
SON HA .VA D 
. 
1 SLRE 

KUQUS 

7 ,'\Ct=STOS - 1940 ÇARŞAMBA 

~ 
tfoıı· -= 
~ Sene: 9 - SAYI: 3048 iLAN f:)l.ERI ·Tel. 20335 

ı'-........... ' 1 ~ • ""'·---·-··--·· 
1 erıkanın BeJ,.ika 
1 •er · ;'S' 

1 
ırı beyanatta 

· 19 bulundu 

!"'. eıçika 
1 ihaYet iki buçuk ay 
! l• sonra 

j ''1Üthiş bir 
lqÇhğa giriftar 

Parti Grubu ıoolandı 
Tlrk • Al••• ticaret . anlaşması 

bugla Mecliste mlzakere edilecek 
s . 

:············ ........................... ' '''''1 . . . . 
j Milll Şef ! 
! Dün Başvekil ve j 
! Vekillerı i 
1 kabul elti 1 Hariciye ve iktisat . . 

olacak 
; ll'ıe~Şgal edilmiş 

encümenleri anlaşmayı 
kabul ettiler 

• .\nkara, 7 - Dlln lstanbuldan trh." 
rımızc dönen Miltl Şc! lsmct hıönU 
akşam Meclis re1ııl AbdUıh:ılilt Rendi\ 
ıle Baş\'ekll Doktor Rcfılt Snyd:ıın ve 
Ankarnda bulunan ''eklll<'rr kôşldc· 
l'fndc kabul ctmtglcr ,.e yemeğe alı· 

ı:oymuşı:ırdır. i .\illt lehet stoklarile 
i anlar ordularım 
i ~ besiiyor 
1 ransada Salgın 

Maliye, Dahiliye, Naha ve Maarif 
Vekilleri bu sabah Ankaraya va~dılar 

~111.1.l ı;;t:Fll'" K.u::;;ıı.ANl\IALAHI 

- A11l111n,, 6 (A.A.) - J:d lcunıhtır 
!şnıcl 1nônli rdakntlcrinde Bnşvckll 
doktor Refık Snydnm olduğu halde 
bugUn saat l0,30 da hususi trenle An 
kJırnya gelmiş ve ı;arda başta B.M. 
ı Icc)ısi rl'isl Abtllllhallk nenda olmnl• 
liZerc gencllmrmoy ba.§kanı Mııre;ıol 

Fe~I Çalcmnk, ,."1.itl~r. C.H. partisi 
'gcnf'I sckrcterı l•"ıkrı Tl.lzt'r, 'e, parti 
lı.lnre hey<.'tl erl,~nı, mebuslar, genel· 
ktırmay '"" mılll mıld:ıfaa vek&.tcti er· 
k~nı ile dığer vekAletlcr mUs!edar \O 

umwn mlltltirk'rl, Ankarn. \'alı ı.·c be· 
led~yc reisi, merkez kumandanı. cm· 
niyet mUduru tarafından knrşılanmw 

ı\nkıı:-:ı, i - Cumhunyct I' 
Partisi Meclis grupu toplanmaktn-hasıai ıklar 

tehllkesı 
.~~~ gösterdi i --··-····--_1~::::•·• ·~ııma ... , .... 
Jil.~1 b"İ 7 ( A.A.) - Röyler 

' dır· Öğleden sonra ta:' on be"t~ 
Diiyük Millet Mer'l · top1anncak 
ve ruznamesinde mevcut madd..:!e. 
ri müzakere edecektir· 

Şark hududunu 
ingiliz kuvvetleri 
müdafaa edecek 

MISIRDA 
yakın bir 
taarruz 

J .\.ıneli~ diriyor: 

1 r:ıhıı C: anın Cclçika sefiri B. 

1'11tısııı Udatıy, bir mn tbuat top
,. a~ı~elj~~ Ilelçikanm iktişadi 
;illlu Sö 'ın pek knranhk oldu-
1a.ıı. ~'i e~iştir. Sefire naza· 
ııı~J'it ~~n ıstihlaki pek ziyade 
~eıc .1lrnlş bulunan yiyecek 
kılarrı. belki sekiz ila on haf

h:.·. lıu c~. ('d<'bilccck vaziyette· 
."'ltt J'~Uddetten sonra yeni it

U ~ılaınadığı takdirde ''n· e ltııtsı ... 1· 1 
Cııcıa <.Uır. 

taltıa hy, hnkıknl üğrcnildi
n, teslim olmağa karar 8 <De,amı ı dnl'üılc) 

Ulgar - Ron1en 
-u konferansı 

ıakere hazırlıkları 
D ilerledi 
()•tor Klodiyos 
dcı Bükreşe 
~gelecek 

\'~ . lllo-a . 
~ı~ttt r gazctelerı 

ingiliz 
Somalisinde 

HARP 
Kuvvetli heciP. 

alayları 

n1üdafaaya hazır 
1100 metreden fazla 

dağlar ltalyan 
taarruzunu imkansız 

lnhyor 

1.or.drn, i (. · : ) - Lc"dra a..s
kcri mnhfellcri, Kah:rcde n<:>şrccli· 
len \'e İngiliz Somalisinin ltalyı:n 

kıtaatı t.mıfınclan istlliı..sma haşin· 
dığını bildir<'ıt tC'bliğ hakkın•ln t"f. 
siratta bulunnrak istilaya mukn\"l'· 
met eden fnnfüz kıtnatının İYİ tn- ı 
Um rönnüı; mU!~cmmC'I nskC'rler -
d€'n mür<'k!;:0p ht>c'n nlayl.,rmd:ın 
-:ı:.ıteşcltk.l clduğunu ' .. ·ırh·o· ·-

ll'ransu: GP.ncl Kurmaymm yeni 
ba~tan kurulmasını emreden 

Ven;ıınd 

Fransız Genel 
kurmayı 

General V eygandın 
emri le 

Veni baştan 

bekleniyor 
l.ondra, i U· A·) - Mısırd:rki 

İngiliz kuvvetleri, bu memfokcti 
muhtemel bir düşman istiliuımn 
'rnrııı korumak iı;:in icap eden tcd· 
birleri almıştır. 

Sovyet Rusya ve 
Amerika 

ticaret muahedes~ 
Bir sene daha 

uzatıldı 
lılosl~ova, 1 ( A.A.) - D.N.B. 

Ajansı bidiriyor: 
fft en nikbin ise de 

l>'ılL "-~arlar değil B•ı rrah[l'llnr h'lrekı"ıhn "l't" ·-:-:~ 
""'' 7 hl ~C'klmi nlnen-;ı fi!trin•'nrlirlcr· 

kuruluyor 
Vcııcvrc, 7 ( A.A.) - TT.od. 

N.B. - Lc'cclaireıcr de Nice ga· 
:.ı:ctcsi general Veygand'ın gc;nc
ral Gcrodiası milli müdafaa ge
nel kurmayını yeniden tanzime 
memur ettiğin yazmaktadır. 

1937 senesindcnberi Sovyet 
Rusya ile Birlc§ik Amerika ara
sında meri bulunan ticaret mu
ahedesi. harici ticaret komiser! 
B. Mikoyan ile Birleşik Ameri
ka maslahatgüzarı B. Thurston 
arasında teati edilen bir nota i· I 
le, dün temdit edilmiı2 bulun· 

~11 hıı'lir· ~.\. .\.) - D· N· D Bt'rbrr:ı llmnnı ile ltah·nnhr arı:· 
b 1lor· ı d f • Uk t buk· · smda 1100 metre> en ::ı.z.a :.· _ • 
~ t(! ba 1urnctile ihzari mü::n- 5?:.lik~c dağlar mevcuttur ve bu 

1-.tacı ş anıııı olan r.omnnya· dai:lar UzC'rindo yalnız dr,·elerin 
~ ~U~r('~<'firi n. Cadera, sah gel'm"Sinc imkun \'erC'n izlı-r mcv-
~i i l>ob SC'lmiştir. cuttur. Buna binaen maklnnlı kıta· GENERAL 1/Uf\'TZINGER 

VIŞIYE GELDi ıı e •i l;;rucrnın iadesi, nhnli 
1 

at kullanılmaııı pek az mümkün 
ıı fi baııi ın l'ri \"(' tali bazı ml'. gözükmektedir· l'i~i, 7 ( A.A.) - Havas bil . 

diriyor: 

maktadır. 
Mezkur muahede bir sene için 

temdit edilip, Birleşik Amcrikn· 
dan 40 milyon dolarlık mal alın· 
masını derpiş eylemektedir. 

\ll~ar . aksadilc toplannc::ı.k 
<:ornen konferansı i-

~ e, a.rnı 4 ün<'llılC') 

~ ~l'tN 
lltı MAKAS YAN 

'ı.. haı.1ı~ 1 -.. ı._~ Ş\orı • gıtı .s~i daima 
ı, -.. ıı. ~ l't·ı.. r 
ll l'tfıı 03011 t' .,ra ın kulaL;ın<lıı 

tıııı ~t:ı.ır._ osta "nzetc i dün _..,._ Ilı ""'"an) ~ · ' 
~ıı ''re Y" adıncla birini 
~ llıa 11U~urnıu'~ks .. kıi:;indc hir bl-

