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İiu~~~~-: 
alevler içinde yandı 

Bu !!abalı tıaat 11.~ 00 @clt,n lıonvllilbi ODclJc 
Gebrimize 30 f'olooya]ı mıl.lteci . . . l' 
lstanbulda birJııM: . gelmı,tır. MiıltecAkr, 
b . . . . gun Jıalililrtan BODJ<ı Ai!:ına tari~ 
a.ııe FilJ8tiııc gıılctclJerıJ:ı· •• ıltec:il· . b . . 

• • "11~ erın f'Jl" ı 18 • 30 
Yarı ar-<>llllıda). ı ıııüııevvt ·en<;lttden "1'>--. t . mureklidıdir, 

- -1.L <Tff1\T TYT- - - ~_.; 
- -- -- - - - - --\Ll.a.\L.~ 

Yıl: 1 Sayı 6 

• 

• 

) =:e;..;:· U:.·.:.:N;..;;L~U..;.K.;._..;;.A;;..;K;..;;,.ı:Ş;...;A;.;;..;.;M~~_.;;;G;;..A~Z-E"""".""T~E..-.--s __ ı 
. Jdam~~~ Nııruomn:ıniye eaddes.i, 84. lııtıınbul - "l'elefoD: .2UM - Tel. HAK1HAT • lıılanlıul 

Çarşamba 24 Temmuz 1940 

BugOnkü konvansiyonla 30 
Polonyalt. mülteci · geldC 

, Bursa, 23 (Huswıl)' - Burada dttıı 1111bah saal 
12.30 da bir kaza olmuş, ~l yüklü bir kam1.oıı. 
alevler i~inde yanmı!!br. Ve ıı<>för Aklfin idarefrin. 
Geki 72 numaralı kamyon Zafer meydımından ~

ı Jıen benzin deposu ateş almış, ııoför kendisini yere 
' atarnk canını gü~lükle kurtarmı§br. 

~iyatı her yerde 3 kuruş 

ührer'in 
utku 
trafında 

' . , 

Son Dakikada aldığınili 

\~ harici telgraf haberleri 
Yazan:N.A.KUçUka 

Alman Fubı·er'i son nutl<un
en zıyaı.c Vf:111ayda yapılan 

.. s~ iuıtıinoo durmuş, ken • 
~tult:rı~ her Vetıile ile 

~cttıı;ı hayat ııabaııı ıle yeni 
ll;zt:ma t.rmtı:ı hıç temas etııı -

Almanlar \İngilizler 
lngilizlerin sonuna Valiler hakkın:. 

- .• ı e 1
" nn ıılJtlıun bir tara • 

tayyare hü- kadar harbe da yeni bir 
cumlarını devam kararname • n,ı atla <'D ileri bi lıhl-

çoğalttığinı ede ki erini -•ıı«-

ttr c •uijy 1 · 
. . '' rlli'.am lnnacai;-ım 

kısa bır <umlc il<' ıf~de e F illi ... , Uf. ı;'('Ç• 
"ur. 

il ~arbıu tn 1.alııl t.etitı>oi <olma· 
• lcizm1 gutn ~··as dava ti<.er·m

.. Fiilırenn t('Valı1nıf etmf'metu 
14i:e yo:ı. lti bir ıı. ra ha r.ııi~ü;-

söylüyorlar söylüyorlar İstanbul vali 
HalQk Nihat 

muavini 
münhal 

tin
r. Bunun zaı:uaw, hT·<li ita • 

c.c, h<'nlı>. ~clrı-·•t V 
ııyetiIJ b • ., ,_, ır. a 

lı: . ır "'· daha mit rafıru 
tıııı. lurıcı.. V( (:l 'an ıı:evoıı 1 l:ıulu • 
tı bcızı m:m•alan bertaraf et • 
Lek ılı:tiz:ı ctmr1'tl'<lir. Bununla 
oerabcr yen 
laftl 1 ~ 12.almn gen;~ pıc·g 
lıir ının, Et:rlın livr.mıda ba~ in 
fırıd IJato<Ja oohtor IŞııbt) tara
..,. an yapılıoalıta oldui;ım.u "a· 
~<elcrden <>i.'ı .. 
Cekn ın· • ~ıuyoruz. EJimı<.e 
llrladı. wu10a1 :ı goıe Ş:<tıt 'm ha 
tedcn~ I»·ot;.ım, Führer'in ô-

. lı.ı,ıı:wur ettiı,i t:Fas _ 
l';llldc h~la111rıalota•br 

Fuhru-•ı . . 
•arı n l•~ırl<•rj :ı';l:;~-ı yu • 

1}11 C ... :ı.''4n -..:lnıte ıı· ,. ililt:bi . ., rna~.:ı c 

1 - Avı· 
butı Jı: . . UJ!6, f;f'"e);- Joultof$U • 
kiııtiir ('S;ıftt ıyl<J f;t:ıü },- JJillJ 

bili yW..,üJıti ve bı.:v;,t ıa . 
){ Yetiyi~ Lıı U:rman hllı{-(,•dır 
rııl a: Bırı•·~ıJ, A:trıerı.lı:ımn llllıu: 
rıı ngı Anrl • Saluıorı '""• Av-

J>anın da ruıgi "··rm· 
llıırndır. """ ..-lTt <tJ.l{lak 

rt~bn('~u ><lNdı tııhaH nlı cu:: 
di . )(,ID, AvruJıaı:ıın •htı•.a. 

bwıye.ıı .. d.-· ~-.. ·ıı \ • . ~ ıuır ı<w• 
ç etıut"]. ı:ı·r!'l.tiı ., ... 

rıı •"·'-" . nU<,ıır. Av
:ı., }l.......,ı LU;ı.ulılıi "ile ~ · . l·l. 
uır Wk dev . ıı u 
lıu ııh letler, IJ•füdı)-e ~ ao»ır 

lnonU mil etin makOs talıinô yenen, Lozan'da TUr 'ün iatiklAI hüccetini 
imza d n BUyUk İn6nU, dOn, Florya deniz köşkünden çıkarlarken •.• 

Bugün: Lozangünüdür! 
Bu büyük e tarihi günün manası bugün üniversi-
tede yapılacak tezahürat ile tebarüz ettilJlecek 

llut'ım ı..w~11 ı;unuo.ım. Tıır· 1 
un, "ıfl:~ku tadoıu trıJHJıJ • 

\' JıOJillJıt'(' yt>r'ıt lıtrif'U ffin· 

J:ı, ?.n1mı , Ur:l' ... '\t.ld:l. <·ul}ı ı:no. -
~ı'-3 1..:L IJJÜ.-ı f'll halınw.ı:-~n cv

_ıfıdlanml;,n lıirı ı.J:ın Irıorıımıın 

<liyle ~us (:yif lıaMcıııliıdıgi bü· 

):üm<.JnJ 11.u • .,...ıı diJJ< ·al<mi :ıl- f>iıüıj ı.aı-mı,;;.,n huliu;a bir 
! 1ıoı-nı1n<l•. lıılmuyJe ııan,.ı; • •.ı fi mkııııbJ;,r,mızın t<•humlan-

Ja b'l zillet ·t hauuet v ııu LU ' tt: lıu ı.bıuıı:ıııı«.e k; mak r 
·:::''O(!Vl' pz.<avra,~run ycrıne, L<ı~~n mtimkundur. 

<1a, Tuı lı tln it<tiktitl ve ı;<'Tt'f fu · 1•,rtc bur-un, o günün, <> büyiik 
ı-.anı elan muahedeyi ılll>'.ala: ~ 'llP tıırilii ı;wııin yıl önümüdilı" 

... 'e L-Ozan gımildiıı. 
Jlll,~v-

lfobrıe 0.ı·nanl:ı impaı·atoı·lu • Bugün, bu büyük günün ma-

rnu ... 
ı;unun <ı;:ıJ,at ve oallıavu]{ ruh· ~1\'ll -vı: tht>J11ıniyeti bir defa da
Ju J!OLtıhıı ytriDe bitkim olan lıa anlaUlmalı ın.tre, Üniversi • 

urı yı<!ı '«·T•C ~v t>l buı'1lll, ııuyilnl< u ~i;ı,a~etunnin nüve.mi, teıle bilyıılı Jll(;raı,;m yapıla -

ıuyuir Turı. ı.:ıtı. ..ıtıuı ra1ııluhı.~:;t1r.la!"m ilµ:ısını, 1'a • rnl<tıı. 
_:__~.;_~.....;---------------

• 
U. merasım 

111"•' ~ntın 1~•ııirof l)',;,r,j ol . 
...,.ıu-, ı. Bu :>h..·~-'- , . 
~ h ·-"°"""1 ,('(.,..,ıı'fu l· llniH ı eıtf' H Hoılu~ıı ı•ı...-a - llAJLl\EVLERİNDE rulli1a Lo:t.an ~ ,ılbunun manc! ve 

·etıer.ıırıııyc-tmi 1ebımız ettirect-k 
rııı1 uk ve l10nie1,llll!hır verıle -1 
a~, lılı ~ol• ti;atrolar oynana

'al<tır. 

er '""'"1' lıt:Un .,,. t . L l l . . '1lduui Progıauıı lıı.ı '- ı•:...oı Rlffl ıım 11wko .wd im ıır<·~Jdfil Burnu""'< t'f. gumm '.'i • • 
2:iın )'a. ~ bj,.. t•ld(r• 1.an . ba;Jı'laırıı~)'". ı~J'(tı".JaJJl.i. 1J1t:t.H _ DlÜ miın;ı:.·('ttE"1JyJe ~ehrim12..1n bu 

etl!Jn.<:t• • bu ·Jı. · '" merkezi • Y• Hı<lu~tıi ıan ıoır.«••m< ,n;,ı ,,11 t• '<lf • tun HıılhtvJo·ınoc mera.~im ya-
. . l1JC·rı,ıt~ell<'Hl" ı ıJ ı J Jı1 F .. ~ ıı tari.ıylcA "'~ltJıS 1 JlJV(l~ıte f.(•Hftr;ılJ'- ,., ,(J,uDP:!. pıa\_·:ı Jl ll [fJE!l':•.L!ID.l{'r "'-.,ı;-

l'alanntın \ruııa.rn:n ili~.t·ı· tr.ufita.. ı·t:ktorun lnr lut;ılte'-:iylt. bac;l:-:t- ? 
1 uıkııı:.ı l.rıbm""t. ı D b . l . m ,· e ııan·" J • ~· ıoan rıa<"Hrr Funıı l•n•"ll<n,iif' hu· n TlCe me e e~ 11 • 

