
lt1111"dt1klan ikf:ıudi '\"C sh·asi me,·· 

1 
1t'ri kendi eline ~l~ek azm1· t! h:ı~et ediyordu· Almanya ile 

"'gf)terc ara"mdnJ.i bu harb, bu 
llıt ~leyi halletmek husutnmdo A • 
1\ rfk& için h1 bir fnııat dcmektı 
r;'erika, bu fmıattan lsttfaıle ede
tıı ıı: ha yağmada l:cndl91ne mühim 
tl r Pay ı:ıkannab , . ., a'l"bk kafi 
tı\~odn kun etli olmadıklan için 
'.\ "~ırıltkeltrini mtldafa.a ec1eml. 
j.,~ck n:rly~ dli~tiı oluı mem· 
~ "'°tl~rln mUstt'mlehclerini eline 
"\'irıncğo uğrıuuyor· 

ti ~rJesik Amerika Cumhuriyetle· 
dııı tk."lkayı, m('riı:erl Amerika 
l'~tıerını Ye cenubi Amerika.Dm 

111 
1 knıımtıu-mı kontrol odebll

()~ Tf! Atla." Okyanuııa ile Pulnk 
~ llll•suna birlcşUren Panama 
nta alr kapısı a.naht.an ,·ad;retlııdc 
.ı, n Antn adalannı, Mnra Çini, 
<b ~Yarr, A1"W1traıyayı 1·e Holan. 
ı-:ı ndbıtanmı 1•e l&ireyj kontrol 
l'Q ~ <11' 1'11lpin adMannt ele geçir
tı: b ~in ı 898 de 1apuyaf& llinı 
n r ctttğt zaman bu adaıar halkr 
rn ''ku ~rıı .. rtufu5'' ~in hareket etti-

!"Q. ~ -OylQyonlu- Bu bohane&lae 
t" hıeu o zamanki bu Amerika • 
1>i ~~-.. harbi bir emperyalist bar
nrıa " hun bir mhlaldl· Amerika· 
;

111 
b,agUnkü hattc hareketi de aynı· 

°lll 1151Yetltrl tatnnl)"or mu? O za.. 
ıtu~ harpte, bpıuıyap mallUb 
'crı,letı sonra FIUpln mll1lyetper. 
-~ i&itklAllerinl clo abnak iı,:in 
>il\ 1111' 1·0 yanm milyona yakm 
~:;rerrlc k06l{oca Amerikayı ild 
'ınc~aıla meşgul otm1şlerdl· 
a.." Olanı nı bugtınkti hteil de ko
~ele 1r&caktır- Bu~n müatenr 
Cl't "l'd~kJ lnl11i lnırtulat hareket
~ ~ kalıl.tiyctlerl fJ8kiye nazaran 
t,.l'?t •tladır ''" ondan lıa.jb bu 
~nııı hll.l'fl'ktt bubi btttiin cihana. 
ıa!'aıın edebtHr. Ve Amerika bunmı 
~""'biu',.bluat kencU Mhlncle de 

Suat Derviş 
• 

ısveç herkesle 
dostl 

b .k.ra.l bir nutukla 
s~raflığı teyit etti 

.fag•tn. (/:• 2 (A·A.) - RiU
'lde i .ve~ MecU.iniıı) fevka· 
:iln ç~ mUnaacbcWe bu· 
lllluJtt:., ~YlCJni3 olduğu bir 
a.tııc PoU~Ustav. lsvc~in bita-
0itttr. ktaı mı tekrar teyit et. 
~!ltıltiiti:r. ezctımıc rsu aözlcri 
-B . 

1lhı111~ lrlenıJokeUerle d<>1tane 
·~n. &aı.ı...._~Uha!ua etınoğe kati· 
İ.tı Jıtlı;iWIUI bulwıuyorum· İa\·e
a. ~ez.ert \'e iat.UrJAUnf muhafa. 
tıtıı,a.Jc ~ Zllerulelteti harp harici 
'lekteı:ı :n ganeUcrimi sarfet -
~tını birlik ~·acainn· hveç mu 
"al'l'eU • ve azim Jıielerinln bu 
nit '4e°ı:1° Yardnn edeccğinİ ü-

l<rat g~ ·,, 
._ A. oılerini fÖyle bit.inniftir: 
\'p,., ~anıa Vazil..U karpamda 

~tı h r cı~:ı . dahilfn gerek hari. 
"··.,,. ~- "'- u lhtiınaJlere karıı 

. ..,·u.r bulunmalrdır.,. 

240 Alman 
tayyaresi 

· düşürüldü 

ŞERBURG 
1 

.. 
Tayyare meydanını 

lngilizler bombaladılar 
Londra, 2 (A·A·) - İngiliz ha

v& nenre!.inln tebliği: 
Diln sa.hll kumandanhğma men· 

sup .kuvvcfJi bir hav& filosu Al. 
manlann lr;gali , altında bulunan 
Şerburg t&yynre meydanma mu· 
v&ffa:luyeUe neticelenen bir gtln. 
dili: hUcumu yapm~ltt.rdıl'· Tayyare 
dafi batatyalAnnrn elddeUl 11te~i· 
ne mğm~n hücum esnaııında is
tihdaf edilen ıayc elde edilmi3tir· 
Bombardıman tayya~lerimiıden 
üçü üssiinc dönmemiellr· 

' Al.MAN '.l'AYl"AREI .. ERll\1N 
JJtlCUMLARI 

J..ondra, 2 (A-A.) - .ı\Tt:w:< ' " 'l 
emniyet n'czarctinln tebllli: 

Ş&I".ld lngiltore, •ıı.rld 1!kocya 
ve Gal eyAletinin bazı mmt.ııkalım 
üzerin"'. dll~man tayyareleri gece· 
bir miktar bomba atmuılıtrdrr· Ha. 
sar Vl" insanca zayiat azdır· 
C~nubt lnglltcre ile renuhu gar

bi mıntakalan Uzerlne, Hitterin 
son nutkunun bazı Jusnnlannı ha. 
vl beyannameler ablmt§ttr. Alınan 
tayyareleri ilk defa olarak İngilte· 
renin üzerine beyannroneler atmUJ· 
tardır- .. B. Bitlerin aklt!ellme BOn 
mUracaatı,, ba.&hğrnı taşıyan be. 
yannamcler, binlerce nUsha olarak 
atılmqtJr. 

lskoçyanm ıimali tarldslnde kl· 
in btr ,ehlr üzerine bu aabah, yUk. 
sek infilak kabiliyetli 'iç bomba ne 
otuzdan fazla yanım bombuı •· 
trlmıştrr-

:atB AYDA 240 ALMAN 
TAYVARESIDUŞVRtlLDV 

J.ondra, 2 (A· A·) - İngiliz ha
va nezaretinin ,.bir tebliğine göre, 
Temmuz ayı sarfında, İngiliz hava 
ordu.suna mensup tayyareler ile 
tayyare dafii bataryalan tarafın -
dan asgari olarak 24-0 Alman tay
yaresi düıUrillmilftUr- Dolayısile, 
asgari 600 Alman tayyare zabiti ve 
eri ölmilf veya esir dfmİittUr- Yu· 
karkl rakamlara yalnız tahrib e
dildikleri kat'iyetıe bilinen tayya. 
reler dahildir· 

' 
t)Ç tNGtt.tz J.JMANININ 
KAPATILDIGI YALAN 

Londra. 2 (A· A·) -r"' "Londra, 
Nevcas'ue ve Southampton liman· 
larırun ticaret gemilerine kapaW· · 
dığı,, na dair İtalyan radyoeu ta· 
rafından verilen ve Alman rad~·o· 
lan tarafmdan tekrar edilen ha • 
bcr, Londra sallhlyettar mahfel. 
!erince "glllilnç,, diye tavsif edil· 
ml.oUr· Bir hafta ur:fmda 1nıtUs 
limanlanna girip çıkan Uca.ret ge· 
mlleri tonajmm takriben 2-750.000 
ton olmur, bu Alman ve İtalyan 
iddialan için en mUkemmel bir 
tekziptir. 

GUNDVZ YAPD..AN 
llUCUMLAR ' 

Londra, 2 (A·A·) - Hava ve 
emniyet nezaretler.inden tebliğ t· 
dilıniftir: 

Çok ytı.k~ekten uçan ,bir düş. 
man tayyaresi dlln 5Jleden sonra 
doğu ıahillnl &§Irak Norrich ilse· 
rina bomba almJltrr. Sanayi bUro. 
Jarmda baz.I huarat ve sivil halk 
arumda d& but ölenler ve yara
lananlar olmuştur. 

Bqka yerl·rde dUoman faaliye
ti Man§ den.tzl Uaerlnde bir kaç u. 
~a mllnhurr katm11 ve ak§Am 
Uzeri avcılarımız tararmdan iki 
dti~an tayyaresi dll§llrUlmUrstür· 

Devriye avcılarımızdan biri Uıs· 
sUno dönmemlftir· 

R A B E R - Akşam Postan 

~ngıeoz 

gazeteıerBne 
göre 

Almanya petrol 
buhranı arif esinde 

Bakır ve kalay 
redarikinde de 

müşkülat çekeceği 
umuluyor 

• 
Londra, X (A.A.) - lnglliz matbu 

atı tnglli.z 11.blukaaınm t&kvlycıl tçln 
alman tcdblrleı1n nouccılnc bllyUk 
bir yer aytrmııtır. 

Bn ytızdeıı. Almanyanm bakır, ka 
ıay, yağ ve petrol tcdt.rtklnde glltlk· 
çe daha sor bir vaılyeto gireceği 
kaydedilmokted!r, 

lnglllz tayyartlc:ı1ııln Almanya ile 
Alman işgali altındaki arazt Uzerlndc 
yaptıtı hUcumlat Almanya için çok 
mUhlm petn>l alyaına ııebeb olmalcta 
ve sarfiyat genlı.ı bir nisbct dahilinde 
adtt.ıfı takdirde dtnluşın memleket· 
!erden artık bir ICY tedarik edemlye• 
ceğt için AJmanyanın birkaç ay mr· 
fmda vahim Hr meaelc kar§ıs.uıda 
kalacağı blldtı1lmekte4Jr: Petrol lh· 
UyacL 

Japonyanın Filipin 
adalarına da 

gözü var mı? 
Tohyo, 2 (A· A·) - Stefanl a· 

jansmdan: 
Hariciye nezaretl namına söz 

söylcmeğe salahiyeti olan bir zat, 
Fransız Hindiçinisi ile Felemenk 
Hindistanının hariciye nazın B· 
M&t.suoko'nun dediği aibi uzak tar
km ya.km bir :istikbalde Japonya. 
om himayesi altında çok adu bir 
meeal blrllti yapmap namaet olan 
muazzam mmtakanm bir cUzU te
llkkl edilmeel lbmlgelmekte ol<\)ı· 
funu ~yleınlştlr-

Filipin adalarmm bu muauam 
mmtakaya dahil olup olmadığı 
hakkında sorulan bir suale ceva· 
ben ayni zat, zikıi geÇcn mınta· 
kaxa dahil memleketlerin isimle
rini sıra ile saymanın QOk nazik ve 
müşkül bir mesele olduğunu ve bl 
naenaleyh bu hususun bafka bir 
zamana tehir edilmesi mUna.~p O· 

lacağmı söylemiştir· 

"' Amerika hariciye mUste,arı Sum· 
ner Vele, Sovyet büytık elçlııl ou· 
manaky Ue 6 aptoeta mUddetl mJd· 
u. edecek olan So~t • Amerikan 
ticaret muahedenamesi hakkmda. gö· 
rllfZllU,tUr. Vqtıı~uıı iyi maıomat 
almakta olan mahatuinde Blrleflk A· 
mcrlkanm Sovyct Rusya Jlo ticaret 
muahedesini yenilemek nlycUndo ol· 
madığl tahmin edtımektedlr . 

C': Amiral Landriau Fransız batı 
Atrlka.ııı filosu kumandanlığma tayin 
edllmiııtir. 

• sıovakya4akl blltun muaevi otel 
ve lokantalan kapatılmıetır. * Japon hariciye nezareUnln boya· 
natta bulunmağa aalAhlyettar memu· 
ru, Japonyadakl bazı 1nglllz tcbUSı
nm tevkl!I Uzerine lnglıterenln t~eb· 
bU.te bulm111utu bakkmdakl haberle· 
rl teyit eylemi§ ve fakat bunun bir 
tejJebblla olup protcato oımadıfınt ili.· 
ve eylemlııtır. 