111 ıı~ '· s \e b t )a~ O\atıncıa .u z.a ı bina. 
~~~ıı l' l:ı.t:ı.l'ıtl 

1
1tI hır s:mt ziııl'I 

'' 'liııh l'l~r:ır '. •Urtnnnıstı. 
'llh• "'I • •1Ia1· ... d .... ıı l'ıı"1h·t· •--;;\ :ın ndındnn 

~tıı ti@ l;lbı (• n - "" •. ~ - • nı](·n 
tıııı. bıı 1ı · "'0 n l>o t 't "1: l> :ı, aılbi " n ~nzrfl'-;in 
~'>tıt lı.ı.at ı al rnıarıııa gP-
~ )l'ıl.ltcırt1ilrii 
~~ -~:rıj) ı:ılı1ı'\ b:ı;\ ıltnınk, lo 
\.~~•tınan• r nıaıı süıılıc yok 

~j'llı,l .... .n ~·nnınuıı dalın 
11..~'~)u et hıı 
.;;"il •• J~ lo s:ı.ıı!ia":'\'On "aHctini 
""'" • 4'ıı • "''il .,_. 1 t .... .. ~ıa~ı, ~ltııtıuın•• ~ ıı a raııonm. 
''""'lele r : ll "Tcccnniin 
>""'ııı •t ! . ,. 
._., ttj lı •. llı,\r ll'fı." 

tıııı "- Uluıı 'lıtr ır eden lıaJ ır 
~ ... D-:.?'hli~j 1 ır ~nın, "Makas

'""· l"•· l'f ırc ın"t h 1 t"kat ! u ,. am· 

l\"ot: Somali mm takasındaki har
be dnir diğer haberler 3 ilncü say 
fıtmızdadır· 

.Mütareke komisyonunda Fran
(Dev:ımı 4 üncüde) 

Fatlbte kanlı bir llAdlse 
iki liraya bir kızı nikahlayıp 
hemen güvey girmek istedi ! 

Kızının ve karısının da bu tsklife razı olduklarını gören baba 
bıçağı çekince üstlerine saldırdı, kansını ağır y_araladı 

DUn .. rrr Fat htc ,.. · ·~ r•~ i· ı nasim hazırlıklı gelen bu mısa· diye ayak d.rm""'e ba ı, mı"t:r 
d • ' . ' 1 rasında [İrini iyi karşılamrn ve karısı Ay- Fakat P.asim bunlara kıı.nıış ',. 

rC'sc c .oturan çıngcne er .a ; " - şe. kızı Güllü ile beraber oturup sarhoşluğunun d:ı tesirile b•ı;:ağını 
kanlı bır kavgn olmuş, bır <: n..,c içmcğe baıslamışlardır· çeker<'k, karısı, l:ızı \'e müsta::· 
nl"! karısmı aı:;ır yaralamı"tır- b:ıl damadının üzerine saldırmıştır. 

Vakn şöyle olmuı;tur: Alem neı;e içinde d~,·am rdcr. YıH·arla Giıllü karınıı:. fnlr:at Ra· 
ken Ya.Jjar birdenbire P.nsime: sim karısı A) şeyi ele ;;ec;.r<'rek L 

nu mcdı C'scde oturan ''l' ı:;"pet. 
c;ıliklc -r-c;inC'n Rasimin, Güllü a· 
dında kocnsındnn kaçmış genç ' ·
kızı \'ardır· Yaşar adında bir r·:-
"f'ıte gtnci de Güllüye • • ~ 

\'C dün gece çarşıdan iki c:isc rn. 
· k r uz alarak Rasimin 

"- S3na iki lira Yerr,·im de kı· ki ycrındcn agır surette yarala 
zını bann nikahla! Bendf'n iyi ko- mıı;tır· 
ca bulamuın! <l<.'mlş ,.e hemen ev· Niha~ et YPtışr-n!"r A~ Fr\ i r.a"i· 
lenmcnin o gece ynpılmMını iste· mın elinden gü"'ükle kurtarmış. 
miştir· flasimin karısı Ay .. c ele yr. lardır. ı\y~f' IfaııPki h'lstnnesine 
ı;arın tarafın1 tut.mm:, Güllü de nğ. kalciırılmııı. Ra"im dr> bu saba'~ 
lama~a başlıyarak: mqddciumur.1i:i.,c tMlim olunmt·r· 

Meclis Hari6) C' ı:nrti ı k ~ 
Alman tıcari mübadelclcrint' dair 
hususi nnla!jmn ile tediye ıınlaş -
masının tasdikı hohkındaki knnun 
layih3sını müza'krre <'dC'rc>k ta fr1 
ctmi. tir- Lliyihn nyni şekilde ikt;: 
sat encümeninde de kabul edilmi11· 
tlr· Bugünkü mcq_li!'I toplnnı· ... ın<.l.:ı 
mürtact'liyetk ;:ori.i-.lill'l'Cktir. 

Dnhiliycı, :Nnfia ve Maaıif \"('
killeri dün akşam l9 30 tr<'rilc An. 
kar:ıya hıırrkct c-lmiıılerdir. Mali.ye 
Vekili dr. dün öğle tre>nile Anka -
rnya gitmiştir· Jfüçok m bmılr.n
mız da Meclis topl:ıntısı r-ı: •as('. 
betile Ankarnya dönmC'kte olduk· 
larındnn d:.:.n nkşam Aı":ı~:l\'a iki 
tren kalclırılmıstır. 

l'ıfnarü Vekili hareketinden ev
V<'I gnzetocilcre dr mic;tir 1 i: 

"-Bugün 1.-iill'burc-:>- ~rtamcl:. 
tcbini ziyaret ettim- Köylüler mt>k· 
tehi biiyütmrk için in&nata bnşla
mışlnrdır. KC'pir köy cns'ilüsünli 
dcı zb aret ettim- Eğitmen kurs::ı. 
ı ını gordüm TcU:ikl"ı : ... ~, l m~m· 

nunum •. 
H.\ nıcın~ Yt~Kıı.t 

nO~ü\'OR 

lzmirde bulunan Hariciy<' Veki
li Şükrii SaraçoE;lunun da cumartc. 
si Ankara)'B. dönmesi muhtemc!C:ir· 

tır. ' ' 
Carın lı; ve dışında toplantnl§ :bu· 

ıunan bir hnllt kUtlcsl Mllll Şefi alkıı:ı· 
lamı~lardır. 

Japon· - ingi'liz 
gerginliği 
hafifledi 

M'ünasebatın 
pek ya.kında 

düzelmesi 
muhtemel 

o·azısı 4 iinoüde) 

K©llfik©l~ 
~tlflfil©l~©.\~O 

Yazan: J<adiccan--
(Ta rıh, \'e (Roman) 111 lnın mana:oıylc 'v\! Olıtun Joğrulu· 

jı~ le bağdaştığı bu e~cr, haı ıkuladc maceraları, \atan ve hüıTi· 
yel aşkını, dehşet ve takdir hislcrı yaratan ccsaıct omeklerını 
ya~atgcaktır. Başından sonuna kadar heyec3n, merak ve sevgi 
ılc takip edeceksiniz. 

Yarın ba.)ıyacnğımız bu n~ns roın,ının <>n sözünU bugün 
\'erıyoruı: 

ı· 11 4 üncüde) 
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MAZAETİ MUHAMMED 
<HAVA T I> &====~;:::::;u,..., 

i L K 
57 

VES • 
1 KA 

l 'ürk~l e ~ı:vlrcıı ı 

MuDııldclDn Türk 
Sonra bana döndü ve: 
- Ey Ebu l\'fuveyhcbe! dedi. 

Bana dünya hazinelerinin anahtar 
lan ve onda devam ile cennette 
Rabbe kavu~tan birini seçmek 
muhayyer bırakıldı ve ben bu so· 
nuncusunu seçtiın! dedi. 

Sonra o mezarlarda yatanların 
ruhuna dua etti, kabristandan da 
çıktı. Vcfatile biten hastalık bar 
!adı .. 

Yakub ibni Utbe bana, Züh' 
riden naklen rivayet etti ki Zühri, 
Ubeydul!ah ibni Abdullahtan Hz. 
~iuhammedin zevcesi Hz. Ayşenin 
kendisine şöyle anlattığım dinle· 
miştir: 

- Hz. Muhammed kabristan· 
dan döndüğü vakit benim başım 
ağnmaktaydr .. Ben: 

- Of! ibaşım! diye haykırdım. 
Hz. Muhammed: 

- Hayır. benim ba~ım! dedi. 
Sonra bana: 

- Ayşe! şayet sen benden önce 
olürde ben seni kefenler, namazr 
m kılar, seni defnedecek olursam. 
ne yaparsın? dedi. 

Ben de cevap verdim: 
- Vallahi, bana öyle geliyor ki 

sen bunu yapıp bitirdikten sonra 
doinı benim eve döner ve orada 
ba~ bir kadınla evlenirsin! 
Bumın üzerine Hz. Muhammed 

tebessüm etti. 
Sonra rahatsızlığı arttı. Bunun· 

la beraber gene zevce!erinin hücre• 
lerini sıra ile ziyarete ba~adr. Fa· 
kat Meymunenin hücresine geldiği 
zaman rahatsızlığı çok şiddetlendi. 
O vakit bütün zevcelerini çağrıttL 
Hepsinden hastalığuu benim ya: 
mmda geçirmesi için izin istedi. 
hepsi razı oldular. 

1/Z. AYŞENlN YANINDA 
TiZ. MUHAMMEDiN 

HASTALIGI 
Hz. Muhammed ondan sonra 

kendisinden geçti ve rahatsızlığı 
~iddetlendi. ,(1), 

sonradan: 
- üzerime yedi tulwn soluk pr 

nar suyu dökün ki cemaate çıka• 
YllJl. Son dileiimi bildireyim... 
Bmıun ümine Hz. Muhanwnec'li 

Hafseye ait otan bir ttlmtnin içine 

- Allah kullarından birini bu 
dünya ile ahretten birini seçmek 
için muhayyer bıraktı, \'e o Alla· 
hm yanını seçti! .. dedi. 

Ebu Bekir Hz. Muhammedin 
bununla kendisini kasdcttiğini an· 
Jadı ve bu sebeb!e: 

- Biz senin u~rruna kendimizi 
ve çocuklarımızı feda ederiz! diye 
ağlamağa başladı. 

Hz. Muhammed: 
- Ebu Bekir! su::. ! dedi. 
Sonra devam ederek: 
- Şu mescide çıkan kapılara 

bakınız! Bunların hepsini kapatı· 
mz. Yalnız Ebu Bekirin hücresine 
açıl.anı bırakın.. dedi. Zira bütün 
eshabım içinde bana ondan daha 
yakm kimse yoktur! 

(Devamı var). 

(1) Hz. Muhammed kendinde 
kuvvet buld11kça 11amazlarda gene 
cemaate imamlık ediyordıc. Son 
kıldırdığı namaz yatsı namazıydı. 
O sırada şiddet/o başı ağrıdığı için 
ba~na bir mendil bağlyarak öyle
ce namaz kıldırmıştı. ( Bıtlzari) 

l'atsı namazı vakii geldiği za' 
man Hz. Muhammed namazın kı· 
lınıp kılmmadığını sormuş, cem(l' 
atin kendisini beklediği söylenmif 
ti. Hz. M11hammed o vakit yıkana' 
rak ayağa kalkmaya çalışmış, fa 
kat bayı.lmıştı. Ayıdıktau sonra 
gene namazrn kılmıp kılınmadığı· 
n sormuş, cemaatin beklediğini an
laynca tekrar yıkanmış, ayağa kalk 
mak istemiş, fak at gene bayılmış
tı. Ayıldığı zaman tekrar aym sır 
aUeri sormuş, tekrar cemaatin bek" 
ldilini öğrenince tekrar su dökiin
müş, ayağa kalkmağa teşebbüs et
miş, fakat tekrar bayılnıt§lt. 

Dördüncü .def(J ~ f.liPl,lln: 
- Ebu Bekir cemaate namaz 

kW!ırsın! demiş, 
Tiz. Ayşe ise babasının kalbi çok 

yumuşak olduğunu ve Kuran o· 
kurken ağladığını, Peygamberin 
makamında dtlrmayı yapamıyaccr 

ğını söylemiş, fakat Ilı. Muhanı· 
met: 

- Ebıı Bekir cemaate namaz 
kıldırsın! diye ısrar edince llz. 
Ebu Bekir birkaç gün cemaate 11a· 
maz kıldırmıştır. ( Buhari). 

koydular ve üzerine su dökmeye '(2) BiUütı gazalar içinde, mÜS" 
Dql.adılar. T~ ki Hz. Mnhaım>ed: lümanların en naçar vaziyete dır 

- Yeter! yet.er! diye seslendi. "'~r olarak şehit düştükleri Uhud 
Sonra Hz. Mutıammed bir örtü· ıazasıydı. Orada şehit düşen müs

ye sarınıp dşınya çıktı ve miJı- lümanlann cenaze :namazları. dahi 
raba çıkıp oturarak ewel~ Uhut kılınamamıllı. Onun için Hz. Mır 
gazasında §Chit olan esbabın '(2) lıammed o şehitlerin hatırasnıı da' 
ruhlarına uzun bir dua ile Tann· ima yadeder ve hepsinden iistün 
dan gufran diledikten !Onra: tutardı . 

1l.aspie 
'Bambaıka bir adam 

ö SCE tefrika halinde yazıl-
ımı, DfllredJlmlf, IODJ'a Jd• 

:tap §ekllne gtımiJ, dalı& sonr:ı. da 
yine aslına rücu ederek tefrika la. 
lrtma bll..ribunllı romanlar 811sllesi· 
nln !IOnancunndan 3a utırlan ah· 
yonun: . . . . . 

Bun...,ka bir adanımı· 
Aı-JTI düıUnen, tanwnile deif • 

şen, benliğlnJ, iradesini, hü\'lyeti
ni değipiren biri oldum· 

HJç eski Rahi deiflim· Ortada. 
O RuhJılen eser bile yol•··· 

"Bambaşka bir adamım,, de· 
dikten sonra hu bqkahğm neler. 
den ibaret ohluğuııu böylece sayıp 
clôkmcktc oc mana nr~ deme· 
~in· 

Bu J'Oman nr1.rttiğim ~ibi önce 
tefrika olaralc ~·azılmıs 'e satır 
hesablle pa:ra alınm1<11, sonra kitap 
haline gelmlş, tabilc form:ı üzerin· 
de hesap görülnılişför· 

ŞlmılJ de tdcrar terı ika '"diliyor· 
Akıl erdiremediğimiz bir nokta 
\'ar: Maharrlr:I bu ~zctcnin t;ahl
lıldlr- l'enlden tefrika parası n 1-
mıJ&eağma göre bnrf bu eseri okıı
Yac&klamı kafalannıı, göllcıiııc a. 
t't!la <la '8Crini h:ı~hlc:-ılrrı ı, urtnr
s:ı· 

Gaaet.Jodco de tefrika para r 

alıyona f Böyleyse akar salar do. 
rur ... Hatta biraz daha lli,·c ge. 
tek· 

Toplantının sebebi 
B lR ~lrket idare meclisi ruz

namesinde ~u Uç madde 
,·ar: 

1 - Şirket namına. satınalmacak 
em\-al ' e gayrimenkuJit için ldııro 
meclisine salihlyet itası· 

2 - idııre meclisinden istifa e. 
den iki izi yerine yenJden intihap 
yapılmıyaral' bundan böyle idare 
mt"A:llsioin beş kişi olarak faali • 
yette bulunmasının tasdiki· 

3 - İdare meclisi fı:ıilarına Ye~ 
rllccck Ucretin tayini· 
Toplantıya dın et s<•belıinin üc -

ret ıncscle5inc d:ıir olduğu alika.
darlııra tarafımrzdnıı bildiri lmeğo 
Hi1.t1m glirülC'mİ) C'Crk lmd:ır u:uh· 
Hem. idare mecllı;i nn lnsılan çeki· 
len Ud iziıya ,·cıllcrı paraları da. 
pay etmclc a:r.miııdN:irl <·r· ,\ll:ılı 
' crsill•tt 

Zararsız; bir düşür.ce 
'' J ~s.ıxı..\m ı.iir :ı :ııı:ın ı.in 

ile gn nmlıı r· .. 
Hu bir ı.azetrniıı "Sib.ıııe sozlrr,, 

den ka' ılll<' a!dıi;ı bir dimlı•uir· 
Ciimlenln nnl:ıtnıak lskrli "!-i h:ılJl.a· 
t " 1 ir "l''" süyl~mr\ e ılilin•l7. 'ar. 
mıror· \·aınız. "8.irmc ,.ij,,lrr,, 
"l>Ü7.In" .., "jz't> r., o'wn dı daha I~ 1 
olm:ız nıı~·ı!ı ~ di~ <' ıhi il:ülu'.0 

r:. 

7 ACl ~TO. -

1 ~MilWOWJ~rlat~ı 
= 

Doğru~ 

Değil mi} 

Amerika ile tekrar 
şilep seferlerine 

başlanıyor 
Bir Yunan kumpanyası 
İstanbul, Izmir, P ire ve 
Nevyork seferleri ihdas 

etti 
Bir Yunan kumpanyası !at.an -

bul • lzmlr ve Pire ile Nevyork a.· 
rasında şilep seferfori ihdas et· 
mi.stir. tık vapur Nel'yorktan kalk. 
mıştır. L1manmnzdnn ilk vapur a· 
yın 20 sinde hareket edecektir· 

Her 15 günde bir karştlıkh ola
rak Amerika ve !stanbulda.n birer 
t:ilep kalkacaktır. Böylelikle Ame· 
rika jlc ticnret eşyası nakli de 
t~krar başhyacaktır. 

Kan tarifesi 
hazırlandı 

Hastalara kan verecek· 
· ler tespit ediliyor, 

100 gramı 5 lira 
Maarif vckAlcU tıb !akllltulnde 

açılan kan nakil merkezi için bir ta· 
Umatnamc hazırlamı,ştır. 

Acele vakalarda. hMtalara süratıe 
kan ~·ctl§Urmek içtn kurulan bu mer
kez kan vermek fstıyen herkes iı;ln 
birer dosya hazırlayacaktır. Kan ve
rilecek bir hasta olduğu zaman der
tını. bu kimselere mUracaat edilecektir. 
Kan verecek olanlara birer fotoğraf· 
lI karne ı."erllccelc \ "C bunlar .srk mk 
srhhl mu.ycnelere tabl tutulacaklar
dır. 

Kan verme;". lstlyenlerln bir ayda. 
beş yüz gram kıın verebilecek vazi· 
yetto olmaları l~zrmdır. Bunlara 100 
gram lr;ln 5 Ura, 200 gram lc;:ln 10, 
800 gram için 15, '400 gram için 20, 
ve 500 gram iı;in de 25 llra veı1lecek· 
Ur. 

Kan Ucretı \"eremlyccek hutaların 
ııs gUtı içinde bir mazbata cıkanaata· 
n lazımdır, 

Keçi kılı ihtikarı batladı 

Keçi kılı fiyatları üzerin.de bil. 
yük bir ihtikar hareketi başgös. 
termiştir. Hük\lmete satmak üze. 
re piyasadan mal toplayan birçok 
kimseler ıs gün evvel 48 . 50 ku. 
ruş olan fiyatları 59 • 60 kuruşa 
çıkarmışlardır. 

Bu şahıslar ellerinde hemen 
bütün stoklan bulundurdukların. 
dan bunları hükumete pahalıya 
satmak arzusundadı rlar. Alaka. 
darların bu işe elkoymaları bek. 
lenmektedir. 

Milli Piyango 
Bugün 18 de çekiliyor. 

Zafer bayramı için 
fevkalade bir ketide 

yapılacak 

Milli piyango bugün saat 18 
de Fenerbahçe stadında çekile • 
cektir. Bu münasebetle ~ri .. 
miı.e gelen piyango idare heyeti 
reisi Nihat Ali Üçüncü şu izalıa