1 "~u • t ılıı;e1 kiiçu~ . . t 11 vı ~ ıı. ar, ırınıllil<~lnnn ı,. \, r ı;;u;" - ııl< foVitli<·•·• ılı·ı • ull<'rır..,rn Dı. =::_::_=..::_:_:: ______________ _ 
tidadJ..-,....,.... a 1 

.. yt_-t \·t: J1"- \.,.r~Vd2 J:.l•tı•l:-lr: ı; Lv~.:.t.T ... a}hn -
·- u,a r· .. e ırıt:t n R böltiroım .. t'h t 

1 1 
<• ~ for iş ı·un r .. ,.;,s: .ı t.ı,ı,ıu.rn tirl«"-1 om en 

huıa~ •. " u u rnalıt>ır. Eu fo;J,.~ : .. > ı b < ı t- ve rı ı ... ~~· · 
ua ~t•J<' Fııuı, p J 1 • il 

il IYl<:Jn)üt"tltT. t·~·. {· {Jı~ .. gı- Uıu~ır>itr tı ;t-l·• h •'''" r. t;t>-.JJ,.. naza 11arı 
leke:u . . . ..ı- 1 r;~fj·~~ı mtrô 1 n tnt:ıttf;ı )~•~(~ # 4 1f·(th.ı<,-tlır. 

Bertin, 23 (A.A.) - D.N.B. 
Ajansı bildiriyor: 

Führer'in nutlmnıı f·()ylHliği 

jl'Üıı olan cuma günü lngıliz ha
' a kuvvetlerinin gayri a•l:eri 
hedefler üzerine yaptl1<laı1 hü • 
cumlannı çoğaltt:Jıı:ırı :ınl:ı.~!1 • 

maktadır. 
İngilizler biiyillo. ıfultarlar -

da bombalar atır.;~ıa tla yap
tıkları asker• nıı~arat niJ.,bet8iz 
derecede hafif olmuştur. Bu son 
günler zarfı;da· bh ~ol< nr,hiye • 
ler \'e köyler rr,Üteadili .:;,ı • lar 
bombardımı;n e<lilmışiır. 

Sair şchiıler mc·ym.onıla, 20 -
21 temmuz gc-<:('f'\ Haml•UJ'ı,' ı;eh
rine hilcum eüı)m,~tir. P:ıi!er • 
bom, Hagen, Beüum H Sd; ·e
nn ı;ebırlerl t' a · ,, fCü!'tllC tıom 

bardnnan ecillrrn~t.'r. 
21 • 22 ıermnu.;. ı:e<E1'i Wil • 

belmshaven \'e CIW't.I ljt'biı"!eri 
de bombardıman e<lilırıiş ve bir 

..• ok bombalar aiılmıı;ıtlı. 

Cumayı cumartftlye \:ıaj::lıyan 
gece zarfında, tnp.liıJc·r Fillıre
ı in alicenab:me tf>l<lifın<', Alman 
arazisine müteadüiıl armiaı· yap 
mak suretiyle revab 1>t:1mi~ln • 

• dir. Bu jıücurr.lar 1.'rna11nda 18 
siYil ölmüş ve 23 k)~i de ağır su
t ette yaralanmıştı,-. , __ 
Artık söz 
sila·ha kalmıştır 

Berlin, 23 ıA.A.) - Berlin 
tazeteleri H:Jifahı'ın notkun • 
c'an sonra sözün ılahlm a kal· 
DUŞ olduğunu yazriJal<l>ıdır 

Harbin devam e1.uıE-..ındt:n 

nıütevellid biit;;ıı 11)(,.,~lıy~t ta • 
mamiyle İngilter!'yc ı auılır. 

I 

J c.hrı.4J.; "~o;.·f '™1' IJ 1 A 1 ,:~~W- ';.r;11J.,r ve ,.,;~ 1 1
1''1.~"·"· 1 Ml ,. m ;ı;ur,:c><l·•·l, ·Jt Le.·, manyaoe Bu sabah Çal..m&ca 

~.:attı ı. . ·' m - · .ıc,n sı: hu::L •n:.-. .. t • r .. sıT,d; a 

da. b( Hu~l;uılır. EaJ~·,n• .• al "' ld "' rıld "lil ' d . (" 

Mili 
Bulgar 
nazırları 
Almanya-

şu;:~ .. o:nı:.~-~cı b .. ı~'' ı;:v;~. ~::";;;.~,,.H;~r' ~ 'ııa.ı·,~\c. :·ı~'. ya çagırı . )'al çagı 1 ı go cıvya;~~ıı:r gezın ı 
<la da ayrıl,fflnı>· un ~r l,aJıı:ın-1 lu.ı ÜT.,\• ılr )htT:<.l>Jli: >;Jc•nr· Ba§Vt-_kil. ~e .H.ariciye Başvek)1 ve Hari~iye il Şc.hrimizcte J ııor~.L ıirnız 
da \la a~r.. t·<>ııı:::: ~;· '.;~:: ~tm Tıa tü.r,;, .. Hır Maliın 'lılll~"· Ve kıh gıdı yor nazırı hareket edıyor kö~kündc i~tiı.;•ı«t {·1mekte 
lla<.ün 1f.). 1., ' '1 •· • uu•c [, l<,ı••·ı '' >.ır..r•r·Mıll AA) B bulunan ~filli &'.~f, h~ısıcum-
... el· ..• b JL-ı. <.ı uuğurıu J: •-i·Ul e•. ı;,; 4 ç ı: . Fı,f:r( ~.·, ~ 'A A ) _ Rs.u l(l.{ ~~lıf\-:!., '.:'4 ( • - ulg~r 1 , 
-.ı ı.:u t~•·ı. I ''' .:: c J nu,,r :ırüll .. r•lrrı:ı. he- · bur İsmet 1r.önü tlurı ak';'.am 

<ll' c tc ., • 1· Ajt.-uı~ı ~JJdır1y01 . a.ıruı~ ının tnldırdJfU>)e nazaran 
Bu Dut 'V1 · Fı· b ı. Al ı · · •tı"n'n da ı· ·· üzeri saat 16.'.:0 dt Flor,·a 

d<: a ı rcrın zdtr- ------------- E:wv<l•ıl B. Gi,'Urtoı ve 1-Jari- ır,an ıur.ıım< . ·:~ ı u-ı , 
n t'V'.< , l"T·~·ı l 1 - '· l .,, n.:·n Fı"Jof e deniz köşkünı::e;1 otH,;cbıller-

, •u a , n "t . . i l •ıye N.-·.ı·.· B. M"T•'·ı·ı~·"u, A '. :H;LC [~ '€ıil J>'-·~ ,, \" ' Yat "'İ •· .. "' "'"J <.. lDt.ı.f ~. ' Jı.dıhi. ı.i.J, 't !~l,al • 1 
"' .... v .;r""" .t-l.J. 1 1 k b' 

dı d ıal-0., l·'lUJıh<:n1 Y. :J ... h1~ 1 F •• ıı1::n HarJtl.\C nl\Z,lTl 1orafu.ttl,ı.n Harltiye r;az.ırı lvr.ı-.ı J f•Cıv kt- ı e ayrı ar:::.. ~c-h~ilf•j~uc Jr 
r Ac;-,t~n 1· ... . ... Jı. c:.ı.- r.ı..ı Jtnı 1Ho.1.Jrıı •• lfityd<ın • • ~•- ır ·· b ' gezinti y~pn~1~,!mt1r. 

]. ... c..\<VUı· l"lt l".'l ·~ t , ı.. F:~Jı-t•ırr.,'"'"","' dr.vet (-(1Jlrr.il~ t rtlır. • ;~ t•Jr mucıoet r. .. ı.ı..u,r. t!Zc·re u 
timür;c t<·J·(- l·· .- ._ '· J • .f,.. . 't m.en:.·('r. ın kıı t·. },'-< tt nı;,-, ·• Al ş 
ı •Cf.ı .11.vrııJ"1 ı:- 1 li li.UJf,Lıı n,'i.'J,ı Jarı 2"• tL>rrJJYııu.d:ı l':-Jtanın f;.Cnnrıôa mt1nJrt3'a gı ~!illi ef, ı--iCll'J'<l J.o,·~-J·.ur,(ı('n 
eıı:etlcnnın 4'l .• t _ (in- f' Iı << ~1n •• t t·tlı•Lılınz ~ .....,. v ~ 
liı, g<·ilf.ı<· .... :utj,~ Tı:<rfltı·-ttı al· l:dy l1ıtıt ın ı .. ,1"1 \'( F-v.,):Jl ~:.~J4ltUJt~· tı.~ uuıunac:ıJ:joJı \.# Al <"' lthlt-ruı· ı l çıkarlarkc·n ı-. ... ·n 1 ... 1 •• fJflt?:ın 1 

a)'nt t:;ıh~ t . mo.tn İJuhüifıctinın rru~ru 1r1 vJa- uzun uzun alkıı-.laı111 ı~Jaıdır. 
temine Fi.11 Jnjdıı·? '-• • bJTJI •.r rnz.<.rn ~unrı;ık ,JC.4V(j.~n:.ıa f;C.· s 1 ilk 
'·-- · rautc}-,"-'' fi J li C" H·' J J .,_ ı:ıld;.rdır e '.erber te Milli Şef krn<li~•nı al~ı~lıynn-.a.ı:um 1"~n;.;ı11fıj ... 0.ı J. - "~ ··.t'.~ .ı.1<·1 1 (n \f· .}UJ'I. -
A ·• uıır lı. t•ın · ,el. ı, t 