ı:: Ruzveıtln rtyaaetıcumhur narn.ıct· 
llfindekt muvaftaklyetınl tehlikeye 
80kmamalt için mecburi askerlik biz· 
meU projeatnln tehir odilecefln• dair 
ortada bir ıayta dolqmaktadır. :Mec· 
burt askerlik hizmeUnln bir milyon 
mllkellcfe hasredilmesi lehinde bir to· 
mayUl vardır. 

* Amerika harblYe nazın Stımııon 
halen Panama kanalı böJrostnde il 
yabancı ajanın mevkuf bulduftU!U 
blldlrmlfUr. 

$ Roma radyosuna g6re, bir AJrnan 
tayyare.il dUn Bel~ka kralı ı.eopol· 
dlln çocuklarını hamlltn Lı.r.1>0nd&n 
iBrllkeele gelmlfUr. 

Avrupa da 
kıtlık 

Varşovada giinde bin 
kişi ölüyor 

Fransa 
Amerikadan zahire 

ısteyecek 
Nc\j"ork, 2 (A.A.) - :RöyU?.r ajan· 

sından: 

Nevyork Sun gazetesi, "Avrupada 
ya.kında kıUık oıacagı mevzuubl.hı 

dcğildlr, Avrupada kıUık cs!lson mcv 
cuttur ... demektedir. 

Bu gazete diyor ki: Mq,kM!Lne bir 
tetkikten sonra eksperlerin flori aUr· 
dilkleri mUtalca, bu merkezdedir. 
Varııova etrafmda bulunan mıntn.ka· 
!arda sakin ve mlklıırı 6 HA 7 milyo· 
nıı. baliğ olan insanın yarısı şimdiden 
kıtlığa maruz bulunmaktadır. 

Vnrşovıı. mtntakaamda herg11n bln 
kadar insan açlıktan telef olmakta· 
dır. 

KıUık, bilhassa Belçika, HolAnda 
Norveç, Daıılmıırka ve Fransad& teai· 
rinl ciddi aurette g~stermektedlr.,, 

Nevyork - Post diyor ki: 
"Cenevreden alman h&berlere 

göre Ptten hük\lmeti yakında A. 
merikadan uzun vadeli kredi mu. 
kabilinde malm:kat ve nhire is. 
teyccektir. Almanya tarafından 
arazileri iıtil§ edilmiş olan bUtün 
milletlerin AmerU,cadan yardım 
talebinde bulunmalan muhtemel. 
dir. Avrupanın, tarihin en müthiş 
kıthklanndan birine maru.s kal. 
mak arifesinde olduğunu ıöste. 
ren alametler doğru ise yeni dün. 
yaya vaki olan mUracaatlar kıtın 
yaklqmaaı müna1ebetiyle daha 
ziyade artacaktır. 

Birleşik Amerika ile diğer A. 
merika memleketlerinin bu mü. 
racaatlan reddetmeleri icabeder. 
İ&§e maddeleri sivil ahaliye gön.. 
derilae dahi harp Jevammndaıl 
addolunmak lhımdır. Peten hll.. 
kQmeti açlıktan ölen çocuklar ve 
kadınlar . için er.ıalc istediği za .. 
,man onun ingiliz a'blukasını ktt. 
mamızı istediğini anlamamu: i. 
cabeder. 

Büyük Britanyanın .biıim yap. 
mamız llznngelcn harbi yapmak. 
ta ve Adolf Hitlerin ihtirularına 
kar§t mildafaatanmızı huırla. 
mak için bize vakit kazandırmak.. 
ta olduğunu hesaba katarak bu 
müracaatları reddetmeliyiz. Aç 
milletlere karır yardım lehindeki 
propaganda, çok çılrtacak, fakat 
§~ hakikati sükQt ile geçigtirecek. 
tır: 

Abluka, ln~ilterenin yegane 
tecavüıi silahıdır . .Bu propaganda 
B. Hitlcrin arzu ettiği takdirde 
fethettiği memleketlerin aç sivil 
halkı besleyebileceğini gizleye. 
cektir. Yalnız bu takdirde Hit. 
terin iki şeyden birini tercih et. 
mesi icabcder: Ya orduyu veya. 
hut halkı beslemek. Pcten hükU.. 
meti, erzakı Hitlcrdcn istemeli. 
dir." 

Ati antikte 
"korsan,, gemisile 

harp 
Rio ·<le· Jan<'lro, 2 (A· A·) -

Sal~hiyetll mahfellerdc öğrcnlldJğl. 
ne göre, Brcr:ilya hUkfUnetl lngi· 
llz 8ilah!r tic:ırct gemi.si Aleantara· 
run burada tamiratını bitirinceye 
kadar kalmasına müsaade etmiş • 
tir. Zira makine dairesinde hasar 
vardır \•e gemi bu yüzden hare· 
ket edecek vaziyette değildir· ı 

Alcanlara kaptanı matbuata ver
diği beyanatta mürettebattan yara. 
lanan iki ki~inin tamamen iyilcı;
tiğini ve diğerlf"rlnl de hastaneye 
kaldırmağa ihtiyaç olmadığını b11· 
dlnnlştir. Bunlar gemide teda,·i c· 
dilecek terdir-

UZAKTAN 

Not delterladea 
E SKt edebiyatımız sadece ff İKA YE. - Padig.a.hın biri 

erkek edebiyattdll'. Ka- yeni bir &ahir yaptırmış 
dm sesi pek binde bir duyulur; ve orada. ancalc on sekiz, yirmi
o da kendini 4izlemek istiyen ve sine kadar gençlerle yctmişin
bunda. muvaffak olan, yani er- den yukarı ihtiyarların oturma.
kek sesi olmadığı anlqılmryan smı emretmiş. Sebebini sormuş
bir kadın sesidir. Eski edebiy& lar. "Bu şehrin, yüzlerinde, gH
tımıwa kadın şairin çok olıM.- nUllerinde acılık bulunmıyan in· 
masmı bir kusur sayacak deği- sanlar ~lıri olmasmr istiyorum, 
lim, b~ka mit· demiş. On sekiz 
lctlerin edebiya· Yazan: 1 yirmisine kadar 
tında da öyle. ' gençler, daha 
dir. Fakat bizim J'l ÜlÇ I ~a.yatm sefalc· 
edebiyatnnız.da tini pek çekme· 

"kadın knlam" =------------.! ~· , dikleri içl?lı ya. 
da hissolunmaz: kaaidelerimiz, p.mağı severler. Yetmişini g~
gazellerimiz erkekler için, er- mi§ ihtiyarlar da, hayatın bii
kcklcr okusun diye yazılmıştır. tqn sefaletlerine rağmen, yaşa-
Bu yilzden. en inceldiği, en tat- manın büyük bir saadet, bir 
lılaştığı zaman bile divan §İi· hazine olduğunu anlamışlar
rinin bir sertliği vardır. Bizim 
büyük ~irlerimizden birini, me
seli Baki'yi, sonra da XV inci 
e.sır Fr.ınaa'sının öyle pek de 
büyUk bir şairi olmryan Char
lcs d'Orlia.n.s'm ballade'larmı 
okuyun, kadm bulunan bir ce
miyette söylenmiş §iirin farkı
nı sez.ersiniz. 

İnsanlık, erkeklerden ve ka
dmlardan mUte§ekkildir; iııaa.n
lığt e.ksettiren edebiyatm da bu 
iki UMUrdan hiç birini ihmal 
etmemesi lazımdır. Edince bir-' 
çok meziyetlerine, güzelliğine, 
her şeyine rağmen yarım kalır. 
Bizim eski edebiyatımız, ya
rım'm mükemmelidir. 

Tevfik Fikret: "Kır.larmı o· 
kulmıyan millet, oğullarını ma
nevi öksUzlUğe mahktim etmif 
demektir. Husranma a.ğla8m!,, 
demiş. Evvelce bu sö~ • yalnIZ 
hayli bayağı, b01>Urlenici nutuk 
eda.ama dikkat ettiğim .için -
gülerdim; fakat içinde, dalına 
tekrar edilı:Mğe defer' bir haki
kat va.f. 

BugUnkü edebiyatmma 1'ka
dm lrulafr,, girdi mi! ... >JJrr
}arın kurduğu bir zihniyetten 
çabuk çabuk kurtulmak kabil 
midir? ... 

• •• H lKAYE • Bir memleket 
varmış, orada taldrler 

dilenmez, zenginler onlara para 
kabul ettirmeğe çalıprmış. Fa
kirler de her zaman razı olmaz: 
"Allah alsın! Allah alsm!, .• ,, 
derlermi§. 

••• 
E N çok kızdığım teYlerdeıı 

biri de eu "tereddi,, aö
zUdUr. Bundan kırk ~ evvel 
Lombroso'nun ve bilb&Ma Max 
Nordau'm tesirile hayli moda 
olmuştu: her eeyi tereddi ile i
zaha kalkışanlar vanlı. Sonra
dan o tereddi nazariyesinin bir 
aslı faslı olmaclığı anlatılmlf. 
Ama hiO elden brrakırlar mı? ... 
Kolaylık. Bir reaamm e!el'le
rindc anlıyamadıfmız ueyler 
mi var? O da tereddi. Bir .nılllet. 
muharebede mağhlp mu oldu? 
Mağlubiyetin sebo'blerini UZ\ln 
uzun arqtırmağ& ne lüzum 
var? Tereddi dersiniz. olur bi
ter. Lombroeo'danberi i~ler 
hayli değişti: Lombroı!ıo katil
lerin müt.e.-eddi olduklarını söy
lerdi; şimdi ise asıl maktul 
mütereddi sayılıyor. 

Tereddi sözü daha uzun za
man devam edecektir. Budala
lara ilmi ve derin aözler söyle
dikleri vehmini bah§eden bir 
kelime, öyle çabuk çabuk atı
lır mı? Bakın ne gUzcl oluyor: 
"BugünkU sanat tereddt etmi3 
bulunuyor ... ,, Bunu söylediniz 
mi, derin dÜ§ÜnceH, ilim bir 
insan olduğunuza, bir yığın in
sanla beraber, kendinizi de i
nandırırınmz. 

dır.,. . .. . 
A Dl lbını değil, bir ha-

nendemiz (hanende ke
limesini de 3imdi adeta; hakaret 
sayıyor, aes sanatkarı derneği, 
hatta frenkço kelimeler kullan
ma.ğr tercih ediyorlar; bon, ha.
nende derken hiçbir hakaret 
kasdetmiyorum, bilakis o keli -
meyi hürmetle kullanryorum), 
bir Hanendenıiz eskiden olduk -
ça gUzel okurdu. Son zamanlar
da bir plağını dinledim: baygın 
sıvışık bir sesle: "Gö - nU - ü 
- ü - ü - lllll,, diye bağınyor; 
kendisine hiç yakıştıramadım. 
"Herkes böylesinden hosla.nı
yor d& onun iQln o da. b5yle 
eöylUyor,, dediler. Herkes mu
sikiden anlamıyorsa ve birta
kım tatmin edilmemiş arıula
nn ka.barmasmı musüd ihtiya
cı sanıyorsa o da mı anlamı
yor? . ,,. . 
ff lkAYE. - Bir sı-vdnh 

Va.nnJf, her akşam bir· 
kaç dostla bulU§Ur, onlara. sev
gilisinden bahsedermiş. Ağla
masma, yanıp ya.kılmasma acı
mışlar, sevgiliye de Ö.uyurmu.~'! 
lar. O da llCJmif1 ve scvdaJ?Sl 
ile buluşmak Ü7.ere bit giln. 
saat tayin etmiş. Fakat o gUn 
sevdalı, gidip sevgiliyi bulaca
ğına gene doetl&.rmm yanına. 
gelip sevgiliden bahsetmiş, 
yanmış, yalnlmış. O zaman an
lamıolar ki o, sevgiliyi değil, 
sevdalı olmağı seviyor . 

Sevgili de: ''Mahcupluğun
dan. .. Zavallı! sa,a4etine inana
mamı§br da onun için gelme
miftir ! ... ,, diyerek elbette tesel
lisini bulmuştur. 

* * * BAZI adamlar var, öteden 
beriden topladıklnn ma

lümatla, kendilerinden hemen 
bir tek kelime katmaksı?Jn, ko
ca koca kitaplar yazıyorlaT. 
Vanm yazsmlar, onlar da. ge
çinecek!... Fakat ilim oldukla
rını, ilmi usullerle çalıştıkları -
nı sanarak kendilerini şairler
den, romancılardan üstün sa. -
nıyorlar. Haydi buna da. ses 
çıkannıyahm: onlar da insan, 
kendilerinde üstiinlüklcr vch
metmeğc ihtiyas;lan vardır. Ya 
onlara kananlara, onlara şair
lerden, roma."lcılardan da.ha. cok 
itibar edenlere ne dersiniz? ... 
1şte asıl böylelerine tutuluyo-
rum. 