tı vermiştir: 

"- Piyangonun bütün bilet • 
Ieri satılmıştır. Önilmüzdeki 30 
Ağustos Zafer Bayramı için de 
fevkalade bir piyango tertip et. 
tik. Bu lzmir fuannda çekile -
cektir. 

Bundan sonraki keşideler A
nadolun.u.n diğer şehirlerinde 
yapılacaktır.'' 

Milli piyango idaresi bayilere 
verdiği satış komisyonu yüzde 
12 den sekize indirdiği halde 
bayi adedi yilkselmektedir. 

Otomobil lastiği 
. ihtikarı ını ? 

Emniyet müdürlüğü bir 
ihbarı tahkik ediyor 

Taksimde Cumhuriyet meyda.. 
nmda otoır.obil yük aksamı sa
tan Osman Sabri ve Cemal Le
vent müessesesi 2167 numaralı 
otomobil sahibi Mahmuda bir 
çüt dış lastiği 140 liraya sat. 
mıştır. Mahmut aldığı faturayı 
emniyet mUdUrlüğüne vererek 
şikayette bulunmuş Ye bu lıis
tiklerin çiftinin 80 liraya satıl· 
ması icap ettiğini iddia etmiştir. 
Tahkikat yapılmaktadır. Lastik 
fiyatları fiyat murakabe ko. 
misyonundan sorulmuştur. 

Plaka borçları 
Dahiliye vekaleti liste 

istedi, af veya tecil 
edileceği sanılıyor 

Dahiliye Vekaleti büyük şe
hirlerin belediyelerine bir tezke· 
re yollayarak şoförlerin plaka 
resimlerinden biriken borçları _ 
nm birer listesini istemiştir. 
Jstanbul belediyesi de listeyi 
hazırlamaktadır. Ay sonuna ka
dar listeler gönderilmiş olacak
tır. Dahiliye vekaletinin bu 

Tren bir 
kamyonu 
parçaladı 

§oför ağır, muavini 
hafif yaralandı 

Evvelki gün saat 17 de Çekmece i· 
le lspa.rtakuJe anuımda tren bfr kam· 
yona çarpmı§, lkl kf§I yaraıanmııtır. 

Edirnooen Sirkeciye gelmekte olan 
ma.ıpndiz bir geçide yaklqbğı aıra· 
da ot yUklU blr kamyonla k&l"fıl&§mI§, 
meaate az olduğWıdan makinlat treni 
durduramamııtır. Tren süratıe kam· 
yonun ön kısmına çarpmrı \'e parça
lanııjtır. Kamyonu kullanan ıotör 
Feyzi ba~dan ağırca. mua\'lnl Sa· 
l&haddin de haCl! .surette yaraJanmıı· 
tır. 

Yaralılar Ccrrahpaoa hastanesine 
kaldırılml§lardır. Mllddclumumt mu• 
avinl Turgut dlln hlldisc yerinde ke· 
ııt yaptırmı§tn. 

• 
T akaim fiakiyeletl 
ıerefine T a t deleol• 

ayak yıkayaJI 
hemıeriler va~ 

Matbaamız mensup , 
Parmakkapıda oturan bir 
daş anlattı: I 
"- Geçen ak§am evtıD' "ti 

tfm. Saat 18,,SO ,·ardı· Btltilll " 
gtinün yorgunluğuyla e, ille ti 
nen adamm ilk yapacail ~ 
dfr! Bittabi soyunmak ve~ 
siz bir istirahate haz~ 
n~eslyJe serln.Je3ip te~ 
için hemen musluğa dt'. 
Ben de öyle :yaptım; :fak.at -,,; 
lağu açınca bUtün n* ~·~_w 
dlın söndü, iskambil ~ e 
kurulmuş ~atolar gtbi çöktÜ° .,t' 
sa.sen yorgun , .e gergin oJall &ti 
bon büsbütün _gerildi· Çüılll'Ü ı.r 
kos musluğundan s u ycriıtt·~ 
nJın sah·ctlmle alay eder l'' 
birtakım garip Junltılar çık~ 
yazık ki bu hiiliıroyi, suya ~ 
lerln tahmin ettikleri ,.e o tlo 
br~dıyablleccklcri icada~ 

Köy enstitüleri ~~~~:"'..!r:Z'~Y'~ 
24 de Çıktı lime gider gitmez yıkanıp ~ 

lenmek ltfyadmı bozuımuı. 411 
.Yeni enstı'tu·· lerin ti..ıerinc bastınlmrş gibi eza ti r 

mağa. ba5lamı~tnn· TaJıanllll tJll, 
kadroları demedim; blzza.rurc l.iipteıd ~ 

tamamlanmag ... a dolen suyuna ba~,·urduın· ~ 
sabah saat 7 ,80 da mwıl~ ,,'/J 

başlandı kesik ,.c hııflf hrnıtııan:~ ~ 
KöylUyU bil~lyc ka.vll§turmnk mak ses, sada ~·ok! S<>nra ögre•~ 

sadJle maıırlf veka.letlnln tatbllt et· ki, sular idar~inin T~ 
mekte olduğu köy kalkınma pl4nınm meslıur fıskiyrleri al\'3m1Arf -
yeni kısımlan meriyet me\'ltllne sır- liyete geçirilmekte ' e ııuro~ 
mlştır. yeti~tinnek itin C\ lcrden 

4
, 

.MuhtellC vllAyetıerde nçılan l2 köy keslJme kt.eillrl Hayretten ,,,1 
eııatıtUsllnc UA,·ctcn yeniden 12 enır kaJdun· Bizim Jiilrnc \C sııse, 
tittl daha açılmı~tır. U mütema' ti ohluğumw:u .ı. .. 

Alınan kararlara göre ayrı olarak rıı-
çalıpn \"e köy okullarına eğitmen dlm oma, Taksim mr~·dan ıclll 
yetiştiren eğitmen kurslnn enstltUle· nJ ~:ırıl sular fı~kırtmak .ıttlt' 
re bağlı olarak ve nynı te~killlla 1· hem~crllerln n:raklarmı Ta~ 
dare edilecclülr. Yenı enstltUlerin s uyllc yıkamalarına razı " f' 
yerleri Uk tedrisat umum rnlldllrU llllZr asla f ıı lımln edemı-zdi~ 
laman Hakkı, Tnngunçun b3.§ltanlığı ne lşUr? Br tür lü aklım c 
altında bir heyet tnyln ve tcsbit ede· siz ne elersiniz, bilmem~,. fi'' 
cektlr. EruıUtUler için yen! bir mU!· Arkadasa , ·erecek ce,·aP il" 
rcdat programı ha:ı;ırlanmaktııdır. madık· );ğer ulann 0 11aatf~.ıt'f 
Bu muCrcdat programı iki yıl tatbik silmesinin sebebi Tak&lnl f~,.a-
edJleccktır. İki yıl .sonunda enatltU bil 
bir oluıı devrcal geçlrmlı olacak ve &erine su yetiştirmekse, ~ 
ka~I mn;ı·cdat programı bu devrenin dlscnin beli~atı ltarşısın~ 
sonunda tanzim cdJlccelttir. katcn ne dense mana5ıı , 

Köy kalkıııma plAnının en mUhlm Bari belediye, T crkO!J >"'IJ 
bir gayesi de çocuğun köyde neyle kullanılacağın ı dü~ünerek c;,,11 
kal')ıl~acağı ve ona göre yetl§tlrll· la a.ııla.§sa da § U Taşdelcll t 
mealdir. nu da Terkos fiatına incJlril 

EnsUtlldo marangozluk, nalbanUık yoruz, ' ' 
demircilik. tavukçuluk, nrıcılık, hUIA.· D ... değil ffl.'' 
sa. köy hayatında bulunan bUtUn itler iiiiiiiiiiİiİİİİİİİİı--..-;;;,;oiiiôgiiiôriiiôuiiiiiiiiii~i!!~ 
kendilerine öğrclllmfş bulunacaktır. • 

Enst!tOlerin bu kı.sımlarmcla çalıo· 
mak Uzcrc köylerde halen çalı§SD 
pratik sanat erbabmdıın fstiCadc cdJ· 
lecekUr. Bu sanıılklırJarın başında 
aynı zamanda diplomalı sanatklrlar 
da bulunacaktır. 1':nııtllillcrln ltadrola· 
rı hazırln.nmaJ!a bo.şlanmıştır. 

1Jilelde(, 
"• •• f 

Tarife dinlemiyeıı ~ 
boş bir şirket vaP~1111 
Çengelköyde ot oran oku)~ _" 

mızdan R. Alptuna yezıY,or;_ tt 
borçlan af veya tecil edeceği 

Görülmemiş vahşet sarulmakt~dır. _ 

Uç çocuklu bir adamı [ :: :KUÇUKHABERLER 1 

Yol mükellefiyeti 
Bedenen çalı§acakların 

müracaatları 
be!de:1İycr 

' 'Ben lın şabah J\öpriid ~ 
da Jıareket eden H Mefcr 11% 
lı npurla yazlf<'~·e gltın~k t -' 
rlyctlndeylm· Fakat bu ,·•ı:.tl" 
dımso Ccnı:el köyünc ı.aıı.r ,., / 
lero 3·5 llakika C\'Ycl gelir 0~ 
nl ~c&.11de hiçbir lskcJc ıncPI ~t..,1 
kontrolüne ui:nuual•~rzrn g -~ 
der. Çcngcllcöy iskele ~flletP".A 
defaatla nazarı dikkatini ıcı~ 
de bir türlü bu n purun ili,- ,.. 
t am ,·aldinıle ka1dınlına8'etl ~ 
nffak olama.lJım. Du yUr.c1 e<""_,ı.. 
r iya knr'=ı ı;ahlle sanda ll• ~ 
tehlil<clPrc ı,:öğüs g<'nnek :;?t. 
yetinde )<Alıyorum· Şlrkctfll (.'Oil' 
nln mUfcttlşlcri ne ı,ıe -

tabanca ile öldürdü 
sonra da 

taşla ezdi 
KaramUrselln Ereğli köyünde pa· 

re. yU.zUnden be~ çocuk babası blr a· 
dam !ecl bir ıekllde öldllrillmll_,tur. 
Vaka kurbanı köyde kasaplrk yapan 
Mustafadır. Bir gUn aynı köyden 
Sait Mustafaya gelmiş "kasaplık Im· 
)"Unlar ,.ar istersen gel gör., demiş· 

Ur. Ak§am Uzcri kUyden çıkmışlar ve 
dere kenarından gcçerlerlten Salt ta.· 
bancasınr çıka.np Musta!aya doğru 
ateş ctmeğc b3.§lamı9tır. I<atll, bey
nine giren kur§unlarla yere yıkılan 
Musta!anın ecblndekl paraları almııJ 
ve sonra. zavallı ndarnın biraz kımü· 
dadığını görcı ele bUyUk bir taşla ba· 
şmı ezmiştir. 

Salt bundc.n sonra bir sandal bul· 
muş ve ce.scdı içine koyıırnk denize 
açılmış, cesedi atmı~tır. Fnl;at 1:. rk:ıç 
gUn sonra ce. .. "t s:ıhlla \urunca ndll:,·c 
hldlseyi meydana çıkarmn. Saidı 
tevki! l'lmişl.r. 

9 Bina yıkıcılannın mubtcll! semt· 
!erde f'.nkazları te§hlr etUklcri görUl· 
mekl:cdir. Bu \'RZlycttn men'i karaı
la§mıııtır. 

$ Sultanahmetto Yercbatan sarayı· 
nm üzerinin yıkılarak park haline ge· 
tırilmesi kararlaımıııtır. Bir kısmı 
binalar istlmlA.k ~edJlml§ \"C yıkma a· 
mellyelllne baglanmı§tır. 

• Ynpılan t~ ftlşlerde bazı lokanta 
,.e putahanelerln bozuk yumurta kuJ 
Jandıklarr ıınıaııılmııtır, Kaymakam· 
llıra bu huauatıı. daha sıkı ltontrollcr 
yapJımuı bildirllmtııtır. 

• lııtanbul ile lııkcnderun arasında 
fıllyecek şllep!C'rln yeni nııvlun Ucret· 
Jeri eııki.sıne göre yüzde elli fazlasl· 
le tespit oıunmuıtur. 

• Açık bulunan birinci umumi mU· 
fetti§llk haıınıup..,1rliğinc Ordu valisi 
Mıthat Saydıı.lı tayin olunmuştur. 

• lzmlt bclcdiyeslnln plAnsız nh· 
tım ln§ası \'C usulsüz hareketinden 
dolayı ŞClrayı devletçe görmen da\-a, 
ŞOranın talil devresi sonuna bırakıl· 
mı,,tn. 

• Ad:ınıı Lcledlycsınln 83 bin liralık 
yolsuz sarfiyatına dair Adanad:ı yapı· 
lan tahkikat evrakı dahlliye veklle· 
tine gönderllmlştır. 

• Matırlf \•ekiilell mcmlekctlıı yeni 
13 ycl"indc kitap satı~ yerleri açmağa 
knrnr vcrmlştır. 

I EN O~.flılDAKi 
S'IGNllGA t;ı'J>ı'. 

'YOl?U'-" .~· ~ 

910 yılı içinde bedenen ç:ılıı:acak 
olan yol mUkellcflcrinln l5 eylül 910 
tan fUb:ırcn hangi gUnlcrdc ve han· 
gi yollarda çalı~tırılacaklanna dair 
olan defterler kaza kaymalmmlarma 
gönderllml~tlr. Alikndnrların mabal
le mUmesslllerino mllracs.:ıt ederek 
hangi yolda ~alı~ııcal:l:ırını öğrenme· 
Jerl lllzımdır, 

Kira ihtikarı 
Mahmutpnş~dnki lrfaniye ha.n1 

sahipleri Hayim ve Kemal Kanc· 
ti kardeıler kiraları arttırarak ih. 
tikar yapmaktan suçlu olarak tek
rar ndliycyo \"CrilmişlC'rd i r· Asliye 
birinci eczada dUn muhakemelerine 
b~lnnmı§tır· 

Mnznunlar kirnları Milli Korun
ma Kanununun tatbikmdan C\-vel 
arttrrdıklnrınt iddia etmişlerdir. 
Gelmiyen şahitler için durusma 
baııkn gUne kalmı§tır· 

Toplantıya davet 
KadıkUy halkeçlnden: 
Dil. edebiyat ve l<UlUp!lanc yaym 

'ubesf azasının 8·8·9i0 per11cmbc saat 
lS,30 d:ı Halkevine te~rlflerl. 

Dllll~EYl Mll.f kOt4Y l'E 
tlEt;ill/111~1( ı't-ll•I ~~JI 
8 iR USUL kuLV1 >lltC.f 
GIM VE .MIJV.V:FA r. 
(Jl.JfC'AGıM f_ 

~mrnmınn~ ·e~ 
Okuyucumuzun bu sualiJl till-' 

vennek bizd<.'n fazla ~i~~t'tl ,,J' 
:~·c dil!ier. Naznrı d~ 

Demir 'ihtikarı k,.r-
... 

nakzedildi ~ 
Gnro 'Mehtcrynn ve ~ d',; 

l"asifidis isimlerinde ~1'l ı;ttıı' 
tilccan fazla fiatla dernJ~ ;ııcl jJl 
tan suçlu olarak asliye .,·e 
zado. muhakeme ediJnıille;.us 
§er sene silrgUnlc beşer İJll~ 
para. cezasına rnahkfınl 0 eUti' f 
dı. Temyiz bu kararı nıı.JtS IÔ,ıı 
9 Ağustosta da\·anın )'Cfl 

rülmesinc başlanacaktır· 
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~:;;:::;e,/seo r,,,;·~~:~!~ .... l ,:::!:: Semiramis gibi •• 

desl~oger. 1 taarruzdan· ı akınları 
Demokraııler harbı i . d d . 
kazandığı takdirde i vazgeçmedi 1 evame ıgor 
Amer.ıkada ! Bir fabrikaya 14 ton . i ~'!giliz mahafiline f bomba atıldı 

mecburi askerhk i Tgore 
1 b 1 İngiliz filosu 

işinden 1 a~rru~ . on eş j Akdenizde 
vazgeçilecek 1 gbüknl ı~ınde 1 düşmanını aramıya 

\"ll§İllgf-011, 6 (A·A.) - Gene- ; e anıyor l çıktı 
ral Penıhinı; tarafından, ınüddctL i. Ada Man• sahillerine 
rıi ikmal etmif de.atroyerlerln 1n. :ır Londra, 6 (A.A.) _ Hava ne. 
giltel'!ye Aatllması lehinde _\'llptlan i ya/e§firilen U%Un ı;aretinden bildiriliyor: 
beyanat bu mc11eleyi Karih bir mı- : ·ıı· t f l · 
rette Amerikan milletinin önüne : men.zı 1 op ar a ı Gece dıitman tayyarelui 1n. 
koymuııtur. f dövülecek gilterenin bazı doğu • cenup böl-

• gelerine az miktar.da bomba at. Bir çok müşahitler hugUn bu • 1 
Lonclra, 6 (A.A.J - ngllterenln mıı1ardır. Ne hasar, ne de ölen 

meselenin mecbur! askerlik kanu- doğu • cenup aabilini keıır blr baraj veya yaralanan vardır. 
nundan daha mühi.ın bir mahiyet atecl altın• ·•-ak mak••dı'yl• Al- \ D" -1 d 

.,. 
0 

...,... - ~ ün ög e en sonra avcılarımız 
alabileceği kanaatindedirler. maıılu tarafından Fraııaa Hbillnc 

B Manş üzerinde bir dü§man muha. Bir gazC'tenln iddiasına göre, · müte&ddit topçu :ınevzllerl yerleıtirll· 
Ruzvtlt bugünlerde hususi bir diğiııe dair haberler deveran etmekte- :rebc tayyaresi <lüşürmüşlerdir. 
muhavere esna.smda. lng!ltcreyc dlr. Bu menzil, buyük modern toplar Bu suretle diinkü muharebelerde 
deAtroycr 11atmıınm çok lehinde ol- için imklnsız d<'ğlldlr. Fakıı.t Londra tahrip edilen .düııman muharebe 
duğunu bildirmiş, fakat bu husus. aııkeri mahfilleri, bu haberleri mahswı tayyarelerinin adedi 4 e baliğ ol. 
ta cumhuriyctrilcrln mfir,:ı.heretine bir hayret ,·eya endJ,e ile karfılama· makta.dır. 
muhıı.r olmn.sı"icap C'ttiğini ve mü. maktadır. BugUn §trait altında bu ne- BİR BEXZtX DJt;POtillXA 14 TOX 

1' ~ ·ı~ vl rivayetler Alman askcrı makam· ROllBA ATILDI 
ı:ahcrclc hakkı da o cıut;unu ı "ve İarının t.ısvib! olmal:sızın ortaya çı- Lo.pdra, 6 (A.A.) - Hava ne. 
e,vlemiştir· knmaz. Almanların, ııynl zamanda 
llt<"Btn 4':t('ORTA RU KADAR zaretinin istihbarat 11erviıi, pa. 

• L • ln"'Uizlcıin de iaUfııde edcbileceltleı·i, 
Ucu,, ı>..,..GlT J>"' • 1 zar ak.,amı Sterkrado'da bir sun'ı· 

" ~· ' uı. uzun menzilli topçu atc,i kullannıaJ< "' 
Ya!>inı;ion, 6 (A·A·> - Amcri· lmkAnını ibnıal etmlycccklerl beklene- benzin tasfiye fabrikası üzerine 

ka malbuat.J, sin haddini dolduran bilir, ancak Almanl&r d:ıbl uzun men· yapılan baskın hakkında şu ma. 
dulroycrlcrin Amerika t.'lrafında.n zil topçuluğunun mah~urııınnı mUd· lumatı vermektedir: 
lngiltcreyc ı;önderilmrlcri lüzu - ıilttirlcr. Manş den!zinln bir tıı.rafm· Gece yarısından pazartesi sa. 