1 
l 1------,====----- !ara iltifat buyunı11.ı~lr.ı·dır. 

nur. • .. ıl«" :1.ınu;.t r- • - ır ·• •Lıy•• 'c J:.yı.tıyct- T b" · • H kk Milli Şef öı?leden sonra F1or 
ti haline "~Jı•"" Q)••, ',''~'lı<e · le mü.el: hı AJrııay, mılklinın, er ıyecı 1 a 1 ~ 

'' ~-, -~· '"'' •"ı t · ı · M•teoroloJ·ı·teşkilaAtına ya deniz köşkiiLde oım Atina 
•·etle t~ılr· nııll~dı ır.- h .. ,rn- 'Ye l·ır '""'"' l•urr,t.ııe<.ıı;'.ir.e ' '-' 
tıOO " 'ııı.,1 ın •·mumi ,,1 , • ı. . . B B il "'I aı"l bı"r kanun layıhası elçimiz Enis AJıaygmi lıabul T!.!ıl) on, ):ilim ııuftwıı W• · , · . ,_, '' ıuuı~. unu vak- a acıog U etmişler ve kendi~ıle bır müd-
Y.el;;Jrncsı ·n»·a·n •'·ıııı·ı;r,''c "'ıı- tı:VtE, bır rnı.nan·b< ile, Çör<;il ele Aııkanı, 24 (Hususi) - Se-

• ~ .. '"' ue ıtırlı! det görüşmüşlerdır. 
ı;ilılır. Eı:ırııın i~m haw-t f , • 

1
. "11rıı~:ı. Pal•at ıı,ri kiiltiir 1!'!1..Tibul ılııivC'n;ite. ınm prn • fu'lıtrJilı ilanını müteaJıib baş-' 

nı "· lı . ısı et ıi "'•ehı ••öek· ' ~ h ,, ' . - . e g,,,. k i ''"'· a yı 1 ltnle ;.ra.rc.;· ı. d;,ha ti/Vtı . · · ~çı.,, tr f:.t'yuen fesiir kaonıı-.unu tedlıik etnı~ı.tc .. uıııandanJıı< emrın . :''ece o· 1 

<kgru •.J" Al h · b , •· 'ın,:ıtı :<~·lıllf<ının <-ıııine bir ol:ın Maarı! Vckal~ti, munbal lan mctecroloJi teşkılatımn bu ı 
" · '· tuany:;rnn ar - ~,-<l · ·k '" 

dtcn l_'"<tl u.utcrn:ıdı;ı'fn rrıuJ _ yen li~ı~~';"<t'.,:~ 011~ rnuay - buJuı,an kilısillcr i~in yeni J>H>- gibi ramanJartla devkte aid 1 

tml<Jc.U'n I:··' 1 . ~ .. , , , ~. b.•f''-E!tnıe - fe-ıôıler de an•·a.ie e<l eıd.ir. \=talarla nakledilecek memur-
. . · ' •..,;I;(; 1<.c-,,:ı, ,,rndffı· n.t'ft >•tu..ı; l..:!t+ B .. ,, . ., 

:ı_:·lıılaıı;t~lıilı~ ı,,;u.,,11.ı-.e nt•ıtt .• eımi · ni:,.tt •cıt,.~t Jılı. 11 ~::11ır~ ~l1k-. öğıenilitimize göıe, bt :ı '"'" lan ve her nevi alat ve e11yası 
- · ··' · "'<"- • -·-·' •~-b- ec· }""' ·ı '-'--J · 1-,,_ nbn~c·k nakliye ücretin· de 
l.· .,. lÇın ullanıltl,'l br ta- zıın U.vlw uluuuı " ·nb" ·; ...... w. "" ıy ') ~aı r.W. ~ ~~ Ü ~ 
'"YC ıw ,. ı liJe · • ... u :ı Balt;1cıogJunun ılıı Unwen.ı1c uJ;eri tru-ıie hukümlerinin tat-
tıa,~_.. ',_,.u u. .AID..aıı:yaıuıı F,J,ıu yı.r·: •IJt1Htl mklır • ·'- ...... ~-"·l· ,·,.:n ···ıı1ıfuııı:t bir kan"- ıa·. 

, ., "' ı ..,.n )'me .J<j l<a:ııa • A. , nw-oonı.ıı ıummneı. rne\'wu ......, """ " " ~· 
ruh t-dl!JOOllteWr. -y.ilm'!ll fı:.;:iY')&Dlaktadır. 

., 
• -" 

Milli Şefin llıı >.alr.ı.lıki 

Gezinfil<>ri 

Milli Şef hmet lnölü bu 
sabah Florya deniz kı.,ıluindm 
otomobillerle a;""llarak Bü
yükçekmece, ltü~ül.çckmece 

civarında bir ge::ınti y;cpmış· 
lardır. 

Londra, '.)3 ıA.A.) - Reu • 
ter: 

İngiliz ı;:f.züeleri bı;.~malıalele 

rini B. Hali!~k ye Hulrun nu • 
tuklarını tef~ire tahsi ediyor • 
!ar. 

Time; şö~ le diyor: 

olan bir vallliöe geliyor 

An h.ra, 24 (Hususi) - Yeni 

vali ta~·in \'e nakillerine aid bir 

kararname Dahiliye Vekaleti ta 

rafından hazırlanmaktadır. Ye· 

ni kararnameye nazaran bazı 

vali ""killeri asaleten valiliğe 

tayin !>lunacaklardır. Bu arad:ı 

sabık Tokat valisi Salahaddinir. 

Çoruh valiliğine Haluk Nihadm 

münhal bulunan diğer bir \"ali· 

!iğe t&yın olunırıalan kuvvell~ 

muhtemeldir. 

"İngiltere, Brfüınya impara • 
toduı'.;'Ullun v hürriyeti SC\'CD 

bütün m1;ırJcketlerin hayattan 
da fazla ehemrni;ı-et \·erdikleri 
prensibleri muzaffer kılmağa az 
metmiştlr. Ba r•rcnı;ibler söz 
hürriyeti, fikir Ye din hürriyeti, 
matbuat hürriyeti \'e insaııla • 
rın ve milletkrin ı,erbebt istih:ı
IE",i. Bu rren~ibk·r Nazi umde -
'inin taban taban :zıddıdır. Bri
tanp imı·8"aforhıi;'lı ,.e mütte· 
f1 ~ıtrin :tır. f\.ıı.iJt·ı iı:,4· Yallar 
medeni nıe\:cuJiyı:tin Almanya 
tarafından ir.lr4r eJilmesiyle mü 
radcle ede<.clıkı diı. Müttefıkler 
muzaffer olac&klanlır. Zira in
rnnların hürri:yet i~in olan ilıti-

HergUn bir fıl<ra: 

lozan bir zihniye
tin ifadesidir 

rası yenilmez bi~ Ş€yoir. z 

İngilterenin 
tayyare imafatı 

Alman yadan 
daha fazla 

--O-

Almanların azami imal~tı 
ayd11 1800 tayyaredir 

Londra, 23 (A.A.) - Rcuter. 
Sunda}? 'l'irneb gazetesinin l1a· 

yacılık muharriri tarafından ne~ 
ı cdilrn rntneşaıı bir mal<ale, 
!ngiltercnin yalnız ba~ına Al • 
manyanın :ı.ylık imali.tından faz 
la tayyare iınnlir.e ba~lamı~ ol
duğunu J:,il<iirmüte<lir. Alm:ın
ların 32.<'.rni ima;ittı ::ıyıla 1800 
olarak bılıiirılmi~tir. Bu imal 
faikiy~ti !nriliz halkı tarafın • 
ılaıı n;crr.rıaniydle lrnyde<lil -
mi~tir. 

SovyeUer 
şflrası 1 Ağus
tosta toplanıyor 

l\iosk<>>• ~4 ıAA.) - Tas: 
Tas aj~n~nıın bıldirdiğine na. 

zar:m $-OYyetler yiikcoek şür:ısı 

birinci ictımamr 1 aı;ublOSta ya
pacaktır. 

--••:•--
Rumen kara su· 
larındaki askeri 

1
tedbirler 
kaldırıldı 

Bül:reş 24 ıA.A.) - Rumen 
karasular·ı.da. rcyrüscfeı:o 
memnuiyctme nıutealb!: teclbir 
t ugüı;dE'll 11ıbaren k:ılı:J: .. ;Jmı~
tır. Karaderili;de Köııtence ve Su 
lina limanları açıklanna son z:ı -
ınanlarda konulmuş •>l:ın mryin· 
de kaldınlımştır. 

• 

Eski dünyanın orta kıtasına 
aid bi~ok coğrafi isimler yardır 
ki Türk tarihinde acı tatlı ha· 
tıralaı bırakarak unutulmu~ · 
!ardır. Fakat bir tek isim J\ı:
malist Türklerce ebediyen unu
lulmıyacıı.ktır: Lozan ! 