*** 
ff t.KA YE. - Yük.sek ytik· 

ııek ağaçlann gölgesin
de. serin havuzlar başında do-
lqan kimi s'a.rışın, kimi esmer, 
tnıpai de gUzel, fıakıyP boylu 
kızlar varmıs. Gülerler, oynar
lar, eğilip yüzlerini seyrettikle· 
ri havuzlann suyunu kolların· 
dan billur dane!er gibi akıtır· 
ken konuşurlarmış; ama. hir, 
hiç aşktan bahsetmezlermı~. 
Ne yapsmlu? ömürlerinde duy· 
mamışlar ki! ... 

Bir gün o bahçeye bir tek~ 
girmiş... Görenler: "Kok\L'nl 
olmadığına bakılırsa ya. bir hn
·yaı, ya bir ilahtı,. diyorlar ... 
K!Zlar ona. bakmt!": nnlamrunış
lar ama onda kendilerinin bil -
medikleri, anlan.ndıkları bir sır 
olduğunu anlamışlar. O gün· 
den sonra. bahçelerde do1n.wın· 
ğı bırakıp od:ıln.rmn. kırpanmı , 
düşünm~ğc b~la.m1şlar ... 

Nwıd/M AT ,AJ} 



4 H ~ B E ~ - Akpm Postam 3 A O U S T O S - 19(() 

Hadiselerin 
tefsiri 

(&,,tarafı 1 incide) 
doğrusu lngfltcro, Fransa n Uo. 
landaya ait müstemlekelere doğru· 
4an do,'l'Uya elkoym&k Amerikalı· 
lamı s:ı.rih haklan olmak lizımdı:r· 
Panuncrll.en kongresine l'tlrak e
den Anıerlkalı dc\'letler bu hakla. 
rnıdan istifa.do etmek istemedikle
rini, lıu müs~mlckelcr Uzerlndekl 
JıaldmJyct haklannm bir mcmlc· 
ketten diğer bir memlekete hiçbir 
beh:ınc llc dc\ir \ 'O ft'.rağ eclllcmJ. 
yccc~ini llfın ediyorlar· Bu suretle 
tot:ı.lit.er de\ Jetlere ka~ı fillen: 
"İğneyi iJltldn kendine, sonra. ı;u. 
nJdn:ı h:ıc;kasma sok,, dersini , ·cr
nılş 0103 orlar· 

Fakat bu ınııdalyanm sadrcc bir 
tarafıdır; öbür tarafı çevrilince 
görtilcn manzara ba3kadır: Amcrl· 
k:ı. do\ lcUcrl yeni dünyada. A no

pa devletlerine alt müs~mlekele. 
rln Jdarcslnde J;ılr değişiklik vuku
unu reddediyorlar· }'akat bu mcm· 
ntılyctl o mUstcmlekeler alta.ll5lnln 
mnkadderatlarmı kendileri tayin 
etmelt bususundakl haklarını ltul

Janll<'.a.kl:ı.n %l1Jllanla tahdld edi,.or. 
lnr· Arada geçen mUddet zarfmı!:ı' 
tnU\"Dlikat idare kuracakl:ı.rmı söy
lüyorlı!r· Bu mUddct blttfktciı son· 
ra yerli halkın arzularile bu müı1-
tcmlekelerln Amerikalılara gCçece. 
ğtnl dUşUnerck mahJrane bJr ma
De\ ra çe,irrnl~ oluyorlar· 

Arnerllcalılarm Fransa \'O Holan· 
ilaya nlt müııtcmlckelerc Almanya. 
Ye 1talyanm gelip bir sulh mua.
hedcsJ ile yerlepneslnl önlemek, 
onrl:uı sonra hu müstonlclielerin 
lda~lnl kcndllerlno te\'lrmek itin 
gfüıterdilileri c;u mcharet takdire 

değer dc,-il mi? 
llASAN KUHÇATI 

İngiliz 
bombardımanları 

<Bat tarafı 1 incide) 
larma da bombalar laabet etmiftlr. 
Hamburgda cereyan ııekJz sa.at kesil· 
mlştir. 

füiln limanı hemen hemen tama· 
mile tahrip edllml§Ur. 

ALllAN TAYY AREJ.ERL~lN 
DtlN GECEKi HüCUMLARI 

Londra, 8 (A.A.) - Hava nezareti 
ile azıavatan emniyeti nezareti, dUn 
gece dU~an hava kuvveUerlnin bazı 
faaUyeUerde bulunduğunu haber ver
mekteydiler .• lskoı;ya ııımall ııarklsln· 
de, merkeze yanl M!dhanda lngllte· 
renin cenubu ııarklslne ve Brutol ka· 
nalı mıntakasma bombalar atılmıştır. 

Esaslı hasarat kaydedilmemiştir. 

Yalnız Brlston kanalı mmtaka.smdaki 
§chlrlerden birinde, me11tlln blr ma· 
halle birlmç bomba dilşmıiş, bir mek· 
tebi, bir ldllseyi ve daha birkaç bina· 
yı hanara uğratmı§, birkaç kJşinln de 
01UmUne sebebiyet vermiştir. , 

(Harp harrudUıııa dalr daha evvel 
alnın.n telgraflar dlfer ııutunlarmuz
d:ıdır.) 

Leh profesörü 
(Ca;şUırafı 1 incide) 

üniversitesinde hocalık yapt. 
yordum. Leh h&.rbinde tayyare 
bombnrdımanlarilc rasat aletle· 
rim mahvoldu. Ve ben elimde 
kalan birkaç para ile Polonyayı 
terkcttim. Gökyüzü ile uğraşan, 
oradaki hadiseleri bıkmadan, 
takip eden bir adamın yine 
gökyüzilnden taarruza uğrama
sı ne kadar hazin! 
Şu muhakkaktır ki Avrupa 

artık 'bir ilim kıt.ası olmaktan 
çıkmıştır. Çünkü Avrupa, ilim 
ve fen adamlarının, insanlığın 
rcf ah ve saadetini temin etmek 
için yaptıklanndan bugün gör· 
düğUmüz §Milde istifade cdni. 
yor. 

Milsbct ilim adamları hcrh:ı.L 
de çok miltcessirtlirlcr. 

Ben şu kanaatteyim ki ilimle 
u&'Taşmak istiyenlerin çalışma 
sal\aları Avrupadan başka bir 
yerde, şarkta olmalıdır. 

Şarklıların ilim ve fenden 
onun insani . gayelerine uygun 
istifade edeceklerinden şüphem 
yokt ur. Ben bu fikirdeyim. lşte 
bunun içindir ki bir daha dö:a· 
memck üzere Uzak Şarka gidi
yorum. Onı.da yine gökyüzüle 
yıldızlarla başbaşa kalacağım. 
!nşaallnh ornnm göklerinin sü
kut unu bozacak hadiseler olmaz 
da rah:ıt rahat çalı!Pllak imkii.nr 
DI bulaıbilirim. 
Diğer AUmelere de tavsiye e-

derim; Şarka ielsinler!" : 

1 Macar talepleri 
ve Romanya 

(&§tarafı 1 incide) 
heret ederek işin eylQl ayına ka· 
dar hallini uırarla istemesinin Ro· 
manya.yı mllşkUl biç mevkie dilşiir 
dilğü anlqılmaktadır· Bizzat Tnın.. 
silvanyalı olan mJIU ..köylii partisi
nin reisi Mazılu'nun hariciye nazın 
olma.ııı milli mukavemetin bir rem
zi olarak tel!kkl ediliyor. 

Verilen malumata göre, kral Ka
ro! Transll\'anyadaki mJlliyetper 
ver parti reJai doktor Vajda Voy
vod'dan gelen bir mektupta bUtün 
Traruillvanyanm :Manlu'ya milza • 
heret etUği ve eski parti kavgala· 
rmdan vazgeçtiği bildirilmekte ve 
kralm ancak Maniu'nun tavsiyele
ri veçhilc hareket etmek auretile 
Tran.sllvanyayı hicaptan ve eeref· 
sizlikten esirgeyeblleceğl ilave e • 
dilmektedir. 

I\:ralın hUkfımetln Bt-~esgaden· 
deki müzakereler haltkında.ki iza. 
hatmı dinlemek Uzere çaMJamba 
akşamı içtimaa davet edilen müşa
virlerinin bUyUk hir hoşnutsuzluk 
gfüıterdiklerl bildiriliyor. Bu hava 
içinde Transil\'anyada her tilrlU a
ra?l tadili teşebbüsleri aleyhinde 
birlik hareketi milli bir ehemmi • 
yet iktisap etmektedir· 

Almanya ile yPnl müı.akereler 
icrasını tecrübe edebilecek ve ay
ni zamanda Almanya fikrini dr."'rf"· 
tirmediğt takdirde Rusyanm müza. 
heretini temine tevessill edecek 
bir hUktimetln teşkili imk!nlndan 
da bahsediyor. 

Manlu'nun siya.'Sl programı nu 
suretle hulAsa edilebilir: 

1 - Bir millt birlik hUkümetl • 
nin intihabında tam serbesti· Bo 
mlllt birlik hUkfımetinde memle -
ketin biltiln temayUllerl temsil e· 
dilecektir· Yeni hUkfunet milli köy 
lU partlai iJe liberallerin, demir mu· 
hafızların ve sol cenah.partilerinin 
mUmessillerindcn müteşekkil ola • 
caktır. 

2 - Almıı.nyanm en az daha bir 
ay doğu • cenubunda bir harbe gi
rişmlyeceği ve Bal'tanlard& harbin 
zuhuruna milsaade etm!yeceği mu. 
hakkak olduğundan Maca .. fstckle
rinin kat'l ıekilde reddedilmesi. 

3 - Rusya ile yaklqma. 
4 - İngiltere, Türkiye ve Yugo· 

alavya ile normal milnasebetlerln, 
tekrar tesi.Bi. 
ALMAN GAZETELERİ BOHAN· 
YA.NIX TARZI HAREKETİNDEN 

ME~UN DEGİL! 
Berlin, 2 (A· A·) - o. N. B· a

jansı bildiriyor: 
Berliner Bocnıcnzeitung gazete. 

alnln diplomatik muharriri. bazı 
Romen mahafil ve §ahsiyetlerinin, 
Mırcar - Romen rnüna.sebatrnm 
normalte§Dlesi meselesi hakkmda· 
ki miltalealarmda, "khib bir kah· 
ranıanlık,, mfilahede edilmekte oı· 
duğunu işaret etmektedir· 

'Mezkur muharrir, Tuna havzası 
ile Balkanların yeniden teşkilat -
landınlması hakkmda yapılan son 
müzakerat esnasında, mevcut me • 
selelere dostane bir hava içinde 
devamlı bir sureti hal bulmak için, 
mantığa, hUsnüniyete vo cesareti 
medeniyeye müracaat edilmiş ol
duğunu hatırlatmayı JUzumlu gör • 
mektedlr, muharrir yaznıma §Öyle 
devaın etmektedir: 

"Kc>yfr;~t biltUn aJAkadarlara §a· 
1
' mildir. Harlcl tazyik veya tehditler 
olmakııızm, bunla.mı, itll.Afı azamt 
adaletle temin -etmek için karar • 
lannı tam bir serbeııti ile verme
leri lılzımgelir· Kimsenin, propa . 
ganda maksallarlle mukavemet e
derPk, ktlJÇ eakırtıJnrı çıkarmakta 

ve kahramanane l'"'"'nl:ır kullanan 
beyannameler al '' birbir men
faati yoktur. Bu ı . ·:l tarzı hare • 
ketler, ancak sukutu hayaller tev
llt edebilir. 

Macari!tana, 1918 do kaldıı;m 
yerde duracaksm demek ne kadar 
imkansız olursa, Romanyaya dn 
harbi umumide sevki tali ile ka -
zandığt muazzam ve haksız menfa. 
:ıtler üzerinde dur:nasmı tavsiye 
etmek de o kndar gayri varit bir 
şey olur. Act>lc verilmiş kararlara 
dayanan az'mlerle yola c;ıkarak, i
tilaf ve samimlycıt i:ı1crlni bo:::an· 
lıır, kastı mahsusla hareket cdC'rck 
her şe~1 u1.atanlar da dahil olmak 
üzere, h('rhalde memleketlerine 
hizmet etmiş olmazlnr·,, 

iki kadın haşlandı 
Kuduz hıuıtane.sinde feci bir kaza 

olmuş ve iki .kadın kaynar 1U ve 1.s· 
llmle hqlanarak yanmıı ve ölmUı· 
tUr. 