:munun sebepleı ini izah eden nııı. dan digcr tarafına yapılacak atı~lar bahma kadar İngiliz bom bardı. 
kal titrle · doludur· Ls:ı.beth olamaz. Toplar çabuk a~ına- man tayyareleri fabrikanın iize. 

Cumhurivctc:;I bir gazrtcnln b~- caktır. Mermi kovanının kalınlığı rinde uçmuş ve yüksek infilak ve 
muhatTiri 10 kişide dokur.unun hls. dolıı.yıa ile fn!llAk nlsbctcn tceırslz o- iştial kabiliyetli l 4 ton bomba at. 
st sebAplerlc bu gt'mil rin ı:;öndc· lo.ca.ktr. Topçu atc§l gclifil güı:el ol· mıı:Jardır. Yangın bombalan de. 

·ı l . f • t d" -· . r 1 t bö' l mıyacaku, bu atcıln hava taru:ıut- polardan sızan petrole ate• ver. 
rı rnc enn ı:ı c ıgını R tl\ Y e lariyle tanzim edilmesi Jlzımdır. Hal· :. 
bir kArımn milli mcnfaatlt'r SC'bc- buki 1ng-illz ııahillnf tecavU.z edecek miıtir. 
l:ltle ahnma~n lU:mmunu ilivc ede- olıı.n Alman tarassut tayyareleri tn· ilk hücumdan yanm saat sonra 
rck diycır ki, C'ğcr lngiltcrı:ı harbi t;ill:r:lcr taratmdan her halde mUal\ma· tayyareciler yangının genişledi. 
kazanırıı:J. Aml'rika ııil&hlanma ha ile kartılanmıyacalctır. Bu ''o dl· ğini görmüş ve bomba atmaya de. 
pro .. ramınR \'e ktırR usulii ile ıuı- ter sebepler dolayulylc, İnJ;'illr.re sa· vam etmişlerdir. 
ker toplama projf"sine nihayrl ve. hillnln uzun menı.illi toplarla. dö\·ül- Baskının sonuna doğru alevler 
recC'ktir. mcsi meselesi Londra. 11alilıiyellaı sür'atle yayıl;nakta idi. 

Inglllrrere 50 dcstro~·cr gönd~r- mahfillerinin lianaaUncc masra.!lı, .Klf:J, n•; IIAMBUIWA l'Al'ILAX 
mE'klcı bu mt?mleketin bckıısına yar gayri il(lls&dl ve gayri mUeııeirdir. YEXI ~KINLAR 
dun edl'rİZ· Bu 11urctle de büyUk T...ondra. 6 (A·A·) - Bu aabahki Londra, 6 (A.A.) - İngiliz 
müdafal\ tedbirlerine ihtiyacımız gazeteler Almanların Büyük Bıi. hava nezareti bildiriyor: 
olmaz. Hiç bir sigorta kadar ucuza tanyayı iltila imklnına malik olup Bombardıman tayyarclerimizde 
mal olmamııttr. olmadıkları meaeluini mütaleaya dün gece Holanda ve şimali Al. 

lyi tanmmı!i gnzC"tcrilcrdcn VııJ. devam etmektedirler· · manya üzerinde uçarak askeri he. 
ter Lipmıın dıı rlestroycrlcrin ln. Bura)·:ı. &elen malfımnt:ı görr, ddlere taarruz etmişlerclir. Hü. 
giller'1ye devri lehindedir· dü~anın bu husustaki hazırlıkla- cumlar bilhC\ısa Vismar, Kiel ve 
Diğer tarRftan Mn umanlllrda n pek ilerlemiş olmakla beraber Hamburg üz:erine teksif edilmi1-

t.amamile infiratçı olan Vaşington hc>nüz ikmal edilmemiştir· tir. 
Posl gaıetcs.I de !'Unları yazmakta· Uzun uzun tccmmüldcn :oıonrn Bohum, Hamm ve ChipoJ em. 
dır: bir hüküm vermek imklnma malik tia g~rları ile tayyare meydan. 

"General Pcr;ıing larafmdan bulunduklarını zannedenler tecrU. !arı da bombardıman edilmittir. 
harp gemilıırim.izi lngilizlore ver- benin on beg gUn içinde yapılaca· Bütün tayyarelerimiz dönmüş. 
memiz hakkında yapılnn teklifi doğ ğmı tahmin etmektedirler· Bunun- terdir. 
ru hulacak olursak tabiatilc en iyi la bct"aber bu hazırhklarm diğrr B1R l\JA:\'N TOPLAYICI GEMi 
gemilerimizi ve en ııilratli tayya. bir mmtakada euümlc yakın ~ıırk. BATTI 
relerimizi mU~tlebatklarile bera- ta herhangi bir hareket gizlcmcğe Londra. 6 (A.A.) - Amirallık, 
bor göndermeyi kabul elmiş olll. matuf bir hile olması da mfüıtcbat Manıone ismindeki mayn toplıyan 
cağız. Halbuld Amerika donanma· dc~ildir· balıkçı ı:-emlainln bir dilşman maynlne 
sı bütün muhripler:Oe muhtaç ol- Askeri kıtalann ihracı için pli· c;arparak battıtını teblig etmiştir. 
duktan başka daha fulaama da nörlerin kullanılması mümkün nd. IXGILtz F1LOSU HARF . .JO::T 
muhtaç bir lıaldc bulunmaktadır· dolunmaktadır. Bunlarm Manş de· t::TTt 

En nihayet dostroycrlcrin nakli. nizi üzerinde Yunke:r1 naklh·e ta'·- Nevyork, 6 (A.A.) - Tas ;t_ 

ni .Alınan~anm haııım;ı ne bir, hare. yart"leri tarafından yedekte çekil jansr bildiriyor: 
ket e:tymaBTndıın da korkulmakta_ mesi ve her YunkerıJin iki veya da· 4 Ağustos saat 20 de İngiliz fi. 
drr. Bu takdirde Almanlar mukıı- ba ziyade planör c;ekmcı:i muhtc. !osunun Cebelüttarıktan Akdeni. 
bele biJmi.ııil tedbirleri alacak ve mel ~örülmektedir· ıe açıldığı bilclirilmcktedir. Filo 
Birle&ilc devletleri harbe sUrükle- Malümdur ki AlmAn\·anm mühim Hood zırhlısının idaresindedir. 
ycceklerdir... miktarda planöril va;drr. Bunla · 

LINDBERGE BİR CEY AP rm her biri altı llA sekiz ki~i taşı-
Yaıtlngt4)n, 6 (A·A·) - Lilld- yabilmektedlr. 

bcrg geçenlerde bir nutuk aöyliye. Motörsüz tavvarelerin E'rı bilyük 
rek Amt'rikanm bir Alman 7.aferin- raydası gürültU~Uz ugmalan ve on 
den korkm1LS1na hiç bir 11ebep ol. metre murabbaı gibi kUc;Uk bir aa. 
madığmr söylemişti· Demikrat se- ha. üzerinde yere lnebilmelcrindC· 
natörlerden Peper tıenatoda bu ıfir. 
nutka. ce,·ap ·vererek ezcümle de • Derli Telgraf, Alman hazrrlrltlR. 
mil!tir ki: mım Ballık denizinde ve Holanda 

J3ir kac; saat, bir kaç hıı.fta veya ile Belçika kapılarmda gizlice de· 
bir kaç ayy,arfmda Amerika mıııe_ ,.am etmekte olduğunu yazmakta
tinin Amerikadaki be~incl kolun dır. 
rei!tini mi. yoksa. general Pen;. Kiiı:Uk nakliye gemilerinin Ki. 
hing'i mi takip edeceğini kararlaş_ yel kanalı ve tuajerak yolu ile Şi. 
hrmak vaziyetinde kıılmıun mUm· nılll denizine göndertlmeef kolay· 
kiin'lür?. • ltkla mUmkündUr. 

Ha va kurumuna 
nümunei imtisal 

bir yardım 
Kadıköyilnde Göztepede ismi. 

nin neşrini istemiyen bir Türk 
vatand~ı · mili havacılığımızın 
inkişafına küçük bir yardun oı· 
mak üzere Hava Kurumuna.1200 
lira venni3 ve bu parayı her yıl 
vereceğihi taahhüt ederek aza 
kaydedilmi§tir. Hava Kurumu 
bu himmetli vatandaşa teşek -
kür etmektedir. 

s EMJRAllİS'ln kendbıini, ta-
bii gi)nncdlni:ı n.ma, kim 

nlduğunn rll.ıeltc hlllrıılniz: Efikl 
~.amanda. A.;urilerln mcııhur krall
ı;csi··· <la)·ct ceo;arctli ,.,, ı>ek akıl · 

lı olduğunıı ıi' :ıyet <'dı-rlcr. Ilabll 
~hrinl H nrn.clakl, Ü7.rrlnılo bah('C'. 
il lm!t\~· i ele onun kurdumm~ oldıı· 
~'1Jnu t.arlb kitaıılan yaı.ar· 

Gene ri\'ayete göre bu ccsar('t· 
li \'e akıllı bayan pek de gii7.elmi~· 
O df!reccde kj ... Bir giin açlarına 

tU\ alet yaptırırk<'n ıtelılrde is) an 
<:ıkt.ığını halx>r n~rlrler, kraliı:c 

fO\·aJetfni yandn bıraktırır \ "C snç
lan h<>nüz dağmık olduğu halıle a
ta biner \'C isyan f!denlcırin kar
f 11'mn çıkar . .Biraz iincc kemfisinl 
ı~tPmiyr.n halk onun • kanı bulut· 
l:lnn araıımdan cıkan ay gibi - yü-
1Unü görünce secdt>yc kaı•anır· 
Sonradan da kraliçenin o günkü gö
rlinüşündc ht>ykclini yaptırarak is· 
~an ~inii toplanmış olduğu mey· 
ılanm ortasma dikilir ... 

llt•p rh·aycte göre o ~iiul kıulı. 
ıım bir de kusuru \armış: O da 
~•kallı olması··· O F.amanlarda sa
kal erkl'klcr için bir Ş<-.ref \ 'il ııö· 

1Unii dinlctml'k için kuvn:tll bir 
ı.llalı olmakla beraber, güzel kaclın-
1.\T için - şimdiki .gibi - bir ayıp sıı. 
'ılılı~mdan, ~i.izcl kr:ıli~.e !!akalmı 
ılalma ~·oldurma!! olB<'.a.k ki saka
l•nın ccneıılnt'I'! ıni, yokıJn. şakakla· 

nnda mı olduj:.'llnu haber \'ermP.<lcn 
~ alnrz Sı•nıirnmlo;in sakallı olduğu· 
nn huh<-r ,·erirler·- Ondan aolayı 
ılıı. • sakallı dej.:;il - ı.a.kallan ~ıkaıı 
bayanlara Semiramis gibi derler· 
lwylc clcnlliorc de, ı;ıakah tık.cıa da, 
onu yoldurıluktan sonra. ıruı§hur 
hir .ı;ü~clc ht'n1,etUdiğtndcn dolayı 
!ın·ıınm hatırı kalmu. 

7,aten, o.kah ~ıkan bayanlann, 
eııki 7.anııın erkekleri gibi, yüzle. 
rioin her tarafı kıllı ,.e uzun gkal· 
lı olmnları pek nadir görülür· Üy
leı-i b"-lunursa sakal, sahibi 'iı;-in bir 
kir k:ıyna..:;ı olur, ı:ünkü ouu - \"&k· 
tile Şeh:r.adcbaşmda ranıuaıı ayla
rmdo. olduğu gibi _ sakallı kadm di· 

DIŞARDA: 
• Şanghaya gitmekte olan kUçUk 

Esle! l•mlndck! Amerikan vapurunu 
Japonlar •crbest bırakm!flardır. Bu 
gemi hafta aonunda Çoklyeng sabll· 
teri açıklannda mUaadere edflml§tl. 
\"aılngtonda mevcut olan malQmat, 
Eatelln fırtına yüzünden Çııklnyeng 

yakınında Vanı,;u limanına iltica ot· 
miı otma.sıdır. 

• Pazarte.si gUnU öğleden sonra 
lnı;ilterede ı.:aoatanhglia mınlakum· 
da bir nhil köyUnde vul..-ua gelen bir 
infiltl.k bazı maddi ha.sara •ebebiyet 
vermı,ur. MUleaddit .sivil ya.ralılar 

vardır. 

• İngiliz başvekili Bugingnm sara· 
yında kral tarafından kabul edllmlıı· 

Ur. 
• lsvlçro :Cederal komeyi komUn!.st 

ve anal"§Lst partilerinin her türlU 
faaliyetin! mcnetmi.ftir. Ne ,ekllde o· 
!ursa olsun §ahsl propagandalar da 
memnudur. 

• Havasın resmen bildirildiğine gö· 
re, Tulon limanı deniz kum&ndanı 

Vl3amlr:ı.l Platon UçUncU hafit filo 
kumandanlığına tayin ecUlmiıtır . 

• Yukarı lrlanda maliye nazın .An
Jrcu.s. İngiliz: ha:r:ineaine tt'mln edile· 
cek ıcnellk varidatın 10.000.000 
ııterl.nge ibliığ eaileceğlnl blldlrmlı· 
Ur. Yukarı lrlandada satılan m!llt 
tasarruf tahvllAtının yilr.de dokuzu 
<la İngiliz hazinesine nridat kaydedl· 
lecektir. 

• Alman makamları Karakovada 
bulunan bUtUn yahudllerln Alman fı· 

gali altındaki diğer ıeblrlere ve bll· 
huaa Vaf§ovaya nakline karar ver· 
miılerdlr. 

• Montreal belediye rc!ıi Havs dUn 
akşam sokakta tevkif cdOmlıtir. 
Havı geçenlerde mecbur! askerlik 
pllnınll muhalif olduğ-u hal·kmdA be· 
yanatta bulunmuş ve kendi.sinin a.slte· 
ı-e kaydedllmlyeceğlnl b!Jdircrck aha· 
Jlye de kendisi g{b! hareket etmesini 
tavılye eyleml3Ur. 

Bir mfiddrttn~rl ,elırlMlule bulunan~ andltıeHf DIBftlllar 9ıiıeırtncle tetldlller yapu erlDls Qn lııkpm Anlı:ıuaya dönmiı.1erc1ır. Bu h119111taı.:t tar 
a1.11tı dlff'.l' ıttt:unıarmmda 1ıu1ae&ka11111. ruJcuOd reetmJercte .,...,~ lıluıtf Y• Nalla~~ aturı.ıu.ıarmı rörttyoıımnU7-

ye ı>a.nayırla.rıla. Jlft.rayla. giist.crlr 
Jcr. 

Bİf!.'0,'1JJıun sakallan yahı.ız çc. 
nede yahut §3.kaklardn. çıkar· Ki· 
ınisinı.lc de, lıu zamanın dnlikanh· 
lannda. moda. olduğu gibi, ince fa· 
ı.at ilaha seyrek bıyık olur· Fakat 
bunları ı;öremez..;iniz: ~akah ya.hat 
bıyıj:;'J çılmn bayanlann evlerinde 
kapanıp sali:landıklanmlan değil, 
hn alcıtlcrinl yaparkl'n o lilz.uın.uz 
kıllan dü~ünnck !:fi.relerini iyi bil. 
ıllklcrinclen··· Rlr hclı.imin dediği 
gibi, bayanların to,·aıet fenni ba 
.katlar llerlenıi17 olmasaytlı, Akalı 
!:ikan bayanların çokluğunda.o er 
lteldcr hayrette kalırdı··· 

l'alnız kollarmda Ycya hacaJda.· 
rmda kıllar ~ıkmasmdan Uztilen 
genç kızlar, tu\'alct l~lcrlnde h8 • 
oüı t-0y olurlarsa, ı:uetele.re - ta. 
bii adlarını yazmadan - mektup 
ı;öndcrerek hu dertlerine dcnnua 
sorarlo.r· 

l\"azik kadın \"Ücudunu erkek \ii
<'odun:ı. benzetmek i!\tiyorla.nmı 
gibi bu fuzuli lnllara sebcb böbrek 
U1.erlndeki gaddelcrfn fazla. J~ 
slıllr. Kadınlarda normal halde ha 
~ud<lenin erkeklerdekine nlapetle 
daha az işlemesi lazımdır· Kadınlı· 
ğa mzumlu dercooden faz.la itle. 
3in<'c boylc marifetler yapar· 

Onun için sakalı veya bıyığı or 
kan bayanm huyu da erkek huyu· 
na blrıu: yaklaşır: Burla.n • erklık
Jer ı.1bi - ka\"gM'ı ,.e sert olurlar ... 
Fakat ukalh olmak bir bayan ~in 
n.nnc olmaya miAI deiildir. Yaln17 .. 
koca.ama kal'fll sert bir eş oldaiu 
gibi, çocnklarma kar,:ı da &ert bir 
anne olur· 

Sakalı çıkan bayanlardan butla. 
nnm sesi de, erkek M'!81 gibi, im.
im olur. Oyle scsn danı<li ses dt>r 
ler ' 'e, blllrsinlz ki, pek makbul ta
nılur ... ·Fakat siz, da,'ndi -11 bir 
bayanm ııı.rlasmı diolerlU'n yiidi
nc :pek dlkkatll b&kma.mı(1ısmız: 
Hem sl.zl ayıplar, hem <le bu işi ?· 
uteyc yn7.dığon irin banrı. öfkele. 
nlr· c;. A· 

İtalyanla Fransız 
somalisini 
işgai ettiler 

Kahire, 6 6(A.A.) - Reamt 
tebliğ: 

Somal • 5 ağustotı • Soma.linin 
istilası 4 ağustosta başlamııtır. 
Dilıman üç koldan hareket etmek 
tedir. Bir kol Odvcina bir diğeri 
Hargeisa üçüncüsü de Gargara 
istikametlerin~ tevcih edilmittir. 
Fransız Somalisinin düpmaine 
rağmen kara ve hava kuvvetleri. 
miz bu ileri hareketine m~. 
met için teşşkilitlandınlmıp. 
Diğer cephelerde ipra değer bir 
hareket yoktur. 

Amerikada sabotaj 
hareketi 

Vaıincton, 6 (A.A.) - Fedc. 
ral tahkikat bürosu şefi .Eıdcar 
Huver &öylediği bir nutukta A. 
meriıka ·müdafaa programı aley. 
hinde Sabotaj hareektleri meyda. 
na çıkarıldığını bildirmi§tir. Sa. 
botajcılar tayyare motörlerine 
.zımpara tozu ve harp gemilerinin 
makinelerine de tahrip edici ma. 
den koymuşlardır. 

Bu ajanlar "tahrip işi için en 
müthiş çareleri" öğreten mektep. 
]eri idare ediyorlar. Kütle halin. 
de tahribat yaıpmak için kazanla. 
ra kimyevi maddeler koymak 
maksadiyle yaprlmış planlar ele 
geçirilmiştir. ' 

Huver, bütün Amerika tehirlt •. 
rinin amme hizmetlerini tam cm. 
niyet ve himayeyi temin edecek 
vechile tekrar gözden geçirllmt. 
sini tavsiye eyl'!miştir. 

Bir kadın yandı 
Gn.latada ~tumhane caddcsindr 

11 numaraiı dükkanın iiı.erino:le
ki odada oturan ve bir hafta.. ~V
vel akılhastahanesinden çıkmış 
olan Nuriye gazlambasıru yak 
mak isterken üzerine dökülen 
gazlarla tutı.ış..'lluştur. Ev halkı 