O Leman gölit kıyılarını sü&li
yen bir şehir midir, çikolatal:>· 
r:, şekerlemelcı;le mi, yoks.ı 

mobilyacılığı \'e çuhacılığı ile mi 
me~hurdur, hatta 1sviçrede mi· 
dir? Lozan denilince bunlardan 
hi~birini dü~üııcmeyiz. Gözlcrı

miz önünde pek sevdiğimiz bir 
sima belirir ve aklımıza beynel
milel bir hüccet ve ikisine de 
lıakim olan bir zihniyet gelir: 
Anupamn harbden nefret ede· 
rek sindi~ günlerden kazanı!· 
mış ben;;ersiz bir galibiyetin 
müme~silleri bir tene,.zühe çı • 
karcasına cenubda ve garbdc i
lcı leyip Osmanlı imparatorlu~J
nu ibya etmek kabilken sırll3-

rından sefer elbiselerini sıyıı ~

ı ak Lozana gitmi~ler, orada ye· 
~il örtillü masanın ba~ına gc•·· 
mi~lcr, herhangi muzafferi u
sr.nılıracak Ye elini tekrar kılı· 
cına aturacak kadar çetin ,r 
uzLın müzakerelere tahamıniil 
etnıiF,ler, nihayet Türk istiklıi· 
Jini cihrna tasdik ettirmi~Jrrd·. 
Buna biz Lozan zihniyeti di)'0· 
ruz; kendinı dünya medeııiyr· 
tindtıı bı!cn Ye artık tar;he mal 
edılnıiş l:ıyme:tlere bağlanmanın 

zararını önceclf'n gören Tiirklt -
rin anla~ma zihniyeti diyebi • 
lirdik Onu ~u suretle tarif J;a· 

bôldir: Zaferini •uiistimal etmi 
yen galibin ·.ılıniyeli, ki 1919 
muaheoclerini dikte etmiş ol· n 
!ara intibah dersi \'erdiği gibi 
bir gün eV\'elki du~manlaı:ı 
dostça el ı.zatmanın da imkanı
nı isbat etmiştir, Fakat ne y, .. 
zık ki 1940 Avrupe.sında bu 
zihniyetten örnek almak iktiıa 
edenler birden ziyadedır. Lczı>· 
ııı bu giin 1923 temmuzun(~ • 
k inclm claha kuYvctli ve Vıznn 
kahramanının etrafında birlel' • 
miş c,Jarak kutluluyoruz. Dıı 
ma'!:hr.ı iyt-tin yül.·.ıek mllnasıı+! 
hr.ngi Türk takdir etmez? 

Nastlhi BA l'DAR 
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Politi e askerlik Adliye Vekilinin üfusu nuz ııe kadar 1 P o L 1 s ı; E ! i.__K __ _ 

n • ı • "' • d'" k"t dk"kl • B• •ht•k ""r • Yann imzalanmasıınuka.e' 
ı r ıgı un u e ı. arı Sayım günü 20 000 memur ça~ 'ır , , ak~s :~~:e!~~b~b~l~~ıü~~~~~ 

v r 
~.ın "--"-•= d!.kk.ıt ı:=n 

' i h .. vnmı. trpl:ınan Parı-ı 
<' rı ı A.ıı._ n- birııği 

k ı: mJrlıırımı. -
k • "Jt • L .. ' k • •'.:ı •. m:. Jm ı 
b . . k~ . 11 l phesız ı..ısaili ve 

y ı. ı:ı !. .asını -ı 
c. r' ederek ın:ıhıyett ıı.c ktır. 

F :ııt t .ıc ki A.-.:r !iar 
b. ın diln~ ·ıyı.....tindc bıı çok, 
l" ızursuzlul\l~r ve stıKıaı:sızlıli-i 
Lı = bır de\'tıl - 1 

An eril::ı. cumlıuri,ı; :;ı ıır·==ııı. 

kı nk teatisi, kendi ınemle -
k •tlerım mııh:ıf= balınn ilın 

lngı !tereye yar
Yrııpa har-

bı r .e ı:;;_:=;n ne -
t•celer dogur , tı .. 

Bı.rı ik .\merika mol:rat 
1 r•ısınd Pons•,·elt i iinc de

c mhun l J"I namroul•uınej 
• · :-ıc ~ rn nra A:nerika ha 

r iye n:ı2ın C leli Hull'un 
P n mer'i<,-,,. ı..-.:nfcra-ı ''ifa hiil 
i\.. ...ti t m r ttmC''31, J moktü.-, 

, ! r ya.r ı m c =k. ı Rboııe

veltin '.il~ k r:ır ı~ı L ~r 20 
Am'tık t ımlı riyeti nezı! de 
t h ey y:ı.Ft_rcalrt! . 

P.oosevcl in bir ı ç gıin ev
' 1. ş.k.ı o aa .sôylea....,. ı: ·t _' 
k;.ı batırlıya m. Eu nutkun t.i.. 
l .;ıası, .a.ı .. lıaltika Bu'"I i 1i: Amc _ 

ı ~aııJl harbe girm yec~g. m~r -
h 'ldcd. •. Fak ıt Alm:ınyan:n 

l ~ya.yı leJi:;. sıiruk e •1 
< , mı yli) en Anlı: ı:ik:ı umhur 
ı i, kendı :ı rine ço • 

k il büyük tehlikeye isaret et • 
niş, ve bu teh. ke karsısıııda 

tc !biner almak lüzumunu bir 
c fa dah.ı. k~.ıyetfe söyliy~rek 
t iltereye ~ pılacak yardımın 
ım 'mn nı;;b,lind genışletilcce

ğın it 'dirm'st . 

n )() \' it' in 15 ma .ırıst'l k ı:ıg
r <f. n te iıhat ve ıt'İlli r: faa 
kin y n· krOOller istcdFlı z:ıman o 

s yledi~ nutka bakaca olıır -
s k. bu tehl.i.ke hakkında tam bir 
f;Itir edinmemi• kabil olur. Es •

1 
ırnl Amcrıka~, Anııp· dan ve 
,\ y:ıd:ın ayı w O :cya illi, bu 
giın t:ıyy=rin bü-yük "irat
ı:içük bir;or hanı:ı:ı d ~ bile, 

>le ôııll!.ıı;t,,.7_ Amc ' y; ıh 

ka ıve bır ı. ta.rafından 

a bir sürpriz lı:ırbi mlm:ı:ı 
ınuhterııeldir. Croen:ıuıd fryord-
1.ın 'l'erre - •·c ve'e ba.va::lan 4 
ı-a t mesafededir. A-;or adaları 
An crilı:an ~,;ı.Jıi!Jerine lıav:ıc!an 

6 t uza kt:ı.dır. Bermudes ada.-
1 ırı d"" 1a.mn elinegeçeıae, bom 
b rdıman tayyarelcr'.ııin yine 
:\.m rıkan sah .erL'!e ula"llbilme 
lt'l"İ içın3 saat !cifi ~ı'1ecektir. 
A tınes1" Flor•c.ıı kıyılarını a
ı sım!aki mesafe 3 S."lat y,rmi 
d lu. ndrr. En uzak noktaları bi
lt' llesab et.rek Afrıbnın garb 
_ hıllerindelri ııc.:ılarfa Btezılya 
aracıı l~J mıfdir. Yeıımnırun -
<İ n ~Ik n byyareler Erezil -
~ ı sahillerıne 7 saatta varabi -
l rl r. 

romfik okyanusnndakı ada -
1 g L·we, bunlar da o kadar 
u k s.ıyı' azfJr. Burada üsler 
t mn eden bir müteamz Ame-

-- 6 -

b 9 
' SUÇ USU ev lJ nmız Alıuanyaya mal gonder 

ar ı f 1 • Qky ı ı J •ıd • mek için hazırlıklara ba"laııı1f 

1 

etnı ar, st- ul, rı ar e l l !ardır. Bilhas..a tiılün ve t ... t~ 
Ka.Jıköyve Ü"s.kfufa Asliye sekizınci ecza mahke- yapağı ilır;uıatçli:u·ı mübay.:ıııt· 

rik:ının ı;arb sahillerini g;ı~t a r elerini me.si dün bir ihtikfır suçlusunu ta bulunmaktn<.U..'":W: 
az bır zaman zarfında döğebilir.1 .. ~- . lf tevkif etmiştir. Suçlu Tünel ba- • Çekya, :!.Iacarı~tan v~ r:. 

. . . Dort gundenberı bt.ı.ııbulilil şında bakkallık eden Nesim manyaya olan ıhı-acalunız arl 
1.-ıc bl Wn bunlar~_dll<k;ıt.e_ a- bu unan AdliY11 V kili Fethi Ok-- Kastordur. mr limonu beş ku· ınıştır. Dün bu ıeml~Retl re~ 

lan;k. A ~ıerıka _b~yiik.. tehlıl:e , yar diin saat on birde İstanbJ N .,/ S l J 1/: / " ruııa sıı.tm suretile ihtikfır bin liralık ihracat olmuş, lr 
rşı ında ~cnilisını koı:uyabil- a1,iycsine gclmi.ıı ve n:üdeiu - U US yaptığı iddia edilmektedir. Za· yaya keren tohwııu, aca I'' 

k ·a devlet1eri ara • mw:::i Blkmet Oruıtın odolSında • • • • '"' • al"" m t bıtanın ve müudeiumumiliğin na. susam ve Romaııyayn i. W 
sınıi:ı bir birlik kurar.ık "Aııu!- muhtelif adliye iı;lcriye meııgul u vınz n ver zg yaptığı tahkikata göre üç kuru· dık gönderilmi~lir. 