HAdiae haııtanenln camll§ırhane kıı· 
mmda aıcak IU ve buhar bonıunun 

\•a!fı açık kıılmııaı yUzUnden olm~ 
ve birdenbire fiddeUe flııkıran ııcak 
su Ye buhar orada çaıı,an Nimetullah 
ve Ruhiye adında iki kadmı muhtell.f 
yerlerinden ağır ıurette yakmııtır. 
Feryatlara yetişenler kadmlan derhal 
aıhht imdat otomoblUle Beyoğlu hu· 
tanesine kaldırmı~lıı.rsa da tici kadın 
11ldıklan yanıklardan mUteeaslren 
ölmtl~Jerdlr. HAdlııe hakkında müdde· 
lumumtllk vo zabıta tahkikat yap· 
maktadır. 

Molototun nutkn 
Sovyet İcra Komiserleri Heyeti 

Re.isi Molotofun nutkundan dUn 
kıs.men bahııetmiştik.- Anadolu A· 
jaruıı nutku pa~a parça verdiği L 
çin geri kalan kı.smmı bugtin ve hu. 
. IA!ıatan dercedeblliyoruz. 

Molotof Baltık memleketlerinin 
Sovyetler Birliğine iltihakmdan 
bahsettikten BOnra demiştir ki: 

1RAN ÜZERINDF:N GELEN 
TAYYAREJ,ER 

İran hakkında kayda değPr hiç
bir mUhlm hfldise yoktur. Bunu:ı
la beraber kahulli imkansı7. olan 
bir vakıiyı slikfıtla geçiştirmek 
imkanı Yoktur. Mart ~nunt!a. J;.ı· 
ku ve biraz sonra da B:ıtum bölge· 
!eri İran tarafından gelen ikl ya. 
banc.ı tayyare tarafından ziyaret e
dilmiıııtir. İran hUkfımetl bu iki M
rfüıı-yi inkar P-lmiştlr. F3 ·~~· hu 
vakalar da Tilrkiyc vaka.smda ol
duğu ~ihi, Alman beyaz kitabında· 
ki VC!'il:al:ırla kafi dÇ!r~ede aydm. 
lanmaktndrr. Şuraıııınt kaydetmek 
muvafık olur ki, lıltikşaf ic;in mU
kerrPren yabancı tayyarl'1"'- ~ön
derilm~l komşu memleketlrrle o· 
lan mUnasebctlerlmiz.t iı::kAlden 
bru;ka bir işe yanvamMdt· Ilakfı \.) 
Bntum':ı vımılan ''e arzuya şayan 
olmıyan b•1 tnvvare zlynretlC'rl, bi· 
zl cenup h•ın"tlarımız fü.:rril"'df'l:i 
teyakkuzumu7.u fstfkbalde teşdit 
lüzumuna hUkmettirmiF,tlr. 

J.\l'ONYA 11,E 
IUÜNASEBAT 

Japonyaya gelince, denilebilir ki 
son zamanlarda mUnasebetıerlmJz 
muayyen bir nispet dahilinde nor. 
malleşmeğe doth'u gitmektedir· 

AMRRIKA İLE 
~IVNASEBAT 

Amerika ile olan mUnaııebı>tlerl. 
mlz Uzerinde durmıya.c::ığım. Bu hu
susta iyi bir şey eöylemr1( ml1rı'·On 
değildir· Sovyet1er Birliğinin Bal· 
tıktaki muvaffakıyetinin Amerika· 
da bazı k.inuJelerln hosuna gitmedi. 
ğinJ öi!"rendnc. Fakat hakfkat sr;y. 
lenmek icap edcl't!C b:.ı vıT.iyet bizi 
az alakadar eder. Zira hiz vn7.tfe
mizi bu gnyrimemnun bayların yar 
dnnı olmadan yapıyoruz. Bununla 
beraber Amerika makamlarının 
devlet bankamız tarafmdan ahiren 
Litvanya, 1-etonya va Estı:mya ban· 
kalarmdan satrnaldığı altmlan ni. 
zam.arz bir surette tutma.lan en 
ı,lddetll proteatotanmusa eebeb ol
muştur. Amerika hiikCımeti avnl 
yolu takip eden 1ngtıh: hükfımctine 
bu yolsuz hareketlerin mes'uliyetf 
kendilerino alt olduğunu hatırla -
tım;. 

nt.iNYADA BUGtlNKO YAZİ\"ET 
Bilyilk Alınan muvaffakıyeUcrl ü
zerine Avnıpada vukubulan deği
şiklikler harbin !Urntle ta'lfiyeslne 
imkan verecek mahiyette telakki 
edilemez. 1'fuh'1rip taraflardan H· 
ri, Almanva. askerl muvaff P.ktyet· 
)erinden sonra prk 7.h·ade kU\'"\'et. 
lrnmi", d iğer tara! ise rı;iifr"•P.nis 
bir kül te§kil etmPkten r•'dığı gi
bi, lngiltcro lıarbP. dPvam için 
yeniden büyUk zorl• Mft,.• • '•ftrş:ln

ııırke:ı. harpten çıkan J<'mnsa da 
hcziı~ctinden sonra elim bir buhran 
ı?eçimıekte bulunmıı.,tur. 1'f1Jharip 
taraflardan birinin takvi·ıeqi ve · · 
~er tarafın 1.nyıflaması yalnız Av
nmad:ı değil. avni za-"" ,., dlht. 
\'anın diğer taraflarında da ciddi 
akisler ynpmaktadtr· Fransadan 
b:ıı;ka hezimete uğnyan memle
ketlerin, Ra!çika \°C Hol:ındanm. 
artık evvelki kadar kuvvetle mü
dafaa rdemediklerl bUyük miistrm 
lekeleri mevcuttur. Bunun netice· 
si olarak müstemlekelerln tevzii 
meselesi gittikçe hAd h\r ş,.kil al· 
maktadır. Emperyalist Iııtilıalar u
zak Japonyada clcğil, ayni zaman
da Amerikada da çalışıyor· ÇünkU 
Amerikada emperyalist plı'inlarmı 
"batı yarı küresinin menfaatleri 
endişesi,. pcrdesile gizlemek isti • 
yen amatörler az değildir .. 
Şimdiye kadar knzandtğımı7. mll" 

vaffakıvetlerle iktifa C'lmemcliyiz. 
Sovyetler Birliğine yeni muvaffa. 
kıvetler temin etmek için, Stall
nin {U sözlerini daima hatırlamıı.J;· 
lıih-ıııo: icap cdrr: "Billün milleti. 
mizl nsknf taarnız tehlikesinP 
1rr.n.ıı kovmağn amade olmıuıı, hic; 
bir tesadUfUn ve dış dihımanları -
l"ltrm hlehir manevra!'!ınm bizi ga· 
fil avlamaııı için Beferber halde 
bulundıırmnk lbımdır. 

Hepimiz bu mukadd.~s \'azifeyl 
rl:ıima hatırlndı~ımız tnkclirde, hiç 
bir hlidiııc bl1J hazırlıkl!ız bulmıya. 
cak ve yeniden daha ~erefll mu • 
vaffaktvt'tle>r ka7.anaeaı'!ı7.· .• 

Baygın bulunan bir 
adam yolda öldü 

DUn SUleymanlye camii a.vlul!Unda 
yarı baygın bir halde yatan bir adam 
görUlmU, ,.e derhal ça~rılan ıııhht 

imdat otomobllly!e Cerrahpaşa hasta· 
ne.sine aevkedllmlıUr. Fakat baygm 
ıtdıtm yolda ölmüştür. Bunun üzerine 
cesedi h:ı.stanedrn morga kaldınlmlf 
br. HUviyetl anlaşılamıyan bu ada· 
mm neden öldUgü morg raporile an· 
ıaıılacaktır. 

Belediyenin bir karan 

Köfteci ve 
piyazctlar 
kapatılacak 

Belediye muhtelif ııebeblerden do
layı köftecl ve plykzcı dUkk&nl&n 
hakkında yeni bir karar vermiaUr. 

Şehrimizde her önüne gelen birkaç 
kunıı tedarik etUkten aonra işl lo· 
kantacılığa dökebUmlJ, iki mua lle 
bir aandalye bularak blr plyucı veya 
kö!teci dUkkA.ru veya Ufak bir lokan· 
ta açıverml§Ur. Şehrimizde bu kabil 
lokanta, piyazcı ve köftecllerlu ade· 
dl sa;~llamıyacak kadar çoktur. 

Şehrin turlatlk bakımdan vazlyetlnl 
çlrkinle§tlren, hem de hal}<m mideal· 
n1 bozan ve adedlerl gltUkçe çoğaldığı 
lı;in kontrolunda gtlçlUk çekilen kUçUk 
piyazcı, köfteci ve lokanta adı verilen 
!akat hakikatte lokantaya benzeml· 
yen bu dUkkblarm latanbulun gUzel· 
lifi ve halkm ııhhaU bakımmdan kal· 
dırılmaaı kararlaıımııbr. Bu ameliye· 
ye derhal baııamak birçok gtlçlUkleri 
doğuracağı için evvela. bUyUk cadde· 
lerde, l.flek sokaklarda bulunan piyaz· 
cı, köfteci ve kUçUk lokantaların bu· 
ralardan kaldmlınalarlle tıe ba§lana· 
cak, yeniden bu elna dUkkAnların a· 
çılına.•nna müsaade edllmlyccektir. 

Balattaki cinayet 
(~tarafı 1 incide) 

Arkasından çıkan Cavit Firdevıln 

NimeUn evine gtrdlğlnl g6rmUı, ve a· 
kasmdan eve gfrmlotir. Bu l!ırada Flr
devl! Nimetle bir olarak Cavide çıkış
mağa b&§lamıı artık kendll!lle bera· 
ber ya11ıyamıyacağını ıöylemlotlr. 

Bu sözlere çok kızan Ca vlt hemen 
belindeki bıçağa aarılarak Flrdevıln 

UzPrlne atılmıo ve ıol memesinin altı 
ile omuzundan ve b&§ından tcbllkell 
l!U rette yaralamıştır. 

Firdevsln biranda kımlar lı;lnde ye· 
re yıkıldığını göre Nimet feryada 
ba.§lamı§, takat Cavit bu dcta da o· 
nun Uzerine atılmı~tır. Nimetin bı· 
çağı tutmak iıtlyen parmaklan ke
aildikten ıonra Cavit keakJn bıçağı 
bu kadmm da kollarma \•e arkaaına 
saplo.mıştır. 

Bu suretle Nimet de kanlar lı;lnde 
/'lrdevsln yanma yıktlml§ ve bunu gö· 
ren Cavit de evden fırlayıp kl\Çmıotır. 
Acı çıflıklııra yetişenler iki kadını 
baygm bir halde Balat hastanesine 
kaldırmıolardır. 

Kumbara ikramiyesini 
kazanan kız 

İş bankasının küçük tasaruf 
sahipleri arasında tertip ettiği 
piyangonun son keşidesindc iki 
bin liralık büyük ikramiyeyi ka. 
zamın 728 hesap numaralı 

(Yegane) isimli kız bulunama· 
mıştır. "lş'' bankası ilan ederek 
bu kızı arayacak, şayet 10 sene 
zarfında meydana çıkmazsa. 2 
bin lira ikramiye biriken faiziy
le beraber hazinenin olacaktır. 

Metresini döven 
hamal 

Molotofun nutku 
tahrif edildi 

(Haf t&rarı 1 nclde) 
ha.kkmda Sovyet ıfıruı birliği all 
konseyinin yedinci i!:timamda irat 
edilntl§ olan nutku, TUrkiyeye t.": 
allQk eder k.uıunla.n da dahil ol • 
mak üzere, dllnkU billtenlerimizde 
neşret.mi§ tik· 

Bu son lu.sınt, Sovyet resmi a
janııı TMS tarafından lransrzca o. 
!arak bize gönderilml§ olan metin
den aynen iktibM etmek suretilc 
tekrar aşağıya dercediyonız: 

"Türkiye ile olan mil11aAehetltti· 
mizde esaslı hiçbir tobeddill vukua 
gelmemiştir. Yalnız Alman beyu 
kitabı ile ahiren neşredilmiş olan 
dokUmanlar Tilrkiyede yapılmakla 
olan faaliyetin bazı nevi tezahilra· 
tmı nahoş bir tekilde tenvir et· 
mektedir· Billhare ve Tilrkiyede
ki Fran<m büyillt elçisi Massigli ta. 
rafından verilmiş ola.n izahat do
kUmanlar:ın bu mümeyyiz vasıfları 
itibariyle hiçbir değişiklik hmıule 
getirmemiştir. 