kapıyı Ü7.erindcn kiliUiyerck so
kağa çıktrklanndan Nuriyc fer. 
yada başlamış. yetişenler kapıyı 
kırarak içeri girmişlerdir. Be 
yoğlu hastahanesine kaldmlan 
Nuı-iye bir müddet sonra ölmü~
iür. 
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K~fk~~ 
At lriii1 ©l <e©l~ o 

Yazan : Kadircan Kafh 
MEŞHUR bir söz vardır: 

'Büyük işleri bü)'iik mil
letler ba§:ı.rır.,, Şupu hemen ha· 
tırlamak lazımdır ki "biiyük,, 
sıfatı rakam ve hacim fikrine 
dayanmaz. Yani kalabalık mil· 
Jetler dC"gil "büyük işler başa
ran,, milletler büyük olurlar. 
Bir ta.rafta ölçüsüz ihtirasların 
dalgalandırdt~'l "yüz milyonlar,, 
dünyayı lıa.rabeye çe\•irir'·pn ö· 
tc~~ hayvar.Jı!,tan kurtulmuş o· 
lan birkaç yüz binlik veya mil· 
yoI).luk millet, hiç olmaz":ı top· 
rağm bir köşesini cennet yayw 
yor; medeniyet ölçüsüncie bir 
hüküm verili~c bunların h~nı;i· 
si büyüktür? 

On ~kizinci asrın basında ka· 
labahk ve yarı vahşi bir sürü, 
bir "deli! .. nin kırbacı altında 
yeni bir devlet halinde tarihe 
çıkıyordu; steplerden dört yana 
bo~nan nzğm dal!!'alar, batıda 
Baltık, cenupta Karadeniz ve 
l{afkns, doğuda. Altay dağlarır.a 
dayanıyordu. ln.sa.nhğa medeni· 
yetin ilk tohum ve eserlerini ve
renler bu sel önünde yıkılıyor
lar; esir düşüyorlardı. Yarım a· 
srr içinde bu akıbete uğrayanla· 
rm sayısı her haldt yirmi mil· 
Jetten eksik değildi; senelerce 
mücadele etmişlerdi: kuvvetleri 
kesildkitcn bir müddet sonra 
baş kn.ldıranlar olmuştu ve bü· 
tUn şeref nlfne1eri kan ve barut 
denizinde boğdurulmuştu. 

Fakat ibunlarm arasında nü· 
fusu belki en az olan, ancak bir 
kaç yüz binden ibaret bir millet 

la ba.~vurdum; "Dağlılar,. la ko
nuştum; bunlarm arasında. mem 
lckete ve halkın ruhuna cidden 
vakıf olanlara rastladım. Meş· 

hur kafkas kahram:ını ve bizde 
"Şeyh Şamil .. diye tanmmı~ olan 
"lmam Şarrıil .. in toronu Bay 
"Sait Şamil,, i bilha-~a anmak 
borcumdur: kcndi!liyle kitabı· 
mm ortasına geldiğim sırada 

tanı~tım ve aldı~mı çok mühim 
malümat üzerine mevzuun bel· 
kemiğini değiştirmek 15.zım gel· 
di; böylece ayn.i mevzu üzerinde 
c:ılış:nış olanl:trın hepsinin düş· 
tükleri bir hatayı te!<rar etmek· 
ten kurtuldum. 

"Kafkas Atmacası., yalnız ta· 
ıih dC'ğildir; yalnız roman say· 
mak da yüzde yüz doğru olmaz. 

"Kafkas Atmacası., nda "Ro
man. ve tar:h,, tam bir anlaşma 
yapmıştır. Mevzu o kadar heye
canlı, va.kalar ve hareketler o 
kadar çok ki hepsini tek kitapta 
toplamasa imkan yoktur; ben 
bunların en bariz olanlarını, ka· 
rakter gösterenlerini ayıkladım: 
her zaman olduğu gibi ne mev· 
zuu o?myucunun zevkine, ne de 
okuyucunun zevkini mevzua fe· 
da. ettim. 

Ya, şerefini yahut kendisini 
kurtarmak mevkiinde kalan bir 
insan, birinci.!ini kurtarma.ğa 
mecburdur; "Kafkas Atmaca.sı., 
şerefini kurtarmış olan, sayıda 
az, hamurda bUyük bir milletin 
kahramanlık hikayesidir. 

KADIRCAN KAFLI 

'vardrr ki kendisinden yilzlerce
1 

• PO L/ S T l: : 
defa. büyük olan düşmanına kar- • . • 
şı hepsinden çok dayanmıştır; BİR KADIN PE~~tRDE..~ 
t 1~-1 1 · t•1• rd l ZEllİRLENnt s ep ı.;ı "'en gc en ıs ı a o u arı 

Kafkas dağlarının şimnl yamaç
lann.1 seksen yıl durmadan çarp 
mış; çarptıkça. çarpılmış; efr 
miş: lakin ne yazık ki tükcn."l1e
miştir. 

"Dağısta.n., denilen bu küçük 
ve dağlık ülkede başlıca "Avar,. 
milleti yaşar. Büyüle Türk ırkı· 
nm bir kolu olan bu cesur, 1.eki, 
çalışkan, şerefli millet, ''n.ktile 
Orta A '\T\lpaya medeniyet gö· 
türmüş: imparator Şarlmana da 
uykusuz ~eceler geçirtmiş: Bal
kanlardan sarkarak Biuuıs im· 
paratorluğunu sarsmış; lstan
bul kapılannn dayanmıştı. 

Kafkn.s dağlarının heybeti, 
h:ı~cti bu cesur ve çnlrşkan 
milletin ruhunda bütün kuvveti· 
le aksetmiş; yurttan ayrı düşen 
fertlerinin bile her gittikleri 
yerlerde oranın şerefli insanla· 
riyle omuz omuza. yürüdükleri 
görülınüştür. 

İstila orduları, Ifafkasla.n 
&ıarkta.n ve garptcn g-eçcrek ce
nubu taınamiyle ele geçirdikten 
sonra bile "Dağlılar,, nrknl:ınnı 
yalçın dağlara. vererek, Ökya· 
nusl:ır ortasında dalgalara mey
d8J-ı okuyan bir granit parçası 
halinde, yüz seneye yakın dö· 
ğil.ştülcr; medeniyetlerini, milli· 
yetlerini, adetlerini, hiirriyetıc· 

rini müdafaa ettiler. 
Kafkas 'rürklcrinin Çarlık 

Rusyasma. karşı yaptıkları is· 
tiklal mücadelesini. bu nevi mil· 
cadelenin en zorlusunu zaferle 
bJ.ŞalTClış olan Anadolu ve 'Irak· 
ya Türkleri şüpb<?Siz herkesten 
daha iyi anlar; takdir ederler. 

''Kafkas Atmacast, işte üç 
nesil sürmüş olan o şerefli mü· 
es.delenin ruhunu, o milletin )iik 
sek karakterini, adetlerini. ül· 
kenin rengini ve g-üzclliklerini 
aksettirecektir. 

Hemen lıemen asırlık bir ta· 
rih olan o muhteşem günkri 
tekrar yaşatabilmek kolay de
ğildir; 18.kin bu iş sadece bir ki· 
tap yazmış olmak arzusundan 
doğmadı; gözlerini ornda açmış 
olan, dUnyaya geç geldiği için 
milcadcleyo de geç kaldığına ü· 
ziilen bir in.1:J:ı.n, hiçolma.7.5a o· 

un tariht havnsmda y~amakla 
avunmak istiyor; ayni ihtiyacı 
iluyan b:ı.şkalan da. vardrr. 

'1\a!kııs Atmacası,, ıçın üç 
•ene c;alretmı: Türkçe, Rusç.ı, 
Fransızca., Arn~s e&'rlerc, doğ· 
rud,a.n doğruya. yahut sasrta.Ia.r-

Bakırköyde Kartaltepede Kilit 
ıııoka6'1nda oturan Perihan dUn ye. 
cli;;i pcynirden zchirlenmlştlr· J:n 
yakın hastane Dakrrköy akıl has
tane~i olmasınd:ı.n dolayı I"C'r'' -ı 
buraya kaldırılmıştır. 

U\'KUHA GF.LF.N I\A7.,\ ... 
FatihtP İtfaiye meydanmd-ı. 1 'ı· 

:o;an hC'y çıkmazında 1 numaralı ev
de otumn Cemal diln ~ece? k :-yo. 
lada yatarken uyku csna'!mda kar
yolanın yr.nındaki pencerC'nin rcmı
na S?.ğ bacaf.-tnı çn.rpmı!jtır. fürı • 
lan camd~n ağır surette rarala. 
nan C('mal Crrrahpa0:ı hask . ·i· 
ne yatırılmıştır· 

llASTA:\'J~ U,\IH:ME"'l 
AI:KAD,\Şl!'\I l'A f:AJ,,\ IH 

Üsklidarda Zeynep Kilmil hasta· 
nesinde hademf"!lik yRp:ın Mehmet 
kıskançlık yüzllndcn hndcıme l.llyi 
bıçakln. kolundan yaralamıştır· 

Suçlu yakalanmı;:ı ve tahkik:ıta 

h~lanmı~ır. 

EK~nm nıÇ'.\(~lXI Ar.R \D.\ŞI. 
!\IX J\Anur.cusr;.;,\ ~.\l'LADI 
KadıköydP Yclde,..irml"nindc 1' •• 

ziyc şokağında francıılacı fırının
da pişiricilik eden Mehmet ile ny· 
ni fırının tezgahtan Ahmet kııvgR 
ederlerken Mehmet eline geçirdiği 
bir bıçakla Ahmed! ııol kabur:;asın. 
dan yaralamıştır· 

Yaralı Nümune haslanc~ine k· 1. 
dınlnıış, suçlu da yakalanmıştır· 

.CJR 1ŞÇ't E LIX J MAf\iNEl 'E 
fü\PTIRDI 

Ycdikule lfa:ı:lıçeşmcde eczalı 
pamuk fabrikasında çalışan mıta
lardan I•oti pamuk tarağım tC'miz
lemekteyken elini makint>ye kap • 
tmnıı;tır· Parmaklanndr.n yarala . 
nan Foti Ermeni hastanesine kal
drnlmu~tır. 

11• Çen1berl itaş-~ 

• 

sinemasında 
Buı;Un matinelerden ltlba.rcn 
Profesör BOROSE ve .Mlıı O· 
KULTA'nın kAmllen yeni ve ~ok 
enteresan numaralarını kaçır· 
mamanızı tavsiye ederiz. 

sinemada 

iKi AÇIKGÖZ 
FERNANDEL 

·ÇÖL KANUNU 
1 BOB BAK ER 1 

S&E&:ı 

Bulgar -Romen 
konferansı 

(Ba' tarafı 1 ncJde) 
çin Carjova'da hazrrlıklar yapıl • 
maktadır. 

nru:Ar: <MZETELERİ Nhrnt.'f 
Sofya, G (A· A·) - D· N. r.. a· 

jansı bildiriyor: 
Bütün Bul~:ıı: gazetelerinin bıt"· 

makaleleri Bulgar • Romen i1ıtlli.· 
fına pek yakmda bir tarzı hıı 1 bu· 
lunması ve iki komşu memleket 
arasında dostluk mUn""cn"'•ı .... rı. ~n 
tekrar tesi_.sl arzusunu rk<ı,.ttir -
mcktcdfr. 

HACA.R 1\lı\HAFtLI r.U 
KA:\".ı\ATTJ<~ DE(ilL 

Budape§te, 6 (A.A.) - Nim 
resmi kavnaklardrtn bildiriliyor: 

Romanya, 1919 muahedeleri. 
nin ibkası hususunda ısrar ettiği 
ciheti:, Macaristanın iyi maH'ımat 
alan rr.abafili, yabancı matbuatın 
Bulgar • Romen müza!<eratı hak. 
kında nikbinliğine iştirak etme. 
mektedir. Böyle bir vaziyet, 
Bulgar ve Macar metalibatının 
halli için muvafık bir hareket teş. 
kil etmemektedir. 

Trianon muahedesi burada ka. 
nuni bir esas olarak telak!<i edil. 
memektc.dir. Macar matbuatı esas 
olc:rak, Belgrat mütarekesinin 
1918 de tayin etmiş olduğu Ma. 

Bu sabah gelen 
yolcuların anlattığına 

göre 

Avrupada 
açhk korkusu 

çoğaldı 
Erkekleri askere, 

kadınları köylere giden 
Ma car şehirleri 

boşaldı 
İki ay evvel tedavi olmnk üzere 

Pe,,teye giden inşaat müteahhlUerl· 
mlzden KAzım Tekell bu sabahki 
aemplon ekspres!le ~ehrlmlze geımı,,
tlr. 

Bu sabah gelen yolcular .son Av· 
rupa vaZiyetlni §Öyle anlatm~lardır: 
"- Avrupanm her yerinı..le umumt 

bir ıllkOn htikilm ııUrmektedlr. Hayat 
ber geçen gUn biraz daha pl\halıla§· 
makta ve açlık korkusu ı;Un geçtikçe 
artmaktadır 

Macarista~da şeker, kahve ve yağ 
vesika usulilne Labldir. Şekerin ve.ııi· 
kaya tabi tutulmasmm .sebebi ~e Ma· 
carlstanda bulunan stok ıekerlerln 
lsviçreye ihraç edilmesidir. 

MacarLstanda §ehlrler hayli ten· 
hnlaşmıştır. ÇünkU blr~ok erkekler 
.sU!h altına alındığı gibi, bunların al· 
leleri de köylere hicret etmektedir· 
ler . ., 

ros ve Szamos nehirlerini takihc. 1 

--------------

den hattı kabul etmekteclir. Ma. Belç.ık ada açlık 
car ekalliyeti bu hattın gerisinde 
kalmıştır. (.Caş tarafı 1 nclde) 

Macaristan şifayap olamıyacak verdiği için kral Leopold'un al· 
bir yara açmayı arzu etmemekte. kışlanacağıru söylemiştir. MUt· 
dir. İstediği şey, Romanya ile iyi tefiklerin bu kararın verilme· 
komşuluk miinasebatı tesis et. sinden hiç olma?.Sa üç gUn evvel 
mekten maada, bu memleket ile 
olan münasebetlerini daha ziyade haberdar edilmi~ olduklarrnr da 
iyile~tirmektir. Maamafih ol. ilave etmiştir. 
dukça vasi mikyasta arazi terki Sefir sözlerine şöyle devam 
olmaksızın, memnuniyetbah~ bir etmiştir: 
sureti hal beklenemez. "- B. Reyno'nun ve !ngilizle· 

RLODİUS B1'KRF..ŞE rin bu söylediğimin hilafına ola· 
GJ<~LIYOit rak haberdar edilmemiş olduk· 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Havas lamın dair vaki iddialarını cer-
bildiriyor: hederek münakaşalara yol aç· 

Bulgar ve Macarların Re>man. mağa katiyen niyetim yoktur. 
yaya karşı serdettikleri talepler Belçikalılar elan İngili7Jere ya· 
meselesinde Almanyanın noktai 
nazarını Romenlere hatırlatmak kınlık hisleri duymaktadırlar.,, 
vazifesini aklığı zannedilen Klo. FRANSADA SALGIN' 
diusun Bükreı seyahatine tle e.. llASTAJJK TF.ln,tın:st 
hemmivet verilmektedir. l .ondra, 7 (A· A ·) - l<'rnnııııdo.· 

lUÜZ.\.KERF. HAZIRJ..IJil,A.RI ld bilyilk salgın haelalıklar tehli. 
lLERLIYOR kesi ka~ısrnda Fran.o;rz lıilkünıeıi 

B"k G (A A ) D N B her mmtakaya sıhhat hr.yelleri u reş, , . - . . . 
bildiriyor: göndermeye karar vermiştir. J'as-

Romanyamn Roma sefiri B. tör milet'sesesi muhacirlere ~r 
Bossoy dün ak~amdanberi Bükreş yapmaya bacılamıştrr. 
tedir. Vaktile Romanyanın Bu. 
dapeşte sefirliğini de yapmış olan 
B. Bossoy Macar hükumetiyle, 
Macarisatnla Romanya arasında 
ki münasebetlerin kat'i surette 
halline müteallik müzakerelere 
ba!;Jamak üzere Peşteye gidecek. 
tir. 
TnANSfI.VANYA Rm t F..N f,J;Rl 

Cukre,, 6 (A,A.) - Tran!!İlvanyah 
olan sabık Ucnret nazırı Valerian Pot, 
11.omanill ve Ünlversul gazetelerlndo 
bir mn kale neşrederek, ezcUmle ıun 
lan yazmaktadır: 

" - Transilvanyalıların !azla aşırı 
ı;-idcrek memleketin menraatlne hıılel 

ı;-etırebllecek hareketlerde bulunma 
l'lmdan kimse korkmnm:Llıdır. Biz an 
lo.yı~lı ve uzl:ı~rcı ln.!ıanlarız. Devamlı 

bir sulh tcc;lsi için lcabcden ~:ırcleri, 

l!amimt bir surette aramo.ğa amade
yiz. llom:ınya ile Macarlstanm ıı.rn· 

larınd:ılt! binlerce ı;encdenbcri devam 
etmekte olan nıtıcadell'ye nihayet ver
mek lııtcrtz, Caknt Homanyanın l!ly:ı!ll 
\'ahdt'tinln ih1111lni ve bir tek Romcnlrı 
ecnchl boyunduruğu altına glrmeıılnl 

kllbııl cdcmryiz. 
llıl&! arzularımız ve ıııımlml l!Ulh

prrvcrlig-imiz huılııtıar hıırfclnrle din
•~~ lcilH bıılmazs:ı. 'l'ransilvRnya katı 
k!'rnrını münasip 7.amani'la verebilme· 
ildir. Trımsılvanya P.omcnlerl, hakları 
ve mlllt \'llhdct ve hjirriyetıcrl için öl· 
me.s!nl hillrlrr. 

nın .. I.OV.\ R TIC.\JmT 
)IJ:l'El'I SOF\'ı\D.\ 

!'of,rn., r. (.\. A·) - o .. N n. a· 
jansı bildiriyor: 

Eir Slovak h<'yeti ticnret mua· 
hcdC'si hakkında müzakerC'lerde bu. 
hınmak üzcro Sofyaya gclmistir· 

İhracat dairC'Sİ rntidlirU Zonef, 
müzakrrclcrin Bulgar hUkiımc-ti -
nin do~u • cenup meml<'ketl!'rilc 
olan mtibadcleyi arttırmak için 
vcr<'li~i kararla alakad'.lr bulundu· 
~unu bildirmiştir. Bn sıırl"tlc evve
la Mac:ırlstanla bir ticarc-t muahe· 
desi imzalanmış, şimdi Slovakya L 
le mlizakerclerc ba 'anmıştır. Slo
vakya bilhassa tUtiin ve b:ı:r.ı zira· 
at mahsulleri istemektedir. 

Beşinci Alma n taciri de 
busabah geld i 

Bu sabah gelen Semplon ckspres1y· 
le ~chrimi;o:e bir Alman taciri gelmiş· 
lir, Bu, TUrk • Alman Ucaret anlaş· 
mumdan 80nra gelea beşinci tUccaı

ctır. Mumaileyh plyas;ımızdıı. tetkik· 
!erde bulunduktan .ııonra arpa, mısır, 
ve lUtun gibi maddeler mUbayaa ede· 
cetınl ııö:,•lemtıUr. 

Eminönü cinayeti 
Kat il bugün muhakeme 

edilecek 
Pazar gilnU EmlnönUnde metresini 