...; ur. .,..... un n sonra. 20 ilktcşrindc y pılacak olan hisar, Kisıklı ve Kaduöy mer- ~a alman bir limonun, azruni 4 Gazi Terbiye eruıtituaiill"' rika A~·ikalılarındır!,. pren · ı olmn~t V·'-'• b da '" 

sibıni d:ıh:ı ziyade tahlt!m icr:ı daircforini, nöbetçi mah - umumi nüfus sayınıı lı=rlıkla- 1 kez nahiyesi. kuruşa satılması liızımgelirkcn muhtelif şubek,rine a·ıruıcıtl• t» 
etmek kar:ın almıştır... ı kemeleri gezmiş ve lıazı duruş- nna har:ı.rctle devam olunmak- Niıınıu"ataj fııaliyci1 yaıi suçlll bunu beş kurwıa satmak !ebelerin imtihanlar, bir ağııs · 

Pan erııı:an konföramıı, bu ın:Uım takib etmistir. 8onra tadır. Bu iıı e ıne:ıır.:1 olıın vali! b»;lıJ cak ıtleı1 ı sıırctile kendisine g:ıyrimeşru tostan itibaı 'ılfıyc. nı.ı!\ııf 
bırli ; 1 J~ha çok km-vetıendir _ Hukuk mahkemelcrinir. bulun -1 muavinı Ha:tili ihnd Pepeyi Bugünlerde son kalan Bu":ı: bir kazanç temin etmiştir. mıidürlükleruıde y ııı ac tıf. 
meUc ir. Cenubi Amerika!ı!a _ du <l:ı:.ı binaya gitrruş bur:ı.d'l ~ ı §Chir dahil v hancındeki tef- ve Kinalı adalarında dıı numero- Nesim Kaston mahkemede: T:ı.libler bu aym sonwı:ı._ ~aJııl' 
ı:ııı.. rupa barbıne karışm bil'" muddet ~I olinuş ve ha tişlerine devam c ktcdir. Şiı- taj faaliyetine b !anacaktır. _ Blıy lıiıkim, 1en bu limo- Maarif Vekilii~ne mw·acaııt r 
rmk hakkındaki karariann r:ı - k mlerden, miiddeiumumılerden · für dahilinde bil mıntalı:a • Yali mmwininin be 'SD&tl nu üç kurnşa degil, dört kuru- doc-eklerdir. 
men ,\.ima tecavüzü karşısında akemclerin seyri hakkın • l:ırda numerotaj ,;,...u eti ikmal Şehrimizde numerotaj işlerine Q alciım ve beş kıı.nu;a sattım. • Uzun z:ıınandanberi ı.aaııt' 
•tcd ..._ _ ıh r:ıalümat a!mıı;tır. Vclfil !iğ· edilmı~tır. Bu ış· 1·,..;n a"'"'lan 15 v nüfus sayımı ha=lıl ianna tlç kurnsa alsa• <lım, ne ceza de bulwıJn Elge vapuru hll\·ul' 

o enuc i aldı klan vaziyet ı;-ıı- ~ '"' •-- • '"" , _ ..... 
yet t.ır tıt ... Gomez'in diktat r- ll'tlen sonr:ı ıı:ıat or .ı-rtte- ya · bin liralık tahsisat tamamen riyaset edreı vali muavini Ha - verirseniz razı oluroum. Benim dan çıkmıştır. Geminin taıw· 

!..... ııın h hususi kalem ~ s:u-folunmıışt"~ Bel""'"~ hu _ lük Nihad Pepeyi şimdiye ~- bu husust:ı. a•Jıidlerim de var - ne 5U biu lira sarf dilıulştlr. 
ugu altındaki otoriter rajim - • - ~u ,,.. 

b miifottiş_ ve nıüdrl ·wnumı dudlan ı.-~c:ınde ,.e .. ı.l'"·ct hu! dar yapılan hazırlıkların çolc dı d ·stil'" raden.iz hattında ça,,şacak ır. 
den .ıc:ın Vcne:uella lıilr mem l ah uan • ~. r.. emı. . 

ofilugu halde Kadıköy su lı m -ı dudu diıhilinılc bulunıın kaza _ miilccmmel bir tarzda d vam et- Hfı.kim dosyavı tcdkik ettik- • Fiyat müra abe komı~Yo' 
lekct'erlc anlaşmak taraftaniır. k · ·tm· hkeme -t · mesıne gı ış ve m !arda da numcrot:tj raaliyeti bu tiğini kaydettikten sonra bir ten sonra kararını şöyle bildir- nu bugün bir topl:ınU yap:ııı>' 
Ar ~ntınin de hariciye nazm ge-' isleri h:ıkkında alakalıl:ırdan i- ayın sonuna k:ıdar ilimal edil _ muharririınizc demiştir ki: mistir: züccacıiye a.~yıı..;ınııı s lış fiy;I' 
~en mayıst-ı derncıkr•silcrı:: ka.ı:şı za'ı:ıt alımş ve ieab "den cr.rck - miş olacaktır. "- Bıından evvel ynpılau ıııl- _ Seni tevkır ediyorum. Za- lcriui teslıiL ed ttlr. 
olı~ sem tisini a!:lkça faah. er. Uleıi vermiştir. Bundlın son- İstatistik umum müdiirü ce,- fus sayımlarında sayını, sabah bıt varaka nı tutanlnrı ve sc- : So:;yetc~il in 
mi9lir. J<:o'ombiya'da Santos 1'_'.. n tbküdar adliyesine gitmi.'.! ve ıaı, İst:ı.nbuldaki numerotaj ve g den akşam 8 e Jmdar devam nin şalıidlerlni ça!İll'll ğmı.. Sosyete - ;;'ilcbııı salın alııı' 
küıneti t.unaıniyle mütt.efı'.c - b •r mın adli ve idari işlerini nüfus sayımı hazırlı!·' rile çok ediyordu. Bu sene Bakırköyüıı.· Bundnn sonra muhakeme baş- mn i~i el'.ın ikmal echlcmcm· 
l nn lchir.ık :r.·Unı,,"llV:ıy bari- tctkık etmi~. yakındım alal.adar ol.ı:ruıktadır. do yaptığımız tecıiibe'min bize ka giina bırakılını,tır. Bakır silelıinin kar.ya otu 
ciyc nazın Guadi.ni. Cenevrcile Vekil, Üskiidar tevkif evini de Bundan bir miiddet evvel nüfus verdiği neticelere göre 20 ilk - sı üı:erina tEslnt edilen · fi· 
uzun müd !et çalışmış ve demok- ezmiş, mahküm \ c me.vkufla.: sayımı için yapılan tecrübeler teşrinde yapılacak sayım azami o"' y ekmeg" • yatlıırın deği!;m si tcab euııef 
rat s' te i adamakıllı b'°"-ıim - rın vaziyetleri. ile yakından aia. 8 nnt ı• e ka·'~- ikmal edilmiı,ı tcdir. ve numemtaJ kontrolü çok iyı 

1 

~ ·~ lliü 

semi.ş bır zatnr. Eeaam Urnı - kadar olmu."!tur. \.°<·kilin tetkik- neticeler venniljti. İlıtatistilt u- olacaktır.,, e d!ye iktısat mÜ· Bono ah ·ih'lı"ı ıııi gı 
mm .,. '"'"·um· eti Graf "on Spe• !eri başlıca iki ....v; ıstihd:ıf et - . .. 1 _ _, •• b h b . çe ...,.,..9.laınekt 1

•- Dun·· .,"ıfl ,,_ .,. = • - m<>k•·-'ır" .· .... , . mum müdiırliiğü bugun .,. ... e ye d-'-'--1u'· lnl u a erı ., ... ~ "'" J 
'"·'d d · l" · tam · u..-u urı 6 - aynı işle aliıicalı hır av.ukat. Yo' 
ua ıs .n e vazıye ını amıy- ni n lst:ınbuldııki numerot.aj d" · 
1 be

• . . l - Adliye işlcr;nin süratle Da 1 tekzip e ıyor k-ılanmıştır. Ö.E\m rev 'f e .. ı etmıştir. . ve tahriri nüfus lıazırlıltlarilc ar 
temıni, Buğdaydan çık~n kepek ve mıştir. 

Pcnı da filhakika olduk - 2 - Mahkilınların Jıallnrini "" m~ul olınalr üzere 4.-ri kilJiden .. Bazı q..ı.e~ı·ıenır. --'--·!·"'' 
1 -... ı k·ı b' ur· ••• k d B ·· ·· b k d diğer yabancı m udclerin ilıııı• ,...... •• """"' .,,... Ça ehemmiyetli bir talyan Ja" h ederek ceını'yeıe "e hayata muu:;;c. 1 ır m e,.ıç a ro- UtUll Şe C e C ye- d " • f' • h · · cau tamamen durmuş gibi ir. ler ıçine marmelitt yerine 

ııııfuzu \•ardır. Bıı memleket favdalı b;- unsıır halinde ııv- sunu şe rıml7.e gönderecek ve "d "}A • ' ~~· 1 t b 11 - b I J nl en tenzı at lm• Bu yiizdcn bu maddelerin çuva- çi~eğmin yaı,'ı ıı.lınını~ po. 
lspanv o ile de iyı' mün:ısebetler det etmelen.." ayrıca s an u ı.ıa u iş er e meş .iı'! ' I · di k dar ~20 kurusa ile kwtlu incicleıı koy.:dultlnrı ı;· 
idame etmek arzusundadır. Bu- --•u•- gul olmak üzc,re hususi bir bü- kaAnlan araşbrılıyor ı şım ye a · - ' 

t ld v ı ı 16" k • k rülmüs. bunların m-ıı'i iri · 
· k eumh · · B O ti ro teşkil edec ·tir. sa ı ıgı 111 cıe v ·uruı,<a a- ~ 

nıın ıçın es ı urreısı na- av 81': Devlet demiryolları biitiin şe- clz.r düşmiiştür. lhrncatın yapı- birler alınmışbr. 
vidcs, ır:ıreş. al payesiyle M:ıd • ı $•'1• Halk.,.ı-: Nıımaııı.taj faaliye · tamamla - beksinde yeniden tenzilat yap - lamaın:ı.sı yüzünden bu cins • Japonynda bır cmnıyet 
ride sefir gönderilmiştir. Loz:ın zafor:inin yıldönunıü müna- n semtler nuı.k \izerc tetkikler yapmakta- mnddclerin bo:rulın:ısına mdııi nelmilcl bic müııaıı.ik:ı.. 