Bu münasebcUe Sovyet hUkrt· 
metinin gayrikabili kabul addetti· 
ği bir vaka dolayl.9ile daha geçen 
nisan bida~!etinde Türkiye nezdin· 
do teşebbüsatta bulunmuş olduğu
muzu , söylemt'k mecburiyetinde. 
Yim· 

Vaka §uydu: 
Geçen nisan zarfında Türk ara

zisinden gelen bir tayyare birçok 
.petrol ta.sfiyehanclerinl muhtevi 
bulunan Batum mmtakMI üzerin· 
do uçmuştu. Türkiye evvela me .. ~· 
leyi kendi arazisi Uzerinden gCıya 
hic;bir tayyarenin dışan çtkmamıv 
olduğu şeklinde göstermiş vo fa· 
kat bilahare bu nevi uçuşlar hak· 
kında ~tikbalde tedbirler alaca. 
ğmı da vaadetntişti. 
Dokümanların Almanyada inil -

şarmdan sonra nasıl bir tayyare· 
nin mevzubalıa olduğu görülmekte 
ve hlnnetlco Türkiye hilkiımeU 
nezdinde yaptığımız teşebbüsün ta· 
mamile muhik olduğu tebarilz et· 
mektedir.,, 

AIMAN A.Jı\NSL'°IN YJ:Rnt<:l 
l\IETl~ 

Diğer taraftan Alnıan resmi a. 
jan~ı olan D. N· B· de B· Moloto
f'un bu nutkunu telgrafla her tara· 
fa yavmış ve fa.kat Tllrklyeyfl ait 
olan 1n!TT'cllart ıtşa~ıdakl rekildo 
dercetnılıjtir: 

"l3undan sonra B. Molotof Sov
yctlcr RirliğWn Türkiye ilo olan 
münascbatından bahsetmiş ve bu 
münas«'betlerin ııon zamanlarda e· 
ll'laslı bir ~urctte tebeddill etmedi
ğini ııöylemiştir. Yalnız ahiren Al. 
man beya7. kitabı ile nPşrcdilmiş o. 
lan dokümanlar bazı Türk ricalini 
gayrimüsait bır §ckilde meydana 
çıkannaktadır. Alman be\•az kita· 
bınm ifşnatı Fransanın A~kara hü· 
yük r>lçiı!i B· Massigli tarafmdan 
yapılan lırwanalla kuvvetten düır 
mcmhıt:r. Bundan t1onra B. Molo -
tor Sovyet hiikfımcliniıı geçen ni. 
san tı ,\il zarfında ;::-nyrika bili kllhıtl 

addetti~i a15a~hda!<i m~v;ad hakkın
da Tiirkiyc hül<iım11tin : n r .. ,.ıırı 
dikkatini cr.lbctmiş olduğunu söv· 
liyerck o lariht~ birçok ecnebi 

Bu sabah ri~iıaşhut mah- tayyarelerin Tiirkived<'n ~r>JmPk 
kemcsindc Halde hamallık eden suretiyle So\'yet hududunu geçtik· 
Bilal Çevik isminde birisi 1 ny ledni \•" B:ıt"-n rrıınt:ı'.c~~ı i°""rin· 
hapis ve .:!70 kuruş mahkeme de uı;ıtııklarını ve Türk Jıtıkümcti
masrafını Vermese mahkum c. nin C\'"\'elcc hadiııe\ İ ink•ır <'imek. 

• dilmiştir. le h::?rabcr Jıilaharr R\'ni hildiselr-
Hadise şöyle olmuştur: rin tekerı·Urüne mani . olmak lizrre 
Halde hamallık yapa.n Bilal irab tdcn trdbirleı i alacnğınn da· 

ir mülcadclid vaitlC'rd<' hııluııduj!w 
""·~vik uzun 7 .. ı.nıandanbcrı· ~clı· 
Y" '" nıı tahattur <'l1irmiı;t i r. r.ugi.in Al· 
r:ı Çelebi adında bir kadınla man hiikiımeti lararınılan nC'şrolu
nikahsız yaşamaktadır. Bundan nan doklimaııl:ır 1>ayesiııd~ hu tny. 
=> gün CV\'cl Bilal beraber ya~a- yarrkrin lıakiktıti hakkıııcl:ı tnm 
dığı kadının evine g'ilmiş ve eş.. bir karar \'ermek kııhlıdir ... 
yalarını topladıktan \'C Zehrayı JIANGl NOKTAl.ARD.\ lı'Af!K 
da dövdükten sonra çıkıp git· \',\R! 
miştir. Şayanı dikkattir ki Tas ajan~ı 

).. ı h tarafından "\'alnız alıir"n 1' 1- .. n 
l un sa Ja saat yedide Bilal b11yaz kitabı. iln n<.>şrcdilmi~ olıın 

Y{'mı.stckı' hamallardan Mustnfa 
~ •• dokümanlar Türkiycde yn.pılrnakta 

Döncrtaşı Zehranın evine harıl'- olan faaliyetin bazı nevi ıc .. ah'l-
maiarma tavassut etmesi jçi~ ra'•nı 118.Jıoş bir ~ekildC' tenvir nt· 
göndermiştir. mektl"dir,. ırııretindc \•erilmiş olan 

Biraz sonra ela Dilal eve git· cü-' .. ·o. N. B· tnrıtfmdım "yaln:z 
mi~. kapısının açıldığını görün- ahiren Alman beyaz kitabı ile 
cc kapıya yüklenerek eve gir. neşredilmiş olan dokümanlar bazı 
miş ve doğru Zebranın odasına Türk ricalini ı;ıı.yrl mfüuılt bir , 0 • 
girmiştir. kilde nıeydnna çıkarmakladır,, §ek· 

linc konularak nPşrr>dilmiştir. 
3 gün evvel yediği dayaktan nı.-;,.p ta•rtan B . .Molııtor "Türk 

hasta olan Zehra yatakta yat· ara7jsinden gelen bi'r ecnebi tay -
maktadır. Bilal içeri girer gir- yare .. den bahsettiği halde o. N. 
mez Zehranm üstüne atılmış ve B· "Tilrkiye·den gelen birçok ~
dövmeğc ba§lanııştır. Mustafa nebi tayyareler., şekJini daha mu
'bir aralık oraya. girmek istemiş. _,_.ar_ık_b_u_ım_u_ş_t_u_r·------
se de Bilal ona dönerek "3 sene· 
lik arkadaşız sen işime kan§
ma" demiştir. 

Neticede Bilal yakalanarak 
cürümümeşhut mahkemesine ve 
rilmiş, duruşma neticesinde sU
çu sabit olduğundan 1 ay hap· 
sine ve 270 kuruş mahkeme 
masrafı ödeıriesine karar veril
miştir. Suçlu hemen tevkif edil. 
mi3tir. 

Cenubi Dobruca 
(Bq tarafı 1 nclde) 

suretle esa.s konferanı zannedfldiflne 
g6re Krojvada. toplanabilecektir. Bu
na ben.ur bir vazife de Macariıtan 
taratmdan eakl nazırlarda.n Bouy
ye tevdi edilecektir. Romanya harl· 
clye nazın yapılacak mnzakeratı ha.
zırlamak vazlfMint UstUne atacaktır 
N&m'l&rdan ruott bu ıı ıctn ~ 
olan doay&l&tı nı.ar edecektir. 

ingiliz 
donanmas 

Akdenizin garP 
kısmında da 

serbestçe 
dolaşıyor 

İtalyan tebliği bit 
İngiliz denizaltı•~ 

batınldığını bildirı'j 
1..nndra, ' (A.A.) - lnıt~ 

rallığmdan tebliğ edilmlotfr:ııl"Pj 
lnglllz donan.muma ın~;, 

''Gladlator,, deniz tayyaresi '.ı::;J 
gtlnll Akdenlzde Savoia S 19 :r._1 
3 İtalyan tayyaresinin yoltıı' ıı&ıi f 
mlıUr. İtalyan tayyaretertnlıl cı' ' 
levler içinde dU§llrtllnıll', iki.il ut , 
Itır 1Uretto hanra 11ğratı1m1f .,;jd/ 
ikinci tayya.rentn Ussüne dône 1ff. 
ne pek ihtimal verilmemf'!lctedlr· ~ 
yarelerlmlzden biri Cıenl.t.e ~ f 
mecbur olmuştur. Zarar gısrıııe 
lan pilot kurtarılmıııtır. ~ "
lTA LYAN BAŞKUMAND/\1i.,,.-

NIN TEBJ.1G1 ) ,I 
ltalyada bir mahal, 2 ra..::; 
ltalyan ordulanrun Si l1 

tebliği: ~ 
Cebelüttanktan gelen '~~rt 1 

saffıharp gemisi ile iki taYY':;ı f. 
misinden ve bir takım Pl3>., 
milerindcn mürekkep olan b[,ıo' 
man deniz filosunu tayyare ~ 
rımız Formenterra-Balear ~ 
cenubunda yakalamışlar· ve l'~ıdlı 
li mukabelesine rağmen ~~ 
man etmişlerdir. Bir çok ctJZ~ 
lann ve bu meyanda bir saffı 1'' 
gemisine büyük çapta bor:tl~,..lı' 
sabet etmiş ve bu harp ger:tl~ 
bir yangın çıkmış olc!:.tğU f11 
kaktır. ~~ 

Tanarclerirnizden hiri .Vgoıil 
dönmemiştir. Gccele)in .~ 
Vh·aldi torpido muhribi lo~ 
nizinin merkezinde Os\•ald_ . f, 
ki lngiliz tahtelbahirlcrı~ 
kalamış torpillcmiş veba .~ 
lardır. 1ngifü tahteı.blJb' 1 
1500 ton hacminde oltıf0 
milimekelik bir top ve S 
kovanını ha.mil · :. . ~ 

Osvaldm 56 kişı<len mur ~ııl 
olan mürettebatından ltıtl} ., 
50 kişiyi kurtarmışlar ,-e ıtt'_ 
almışlardır. Bunların ıt~ V' 
humaı:ıd.an Korvet kııptıı.ıı 
vit Iırazer ''ardır. 

l lepsi de sağ' \'C salimdir. · 
Şimali Afrikada tanareıerı 

Sudanda kain BulaRayı bOıtlrı• 
man etmişlerdir. Kasoala ın;flıı"' 
sında tayyarelerimiz bir zJrdiıı", 
tom?bil miifrezesini bo~~ ı:ı 
ctmış \'C bunlardan sckızıilı tılıl::J 
cyı('ıniş Ye firnr halinde I> ııtd.'~ 
mürettebatını mitralyöz. r,t 
tutmuştur. :t\ HifrezclcriJ'l'llZ ıı<f3 

. lenin '15 kilometre ccnublldıl 
in Deheli işgal C'tmi~ler ,·e rt1 
nın şiddetli bir mukabil tıı3 :J} · 

mı reddc<lerck onu büyük ı,) 
ug~atnu~lardır .. Dü~mao t~:ııı 
len Dircdauayı bombardıı tefi 
mişlerc:e de hiç bir netice r13 mcmiş!crdir. GiO\ ellCl. ~1.,? 
A~marndaki diğer ho.mb=' ıı 
!ar pek aı hac:ara baic; 01f 0 

Bir ltalranla bir yerli td~ı<· 
larclır. Bir çok yaralı ,:ı. ,11 
dü~man tarrareıi a\'cı un ;t 
rimiz tarafından düşiiriiJll'lll 

Romanyad9 

yahudifcr~rı 
vaziyeti rı0 

olacak 1, 
. 1 1 T'L•· 

Riikrc~, 3 (A· A·) - 'I' 
Romen yahudilerinin rrı t;' 

statülerini kal'i !tırcttr 1' ~ 
den tedbirlerin il:in edilJll~ ıı• 
olduğu bildiriliyor· Diin1' lt'~I 
loplant.ısmda yahudi nıell~~uııı' 
akailiyetkr meseleleri gö . .tı 
tii r· )ti .. "" 

7.a~ncdildiğino J;örc. )'tt~ ~ 
mi harpten evvel Jıotll~ il'~ 
yn.hııdiler Romen milliY eJl ;, 
faza edebileceklerdir· JtoOl).,ıı , 
llyctinden mahrum edil~~ 
lerln liberal mesleklere t~ , • 
mıyacak1an zannadilIJlelt ;do ~;t' 
!ar ordudan ~ıkaniarak 0

1
J,l:IY 

avin hizmetlerinde kUl).şJI ~' 
dır· eri ıı .,ıı 

Kc21a yahudl mUe~1 ,-e ,...-_; 
kmda tahdidat konulıJl8'1 .ıı ıııı"'". 
dJlerin mal ve millkU ıçı l>e•1 

vergiler tarhedilmcai dO c 
mektedir. rı'ııl 

Propaganda nezafeti1° )'11~ 
rnüdUrlUğilnde mUstıüıde~~ 
ler bugün yerlerinden çı 
Jardtr. 
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Devlet Şorasının verdıği karar 
- Evet. 
ôrit · spfe'dft Jimh~t't Ug. 