kıskançlık yUzUndcn hcm§crlııl llah· 
ınut Dcmlrl öldüren BakırköylU KA· 
zım, öğleden sonra cUrmUme§hUt ka· 
nununa göre ikinci ağır ceza mahke· 
mesine verilecektir. 

Morg, ceset llzerlncle yaptığı olop· 
siyi bltırml§ ve rnporı..nu bu sabah 
mUddciumuınl.llğe verml~tlr. Ra;>ora, 
Mahmudun aldığı bıçak yarasındnn, 

öldUğUnU tesp!t etmiş olduğundnn. 
evvelce makt,ulUn koşma neticesinde 
kan hücumundan ötdıltü §Upheııl zail 
olmuştur. 

içkili lokantaların 
sınıfları 

' 
İçkill lol{anta ve gnzino ııahlplerin· 

den bazıları belediye lktısat nıUdUr· 
lUğüne mllracaat ederek ııınıflannın 
yUkseltnmesiııl lslemlşlerdi. 1ktıaat 
ınUdtlrlU~U mtiracao.tıan tetkik etmiş 
ve ıınıflarının değişmesi için hiç bir 
sebeb G'Öremedlğlııden reddetml§tlr. 
Bazı gezekler eını!!armı değiştirmek 
lııtiyen ga.zlnoculanıı muayyen bir za· 
mıı.na kadar belediyeye müracaat e· 
tlcbllcceklerinl aksı takdirde müraca· 
atlan nazarı itibara almmıyacnfını 
yazıyorlardı. Öğ'rcndlğlmlze nazaran 
böyle bir zaman ta:,1n edllrni§ değil· 

ctlr. Herhaııgl bir içldll lokanta veya 
gazino iki Uç ay ııonra vaziyetini dil· 
zcltip belediye nizamlarına göre daha 
yüksek sınıfa geçebilecek blr hale se· 
lebillr. O zaman ıımı!ıni değiştirmek 

için belediyeye yapacağı mUracaat tet· 
kik edilir, e~er vaziyeti mtisalt görU· 
IUrııe kabul edllir, akııl takdirde red· 
ı.ledillr. 

Batan üç İngiliz 
gemisinde ölenler 

Londra, 7 ( A.A.) - Battığı 
evvelce haber verilen, Kampina 
ve Kresflover balıkçı gemilerile 
Brazen destroyeri mUrettebatm· 
dan telef olanların listesi ami· 
rallık tarafından neşredilmiştir. 
Kampinada 11 ölü ve üç yaralı, 
Crestflover'de iki ölü altı yaralı 
olmuştur. Brazen mürettebatın· 
dan biri aldığı yaralardan öl· 
müştür. Ayrıca dört yaralı var
dır. 

Japon . kabinesi 
İngiltereye karşı enerjik 

tedbirler almaya 

Karar verdi 
Tokyo, 6 (A.A.) - D.N.B. Bildiri· 

yor: 
Nazırlar heyeti bugün b~vekllln 

riyaseti altında. toplanmıştır. Hariciye 
nazırı, Japon tebealarmın İngilizler 
tarafından tevkili dolayısiyle doğan 
vaziyet hakkında. bir rapor vernılıtır. 

Matbuatta çıkan haberlere nu.aran 
kabine, Japon taleplerine cevap ver
mediği takdirde lngiltere~e karşı mu· 
kabil ve enerplk tedbirler almak kara.. 
rmı ittihaz etmiştir. Kabine ittlmıı.ın
dan e\'Vel Pren.s Konoyc, harbiye na
zırı Tojo ile uzun bir mUllkat yap
mı§tır. 

1SG1LTEIU: U ARP \'I~slu:ı;;t 
~i l ÇIK.\R-aL\K İSTİYOR! 

Tokyo, 6 (A.A.) - Stefanl: lngillz • 
ı;erı;inll~ndcn balı11eden ı;azeteler ~ 

Londra htikCımeUnln bir harp \'e.ııllcsl 
ihdas ettiğini, bu sebeple hukOmetln 
1ngllterede bulunan bUtUn Japon te
beasını derhal geri ç:tğırması \'e mUıı· 
bet bir ~ekilde hareket etmesi lAzım 
geldlgini yazmaktadırlar. 

H arlclyo Nazırının Sözl('rl 
Tokyıı, 6 ( A .A.) - Röyter: 
Domei Ajan.~ma göre hariciye nn• 

zın Matsuka İngiltere lınperntorlu· 
funda Japon tebaumm haksız yere 
tevk.iflerl meselesinde takındığı tavır 
hakkında İngiliz hUkQmctlnln nazarı 
dikkatinin celbedlldlğiııi bugün nazır· 
!ar meclisine bildirmiş ve şimdi yapı· 
lan teıebbil.siln 1ngllteredekl ak11Ula
mellnln beltlendlğlnl ve bunu mUtea· 
kip Japon hükQmetınin vaziyete ya
ra§ır bir hattı hareket k&bul edece
ğini lllve etm~Ur. 

JIONG • KONG LiMANI 
HAKKINDAKİ ŞAYİALAR 

Tokyo, 6 (A.A.) - Japon matbua.
ti ve muhte11! mahfiller, Brltanya im· 
paratorluğ'unda tevkif edilmiş bulu· 
nan bütün Japon lebea.smın tahlfye
alnl temin için İngiltere aleyhine ı;ıid 
dl!tle harekete geçilmesini talepte 
d"vaın ettikleri halde resmt makam· 
lıı.rm takip ettiği intizar siyaseti el· 
kAn umumiye llzerinde teskin edici 
bir tesir yapmaktan hali kalnı11.mııtı. 

?tUsubl§I kumpanyaıımm I..ondra §\1,r 

besi mUdUrü B. Makiharanın scrbcııt 
bırakıldığına dair ı:-eıen haberler, mev 
cut gerginliği bira:ı; izale etmiı gibi 
ı;örUnmektedir. Hoııgkong limanının 

Japon gemilerine kapatılllca~ına dıılr 
çıkarılan h:ıberiP.r bııradıı. nlııht bir 
aUknn Ue klo~ılanmrıtır. 

Frans.ız Genel 
Kurmayı 

(Baş t&n\fı 1 ncldc) 
.sız heyeti reisi ~ene:ral Jiunt· 
zinger ile bu komisyonda. harp 
esirlerine taalluk eden mesele. 
leri görü§meye memur Profesör 
Portman dün Vişiyc g'elmişler 
ve hükfımete m~saileri hakkında 
malümat vermişlerdir. 
FRANSADA ALKOL ISTIMAT..I 

MNEDlLECEJ\ 
l'i§i, 1 (A.A.) - Havas bil

diriyor: 
Nazırlar mecliqi dün saat 18 

de toplanarak lıa~adı temin için 
alman tedbirleri tasvip ve alko· 
lizmin menine ait projenin esas 
prensiplerini kabul etm~ ve na· 
zaretler nezdinde istişari mahi· 
yetinde bulunan bazı te.,.cıekkülle· 
rin da.velinin 31 Teşrinievvele 
kadar ta.likine karar vermiı;tir. 

Bundan sonra heyet geçen i~ 
timada. görüşülen dış siyasete 
ait meselelerin tetkikine devam 
etmiş ve Visbaden Fransu • Al· 
man mütareke anlaşmasına mü· 
tedair komisyon tarafından ta· 
kip edilen mesai raporunu dinle· 
miştir. 

Estonya 
Sovyetlere iltihak 
talebinde bulundu 

Moskm:a. 7 ( A .A.) - Krem· 
!inde toplanmış olan Sovyctlc?r 
ali şurası içtimamda Estonya 
Sovyetlcre iltihak etmeyi talep 
etmiştir. 

B u talep, Estonya komünist 
partisi umumt katibi Lauretaki 
tarafından yapılmı~ır. İfade iti
barile talep, pazar ve pazartesi 
günleri kabul edilen Lithunie ve 
Letton.ie'ninkine benzemektedir. 

Gazeteciler İnönü 
kampında 

tnanıı. 'I (A.A.) - İstanbul matbu· 
atma men~p 20 den fazla guetecl 
hava kurumunun davetlisi olarak dUrı 
buraya gelml§lerdlr. 

Gazeteciler hava kurumunun !n~nQ 
kampma tayyare ve plAnörlerle uçuı· 
!ar yapmakta olan gençlerimizin çatıı 
mala.nnı ta.kip eylemıııer ve bu uçuı· 

!ara l§tir&k etmişlerdir. 

Ruzvelt 
Havana 

konteransının 
neticelerinden 

memnun 1 ~ 
llaydpark, '1 (t\.A.) - ftU:;;,. 

Havana Panamerlkan koı:ıftrŞ ,4'· 
iştirak etml§ olan tlört devlrt ~ 
mlyle öğle yemeğini yedikten r t>' 
Panamerlko.n birliğinin artık bC oılf 
manldnden fazla bir emrtvald 
ğu:ıu beyan etmiştir. ıetııf 

Ruzvell ~u ııözleri de fl!\'e c'J 
u~: 8~~ 

Panamerikan konCer:ı.run fc\'iı çeı 
enteresan ''e nı>tıc~ ltlb rllo de ~ 
eemerııli c>lmu~tıır. Bu netlcrlcr :c"1' 
l& nmt kllremb:irı yabancı bir 1110 
tın Jstl!A3ma uğ'ramasma J<sr1\ıst' 
dataalarm mUz!lkeratml\ .sebtrııJ 
vermi§tir. Saniyen, ıim&lt, ıne ~· 
ve ccnubt Amerlka arumdaiıl ili ıtO 
dl meaell?terin halll iı;tn JAzırıt ı' r:ı· 
tedbirler mevzuu bah!Cdllmt;ıUr·Ji ol' 
hayet, e.ııuen Amerikan men,C rıııl' 
mıyan be~ncl kolun raallyetlt 
tahdidi de görUşUlmüşlür. uıl' 

Ruzvelt gazetecilere, mahalli ıt1 6f 
faa için milli muhatızlar hızıncterıP 
vet edildikleri takdirde btıyll!C 11' ~t 
eııkl muharlplcrlnln belki de bi~ 
dafu nUYeai t.e§kil edeceklerini 
etmı,,Ur. ___/ . . 
3 randevu avı 

· basıldı , 
Kimsesiz ve fakir kıt:I• 

çıkarıldı 
aıı~' Zabıt!\ dtin Beyo~lunda Uç t 

vu evi baıımı~tır. şır-_•' 
Bunlardan Jkl taMııl Aynıı.11~ pi 

de Saffet 11.pıırbmıuımm bir '~ ır 
numıı nı lı daireleridir. Dlln aJC~"ı-,ıııtı 
:r:erl bıııulan bu dalrelerd• be~ ~ 
ve fül kız yakıılanmıştır. Ka.dtnl~cıf 
ikl tane!! mcılıur ııabıkalı ranıff 
lardanrtır. 

1
s )8 

Diğer baulan blr evde I~ ıuf· 
yqlarmde. allı tane kız bıılunıll~t,J 
Ev .abtbinin khn.ııeıılz \'e /a1'1r 

1 ,.o 
kıdım toplayıp haıl an çıkardığı r 
lf\fılmıı;ıtır. Bu ııabah mhd11riYtl.lltl'd 
tırllen suçlular hakkında ıttzrnı&' 
mm•mele yapılmııtrr. __,/ . 

. 

Japon - ingiliz 
gerginliği ; 

J..ondr& - A~nııyct<ı I're.!I aJll11 ,O' 
göre Japon hllkOmcU nanıma. ı;tl~~ru" 
ıem .. ye Hllbiyettar bır .r;at JllpO~~ 
ile logıtt .. re ıırMmda. yakıııda Jl1 ı;~ 
ıebatın lyileçcceğını 1ıöylcmi~Ur·ıı-4rı 
beyanat lnglliz elçiıımln Japon )JC8t' 
clye na1.1n ilı:ı diln yartı~ nıOl 
tan ıonra \'erilmiştlr. (A,A.) .ıı,, 

Not : İnKllll'I • Japon lhtllJfıns 60f 
ha evvell'e aldı~ımır. hatıerJet 
d llnrü eayfıımn:ıladır.. ,_/ 

Mısırda taarruz 
bekleniyor. 

(Baş tarafı 1 nddc) pi 
Diln hu husuflta Kahircdc rt,r!:ı 

bir tebliğ nc~redilınlştir, ,.e ~ttl~ 
c;ölde harekAtm ilk eafha.sı bl 
be~·an cdilmiçtir· e0r!I 

~ark hudut mınta.kıun adlı,rt' 
pek Ustun bir di.işmana. kar11 j1'• 
etmek mecburiyetinde bulıın°t~ 
gilir. kuvvetleri tamfmd11.n 
edllmiftir. . )11• 
Tebliğde düşmıın 7.ayıaU ~.et· 

drJ<tan eonra İngiliz muvaffıılc1 Jt1 -
lcri, İngiliz askerlerinin :ıniilte ~· 

• ha. ,.e . mel mancvıyatma ve va bOrÇ 
niz kuvvellerinin faaliyetine e<Ji'' 
111 bulwıduğu kaydedilrn~te)'ttJ 
İngiliz yüksek kumanda. t l}~ 
J,ibya hududunda. mühim ~· tıı lı,.. 
kuvvetlerinin tahşit edildigı~JJ' 
bcr almıştır. lııgilizler, !tal) ~te 
rm adeden on defa faik k~ıye -
malik olmadan taarruza g~J";o)-te 
ceklerinl biliyorlar. Teblig 
bitiyor: ıı· 

"Ya.km bir taa.rnu; beklel!1~ı6l 
zımdır. Fakat İtalyanlar, tnıw
ri gafil avl~yamayacakl~ 

~~ T epebaşında büfU 
müsamere cJff· 

10 ağuııtoa cumarteııl akf&J'lİ pe~ 
Takıılm ıubeal tarafmd&n 'l'~· 
Belediye bahçutmn alaturlt• ~rtl~ 
da gayet zengin bir mUs&IXI•~ 
edilml§Ur. dl~ 

Bu müsamereye 20 kfPJtıl ~ 
kep 118.% heyetlle birlikte ~ .~ 
ye, tem.sil heyeWe birllk.t• -:. ~· 
N&1lt, Macar kadın orkest~çe .,u· 
bu kumpanyuile beraber J1fl'-' ıı0t°1' 
rak edecek ve aynca yeni cel<tft· 
nryete programı tatbik edfleıııuf11'1 . 

Memleketimizin ııahnede ~ •~'" 
de en mttmtaz elemanıannı bit,., ııO 
tophyacak olan bu muııamcre~}e ıet 
tUn tetemıatı tevkalAde ıtt.n5 

Up edllmitUr. 
Duhuliye ıı~rbestttr 



Vergileri b i rleştiren 

kanuna •• gore 
Civardaki menbadan mat.Taamı 

doldurarak geri döndil· Elln bay
ım yatan ada.mm d~lerinl bıçakla 
aralıyarak ağzma blr damla ını 

döktü· 
Zavallının dili de dudakları ıibl 
~i· Su ağzmı doldurdu, ya
naklarına taştı. Fakat birden ada. 
mm gırtlağı o~'lladt, )'Utkundu ve 
apı boaaldı· 

Gayri safı irat üzerinden yüzde 48, 
54, 60, 72, 120ve150 nisbetinde 
vergiye tabi mükelleflerin hstesi 

Peter bu şekilde kazazedeye ilç 
yudı:m su içirdi· Sonra onun ken· 
dine ıelmeeini beklemeden kuru 
çalı çırpı topladı· Bunlan baygm 
yalan adamın iki adım öteııine yı
ğarak çakmağile ateşledi· 

Tekrar kaza.zede ile meşgul ol· 
ma.ğa başladı· Onu soydu, ateşe da 
ha yııkl~tırdJ. Büttin vücudunu 
sert ve kaha elleriyle uğu~turma
ğa koyuldu. Bir aralık bu maıııaj i
ıine fasıla vererek matrasmdald 
.suyun geri kal:uıını il~ usule mU. 
racaatla yudum yudum içirdi· 

Masajla kaza:edcn:n cildi kız:&· 

rıyor ve kan hücumile ısınıyordu· 
Henüz: gözler kapalıydı. Bir ara· 
lık diliyle dudaklarını yaladı· 

Peter onun ~·üıüne doğru eğilip 

eordu: 
- Su i~tcr misiniz:? 
Cevap beklemeksizin ko;,up 

matrasını doldurdu. Döndüğü za • 
man kazazede gözlerini a!;tl, ona 
baktı ve duda.klarmı oynattı. 

Bu sefer Triatanlı genç, au içir
mek için bıçağını kullanmağa mec
bur kalmadı· Matrayı adamın ağ. 
zma dayadı ve yavaş yavaş bo· 
plttl· Arıuııra kaza.zede, ıu.yun 

gırtlajmdan geçl.ei canını yakıyor
mut pbi auratmı buruşturuyordu· 

- Siıi ısıtmak lhım ... 
Muaja devam etti· Kazazedenin 

vücudu kızardı ve zavallı nlhayet: 
- Teıekkür ederim, diyebildi· 
Peter onu giydirdi· Ceketini str" 

tma geçirmek üzere oturmu.5 vazi-
yette tuttuğu sırada, ceplerinden 
ondan aldığı 8!Jy&YI çıkararak 
meçhul adamın ceplerine koydu: 

- Sizi ölmU§ anıyordum, diye 

özür diledi· 
Peter tekrar matrayı doldunna

ğa. gitti· Dönilete bir kucak çalı 
,ırpı da getirerek ateıi tazeledi· 

Sordu: 
- Karnınız: aç değil mi? 
Kazazede, Tristanlmm uzattığı 

&alet.adan ancak iki lokma yiyebil. 
di. Daha pek kuvvetsizdi· ÖksUt"' 
dil, ikinci lokmayı cıkaracak gibi 

oldu· 
Galeta)'! iade ederek: 
- Birazdan. diyebildi· 
Peter ayağa kalktı: 
- Size baJka §eY getireyim· 
Bir çeyrek saat sonra ilç yu· 

murt.ayla geri döndü· Birisini kır 
dı, kazazede bunu zahmetsizce iç• 

ti· 
Daha ku\<·vetlenmiş bir sesle: 

- Teşekkür ederim, dedi· 
ı>eter onun bqmın altma otlar· 

dan yastık yaptı, galet.adan parça 
parça ikram etti· Kazazede derin 
bir uykuya dalmuda.n önce diğer 
iki yumurtayı da içti· 

* • .;r 

Birkaç saat !onra kaıaıede ile 
kurtancısı i,}ice ahbap olmUflar, 
Peter ona nerede bulunduğunu, 
bu arada hldis~lı: ve buit geçen 
hayatını ve Hııns St1.manın adaya 
celf§lni anlatm13tı. 

Bu nokta Varkle~ in • meçhul k&' 
zazedenin Entellicens Sen·is ajanı 
olduğu tabii anla.tılmıff n" · dikka· 
tini ~ekmi§tl· Kurcaladı: 

- Bu gemici demek nisandan 

beri :ı.dac!:ı k:ı.ldr? 

- E\'Ct· 
- Çok Ta.hatla mıydı? 
- Öyle g5rllnUyordu, fakat e&· 

b1Jk iyile§U· Traı olunca aanki 
bUablltUn b:ı,eka bir adam oldu· 
Triltanm ikliminin ııhhaU ll&erin· 
Cle bir mucize tesiri gösterdilinl 
a6Y1edi· 

Vasıtasız vergiler kanunu layı· 
burna göre, kaunç, buhran, mu· 
va.zene \'e hava ku,.,.·etlerinc yar· 
dmı vergileri birlcı;ıt'ı lldiktcn son
ra muhtP.lif mc.slek \'e sanat er
babile serbest meslek sahipleri ve 