Fakat bütlln cenubi Amerika- seb tile bu akf;ım saat 21 de Deniz dır. Halk tic:ıret biletl~rine ypn; olr:ıak iizcre bazı tedbirler dii - Japon harsı v kıiltiir.ıi h ııs!l 
Şimdiye kadar göslet'ilen faa- ""' 

d:ı .lsp:o.n.yol nufuzu çok zayıfla- liJ l tarih muallimi Fevzi Kurtoğ- h:ıklar Ve!'ilecJ>k, 'lılet 0 ibleri- şünülmektc<lir. Be. arada kepe- da 80ll0 kelimeyi geçmemek uY 

m•a bulunmaktadır. Bunun se- ıu llr"lfından (Lozan zaferinin e- liyet neticcı,;ııde :;ıcl,rimizde nu. nin zati r'!"al:ır:ı. 30 kil<> lan 60 • k k k f Ü ro en ıyi e.:.eri ""'z:ıc:ık Jıııt' 
""'!I ht-mmıyeti) hakkında bir konfer3n!i ""':FJ ği bugü.n Ü e me unu orm • .1.-

•- merot:.1"1 iknt:ıl olunan semtler k'l ık nlacak ve aelış" !!1° r pek J bed d · ' b<:'bi d .,,panyadaki dahili haı: "er eeek ve G&ıterit şubemiz tara- ı oya Ç a " • u - !üne na"31'an dalı 'azla ke - aponyayı cva gez ır 
bın furduğu tesirdir. Bir çok f d.m da bir komedi temsil edile- şunlardır: diş bileti alınış olan yolcuların li olan yenı bir ekmek tipi düşü- tir. 
cenubi A erikalılar, İspanya • c tır. Hcrl<aı gclcbilir. Enıinönii merkez nahiyesi, istasyonlarda inmek hakkı __ ]

1 

nülmekl.<.:<lir. • Tünel b şınd:ı nıan vWt) 
nın böyle bir kardeş kavgasında! Bey.oğlu Haıkevinden: Alemdar, Beyazıd, I\iiçükpaiar, nınacaktır. Talebeler için dn da- Bu •;p '.!kmek kuylü ekmeğine pan Ncsiı tar_ limonun 

Vı"1n günilnün yıldönümü mil - h t · ı· ti . t "f 1 h nesını· . b- l•ıım•'n .-·• .... -1k ı·hıj. harab olmasına kızmakta ve Kınnk ah. l . F t·h a enzı a ı yenı nrı e er n - .-:-•. :r.,n olacaktır. ~., ' • ....,.. M ,,.. 
noselletile 24/'7/94D ç· ·-.amba günü apı n ıyc en, '::ı ı mer- • 

milli 1 an"a hükfunetini hie d<ı ractl rn.:ıo da eYhrıi•in T__..aşında- \ zırlanacaktır. Bu hususta malümatına mü-, ~ ~·= kez nahiyesi, Karagümrük, Şeh- --•11•--
tutmamaktadır. Batta Şili ile ki arerkcz bi h bir tfücn yapı- racaat etli~imiz belediye iktı -

la ktır. remini, Sanıatya, Beykoz mer · j D ,. b • / _,,. •k f İspanya arasındaki münafere+ 
1 

_ lstikla.t nr.ıqı. kez nahıyesi, Eyüp merke>: n:ı.- Ull zr QSf l s:ı.d miidliı ii Sa fct Sc~en ken -
bir ka~ giin evvel diplomatil< mii 2 _ Loz3n z:ı!eri h kkında kon- hiyesi, Rami, Kad!k!iy merkez disinin buyle bir şe-yu n katiyen 

kar yaptığı i.ı;in mah ~ 

rı ile tcYkif :!ıni r_ 
• Şehrnnizdelıi ut \ • 

satrnları b:ıd,'rna pazar '.:İİ!lıef 
sıkı bır kOJ1t t:ilıi tubıla~ . . J b •k hab~ri olmadıV.nı, kendisine buj n:ı&'bctlenn kesilmesme vann - feMM. (Doçent Il. Yavuz Abadan nahiyesi, Kızıltoprak, Erenköy, rz s ,,. 

cıya '3dar ileri gitınistir. Lıpan- tarafındın). B:;.:Orköy merkez nahiyesi, Ye- hııcı.ısta hi~bir müracaat yapıl- tır. 
yollar; Şili'nin kaı;an Mndri.ıl el 3) ~ (Hv koroHsuilmLIKk«ıtın-ı şilköy, Biiyiiknıla, Beyoğlu, Ga- iştial oldu madığını ııöyleıııbtir. un .. v!:~irıo~;;:!;'~:ı. · 
lıüküıııctı erkWıını ve. sol taraf .. IT'llAN' ...... lata, KilSlmpaıı:ı. Şl 11, Taksim, rr..ıncır" lik.uv11 d bu U• · _,., ıuı ı ............... L.l J ' - dar makaıniara '<ıni n row-...-. 
mensublırını hımaye ettiklcrioı ıuı&SLAnı Hasköy, Beşikt • Anı.wudköy kisi gandz nan cesedin hüviye i at etınislerdir:Tı~~ooL ası ııı' 
ooyliycrek bu devletlo mii:nasc - Lminönü Halkevinden: ve Sarıyer. anlaşıldı macıların tcşeobilıdııii ~· 
beti kl.'Smişlcrdir. ı _ Orta tahsil talebesinden Numar-.ı.taj faali) eti devam Dün Eyiibde bır !astık föbri - Üç gün ewcl Zincirlikuyuda k:ırınlamah"tsıdıo. 

Nıı.zilerin cenubi Amerika ikm:ıle kalanlara m,ıhsus olmak eden semtl<>r kasında bir iştial ı:ıcıası olnıu,~. bulunan bir ceı<cd t •>;lıir edilmek "'Bele<liyc.ı n aqt.ğı halk h~ 
devletleri arasında yaptığı talı- fötre 29 temmuz ~·!O pazarteı;i iki kişi ağır olmak üv. re 1 mamlaı·ıııda. r.on bı,s ft.J. " 

giinıi Evimiz matematik, ta - Fener, Ycnilcöy, Haybeliada, b<-~ kişi mııhtı>lif v rlethıden\ ve hiiviyeni an 'lSılnrnk i~in fahln 15 bin k.ni. 1-..ı!:ıw W'· 
riklerde buradaki hallc arasında Ü 1 b . A d 1 morga ka\ı:lırıl:ııı •tı. Cesedin ca 

1 

7 

.,_, __ a :ıbiyctle kaM!llanmı~ \"C h!i ilimler, tarih ve coğrafya "kiidar, Bey er eyı , na o u- y~nmı~farılır. Hw1ıs0 ı;<ivl~ ol - ı • Etlerı tel ul la la n1~ 
wo.u= - k~tinin eebipde belediye muha-
bir ~ok d"fa r kanlı lıiıdisel rin zümreleri için lıircr kurs ap::ı- ma~tur: sebcsinc aid hır tutanı evrak h:ıfaza etmi~;m ka ·ablar t 
zuhuruna sebeb olmuştur. fit caklır • GAZOZLU Ayakkabı L" · 'k ini öoya • çıkmıştı. Polb bu k:ığıdlann edileceklerdir · 

b
.,...,.. 2 - Ameli olarak motöreilliik mak iizerc bo>ya kay'lat•lırl•cn • Belediyemn bin 
~ .. .,. r göz önüne alın rs.-ı, • • • ışığı ile Jıüv\ydiııi t· sbitc mu -

Şimdi ;-QOkrası sisteminin mü- ö 'l'Cllmiş olanlarh yenid("n t p u R ku:uı kapaı":ının a~ık ol!Y'asın - f ol b b led' tenvır:ıt pmgI'!!mı Izeuıe bı 
bu medeı~e intiıı:ılı etmek isti - dan boya taşmış \C oca •a d"ltü- \·nf ak mus, ıınun e ıye ram üziind.ın tatbik edilerııi 

d ilıği ı yapnn Birleşik Am ,_ muhasebesiııJc evrak rr.emuru 
yım er için 15 ağustos 1940 pcr .

1 

lerek parlamıştır. Hoyanın pnr- C'~ktir. 
rilranm 1 erli

0
i!i alb.nda Haııana Sadık füıdak'ın cese li olduğu ., şcmbe günü Evimiz,ıf" muhtelif laması ani olmuş, kaz:ı.ndaki bo- • Vilayette mıf\~ s:q•ımı '' 

da ton. !anan Pananıerikan k,,n - anl:ı.şılm tır. 1r ır6 Ja kalb sek . <l~ eceli moförcüliit kursla., a-
1 

yalar da ateş almış, btı sırad:ı biı biiro kuru!mııs ve 1ı 
ferarrsı:ıın Avrupa harbi ve A1

- çılncaktır. •• . • ı orada bıılıınan, fabrikanın tek- te1in i n öldüğ"i te. bit edilmiş-
man telıcfüli karşısındaki cher.ı· ikmal kurslarına devam MUS• J LIMQ 'AT SJ nik ~efi !sakla nmcıe • ·ıı !bra - tir_. ___________ _ 
miyeti <bha ziyade anla.<;ılır . .3n c ı 'ıı 27 temmuz ve mot..ırcii- 1 hım muhtelif yer rinden a - !arını kurtarrıol< 'Cr koşmıış-
konfcrans, bir kıtanın diğer b r Jük ku!'~larma iştir,1k e,Jeceklı:- İ •asaya ğır surette vanmı Lırdır. Bun - l:ır, onları muhakkak lıir itlüm-
kıtaya kıırn olan vaziyeti i ta- rın 10 ağustosa kııcla_r iiçer vr- Ç 1 k 1 Ş 1 I'", b nn yandı~ını gören fabrika - dl'n kıırtarm lıır. fak 't ken - ! 
yin edı>e ktir. sikcı fJtoğrafı ile Ev büro .. .,na ef" cczaned bulunur. n:01 idare miôtlııru ı·i.,ııll-' ı çi - dileri do mıı'ıtelif verlcıindenl 

J/ ıi.mta::FaikFENİI> nıiiracatlan rica olunur. ı· ... ı~n Pudı vr ıı.u rkatl .,. yanmı-lnrtlır. 