ümıırö!ati:I ı tst ~ itte ~le
ce tesblt cdJIJllittl: Cep zftlflıi'l 
;w MVMfft ~ ~ bat.
cakb· 
Jt'*ıa6<1& LanjMıitlf ne ı:aı 

Uiten- ut f1tn bafbqa <.;al'lfltak 
!atin tatl>lcaü Nlnmiftcİili wna· 
ide UlUt:alift ffldJ!aT Ve fefei'rU&. 

fi mfl.teaimr: .. ~ • .,, lil8bJt - • 
lei'· Ylll\'m btı' !llll'aı. ~
*ıt: fft;i119 aMHlfk MMl 
1'tl8ID- Da- Küıii,.,. MI' .aelltı 

~<İifl !ilıi'~ lt~ı ınukaT
ftr z:imant ~ held&, eli.ti 
~rtMıiifttl. D~ ttpımtıilt 
buH k&r11 da b\r fea1rir buldultr· 

Ktüpler hükmi şahsi-
yeti haiz olaçaklaf- · 

dc\·IC"t ~ıirosıııca tetkik cdilrıı1~ ve 
k!Uplcrin esasen cemiyetıer kanu. 
ııu hükümleri dairesinde hükmi 

.-l.u.bra, 3 - Beden terbiyesi 
UıHnuna göre yeniden kurulan 
•eya bU .kanun hüktımlcrlnc intı
hk eden spor kltiplerinln hlikml 
pbSlyeli heirlJ olup olıbl}·acaklan §ahsiyeti ikt".snp etmiş oJdukları!l-
cihetindo tereddüt edildiğinden dun bc>dcn terbiyesi knnunu ile 
bede!f t~ı'"Jfyesr ıfıH\ınf mUdUrJOtn· bunu knybôtmlycceıtlerttre karnr 
nUn mUrac:ıati fu:erinc keyfiyet vcrilmil}tir· 

A ... ı . L- '- . • )1 • uetızm aKemler.ını. İstanbul boks takımı 
davet 

flfMMI ,uıea1- A~: hazırlanıyor 
f Ağustos 940 Pazar gUnU yapıla· Beden TcrP,lycsi Genel DlrektiSrlil· 

c:aJı olaıi lılhıtbUI Atletl.m blrlt1<1Ulk· ğU tanfından neşre<lllen seneıtk pro· 
lc:ttıl idare etmek için apğıda isim· ıramda Ankara • Jstanbul şehirler:! 
lcri yazılı hal>em nrl•a~ 14,30 
4a l'e--.......... _.__,mda b_.. .. buhm· arnsınd:ı Blri:ıcltcşrin ayı zarfında 

'·1'eık ormttn,.., Y•1·1'u4a ..... -""'Ji"' ....... ..-~ 
ınaı.n rlc• «ı.'11ur. tem11lll Boks maçları yap:lacağ'ı zlk· 

Hant Sttihn tJil &n dlılrika aaha :tedllmelıtedır. 

ha ..... 1 ........ •--e!_.._. ... : ~OM"ır 1"t Acil Olfty, :ıt'Ui1lzan Tekli, Stmlll 
unr. aum ,... """"'il""" TOrıtdotaiı. TeY1'1k Bökey, M1tfahham 

nr ''erdi: Jki alet y~U:, JN• Elmen, HalQk Heklmollu, Sadık, Ra· 
.ri fazla dumaa nefHl"6li, neti tıf', DayonlBLs, J. Bakır, Ali GUmrilk· 
d""" .:,.,._1 CO. Çeruf 13ııtaran, Sadık Ulta"· Ce· 
ucv yepacaktr· 1'ejt1Hifi ,...,... 114 mil \'enç, Ali Besalın, Şlnaal Şahln· 

bt.anbul t.akımmın se<;ırtcıl gayur• 
le .Ajanlık l 7 /3/9t0 tarihine mllladU 

Cumartesi gDnU akpmı Hal Sfrıeıaı&o 

çatı <Jdıjıya blr kilir1t ÇiJidft ltei ba§, ltufahlu:.m. Recep Öğan. Hilmi 
''erdi. Otlar tatırciıld't, mt'r 31tk• Alelı'tdar'; Tasum1 Sldndlrts, Ceıi'lll U
sildi, sonr~ 'brj-bo1dU fe Jlatl hır nnoil'fi, 8ıldı1t Ce)"llnl, ntıek, Carbfıı 

A.Dd06yn, 11'etlıf 'Dt~r. it. Sftfte?'Cl· 

ııttıd& bir mUsabaka tertip etmıııttr. 
ltesnıt mal'.lyetı haiz otan bU :rrraç1ar 
bize yeni elemlUiJatm meydana oııc-

maanuı ııebep tefldl edecefl gibi ı.. 
tanb\ı1 ekibinin kuvveti bakkmda da 

duman etrafa Y*l1'dt· ;u. 
Hans Stiınan g~ dlltMD , .. .....ı.ı....__..__........,...._ .............. 

bir fikir verecektir. 

"Yanaşılmaz" ı göalemeii llO)iiı. 
dU· Oradaki nöbe*1ff 'Vl:tlfetert 
bqmdan aynlmamrltardr, it Mt 
lıie acçmeden beyaa blJllft MI 
.. hidMKp tekrar tMdl. ..... 
11 lilftt i8r0Imüf ve ....,. n
• P'llı: 

''!'Mtta' M,, c1111ht T!1lltfıllh .. ..,__..Jll .... ~o14S 
!ldfdj ~ "" ..... t- fı: 
......... ilt lttett ~ ........ 
-beclec:elderdf· 

Kart Ulten memmmtyetıe 11-
tnı nM, tabi- tıMNa Mtidf, te· 
~--~-..hı· 
~= Beyaz bayrak t1ç aeta daha 
tekillP ~ . '* J'..ı,4,, 
tetraf m wa ~ fladb1!1111ft!. 

Bu, "'bari> flt.ıi edllmtk u.re,, 
temek ti· 
· Baynk tektai' ~ defa teklllrle 
'1ıarb. eciıM,, ........ Nat 

-- Jlalıii J*V- .... ....... 
mtlyordu. Şa halde hai'b henb ilb 
edllınetnlf olmüla beftblr blrbo 
iaat veya blrk~ ıUn ~e SJ&ia 
iauhakkaktl· 

Vı; - tia iflı'etwn 11t miiiMI 
lalla \raı'di. Artık o k6ndl bqma 
~ı· 1aHtı b\llvp anı • 
Spee'ye lid&bülıle Jllbıaaldtet.19 
bllt Mleeatt, filttttt ...... .,. 
ıuea malfptHt kalıtim mumau de 
fttdı. 

dt K Srt ,. 'A 'r 

Bqoilu Hallı Sin.ıftıldl 
...... it w. i - Dlfl 'taftıw. 

tir' ita 1 - RGiıita A~ t--. ·----

Kokulu sfiııiema 

Operai3r ... ._ keblan arumıia ftlm ~emiyor-. 

lJd !a\tlçrell kA!P!, )'er yüdnUD l a:ıe ayni mecmuadan ~ 
tana ve at~e bo&lalduğu b-ı gtııa· Ba fUmln ismi hayatımm fadaa-
lıel"da )"!n1 \'1! yeni olduğu kadar da cfır. nımı c;eViren artistler de ta. 
prip bir Jıetlf yapnuuıar. Bu viçrelldtr· Bat enek rolDntl N 
lavadiai okuduğumuz nıecmuanın Htıbşinft, bnş kadın rolilnU de Ger 
fhtayetine bakılırsa bu keşif bil • da Forer çevl~lerdlr· Fllmln 
&Un dUnyanm alakasını toplam~.·· senaryosunu Egcr hazırlamış "\'9 

BntUD annyur.ı merakını cel- Ugl stndyolannda ~tir. 
'8ttSll rivııyet edilen bu keşfin ye- Film ls\'içrede g5sterllmeden 
ti bh' mum ,•asrtaıı, blr harb &IA.- evvel Nevyorka gönderllecek w 
lı, yahut Alma..'"l orou!unu. lngll. orada gösterilecekmiş. l"'!lmln koku 
tere adalarına götnrc~ek hem h:ı· laıiylc seyln:ilcrl rnhatsız etme -
ftd• uçar. hem den'z :ı\tınd:uı ge· mesi icin !:ıbncler hep gUzel ko· 
ter btt nakli vasıtam e-anmaymız. kularla dolu olarak ham-1~ • 
iıu ~ etıf bit slnctna il'a.drr:r· Ru tır. Af"ık havada çevrilen sahneler 
ti muht,,.ri sesli rn renkli ,.o mU- znmbnk ,.e leyl&k ko1rularile dolu• 
ôe9t!tn ftl'ttıdcn snnra kokulu film dur. Bir kısım ııa.hnelcr de killle. 
icat ~bruş~r· lerin günlük kokularile m~bu mu· 

h'ric;rede bu cin11ten ilk filmin 1 hitinde çevrilmiştir. 1'""tlmi ~vtreıı.· 
cevrilmcsi bitmiş oldUb'llllU da. yi- ter, lllidelerlni eevenlerl de mem ... 

Onun çocuiu 
Yazan: (BırsadıJ Rıdvan Kıpural 

Odadayız; yerli kerevetin (izerin gidecektin!" Kadın: ''Soana 
do kırp111tıdan bir ır.ıinder, yerde diyor . ., Kapmm açılması içia 
pruça)an~ bir keçe, bir tunç su hüviyetini bildiren tatlı ve yu
kabı. bir l!.aç kıcık sandalye .. Sa. mllşak ~t.steu şlındi eser yok. o
lımım bütün dekoru. ne~ yaşında nun ,YC!:'ıne biraz sinirli, biraz 
bir kız, Oç yaşında bir oğlan in- ~rt lm ses: "Sorma!" diyor. 
ce basmalara bilrürunüş yatıyorlar Bır masum:.:u sorgusuna bu gü. 
Çocuklar sanşın, güzel; saçı.an nahkar ya.'~ cevap ırermeğe u.· 
·h~--' k ., . 0 k d h . tanıyor mu. 
ı "uasuua es&imı~ a ar azın Bu gA · 'tı . . •.1t:Cnın uzun saa ermin 
ve nllltevekkll uyuyorlar kı... hesabı sakit g""ilmek isteni · 

Kade · _,. - 1 • edild"kl · ~:ı yor. nn eiln8 t.:»ım ı ·en "Sorma!!!"' 
pek belli. Bıtak altına yatırılan 1\adm hemen arkasından elbi
bir kurbanlık kuru kadar sakin .sesint atıyor. Yatağı yapmakta 
mışıl mışıl. uyuyorlar. olan kıza ve yerde yatan ~ocuk. 

Minderliğin ucwıa ili;:mi~ on lara bakmadan bir eaki entari 
dört )'a~lannda tahmin edilen inci giyiyor. Mir.derde ch!gın dalgın 
gibi kumral bir ktz elindeki siyah düşündükcn ve bir hayli öksür 
bit çorabı yamayor, o kadar dal- dükten sonra dışarı ~. lçe
gm ~ yorgun ki ... Ara sıra derin ri girdiği zaman yatak yapı!. 
derin içini Çf'kiyor. l~ gözlerini mıştır. Bir kü.!.çe gi~i ke.12di.ni 

yatağa atıyor. Şim<!! bütidr ev 
ltaldırdr. O kahve rengi gözler bir halkının tamam olma!:imın \·er 
1ll1la için masumane uyuyan kar difi huzurla biraz rahatlaşmı' 
deeleriniıı öıeriude dolqtı. Tekrar &6dbn ktzcağıa da artık" yat • 
bir iç çekmenin arka9mdan duyu- Jllllbr. , 
lan inleyiı... Bu kadm bir aile oeağmı zev. 