mUetısesclerin ödiyeceklerl \'ergile. 
re ait nispetler tesbit olunmuş · 
tur· 

Evelkı günkü sa~·ımr.&da bıınl"' 
gayrisafi irat üzerinden :rüzdc 2·1, 
30, 36 ve 42 nispetinde vergiye ta· 
bl tutulacakların li11tesini neı-ret • 
mi.ştlk· Bugtin dP, yine bir kıııım 
yüzde 30, 48. 54. 60. 72, 120 ve 
156 nl~etinde vergiye tibi olan
ların sınrf ve mesleklerini yazıro
nı:ı:: 

YÜZDE 48 NtSPETL~DF. 
T..\Bt OLANLAR 

Av cierisi i"Jlyenler, ayna yanan. 
lar, boyahanC'lerden i.!ltimli -0lnn· 
lar, bade::nyağı yapıınlar. b:ı.ston 
yapanlar, barsak lşllyenler. doku· 
ma imalathaneleri, galvnnizli sı:-:· 
tan kova ve leğen yapanlar, gazoz 
imalltlıanebi, halı Imıılfıt'ı"''1"lc
ri, in,aat le\•aıtmı satanlar. kam
yon \•esair nnkil vaıntaları imal:lt. 
haneleri. müteahhitleri (Sekufoci 
maddenin birinci fıkrası haricinde 
kalanlar), ~.,.,.,,..t.. :"" .... "llar. kircı,; 
ocağı lşletcnler, (Huafiyct hari • 
cinde kalanlar), mader.: eı,yıı. ii7.:?' 

rine kalem'kirlılt \'apa'llar. mobil -
ya. imıılithıı.n"lPri. meşrubat ,.e 
merıkulit imalathaneleri. mukav
va kutu yapanlar (El makinelerile) 
peıtemalcılar, saçak yauanlar. sa
bun imalithanelerlle sair bUtUn L 
mali.tJıaneler, ıeritçiler. tamirha • 
neler, tabakhaneler. tıbbt mUstah· 
sarat ya.panlar, vapur kazanı ta. • 
m.irclleri, yorgancılar. trikatajcılıı.r 
(Faııili. ve çorap yapanlar dahil), 
tülbenlçlkr, uncular. 

:ı1)ZDE"l5 NtSh'ılNblt TABI 
OLANLAR 

Abajur aatanlar, bahriye levazı
mı ticareti )•apanlar, biıildet ıa • 
tanlar, ceviz kiltUklerinl toplayıp 
1a.tanlar, cerrah aletleri satanlar, 
~ ve kamıir ve aleliimum ku· 
maş satanlar, çalgılı lokanta ve 
pastahane ve guino ve bUfeler 
(İçkili veya içkisiz), çalgılı bira • 
haneler, çiçekten çelenk, sepet, bu· 
ket vesaire ya.pıp aatanlar, dana 
yerleri (İçki ıatılan dana mektep
leri da.bil), dildf makineııl ve dUr. 
bün 3atanlar, huır elbiaecller, e • 
lelttrik i.letleri ve levamnı aata.n· 
tar, fotoğraf makinesi satanlar, 
ıöllUk satanlar, gramofon •tanlar 
bırdava.tçılar, halı satanlar, ıtrt • 
)'atçılar, kabzımallar (İdarehane 
mhibi), kavaflar, kataaiyeciler, 
kuyumcular, kUrk satanlar. koraa 
yapıp satanlar, kravat yapıp sa -
tanlar, nüfusu 20 bin ve daha aşa. 
ğı olan yerlerde komi,yonculuk ya.· 
panlar: <yedinci madde haricinde 
kalan), manifaturacılar, meyhane· 
ler, ( ~lgılı). mobilya ve buna 
mUmuil her nevi r.cıya satanlar, 
muailci i.letleri satanlar, muşamba 
ııa.tanlar. (eşya muhafazasma maı\ 
SU& muşamba). " ' 'ttncak Aatanlar. 
otomobil ve blalklet levazımı sa • 
tanlar, porselen ve emııye M'an -
lar, seyahat \'e spor h?\'azımı, .si.. 
lllı. alnema makinesi ı;~tnnlaı", 
sinemacılar. ı;apka yapan ve satan· 
lar, radyo satanlar. toptancılar, tu· 
bafiyecller. tüccar tcrzil~r. tiltün 
tacirleri ''e imalithaneleri. liyat • 
roJar, züceaciyeciler. 

(Gramofon \'e radyolu yerler bu 
fıkranın tatbikındn çalgılı tıa\-ıl -
maı.) 

KAYIP ERKEK 
çocuau 

19~4 senesinde Romanyanın 
Tutragan kazasının Yenicckö

- Bu iklim sakalımı ben de tnt 
edince ve sekiz günlilk perhizi te· 
llf i için midemi doldurunca be • 
n1m uzcrimde mucize teal:i yapa· 
tak· Bana yiyttek b~ka bir ıey 

yU.nden Türkiyeye g~men ola
rak gelen Mustafa Kenarın oğ. 
lu 12 yaşındaki Nesim! Sirkeci 
ıataayonunda kaybolmuştu. O 
samandan bugilne kadar araş
tırmalar yapılmışsa da bir lllr· 
ltl hiçbir iz elde edilememiştir. 
!'ığer gö~n veyahut yerini bilen 
varsa Çorluda Süleymanlı çiftli. 
ifnde talışan babuı Muetaf a 
Kenara bildirmelarini ınsaniyet 
119mma l'ica ederız. Bildiren 
aynca paraca da memnun edile-

veremez mls:niz:? cektir. na1>a:1ı 
meı•omı vcırl ; lılıa~tafcı J\enar 

YOZDt; 72 !'ilSPı;Tt:'\J; '.IACI 
OLANLAR 

Eczahaneler. 
"c ıeo ni3betinc tabı olanlar. 
Altın ve zikıymet müce\'herat 

satanlar. antikacılar, mağaı.a: 

lardaıı mal mübayaasına tavas. 
sut eden ve İ§bu malların bedel 
lerin:n ödenmcsındc mal alan· 
!ara kredi açanlar, sarraflar, 
U27 nci madde haricinde ka. 
!anlar). 

YtiZDE 60 \e 30 XlSP.ETlN•; 
TABtOLANLAR 

I - ldarchane ve muaycneha· 
nelerinde sanat \'e mesleklerini 
yapan diş )&bipleri, dişçiler, 
doktorlar, baytarlar, dava ve· 
killeri, mimarlar. mühendisler, 
müşavirler ve rniltehassıs!ar ve 
bu gibi ilmi \'e mesleki ihtisas. 
l~ile kazanç temin eyliyen di
ger serbest meslekler erbabı 
idarehane. yazıhane ve muaye· 
nehaneleri gayrisafi iratlannın 
% 60 şı. 

II - İkaniet ettikleri ev veya 
apartmanlarının bir kısmını i. 
darehanc, yazıhane veya mua
yer..ehane ittihaz etmiş olanlar 
la muayyen bir yeri olmaksızın 
ça.hşanlann ikametgah ittihaz 
ettikleri ve veya apartmanın 
dairesi gayrisafi iradı tamamı. 

nm % 30 u. 

'YCZDE 136 NİSPETİNE TABt 
OJ,ANLAR 

Barlar, umumhaneler. 

Askere 
davet 

Fa&lb Aakerllk Şu~cka: 

Adre1lerlnde bulunmıyan yedek ıu
b&ylann kayıt ve yoklama vu11eUert 
tHblt edilmek llzere fUbeye mUraca
atl&rı 110.n olunur. 

1 - Piyade Aıtetmen lıılahmut ot· 
ıu L~lfl (40103), 2 - S. :;. Maklnlıt 
All otlu Refik (127>, 3 - Piyade &1• 

lefmen Etem oğlu Oıman (332-310) 
' - tstlhklm Yarbay f .bdullah otlu 
Kuatafa Çeri (319-31. 5 - S. 5 he· 
aap memuru HaUI oğlu Şevket 
(8H-90), 8 - s. 8 hesap memuru 
Tahir otlu Mehmet Sait (H272), 
7 _Nakliye tepen AbdUlhadl oğlu 
HU.eyin Hayri (130941, 8 - Levazım 
bhlbqı Hablp oğlu Muıta!a (323-
1110), 9 - Piyade a.steğmcn Mquk 
ottu Jılublin (16750). ıo - Arif Ata.Q 
{Yedek aublly) (40292). -
Kıaa hizmetlileri davet 

Kartal a~kcrllk ,uOO.iod~ıı: 
Lise veya muadili ve daha yüksek 

okullardan mezun olanlar; askerlik· 
ıertnl yapmadan mer.rnrlyr.t alamıya• 
caklarından 939·940 den yılmda 'ou 
gibi okullnrdan mezun olup ta tahall· 
lerlne nihayet verecek r kurlarm ıon 
yoklamaları Beşiktaş Aslterllk ıube· 
alndc kurulacak ukcrlık Mccllılnde 
5·20· ağUstos · ~ıo da yapılacaktır. 
nu onbcş gUnh.ilt müddet lı;inde kanu· 
nı bir mazerete dayanmaksızın bu 
meclise müracaat ctmlycnter hakkın· 
da kanuni muamele yapılacaktır: 

Malullerin ikra miyeleri 
Bctll•ta' askerlik "llbe11inc<en: 
1 - B~ikt~ şubesinde kayıttı ma· 

lCll sub:ıy ve rratla cehit yetimlerinin 
tUtiln lkraınlyeler! aşağıda yazılı ta· 
rihlerde Beş1ktaf ka:ıaaı kaymakam· 
lığında verUeecl<tir. 

2 - lzdıbama sebebıy~t vermemek 
için ııcrkeıln cüzdanında yazılı nu· 
maralara göre aaat (9J dan saat (l)e 
kadar mUracaat etmeleri. 

7 atustoa 9t0 çarşamba g1lııU malCll 
subaylar. 9 ağu8tos 940 cuma gUnQ 
maıcıı erler. 13 Bğu!tos 9SO salı gUnU 
feblt yetlmlerı, H ağuıtoı c;artamba 
,unu malOl au~ylar, 16 ağustos 940 
cuma gUnü malcıı erler, 20 ağ\dtoı 
940 salı g{lnU şehit yetimleri, 21 atuı 
tos 940 ı:arnarnba günü maıcıı subcy· 
ıar. 23 ağustos 940 cuma gilnU :nalQI 
erler. 27 ağustos 940 salı günU ıehıt 
yeUmlerl, 28 ağustos 940 çarşanıbll 

günU ıehlt yetimleri, 2 eylfıl P40 gU· 
nU malOI subaylar, Z eyl(ll çargamba 
gUnU malfıl erler, ti eylQI cuma günU 
§ehlt yetimleri. [I eylul salı günti §e· 
hlt yctimlel'I, 

- Evet, yann akşam sekiz· 
den dokuzbuçuğa kadar Hulfuıi 
radyoda §arkı söyliyecek, evde 
yalnızım. Ama, bana bak, sakm 
geç kalma, Avni. 

- Hemen şimdi geliyorum, 
Neclicığım. Bilsen bu saatleri 
nasıl bekliyorum! ... 

- Şimdilik on'Uar. 
- Orvuar. şekerim. 
Bu şüpheli mükaleme 3756i6 

ile 445987 telefon numara.la.r1 a.. 
rasında oluyordu. Duydukları· 

nızdan aşağıdaki dört netic.eyi 
çıkarmanız icab eder: l - Nec· 
la. Hulü.sinin karısı ve. yanıl. 
mıyorsam Hulusi de Necllnm 
kocasıydı. 2 - Bazı evli kadm
la.nn kocalarına karşı göster 
drkleri takdir ve bağlılık hisleri 
Ncclada yoktu. 3 - :-ıuıusi şan. 
tördU. Orkestruile sık sık rad
yoda §arkı söylerdi. 4 - Hullisi 
radyo mikrofonu önünde '\-a.zi· 
yet almışken, Avni Neelinm e.. 
vine gelir biribirine söylemek 
istediklerini rahat rahat söyler
lerdi. Şimdi belki sorarsınız: 

- Peki, yahu, bu adamlar 
dışarıda buluşamauar mıydı? 
Mutlaka, saygı göstermeleri la· 
znn gelen bir evde mi görüşme. 
leri icap ediyordu? 

Ha, bakınız, cevabını vere
yim: 

- Hulüsi çok kıskanç bir er· 
kckti: k:ırısı sathi bir karakter. 
di. Gtizcld!, aşk maceralarından 
hoelanırdı. Bir zaman geldi ki 
Hulusi. Avninin tatlı bakışları
nı fena tefsir ederek aile aaade· 
tinin bekçiliğini tam bir ciddi
yet ve uyanıklıkla yapmayı lü
zumlu gördü. Necli.nın yalnız 

başına dışarı çıkmasına fırsat 
vermiyordu. Ona her yerde ce· 
fakat ediyordu. Bu can sıkıcı 
mdbitlePin her türiti tehlikeyi 
bertaraf etmiye kifi geleceğine 
inanıl:ordu. 

Bahusus kocasının bu emni
yetsizliği Neclayı fena halde ıi· 
nlrlendiriyordu. Netice itibarile 
bUtUn bunlar, Avninin kucağına 
düşmesini kolaylaştrrmış ve ça. 
buklqlaştınnıştı. Tabii, kansı
na emniyeti olmıyan bir erkeğin 
cezası ağır olmalıdır. Bu suretle 
her va.kit, Hulusi radyoda şarkı 
söylediği· sırada, Avni evine ge· 
lir ve ancak bir kocanın hakkı 
olan saadeti iııtismara koyulur. 
du. Şunu da kabul etmeliyiz ki, 
iki kahramanımız evde yaşadık
lan hoş ve mesut saatlerde. ek· 
meğini kazanmak ve dinleyicile
ri eğlendi rınck için mikrofon Ö· 
nünde boğazını tUketmekle meş· 
gul olan HulCısinin baskın tar. 
.zmda bir hücumuna uğramaya
caklarmıa katiycn emindiler. Bu 
emniyetlerini takviye etmek i· 
çin de radyoyu açıp kurbanın 

tatlı §arkısını dinler. musiki 
neşriyatmın bittiğini bildiren 
spikerin sesini be~\lerlcrdi. O 
va.kit başka bir giln devam et. 
mck üure kendi neşriya.tlannı da 
kesmiyc mecbur kalır:ardı. A
damcağız c\·den uzak bulundu· 
ğu bu arada karısının hareket. 
!erini kontrol etmek maksadile 
her onbeş dakikada bir. muhte
lif vesilelerle ::'\ecli.yı telefona 
alır memnun bir tavırla evden 
çıkmamış olduğuna kani olur· 
du. Bütün bunlardan sonra iki 
sevgilinin buluşma yeri olarak 
evi intihap etmelerine siz de hak 
vereceksinız. Ilulusinin \"ah~i 
kıskançlık sahnelerine karşı 
Necla, Othello.sunun aı;k şarkı. 
sını dinliycrek Avninin at~li 
buselerini doya doya kabul et· 
mektc adeta ayrı bir zevk du· 
yardı. Neclanın vicdansızlığın. 
daki kadınlar c;ok defa arzula
nnı bu yolda tatmin etmiye ko. 
şarlar. "' . . 

Fakat Othello daima şüphe· 
lenir. B•r ak§am üzeri Hulüsi 
ansızın zevcesini telefona çağı. 
rınca kulağına birtakım fısılda. 
ma.lar geldi. Şiiphelenmiye hak
kr vardı. Neclanm evde uslu o· 
turduğuna dair onu kim temin 
edebilirdi? Eve dönünce kansı. 

Nakleden , ıı... L. 
nın mutadı hilifına fazla nıeş'e 
li olması şüphelerini kuwctleıı
dirdi. Son şarkılarındaki mu. 
vaffakıyctinden hayranlıkla. bah 
setmesi, tatlı bakışları, tebes
sümü ne demekti ? BUtün bun. 
lar ancak, mikrofon ön.Unde bu
lunması lazım geldiği sırada e. 
vine gitmeğe muvaffak olduğu 
takdirde aydınlanacaktı. Fa.kat 
işi nasıl uydurmalı? Bazı kim
seler tenörlerin ahmak oldukla. 
rını iddia ederler. HulU.i onlara 
aksini ispat edebilirdJ. Aynı a
atte hem radyo istuyonuOOa. 
hem de evinde bulunmak için 
güzel bir ~are bulmuştu. Necla 
Avniye telefon ettiği a.kpm, 
HulOsi, boğazına kalın bir kaş
kol sarıp eline de kendi plakla
rından bil' kaç ta.ne alıp radyo 
istuyonuna gitti. Kısık sesle: 

- Bu akşam şarkı aöyliye. 
miyeceğim. 

- Neden? 
- Boğazım ağrıyor. 

- Daha erken söylemeniz a&-
znndı. Şimdi programı naaıl de. 
ği§tirebiliriz? 

- A. hiç merak etmeyin. 0-
ruını ben düşündüm. Size be. 
nim plaklardan oniki tane pli.k 
getirdim. Onları caıarsm.ıı:, olur 
biter; dinleyiciler farkına \'ar
maz, emin olun. 

Kabul ettiler. 
' 

• • ılı 

Avni ile Necla yanya.n& rad. 
yonun karpıına olurmut •ke· 
rin ıseeini dinıliyorlar: "Bu ak" 
şamki ruusikt programnnız: Or. 
keltra ile birlikte son tangolar
dan "Sen benimsin". Hu11lsi P ... 
Tarafından". Şarkı 'bitince sa· 
.lo~ üç teY birden duyuldu: 
Radyoda HulU&inin, ikinci p.r. 
!km, Avni ile Neclinm tatlı bir 
öpiltü ve HulOaiııin hakiki se11i: 

- Alçaklar! ... 
Radyonun ahenkli noUarı ara

sasmda iki sevgili merasimi mah 
susa ile dışan atıldı. Hultlsi lnr 
smdan titriyordu. &te&1 gUn ve 
fa.sız Necla gelip ayaklarmıa. ka
pandı; af diliyerek bu hareketi· 
ni lbir daha tekrar etmiyeceğine 
yeminetti . 

Hulusi onu affetti. lt~akat bun. 
dan sonra radyo istasyonuna gi
derken onu da yanına almıya 
karar verdi. 

Merak ediyorou; bu defa aynı 
tecrübeyi tekrarlamak için aca· 
ba. hangi çareye b&.§ vuracaktı! 

·-7 .8.940 Çarşamba 
20/ 14·00 MUzik: Radyo salon or. 
keatruı, ıs.oo Program. ve memle. 
ket saat ayarı, 18-05 Mllllk: Caz 
band (PL·), 18·40 Müzik, 19.15 Ko. 
nuıma <Dış politika haberleri), 19 
30 Müzik: Ko§ma ve semailer, 19· 
j5 Memleket saat ayarı, ve ajans 
haberleri, 20.Go Mtlzik, 20.15 Tem. 
Bil: Düvenler dönerken, 20.M Mti. 
sik: Saz eserleri, 21·15 lılilaik: 21· 
30 Konuşma. 21·M Müzl.lc: .Amatör 
konserleri, 22.10 Mll&ik, 22.SO Mem 
leket saat ayan,ajanıı, 22·•5 Milzik: 
23-25/23·30 Yarınki program, ve 
kapanı§· 

Halk Opereti 