Çeviren : N. Aykut 

·r ma.~ Rcı;mı ooze karı -ı nere . 
tı. ., ürnkün l;;ıtt sürat1e 

• 1Do<;;nı inyorTcrre;, bıraz 
s n • size iltihak cd~r; ve ya -
ıulmamanız için sizin kılavuz

laj-ıınuzu Ustiine alır ... Hadamk• 
l:u mesele konuşuluyor, define i-

P" im r yol.ı 
olm:ız mı? Azizim '°"o , bu d:ı- 1 
"'anın talriblni siz ü "~nlt?..e oh-j 
maz mızmız? J 

İhtiyar kurdun c~vGbı şu ol-, 
dır.-

zere b:ına mi.b.ıad A lios: 
Sınyor Tor , bu· m iddct d 

i \,cganın vamnda hal ı: ve 
opuyacağı r~le dal, muf 
maliımat edimli. Vazife~i şu o- 1 
ıa~ 1.-tı: tıkin Fı-ancis för :ımıı 
yo:culuğunu gecikt "ınıe ve 
sonra da uz:ıt:ıbil• lıi;ı kadnr u
zatmak ... 

hem de zcng"inJi. ı 

geç_miştir 

• Mekteb nıwı llımleı·ın ıı 

talebelerinin derslorın aid t 
kiklcrde bul· nabi'mekı-ini r · 
min çin lı~c mclrtelıol birer . 
tiiplıane kııı·u 1 ı ·t.ı, ı t >J; 

tebliğ edilm.ü tir. 

- "Bay .rr .. , dive c.e.v 1 \ 

av yer"ne lıb:ın:i dc.ııi'cıı ,e 
cıvarın en korkuv~ zeh• •ı '°' 
nı olan ha~'.Van!:ı kar<"ll:ışm:ı.1' 
d~n kork:ıtı. 

Fakat dclik:ınlıya lif k ·,r 
miyordu. O .,ır ad.ı o manııı 
t:ır'lfurım• dogı-u l.ıe~.ız bır e 
'301\ra da k n 1 1 l D likanlı: 1 

-" Anlaşıldı. dl~li. ~oktandır 
:; yn!:.lte ~ık .ak istiyordum.

1 
Siz de bu gece trene ~etısmeğe 
h:ızırlanmıyaca k ın 1"111JZ, Sinyor 
Torres• V~'Zl!Ctfarlı_:;ın 1>Cn~ Ol·ı 
d-:?tınu re b ıtün m:ı:;rafiarın.ı -
zm bana aıt bulun<iıığunu Y - 1 
lemegi lüzuın.,-uzs yarıra. I 

Rcgan'ın gızlicc giiz işaretr 
yaptığını goren Alvarez Torres 
!;aşla göz arasır.da kuyruklu 
bir y:ılan k:vırıverdi: 

var N ~ıl nvlatayı;n, incır ct-l.ir 
uei;'1ni doldurmıyan bir dava 'ti, 
har.:' timrl · lince mutlaka hal 
etmek inb ediyor. Kazanılacak 1 

paranın coklıığun.ılan falan de • ı 
ğil de, ailevi b'r dava olmak iti-

1 
b:ıd~ iP. şeref ve haysiyet mes -

1 
lesi... Ailemiz erkam şeref ,.e 
Jıaysıyct bahsinde son derece 1 
~ıassas da\Tanm:ık itiyadında -

de her birinizin. pay a ne 
dü~cğini de ııimdid"n karar
Jx,tır.mak fena olmaz, sanırım .. 
T;ı.ryii, ılefine bulunduğuna gö
re ... 

Genç Margaıı sordu. 
- "Teklifiniz nedir• 
R..'gan meseleyi bıçak gibı ke

·p :ıttı: 

- "Hisecleriııiz müsavi ol -
malı, dedi, defineyi yarı yarıya 
bölü~ürsüniiz... 

- "Hiıy hay, evlıiı.lım ... Şa -
yed ıt.zıınsa, Sinyoı· Torrcse-h.
men para da ikraz cdclıi'ırim. 

Genç Morgan iklSinin d el
lerini sıkarken: 

- "Evet, evet, dedi, fena ol
maz.. Ben de dcrlı:ı.J. b vulları -
mı lıazı.rlam:ığ:ı ı;iJeı·ım. öte;-c 
beriye bir çok deı.rularım vın-. 

ki, on!:ırı da geri almak Iazım. 
Treni kaçırmak 13t;ı:miyorum. 
A113.h:ı ısmarladı&:, Re_:pn. Ya. -
kınd bulu,uı:uz. • inyo~ Torres 
Rok3S D 1 Toro kıfıl:ı.r.nda, ve
ya. Rog:ı. 3daı.;ımln bctluşmak ü-

Reg:ın emı enni §OY'e bit r -
o... 

- "Onun t<.-kral'" bı:r1ya gel
m ini katiyen arzu tmiyorum. 
Delık:ınlının sıhha v1> selameti 
ruı ma or:ılarda kalmnsı mat -
lub.... Han•ketl~nru on:ı gcire 
icLırc edersiniz. 

Reg:ın'a Y :d:ı ellikten S<lnra 
Ur haita g rmiştL • .jelik yel -
kenlisi bu ma ernper::'t genci 
uzak meı:c:ın sı :ımerin le01 bi -
rine yakl.ı.,t•rJı. Deniz durgun
du \"e bir ayna gıbi ıı rlı ·ordu. 
Geminin lıaflf h,1(i[ kımılılanı

.i bile bı•ili oıınııy.ıı-dıı. Delikan
lı l1em can sık!nlıiJını giıl~rmek, 
hem ıle t3ş!un c• erjiı;ini boşalt 
ınnk için kapt.:uıtlan denize bir 
kiı ~ ük sandal ind.iımesini rica 
etti. Bir uzun düı biiııl(!, kum -
sıılıfan yarım mil mesafedeki 
balta görmemiH orruaııa baka -
~k· 

yinmiş bir kadın :;iizıuıe çJı1' 
mıştı. Kums:ıl•.ıki Lq: · 
dın da bir diirbin!G y~ik ,ııJı 
bakıyordu. 

Kaptana emreU\ 
- "Derhal S3nrlalı iııdi.--in. 

evde oturanlıı.r kim• B 'Y 
mı? 

"Thıy forg:ın ! dedi. Ben
deniz maalesef bir:ı.c ~ i.tihak 
~-deceğim. nuraıb nfak bir ı im 

ırlar. Etıra halkmın buıl '' t 
telaki edi'<',c$ bir cok w.-yl ri 
<!alına büyük bir izzet r.c-1 
füı nıeseleııi yaparız. Merd lıı -
sanlar ncd~nse mağrur oluyor -
!ar. 

Regan huni söylerken de-
finenin mcvcudiJetine bile inan 
mıyor, için için gillüy.ordu. 

Dclik.ınlı Sinyor Torres'e dö-

i.KtNCt I' 
BEI;:LE."<MlYEri BiR ıv;ı· 

.MACERASI 
Genc,lik ve servet karş.ısıııda 

hangi engel ayakt:ı duı·abilir. • 
I!'rancıs Me>rg:ın hem genç, ve 

- "Etlik" bfo r,aııağan veya 
maymun m·laum. de<li, yahud 
da her hangi ba~k<:ı lıir av ya -
katarını.. 

J :ım:ıilıli bir meler. olan kap
tan, gillc-~1~ 

"Enriko Sol aıl!!s• 

yım ! Bu ular eski İıman l ııo 
lonlarındnndır. Geııiı; ar: ~ 1 
vartlır. Karun ka.ılıuı zen ınd•r 
lcr. Fakat ancak toprak ci11 

tinden.. {$<>mı ya.rıo~) 



ıiJ 

t:J' 
ı.s. 

• 

• 

I:a ınıistcmlekdcri zapt t 
ın v ya lıiik::niy •timizt :ıra 
tesrııı et~rk veya bu r t m-
lckcl n. hE'r l"'Tı· , , 

1. ŞT.1(' 

ııufuz dairrıniz altır.a. a '.t ar-
zu dn d(•ri z Bunun' b l o . ~a-

x: - Avruı" ıntilafla:rı : lil _ 
lır n wy~ bı- lıır+i rr - • 
nıııda bu ilıtilaffardı. udı • :.ı
l~r yapmak i~'" bu rwntık J "' 

hır müba.ıeı~ ınaıld= oln n ı,,n 
na ıııüsa:ıde e!nıiyebilı. z . " 
~u vazıy garb = küre

sıııııı sulh ve eınnıyctinc ıt ırşı 

bııne:ı.k bir t Iı.,k_ te!:ikıu •'1ile
ılır. 

Çilııkü bu hı>.! Ameı n aev· 
!eti ri sıst i lı.ıricind bir 
Yab_ancı sistcn1Ln yaıac]ı bi1c· 
c ollle delalet eder. 