Simdi kalkıyor. Birer melek ka- cine ihanetiyle yıkan ve haya· 
dar temiz ve lekesiz kard~lerine tmr bar? kupan ahllk teılk· 
~ıyor. Bir tekme ile ftstUntl kWııi yılanı' biri. Çocuk:1aımı 
._ oflanı artüyor. Xum kolu Mkıırwz ve yan aç ewJe ~e. 
tu:mda. k&lmıı on.u dfiMlti1or. den; onların yalvan§larmı aırt· 
K0JQ aan saçlanm okıayor ok· lan ılbi dişlerini ve tmıaldannı 
lı&JW... g&ıbıeıet 8U8turan biri ... 

Acaba bu kız dertli mi? Dw- Ç'onkJar bir ~ok geceler kır
rwpnna balahra. cMrii var. pmtı mJnderler tberinde 1lll'J aç 
Cll*fi kardel1eriDden aynlmca Jııliyerek Jıutaıaııdılar. Kf1çl1k.. 
ld )'inan bir saıiıot gibi hemen Jtt biribirini takiben ebedi bir 
tmg su ka.bma yapqıb. Raftan el tarafından bfr kadmm kimi 
alılıtr na. w k....,tf Jradar ta. ellllbadımp :nuırlı fdkatinden 
... ltlr 1ıillQra bir )ldkt.ar W JmriaıııWı. Kada tMmlamı iifulll 
..... Ve suya Bll88DlJŞ olarak anlarmda en bUyük yaralan al· 
1MI on yudum içti. Bardağı e- dı. Elemleri ta.ttr. Fakat zavallı 
1lDılm bıraktığı zaman yer min. a.blalan büsbütün anormal ol4u. 
dertnin bo§ blan kırpmtılarma Yap.yan bir ölti... Genç tariki 
doğru ikl aclmı attı. o aDda b&· 4Unya, hayatın bir allueti oıdu. 
aülan bllldlldU, dermausm bir Aradan bir kaç yıl geçmifti. 
JaaJde ç8Jdlverdl. 'Bu gtyrf ftıti. Ddııci bir dram lıuırlamyordu. 

· Jaıi otunıştaıı çilıilk tahtalar. X&z& ve kader W.nilvi br
daa JWpt!mıı miD4erlik de -- aay ---.. ~ bir f.elL 
ld derin bir .... pmdl4ı... btln p1ı.., teabit edJyor lap 
Odada en mmnJut bir elektrik melikeleri yeni bir ıztın.p ağını 
uıpaltl· )'&DJ10l'. Kızm kanran örtüyordu. Annesinin yı1la.rca 
j&;ler1 elektıife taıalmıe fakat verdiği ge7.ginci terbiyenin insi· 
clvm-1•, ad•nw Prii1or, ~ :rakl 11k•kle tüit, MıMter 
ftl Y&V&I kahve resıgi gözler zayıflatıcı telkinlerin esiri olan 
a.rhıe kirpikleriyle zulmetler aftllı kız, timdi sevda denilen 
llP11 bir Jı&p&k JıapaIYdf. bir serabı içmff bulunuyordu. 
llUen bir vUcudun, bUldllen bir Amıesini bıraktı. Katı . kalpli 

· bilin ci7.dlii sfigWııe IMft ola- bdm kızmm ayrıl11He atladı. 
,.-uz. Catfl aQlk. açı "im* Kız i8temiyerek sOrükleııdtği 
bir geııç kız'kardeşlerinlıı ayak bu milthi§ macerada annesini 
amnda kendini uykuya bıraktı. atiJpde blraktı. Çünkü onun ~· 
AtzrDm kmcJuı JltD'ap lllıl- c:uiu1da. Öyle bir 9QCUk ki fa.. 
Jlleri sızıyor. Batı yub:lmm; zD.t ~llrkileri öldilıillen mer 
ime bir horultu uAkta 'l'oplla. • lramet duygulan kiyotiuJenen, 
-.hı autf pcenln (3') ;ini llltOiı fyi t.ema.ytilleri idam olu
Ylh)'W- ... ak talil ı.ra,. çenilen bir 

Yble UIÜtaD ftlrtWe .. ...ur ... 
bir imik --.. llftl1W& 
BlltlD bmtu evı.t dertD bir 
--bıllk •e karalıla s&nlD.. 
mlı. ... 

Sc*ak kapıu hmb Jmlı V1ll'll" 
içer. S. IUkbüJW .... ml4. 
det ...... etrafma bak -
tıttaa --- tRll ellerial Br 
rfye ..... ---- ,. , •••• 
~= "JUa ol" ..,.,,,,,_ atlı 
ve M llllr-: "Ao ~ 1ııa. 
ııfm J'&Yl'llllll" 
Xm-...:t~lr 

mı. ft bplJI .... 
Bir ka.dm; 01'e bir blm lı:l 

amdeleyor. fteıDnı.Wd derta 
lı&tla.rdan, ~ aJtmt'eM 
al~ derbl Wr ...... 
pençeleri lçlııde otdafa heDI. 
Arkasmda - i1i ipekli VvMe • 
tan bir~ \re l&k nr ... Otilleri 
cak derinlerden bakıyor. Elinde 
tatuğu lamarlan parlak bir 
çantayı aabt pu!!llldm .... 
mda ezip ~. Bapıda 
Wanaa uma p.pınmm tenaıta· 
nadan taean aıtm renkti w aa
dllle edilmi§ ~ gM!tlJal". 

bu kadın otuz ,..ıarm4a ... 
r.lldlyor. Alnında çfqllet ya 
bit kederin. yalıllt mUzmin bJr 
bil ağrıanun ipnı&rldfr. 
Kız kcmU§Uyor: •Anne, lwlıi 

plmf~in. BAdlye teyımıe 

mm etıDell dOtlmdlllı" ve fiD. 
leıin• ta.ı meyn, iıgld, 1'111* 
kokularlle dolu mutfak ve yemet 
6dal&n ahaeleri ilin ._. de 
'18nrtmllDUl18rdtr· 

.. lene aoııra haatahane kö.. 
ııWdlytz; beyaz duvarlar, be· 
,.. ÇU'lll.flar, beyaz karJola
lar, beyaz gfym!f doktorlar, 
•eetamlacılar .. Her tarafta be. 
,.. kefenden renk beNNll bir 
eDlm h&YUI var. Veremlller pa· 
vJııı•nrAa sık ilk öbUren, en 
- Alda tanfmdan t.erbc1ilen, 
-...., atılan ve b1r lçtfmd ı. 
llMtUl tarafmdan bura;va :ratı
.... cımm gocalıı llOll stlnı.rtni 
JlllQQr. 

U-Jd:a ndpduı ...... Btr 
'"'adi ~ GIDel artlt 
~ bere, ufakta erp
"81 nnklmme!er. San JP)dar.:. 
Jlr hlglant lleel w 80lll'& uzun 
bir süktlt. .. 

Bir cıeıaue apilya iudirUL 
yor ... 

Erteai ıun siyahlar giymiş 
bir ak acJı tZM>eklr cenaze a· 
ramsmm arkasından saçlanm 
Jdrzyot. Ymnru1darmı mmum 
tatUtlk dlYIJ'larma. ve fnsam 
cma dofnı gMUren iğri :yollara 
dob'tt sıkıyor. 

Geee; kızın mezarmda.yıs. An
neSl bir yığın kemik baJfncle 
mesarm Ustilnde yatıyor. Dtn4e 
sıkı mkı bir demet gUl tutufor. 
Kum gözyqlan, kesik hıçkırık. 
Jar ... 

Ot.ede turbaiarm senfonlli ve 
bir ldipeğin meflDJl ve acı ulu· 

2DUI-··· 
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Mil " 1 PiyanQonun 
'-' 

Tam biletvetam ikranıiye 
esasına istinat eden 

7 Ağustos 1940 çekilişi 
fkrıımlyo adedi tıuııml)o ~Ukdan lkraıııl~r. tutarı 

Llrn (,im 

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

40 ı. 000 40.000 
200 100 2').000 

2.000 8 16.000 
20.000 3 60.000 . 
20.000 2 40.000 

Bu çekili§te 200.000 numara vardır. Tam 
biletler 2 liraya; yarım biletler 1 liraya sa· 
tılmaktadır. 400.000 liralık satış hasılatı
nın 7o 60 ı (240.000 lira) ikramiye olarak 
dağıblacalCtır. 200.000 biletin 42.247 si ik
ramiye kazanacağından ikramiye isabet 
nisbeti 7o 21,1 dir. Yani 100 bilette 21,1 bi
let mutlaka ikPaın;ye kazanacaktır. 

2 liralık tam biletleı· 40.000 lira, 1 liralık 
biletle.· de 20.000 lira kazanabilirsiniz. On 
biletten mürekkep tam ve yarım karneler
le verdiğiniz paranın dörtte birini mutlaka 
geri alabileceğiniz gibi talihinizi de on bi
letle tecrübe etmek imkanını elde edecek-

M.altepo Aıkerl Jhesl :UıL dmu i· -.. 
Maltepe askcrt llacıılnln rlyaz.lye l!ğret:nenllğl mllnhaldlr. Tııllplerln 

Topkapı harlclndckl ?ıtaltcpe nııkcrt lisesi mUdUrlOğUne mUracaatları. 
(:S06), (67:17), 

,, 

Böbrr:dcrılrn ldr:.ır torha«ın:' kadar ~·otlardaki hast:ılı"ların mikruplarını 
ı..oı..ündrn ~mi1.lemck it-in Hclmoblö lrnllamnu~ 

1 HELMOBLEU 
F3öbrckl"rL'1 c;alı~mak lrndreUnl arttırır. T'a.cıin, erkek idrar corluklannı. 

1.'Ski \'e yeni belsoğuklut;unu, mesane lltlhahınt, be?! ağrııımt, sık tıık idrar 
ho::mnk \'e bozarken yanmak hallcrıni giderir . .Bol idrar temin eder. Mrarda 
lrnmların, mesanede ta~l..ı ın tc,ekktiltine mıuıı olur •• 

t>I Kli .\ T: Hfll .• MOULO ltlrarınızı temizllycrclt ma.vilc~tirlr. 
Sılıhat \'cka.ıetl.nln rulıeatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

•\' -, ' • - ., • • e ' ,• 

l ıstanbul Komutanlığ ı Satınalma Komısyonundan 1 
Komutanlllt amb:ıı, için ti·S·940 '°Unu saat ll de pazarlıkla. 1600 tane 

tevhit semert satın nhnscaktır. !>1u'.:ıammcn bedeli 48000 liradır. Şartnamesl 
her;Un korol,.yonda görUlebUlr. 1steklllerln bcJll gün \·e ıaatte ;>1lzdc on be~ 
teminatlarlle birlikle Fındıklıda koıuutanhk ısatınalma komiııyonuna gelaıe· 
lcrl. ( 66~9 ı 

1 
lstanbul Levazım Aımrliğinden verilen harici 

askeri kıtaatl i lAn ları , _____ , 
1,260,000 kilo sı,ır etinin bazı ııartalarma tekil! edllen fiyat pahalı gô· 

rülmU11 ve bazı par<;alarma da talip çıkmadığından pazarlığı l3·H·l:i/8/9{0 

~l'l!B~~~Mlll!mil&!!!lll!nxıD!!!!tii~ .. llılltl~ 

• Yarınki PAZAR günü 
BÜYÜKDERE BEYA! PARK'ta 

~UYDU SAFiYE 
arka©IaşDaru 

$ARiF k*Mi1 6 9M 
ı ve 
"* 

ı;'Unlert aaat ıı den 15 ~e kadardır. Beher parçanın muvakkat teminatı 3876 ı :-=:======~ 
ve ::?SSO liradır. Şartnameleri koınl:ı)'onda görülllr. lııteklllcrln Vizede a3kerl ,: 
ııatmalma komisyonuna gelmeleri. (466) (66:.!8) 

• •• 
1~6.000 kilo :ıığır eti kapalı zart:a ek:siltmeye konmU§tur. 1.hale.st ~-8·941) 

salı günU saat 10 da Jspartnda tlimen aatmalma ko~yonunda yapılacaktrr. 
Tahmin bedeli 26.ô20 lira Uk teminatı 1959 liradır. lııteklllerin kanunt vesi· 
kalarllc tck.lit mektupıa.rmı sıuıt 9 a kadar komlııyona vermelcri.(380) (632:;,) 

•• • 
6:.iOO çUt !oUn .kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. lıluh&nımen bedeli 

H.200 lira ilk ,tcmJnatı 33l:S liradır. ihalesi 5·8-~0 pazarteal günU nat 13 
te Sıvasta askeri aatınalnıa komJsyonunda yapılacaktır. Şartname ve nUmu· 
neııl bcrgUn komlııyonda görUIUr. tııteklllerln belll g(ln ve 1raatten bir aaat 
cv\'el!ne kadar kanunı vcslkalarile tekli! mektuplarını komlayon& vermel•· 
r1. (389) (6336) • 

• ııı . 