Bir defı.ya mahsus o! .. :-ak 7 A· 

ğuttos, çarşamba akşamı saat 9,45 
te Takıılm, Altmlepe bahçe!inde 

Leblebici Horhor 

E. Sadi Tek Tiyatroau 
Bu gece CBliyükderede) Aile bal' .. 
çeıılnde Karım Kaynanam. ---RQfit Rıza Tiyatroau 

7 ağustos ı.a1"1amba günü akşa· 
mı Üsküdar Doğancılar A \-parkta. 
''Onlar ennl~ mnradma .. ~·odvtl v 
perde --Beyoğlu Halk Sinemaaı 

Bu~iln H te: l - Loret H&rdi 
Hindistanda. 2 - .Korkusuz kapta~ 
3-Miki· 



Yüzme ve kürek 
sp.oraaa 61dl.rlyoraz 

Nüfusunun yarısından faz lası denJzkenarında yaşayan 
ecdattan d9nizcı olan bir milletın gençhğini deniz ve 
sporlarında muattal bırakmak doğru mudur? 

'1azan : S ACIT 1rUG~Oa.. OGEli 
.Ecdnddnn denizci olan bir mil. 

Jetin deniz sporlarına meraklı bu· 
günkü sportmen neslini yavaş ya. 
vaş öldürmeğe başladık. 

Mekteplilerin, mckteplerindc!..I 
spor tcşkilatmdan hariç yerlerde 
spor yapmalarının Beden terbiye
si mükellefiyeti kanununca mene
dildiği ma.lümdur. 

Mektepli gcn~leri, kcıı ··= • ·ur~ıa· 
rı dahllfnde her türlü rek~ı. .. ı hi~ 

sinden uzak bir §ekllde çalıştırıp 
bedenen inkişaf ettirmek ve spor 
klüplerfyle mektepleri a ··ırarak iki 
kanaldan Türk sporuna daha ' 'e · 
rimli olabilmek gaycsile ittihaz e
dih:n bu çok yerinde karar, ilk za
manlar klüplerin futbol kadrola · 
rmda büyük aksaklıklara mr . "l 

vermişti. Fakat klüpler bu vaziyeti 
kma bir zamanda önliyebildiler· 

Kala kala kaldı, bu işin heves· 
karları, yani amatörler··· 

Fakat onların da hemen yansı 
mekteplidir. Mektepliler hariç klilp 
!erde faaliyet yapamıyacnkları i 
çin, elleri kolları bağlı, bu yarL'}· 
lara se~;rcı kalırlar· Çünkü mek
teplerinde deniz sporlar!le uğraş 
ma.lıın imkan haricindedir. 

Evvela, denit mevsimi mektep· 
ferin tatiline rn.sl:ıdığı itin. Sonra 
bu iş, her mektep için rok mam af· 
h, malzemeye ihtiynç gösterir. Ni· 
hayct mütehassıs liızımdır. 

ray klübüdür. Keza; Fundi Jbrahi
mi yetiştiren Kadıköy orta ,,..e !s
likliı.1 lisesi değil, Beykoz klübü· 
dür. Bunlar vaktilc çalışıp sivrile· 
bildikleri için şimdi ı;ıal1si gayret 
ve çahşmalarilc mekteplerini tem· 
sil edebiliyorlar· Fakat sivrilmek 
lmkıinını bulamıyan, geniş kabili· 
yetlerini seforbcr etmekten mah -
rum kalan diğer talcbe!er ne ola 
cak? Mekteplerinde bu işi yapma· 
ğa :mkan bulamadıkları için uzak· 
tan hasretle içlerini çekip tahsil 
sonunu mu bekliyeceklt>r? •. 

Amerikada şiddetle deı1am eden sıcaklar herkesi deniz kenar~ 
sporlarına sürüklemektedir Bu şiddetli sıcak günlerde herkel 
yegane şey serin bir su kenarıdır. Mahşerden bir numune o!a~ p 
resme bakınca paniğe uğramış bir şehir halkı falan zannetmeY;::;ı~ 
Jsland'da bir plajda den ize girenlerin ve su sporu yapanların . 
ren bir foroğraftır. Sudan daha çok insan! ... başka ne diyebilirıl• 

Üstelik Qrtaya kuvvetli mektep 
takımlarının da çıktığını ve m<'::· 
tepler arası temaslarının da çok 
canlı bir §ekle girdiğini görmüş 
tük. 

Futbolümü geçici bir buhran • 
dan sonra eski halini ihraz eder
ken, mektepte kalmıs olan birind 
sınıf futbolcüler de boş durmamak 
\'e mektebi bitirdikten sonra yi• :ı 
esk i takımlnr,mda yer alabilecek 
kadar idmanlı vaziyetlerini ve ka
litelerini elde tutabilmek imkanı· 
n-ı bulmuşlardı· 

Futbol cihetince mahzurlar di • 
~er spor şubplE.'rine göre nispeten 
çabuk telafi edilebildi. .. .. 

Fakat.. bilhassa deniz spor1a:-ı 
için, t:ılebelcrin kendi mekteple • 
rinden dı.şarda spor yap:ımıyacak· 
lan kararmın mahzuru, nilfusunun 
\'ansında'l fazlası deniz kenarında 
yaşı~·-> ~ h;r milletin gençlifüni bu 
spor • ,"IE.'rinde muattal bir ':t· 
ziyetr sokmağa \'e deniz «T'or1:ın
mızdan mühim bir kısmını öldür 
m""'"' bM1amLc; olmnsile görlildü· 

1ı.ah edelim: 
Su üzerindeki sporların hepsi u· 

zun tterUbe, lhtisa~. neni:ı:le i. ·. 
yet istiyen sporlardır. 

Denizle en fazla ünsh eti olanlar 
ve deniz üzerinde tecrübeli bulu· 
nanlar kimlerdir? 

Akhmı?.a gelenleri sayalım : 

Kaptanlar, her tUrlü deniz \'tl· 

sıtalannı idare edenlcı:. onlar üze
rinde calışanlar. balıkc;ılar. hayatı 

deniz üzerinde geçenler, hayatını 
denizden kazananlar··· 

Fakat bunların hiçb!rlsini mUsa· 
bakalara iştirak ettiremezs"niz· 
ÇUnkü profcsvoneldirler· 

Pentatlon 
müsabakaları 

Birincisi cumartesi 
Kadıköy dadında 

yapılıyor 
Bu pazar yapılan atletizm mü· 

ııabakalarmdan sonra lstnnbul ljam· 
piyonu sporcular vo takım taay. 
yün ctmiJjtir. Artık atlctlcr;miz 
eylül ortasına kadar ferdi bir şe
kilde çalışacaklar ve bundan sonra 
yapılmnsı kuV\·etli bir ihtimal da
hilinde olan Balkan oyunlarına I•r 
tirak edeceklerdir· Bu sene {eğer 
yapılırsa) Balkan oyunlarına işti· 

rak edecek kadromuz geçen sene· 
lere nazaran daha kııv\'ctli b;r 
maıızara an:etınektcdir· 

Maamafih Balkan oyunlarında 

bize puvan kaybe~tlren bazı sc • 
bepfor mevcuttur. Bunun en mll
htmlerindcn biri de atlet komple
lerimi:ı:in ekPiklViJir· Ru nok~:ının 
trlfıfi!'(I kin iki srnec!cnb0 rl Pen· 
tatk>n ve DekntloT\ m::Sabak:ı.lan 
tertip edilmekte~di. Bu sene bun· 
!ara ilaveten bir de TritaUon mü· 
sabaka0ı tertip edilecektir. Bu mü. 
sabakalara ilk olarak önümüzdeki 
Cuma.rt.esl günü Kadıköy ııtndındl\ 
baslanaenk!Jr. 

Jimnastik hocalaı ı bu ihtisas işi
ni başaramazlar. lc;lcrindc bu işle· 
rin .meraklıları • ki c;ok azdır, de;· 
vede kulak kabilinden • ihtiyaca 
kafi gelmezler· Ve deniz sp0rlan 
da nihayet İsveç j:mnastiğile ola· 
cak şey değildir· 

Bu vaziyette deniz"i talebe ne 
ynpacak? 

Tabii müsabakalara seyirci ka· 
lacak!·· 

Bn seyirci kalmk keyfiyetinin 
ispatı çok kolay: Son )•apılan k:i· 
rek müsabakalarına bakın··· 

Soryun size, bana bir tane tala· 
be gösterebilir misiniz? Araştır -
mayınız. Verilecek ccmb: Hayır! .. 

Alakadarlar belki silah olarak 
yüzücülerden mühim dereceler al· 
mış olan ve talebe bulunan Mah" 
mudu, Fuadi, lbrahimi gösterecek 
ler. F akat Mahmudu denizciliğe 
yetiştiren Haydarpaşa lisesi değil, 
karardan evvel ç_alıştığı Galatıuıa· 

Öyleyse yazık zavallılara!.. U
zaktan, günden güne ölmekte olan 
bu spor için jçten aglıyncaklar ... 
Hayır!"" Biz bunu böyle kabul e

dem;yoruz. Deği§tirilecek bir k a · 
rarla. kürek ve yü?.me sporlarının 

eskisinden daha sağlam bir §ek il · 
do ve emin adımlarla çok ilerilere 
gideceğinden eminiz. 

Size bu em niyeti veren, spor ~
terinde kıymetli beden terbiyesi u
mum müdürlinün gördUğUmüz hUs· 
nü niyetidir. 

Eu spor şubesi için büyük bir 
sene kaybetmiş vnıiyetteyiz. F akat 
unutulmamalı ki, zararın neresin· 
den dönülse kardır. 

Mektepli kıymetleri öldürmem ek 
ve deniz sporları kalitemizi düşür
memek jçin, ta lebelerin k lüblerde 
su sporları faaliyetle rine - hiç de· 
ğilse mek teplerinde tc~kilô.t yapı· 
lıp malzeme ve hoca temin edilin
ccyo kadar • m~aade edllmealnl 

İzmitte kavga.it bir m.::.ç 

bmit, (Hususi) - Bu p:ızar A· 
dapazarı İdman Yurdu, bir maç 
yapmak tizere ı:ıehrimlze gelmiştir. 
Akyeşil sporla kıırşılnşm:ık üzere 
sahada yer alan bu takım oyunun 
bidayetinden itibaren sert ve k ırı
cı bir oyun tutturmuş ve birinci 
devreyi bu §CkÜde 3-0 galip bitir
miştir. Devre esnasında Adapazarı 
takımından bir oyuncu evvelii. Ak· 
yeşil oyunculanndan biriyle kavga 
çıkarmış, sonra da gidip kalecinin 
başına bir tekme indirerek kale
ciyi bayıltmıştır· Bu sebepten oyun 
tatil edilmiştir. İkinci devrede A · 
dapazarlılar sahava çıkmadıklann· 
dan hükmen mağlüb ndccdilmiıı. 
lerdir· 

beden terbiyesi sayın genel direk· 
törü Cemil Taner'den temenni o· 
eliyoruz. 

Saelt Tutraı ÖGl':T 

Yanına geldi oturdu ... Yandı ... yandı.. nihayet o kadar yandı ki kibriti 
bulunmıyan bir da onun vücudundan sigarasını yakabildi! 

.. işt. Vakiflar Dır~ktörlüğU ilanları 
Semti \'C mahallesi 

Şehremini Aydın KelthUda. 
Balat Kasım GUnanl 
Cerrahpa=a KUrkı;Ubaııı 

Falih, Nl§ancı 
Mcrcannğn 

Mahmutpn~a 

Carıııda. 

Mr hmuLpnşadı.. 

.. 
Kıttlp H:asım 

KUrkçUb~ı 

Cebecibaııı 

Çar§ıda 

" 
" ,, 

" 
" .. .. 
" 

.. 
Sultanhamamı 

Kadlrga 
Kumkapı, Behramçavu, 

Cadde veya sokağı 

Yayla 
Aynalı bakkal 
Şem'l Molla. 
Nişancı camU arkasında 
Tığcılar 

Sultan odaları hanında 

Çuhacı han Ust katta 
Allpaşa han orta katla 
Kalcılar han üst katta 

No. :sı 

49 ·35 

19·21 
2 

30· l 
12 
15 
2D 
5 
1 

I<alcılar han ikinci katta 2 
~enlkapı 60·59 
Cerrahpaşa 85 
Çarııamba JiO 
Alemııah 6 
Ynrımta§han 9 
Hazırcılar 5 
Sahaflar bedesten kapısında 22 
Ressam BMmacılar 2.5 
Hacı Memlıı 20 
Keseciler 46 
Kazazlar 16 .. --· 35 
LCltrullah a:ıı. 6 
Kolancılar l1 
J.lubllfazacılnr :!:? 
Saka çeşmcııl 3 6· 4. 

Şehııu~arbey 5~·Ş7 

l'ulluk 21· 5 
Taşçılar l4 

Cinsi 
Ahşap C\' 

Baraka hane 

Muhammen aylığı 
Lira Kr. 

5 00 

lki odalı mektep mahalli 
Tekko 
Kızlarağası hanında oda 
Oda 

" 

Oda 
Dükka.n 

" 

,. 

,, 

" 
" 

Camekı'.ı.n önU 
Baralta 
Arsa 

3 00 
2 00 
2 00 

3 00 
l fiO 
1 50 
l 00 

1 00 
2 00 
2 00 
2 00 
1 50 
1 50 
l 00 
l 00 
1 00 
l 00 
1 00 
l 00 
l 00 
] 00 
l 00 
l 00 

50 
:ı 50 
1 50 

lu 00 
2 50 
l 50 

Pentatlon be11 müsaba-ka olarak • M.ahmulpa~a Sultan odaları Oda \'C Sultan odaları 
oda başılığı yapılrr. ~00 metre, ısöo metre. 4 oo 

Sandemlr i:ı·ı Cami heltı.ları koşularla uzun atlama. diak~ c·rit· Kantarcılar 30 oo 
Bu cumartesi )·apılacak rnü.sa- • l'ukard:ı. yezılı mahaller 911 sene~l mayıs sonuna kadar kiraya \'C:rllmek üzere açık arttırm:ı.ya çıkarılmıştır. 

baka u!ak katcciOrilcrc de asık o- lst.eklller ihale gUnU olan 9·8 940 cuma gUnU saat on bc§C kadar Ç'emberllta~ta İstanbul vakıflar ba,mUdUrlU~Undc 
l:ıcaktrr. vakı! akarlar kalcmlııe gelmelr rl. (G64~J 

,
Milli Piyango idaresindd 
1 - 7 Ağustos 1940 aylık Piyangoı~. 

deki çarşamba günü saat 18 de Kadık0>' 
bahçe Stadında otomatik kürelerle. ç e ~ 
tir. Bütün İstanbul halkı bu merasıfll 
lidir. 

1 2 - Bu çekilişe ait planın onuncu fi' · 
de yazılı olan 40 adet bin liralık ikr• -~ 
de altı küre birden çalıştırılarak ayrı~ 
numara düşürülmek surctile çekileCe 
halkımıza ilan olunur. 

111!1 ............................ ~ 

~ı" I - N"Umuncsl mucibince (1000) kilo mUhUr kurşunu 
li'c satın alınacaktır. 26·'' 

II - :Muhammen bedeli (350) lira. muvakkat teminatı "tJ> 
III - E ksiltme 12·8·940 pazarteııl gUnU sant 16 da KBllS 

mUbnyıı.at şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktı!". 

I V - Nümune sözU geçen şubeden parasız alınabilir. ~ 
\' - İsteklilerin ekslllme !~in tayin olunan gUn ve saatt~ 1 

me paralarllc birlikte mezltClr koml11yona mUracaa.U:ı.n. ('i'()5' 

1 Jenız Levazım Satına• ma Komısyon!! 
!Uarmara llı.,.,l.ıb.ıhrı K. S:tlmalma Kooılıı • •mu Hıl!1~ıı~ 
ı - ı;cne da~ından L>crtnce iskelesine ıs;ıe eullectık •11 

palı ı:arf ıısulllo eksiltmeye konulmuştur. .1 
2 - Tahmin edilen tıcueıı 6~775 lir 3:1 kuruştur. el' ıf' .İ 
ıı - l!:ltslllmesl 8 ağuııtoıı 1140 pcr~embe gUnU saat 16 tP"' 

ne kapısı:ıdakı komisyon blnıısındn yapııacaktır. Bu ı~e •11 · ;/. 
nat HSS lira 77 kuı-uı:tur, 

1 
O 

4 - lstanbulda zuhur edecek ıstcklller. bu işe alt teıııı ısı 
resim vcsaır evrakı takım tıallndo Kasımpaııada denız ıevsıl ";;-' 

deli misyonu tıaşkantı~ınuan. Ankarndakl talipler de M M.V. "' 
si rulldllr!Ugilnde ve kom\ayonumuzd~n 324 kuru., bedel .,,ıı 
lirler. ,r 

.... ıııı 
5 - isteklilerin şımdlye kadar bu miktar ve bunn ..,.. 1ıı d0' !a ettiklerine dair lcabeden vl!alka, mahalll emniyet nıll rf1' 

cakları bDsnilhal kll.ğttları ve yukarda yazılı ilk teınına tl• • ~--
t l'" zlm edecekleri teklif mektuplarını muayyen gtin ve s:ı• r ı 

ıııııı . evveline kRdar komisyon başkanlığına vermeleri ııruı ol 

r-w;~bul Levazım Amırliğinden verile" 
I_ askerı kıtaatl ilanları ~ 

1000 ton kamış kapalı zıırna ekailtmeye konmuştur. ı:: ~ 
cumartesi gUnll saat 10 da Erzurumda Lv. a?nlrllğl -.tıııs.I ıı'",,11.J. 
yapııacaklır. Tahmin bedeli 2~.000 lira ilk teminatı 181~ n 
§llrtııamcsl komisyonc!a görUJUr. Isleklilcrln ihale gllnU ' ' ~ 
at evvel teminat vo kanuni vulkalarilc tckllt mektup!~ 
meleli. (423) (6462) 

• .., • iP '"" 66.000 kilo sadcya~nın kapalı zarfla ckslltmcıinde ti! 11d'," f. 
ikinci ihalesi 9·8·940 cuma gUnU saat ı 1 de Edlmede safi:: 11~.A 
alma komisyonunda yApııacaktır. ~uhammen bedeli 9::.4 l'ıJI"': ı 
6930 liradır. Evsaf ve ııartnamesl komisyonda görUJUr. ıstı 1~ 
ve saatinden bir saat eV\'eJ kanuni vesaik ve teklif nıeJ<tllP 
vermeler!. (4291 (64681 

işletme Umum 
.Muhammen bedeli 30000 lira olan t>O ton kaynanııJ l~ 

çar;ıamba gllnU saat 15 tc kapalı zart usulile Ankarad• 
:tın alınacaktır. ,tıl' 

Bu işe girmek lstlyenlerin 22~0 liralık muvakkat ıe -r.ad'-' 
yfn ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gUn saat H de . .il 
lsllgine vermeleri 11zımdır. ıııetetv'~ 

Şartnameler lliO kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ıre 
tauır. (6S9~ı 