72.000 kilo sığır eti kapalı zarfla ek&iltmeye konmU§tur. 1haleııi 1'·8·9'° 
gilnU aaat 15 te lzınitte tUme.n satınalma komisyonunda. yapılacakbr. Tah· 
min bedeli !?!?.320 lira Uk teminatı 16i4' lira.dır. Iateklllcrln belli gün , .• .ııa· 
atten bir saat evveline kadar kanunı vesaik ve tekllf mektuplarmı koınhıyo· 
na vermeleri. Şartnamesl Ankara vo lstnnbul Lv. tmlrtikler1 .atm:ı.lma ko
misyonunda törWUr. (467) (6673> . ~ . 

90.000 kilo sığl1' etl pazarlıkla :ııatın. almaca.ktrr. Tahmin bede11 24.300 
llra ilk tenılnatı 1822 lira 30 kuruştur. lhalesl 20·8·940 ıalı '11nU saat 11 de· 
Çanakkaledc askcrt sııtınalma. komisyonunda yapılacaktır, (469) (6675), 

•• • 
~0.000 kilo koyun eti kapalı zarfla ekıılltmeye konmUJtur. 19·81>40 pazar 

tc.sl gUnU aaat 16 da Çorluda Kor aatmalma kom!Jıyoounda yapılacaktır. 

Talımln bedeli 26.00Q lira iUt teınlnatx ltl~P lf,radır'. Evaat ve oartnamc An· 
kara, lstanbul Lo,•. 1.ınlrllklerl ve Çorluda. Kor ııatmalm& konmyonunda gö· 
rUlilr. leteklllertıi kn.nun1 veıı1kalarilo tekllt mektuplarını lliale ıa.atfndcn 'liir 
saat evvel komisyona vermeler!. (4S0) (ti680). 

.y, • 'Fo 

T. iş Bankası 
1\ .. MO • . '2 .. :t:iU .. 

1940 Küçük Caı:i 40 100 .. 
7~ .. ~o .. 

Hesaplar 
210 2:-. • 

i kramiye Planı 

r---------J!El!!M --, 
Türkiye Cumhuriyeti 

40.800 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtuı:. Tahmin bede· 
11 4.6.920 lira. illt teminatı 3:519 liradır. Eksiltmeye gireceklerin kanwı.1 ~esalk 
ve tcminatlarlle teldi! mektuplamu ihale saatinden blr saat C\"'\"el Manmd:ı 
tUmen aatmalma komiııyoauna. vcrnıelerl. lhaleıl 20·8·1HO .alı ;fuıll ıaat 11 
do, yapılacaktır. (i79) (6685) 

Kütahya Top Alayı Satınalma Komisyonundan 
llan 

~llda:: ı;ulh ıualıl•emrlccl L>:ı:ıklı· p·•••••-....
tlpliğlndcn: 

Ahmet. o~lu .Abdullah, Annstne, 

Ziraa t Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Sube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8 ,8 O O Lira 
ikramiye Veri.yor 

Ziraat Banl:asındn kumbaralı ve ihbarsız truıarrut hesaplarında en az 
50 lirası bulunanlara scıicde 4 defa çekilecek kur'a ilo n~agıdı:ıld 

plO.na ı;'öro ikramiye dağıtılacaktır. 

41) 
100 
ı::o 

lCiO 

Adet l.000 IJnılık 4.000 

.. .. .. 
" .. 

MO 2.000 
2:10 .. • l.000 
100 4.000 
50 
41) 

~o 

r..oon 
4.800 
8.200 

I.lrn 

" 
.. .. .. 

DlKKAT· Hes:ıplannclakl pııralar bir 8ene içinde 5"1 llraclan a;~~· 
du§lnlyenlere ikramiye çıktığı takdirde <;O 20 fazlaslyle vcrılccckllr. 

Kur'alıır senede ~ defa: ı Eylt11, ı Birinclkı\nun, ı ~.:art ,.e l Hıı:r;lr:ı.n 

tarihlerinde cekllecektlr. 

Kapalı ~t wıullle mevzuatı (yırtık ve yama.su: çuval) 37:S ton arpa .ııa.· 
tm alınacaktır. Muhammen bedeli l8i:SO lira muvakkat teminat akçesl{l406) 
lira (2:S) kuru§tur. İhale 20 ağustos 940 ııah silnU saat 16 da ırntabya Top 
alayı satmalma. komisyonunda yapılacağından tekli! me.ktuplannı ihaleden 
btr saat evvele kadar mcz)d)r komisyonda bulundurma1an lAzımdır. E\'!at 
\'C şeraiti öğrenmek :lııtiyenlcrin komisyona mUraeaatıarı. TalJplerin kanunun 
cmrctutl vcııalkl hamll bulunmaları. (6684) 

istanbul Beledlyesı 
tıanıarı 

1 Yıldız birinci yatı o!iulunun yıllılt l!ltiyacr için 
lG.000 adet yumurt.ı. 

:ırotör!U Yes:ı.ltın tamirinde J>ullıınılm:ı.l• Uzcre alı· 
nacak 22 kruenı sar:ı.clye malzemesi · 

Ccrrahp:ış:ı hastnne!i i!:ln ıılıı:aca k b!r adet 
(lnductothcrm) cıhnzı 

Eo~:ızlçlndc ı:mlrgtı.n ntalıallc ve caddesinde 
3G ~S num:ırıılı ıı.ı binanın yıl;ını işi 

I::ıkırköy itfr.l:,·e ;;arajınm tamiri !ı;lı:; alınacak 

ln_aat malzemesi 
Balmköy K. \'C r;.ş. mUdilrlllğli bln:ı.smdakl su 

motürti tulumbaı:ıaın dc~i,:ıtırilnıcsl işi 

Sinlsincl• ve sUrCc mUcııdelcslnde kullanılmak 

nk tahmin 
teminatı bedeli 

2i.OO 320.00 

101.::s l3Ci0.40 

73.50 oso.oo 

5:?.50 700.00 

43.65 552.00 

50.37 671.CO 

üzere nlınnc:ı.lr :;.ı ton mazot 26i.30 ~S6i.OO 
Tnhmlu bedelleri ile llk teminat mil.tıırları yukarda y:ızılı i~lcr ayrı ay· 

rı ac~ıl;: el>siltmcyc lrnnulmuştur. Şnrtnamcl:ır zabıt ve muamelO.t mUdUrlU· 
~· ğil kaleminde görlllcccl;tlr. ihale .14·8 910 ı;;ar~amba S"ilnU saat H te daimi 

encümende yapılacal;t.ır. Taliplerin llJ;: teminat makbuz veya mektupl:ırt ve 
bina. bedmlndcn ;;ayn J-ler için :J•O yrlrna nit ticaret Od~ı vcııU:l\Jarile !balo 
ı;ilnU muayyen ~~:ıtte claiınl encümcnae bulunmalan. (6692ı 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emniyet sanı:lı~·ı borç'ııla.-ınJ:ın ulJ A~ııc \'edat ve Hafize Behice va· 

ri3l~ı ine il.:.n yoluyla COn tebll!: 
~urlderinl..?., Samime P~rihan \'C M:ıhmet Akil Ye .Mehruet HalıC Ye 

Turh&n Fa::ıı ve Resmiye Suzan llc yckdl~crine mUtesclsll kefil \'C mUştcrclt 
borçlu olarak iSli he3:ıp Xo. aile r:ı.ndı~ımızdnn aldıkları 2iG liraya knr§ı 
1lsklld3.rd:ı Bulgurluclıı Rul~urlıı ııota~ır.d:ı cs::ı ;2 yeni 106 No. lı C\'I birin· 
el derecede ipotcl; etnıl§lHdi. Vaadcsm:lc vcrilmcülğindcn 19·7·9:l8 tarlhlndo 
faiz ve koml.!lyo:ı ve dlğer masraflarla beraber borç miktarı (336) llrsı. (61) 
kurur:ı \'aı-mıçlır. Bu sebcblc \'O 3:.!02 No. lı ı.a.ııun mucibince yapılan takip 
ve nc;ıY. crttnmn ncticesinılc nıez:,ur ,ayrlmcnkul 3i'1i liraya talibine nr.ı· 

val;k:.~~:t ih~lo edUml~tlr. 

1:-l·a ::.1n l"rJılndcn ltlba:cn b.r ay lt ne!" 93c;ıııw• hesap numarasılc 
::arC:ıJıır.u.:ı ma.e..::.ı.tl:ı borcu üu .. rrc-ııg-lr.iz tal:dlrdo kati ihale !;aran veril· 

ı•;;ı-•••••••••••••••mwa••mlil'MLB~:W:•lı'•Wm-rıımıl • mc1
: ln:er~ ılny::.uııı lcı·a :ı tı.k; ... ,ıı~.nc roo..JrnJcceğl son lhbarunm" mnka· 

r.1r.ıı. ~.d.ıuı ol:n:ık i.r r" il.Ar. o' .. tt1'•r. \GeSi ı 

Kadlnopoll, Elplnlklnln ~aylan mata· 
a:ırrıf olthıklnrı Orta.köyde Uercboyu 
caddes1ndc csld 28·30 yeni 26 N.o. l• 
kAgir h:ı.nenln tıı.mamt açılt arttırma· 
ya çıkarılmış olup 5·S 9t0 tarlhindı> 

§&rtnamesl dl\'anbancyc talik cclllcreJt 
fi 9·9·10 tarihine mlls:ı.diC perşembe ı;ll 

n U .ııan t ( H ten 16 ) ya ita dar dalı·c 
rnlzdo satılacaktır. ArttırmayB işti· 

rak için yUzd~ yedlbuçuk teminat ak 
çuı nJmır, l!ınle pulları ve belediye 
resmi tapu ferağ Iıarcı \"C 20 senelik 

evkaf taviz bedeli ıııftşlcriye alt olup 
satış peşin pııra Uc yapılacaktır. Art· 
tınnıı bedeli nıuııamnıc.n kıymetin 

yUzdc yetmiş bc~lnl buldU.";"U takdirde 
llıalcsl yapılacıı.k alcsl halde en son 
arttıramn ttıahhUdU baltl kalma!• Uzc 
re arttırma on be~ @n daha temdit 
edilerclr 20·0·040 tnrllılne müsndi( 
cuma gUnU aynı .saııttc en son arttı 
rana lhnlc edilecektir. 

Muhammen luynıetı : ( 1500) füıı· 

dır. 

Evsafı: Zemin katı çini bir koridor 
üzerinde bir oda, bir he!Cı, bir mel'dı 
ven allı \'C ltömUrıuıc, buradan camc· 
kfuıla bülllomilıı zemini kırmızı çın! ve 
maltız ocağ'ı sabit çimento ç::ı.maşır 

tcknc:,ınl mclıtc\'l bir mutfak ve lıa 

rlclııdc uzcrl voıto pÔtreııı cephesi n· 
çılt ve blı· kuyusu olup arlmsın<la untı 
çest vnrdır. 

ı inci lrn t: Eir sofa üzerinde zemini 
kırmı;ıı ç:lnı \'C etrafı demir pamıak· 

1 lık!I taraçası olan bir oda ile dııo-er 
1 o 

iki oda bir lıeıtı. 

2 net kat: CamckA.nlı bir sora tize 
rinde Uç oda bir hclA ve sofada iki 
yU!iti vardır. 

3 Uncu kat: Bir kUçUlc sola. Uzerin· 
de bir ocla ve bir maltız ocaktı mut!nk 
haline konulan bir odııdnn ibaretUr. 
Elelttrik ve tcrkos tcslsatı mevcuttur. 
200t No. lı icra 'kanununun 1!?6 ınot 
maddesine tevfiJ<an ipotek sahibi ala· 
cnklılaıfa diğer alti.kad:ırların ve lrti· 
t'nk hakkı Eahıplcrinln dalıl gayrlıııcn· 
kul Uzcrindckl haklannı \"e buımslle 
faiz \'e mıı:ırafa clıılr olan iddialarını 
C\•rakı mU.sbltelerlle yirmi gUn iı;inde 
d:ılremlzc bildirmeleri lltzmıuır. Aksi 
halde hakları tapu siclllilcı snblt ol· 
tıı<Vlıkça s:ıtı· bedelinin payla;,rııasnı· 