··~ı '-t.... 1 b' ,r -< ır lıımayc:'.a J.e
dcfı ıı·t · 

u · Anıcı .ka m.l! tıni.1 
',·e hiına.,~ :J.tına tlınan mınta
canın meııfa t ha . · a ve ~-.nıyetkrine 

d
. olmayı istihdaf etm~!i • 
ıı· B d · un :ııı ba•k:ı şerait mü-

ı-ı:ı;ıde ~ıler etmez bu bu mın- 1 

~k K.! bıdayctte~<i ha.k.miye~"ıi 
tısab etmclı veya h"k· . t 

ni b .. a ımı .. c ı 
d ttzat mustakilen ıtla.ru.~ c
·ı?cck kabiliyete geline" isti :; ı 
ı edilınelldir.. 1 

Dil:ihare ...., 11 ' .. . . . 
k uu • eınıuyctımıze 
ıı ~rr.;ı olan ve kendi nısıf' k•ire-
1wıı haricindeki faa.livciler 

den cı 0ı;a . k h • -
hi . de ':'' ra udutıarımız d:ı· 

ıcrayı faal•· etl 
lelıditl · k -J n 

erı., aydetmistir. 
Effıll, aşağıdaki miisterek 

rıro~ramın derho[ kabulı··rnu·· 
t~k!if etti: G 

1 -Tı'c • . . . arı ıne"elele•de is · _ 
re ışını tan . . . 
~ .. zım 1C; 1n mali, Ye iktı· 
• Amerikalılar ar,, isti 

n komit · f . • . enın aa•·vr-tiııin t k 
vıyesi. -

. ~- Ameıık.ın cıımhııı·,uetıe-
rının hay ti . J 

a arının ıdaınesı ir-;n 
Ratılnıa lan b.. ·· k . uyu bir el:-emıni-
~et arzedcıı h . . . 
enıt· a' ayıcı zaruriye 
r:ı ıasının fazlalan""' cloen 
-. karılması \'e bu i 1, ı 
Zımin. Ş erın t ıı . 
ic' ı muvakkaten temın etmek 

.. ı~ yapılacak kolaylıklan..J ta 
yını. • 

3 - Havo ·· · 
t <>}ıcı >.arıırive so-
ışına ·· J • • 

. · muteıı llik aııla.~~nbrın J 
gcnı&lctıım ·i u 1 1 t • ~ re ıy c mü 
nlısiller \'e .. t . • -

F . mu_ ehiıklere aJi • 
ane fı ıtlar temiPı 

Hun n< tk nuıı ~onunda 
beyanatta bıılunmu,tı 

AmPrika ı·tıınJı . r bi · Lrı}c .. crı l ç 
r )·ere gaz dık 

1"11.kat h 1 itil§ deıc,.ı.ur. 
a •ilıızır bcc 1 

\'11.ziyetiı s· . Jll( mı el 
1 el . ı ızı lehclid eden t ' ı 
' enn IL'irmektc . . . ·: 

n1er1edf.!mp· 11 kendımızı 
k:ır.ıı ~· . Bu tehlikderP 
almak tasa~ıdafa1a ledbiı lezL 

.. ı unt ayız. Pu j 
gun cereyan etme' t , · 
mc<leniyetiu t K < .olanların 

. . er"l kı~ınde 111 vakkat bır ınkıta olu - u-1 
. Ug lll) U 7..an 

nc<lıyoı·uz, zannetme 'e d 
_, -· evıııu 
rnecegız. 

llil'LERl.N l~l!l!İYLE n.\ . 
LOLARA IÜS1L\Dt: 

Berlin, 2·1 (A.A.) - D. N. B. 
Führer'in emriyle, Garşamlıa 

ve cumarte~i akşamlan, saat on 
dokuzdan sonra unıuni balola -
ra Yenin~n m ... nıcl' cdilmi~tir. 

kara tie!ı.:d-~te meciisınd0 rnün -
hal lt. "'1 ı 'za:ı.; l BJ; .:ı A-
Jt.. \ Y. ""t.:• ,~ St_;l ,:.t,. ... h.wr-. 

esm1 d aı n 
tuğu n1ahalier· n 

bedelleri 

_tu -ı 
ıcaY 

A• ro 2\ (Hı:.s il - ~-!O 

dev t biidct""indc lw. •ı!.n :c~r 

lalıslııatı LVvelki ..Chey' r. ı.za · 
raıı yiiz<le 11) noksan olduğun -
dan dliyc \'ek.ileti !cra ile t..ı 

tul! n Acl.iy dairorerind kon-
lratltınnın evvclk 1e •e 

UAKİil.AT 

--· 
Gllr.i.Jn mevzuu 

Yeni nizam 
Frn ile müta ke y pılııl 

yapılmaz, Alman gazo cleıri dil.j ı 
lerirıc bir tera..-ıe doladılar: Yeni 
nizam. it 

Onlara göre, Vcrsay sulhüııiln ı 
ı..·e onn tıi'l m;ı;~ diğer mua
hede!erin kurd :u ni= orta -

• dan kalkmalı, btmun yerine, 

rı, '.:?3 (A . .\.) - Havı 1 

"l kblığı. 

D 1 ak '1nı kuvv tli hgiliz 
· ı ı fılol rı Al.n .• ny:ı ve Ha -

' l" l <eri h ,,ı,.f!en !:ıum ar . 
ı l~v ıın etmi~lerd.r. :Su 

•"--..J.' 1 n L im· -~eıı 
er l:ım'd;ı ıki ~po ıl Ere 

n ı ımfa ıJ"nz'n ılc;ın!~:-ı. ı 
İ . J.l., Rot 'nbı r-n, Ilrerr: en, 
K,....,cl vıe I~ . .;d ııı d'ğu . ılın 

~ • Cu tı cn'Je ,n)yare fab
rı1 l Hım \"C E'ô t\le mar -

.nıl<ln, We ::a · 
1 

- .,.. ııı l·.! mav-n .. lc..r; func;- ı, 

B !:{a ., A - , )"l .l\"'l 

':ı,.. mc; · ddur. 'l'J.y~ .,. 
ı · i bir• kayıbı...r. 

::>anim rka gahia ı:.·:.tl:ırın:i.ı 

. ,..... \~'..1Zlf 31 "!Ort'll s:t ıl ti~ 

1 • .ı t"yy .r ·lrnmız diin 11 
bın tonluk lıir tlü4m:ın ınuaLn 
"'~ı ııi ınuv:ıfafkiy~tıe bcım .

1 
b't•hmon etnıışler•lir. 

D.. j k.:.. ğ~r hıı ~ Ü• 

ı.:1 f"l. ı , ·n111 "t G:ınd1da b_nzin 

devletlerin TJ1Ünasc tlerini Y"" 
ni esaslar dahirinde tnnzim edoo 
başka bir nizam l.urulmslıdJr 
Bu siJtlc1'1n asıl mfuıa.ı şudı;r: 
Almarr eml.'i"1:r:Ei 1:- -n m:: ddele-I 
re ve - imal ettig·i eşyayı .at· 
>??ak iç'n - J;'enış dünya pa:r:ar· 
\arma muhtaçtır-. Bu hanı •::ı>td
d• !er, ki nn elinde bttltın~ 1 

bıJ'un:nn, Alman:r--ay<;t geç:nelı~ 
<lir; diğer mcMI ıcetlPr Alman
ye.nın paznrı ha'inc gırmel.Jir. 

191 ı - 191S harb"ni kattnıın 
dercrıkrasiler, V~"SllY sulh: e, 
b·1yük rakib!t. ini zayıflatarak. 
ekvnomi.t bir \ıst Iük temini· 
'1 uğrasmışlardı. A' mıırry m 
L-.edl.;i de, :;eni bir- n~·m l ur- 1 
mak değı!, bu ( konomik ustün
!Uğil e:ıne geçirr.ıd.tir. J 

191 . 1918 em'X'ryalist har
binin ~mpcryalist Versay sulhu 
hicbiı· n »eleyi halice! müdi. A
mdan c yrek asır g rccden, in
sa.ıi.ğı •tha k nlı bir har ~ 
ürükl Ji. İki har'Jı bi bin- ' 

avı > ~1 yıl iı; -:fo, yaptı;ı hlı· 
11!ıleI" i'arblerinkı kadar tes:rli, 
.. k ckonor-ık ve mali b· h• 

ron! r b:ı. gtıst•rdJ. t 'z!ilt hitı 
bir rı~-ıur onüne gcçile yC'!I 
b r ~ 1 halinde devam etti dur
d" Y nı ~ızam ancak, insaft~ı

ğı lr ._ 'ıketlerden kurtaracnkl 
!ıı!"t'..Zam olabilir. Hı lbnki, Hit< 
:er"'. temsil etti "·i Alman cm -
ııery :ıl .zminin, eğel" gıı:llb g~Hr-

zarnn y.L:le 10 nok:_,n •>'a. k d :ılı>'l verıni>,'crdir. 3 

\"~pm:ık isthı:eeği ıulli, dün·. 
y ıv.ı yeni bir ı:iz:ım gf'tlrmi • • · 

, ::11 ~~e gıtiib ve ~1fıb ta-1 
!arın d · ecei!i, netire1eri y !.<: e ~ır. 

-•ıı•-

li • 
~01nen rıc 

Bel ine gid ........ rn ... 

Bükre , '.:?3 (A.A.) - Allıı.m 

H:ırıc ye N zın B. \"on l!ib . 
lx:ıtr.op'un clav ti i=,iııc ltu -
mıtnya Ha<\ ckıl B Gl;;usta ıl• 

ı:· ya Hmcıye Nazırı B. 
!l!!noilc ·c ı. yarın .tk•am Salı: -
burı;·a giderek'~• dır. 

B. \'on Ribb<•ntrop ik Runıc 
;>;a.zın arasınılak1 ıı;ı.u!ika.t, cu-ı 
m saba.hı ılac:ı.ı;.tır. Siyr. • 
R en ıne! afili, yeni Ilrım n 
E.y:ısetinın zı.'11:ımdarlan ıi<! 

von Ribbcntrpp r~ suıdakı ı · 1 ilk- IClJI ı mc".llI' · 'l etle kay -
cletmektedırl . 

Fransad 
çanlar tabiiy 

-
-

l ız ·· ınıemJ_ tir. 
1 

D'ın F,:t' ıllerim z üzerinde e- d:ıti:ı korkunç, d:lıa kanlı, ycrj 
rey:ın ccleı l \"a rr.lliıarebe!_ri bır ,.,r y clacakhr. 
c 11 'Si dört dil 'an ta}/a -,. r -nal TI-·'cl:ı SELE!\ 
re du;, !Ülınüş, lıuı:a mub'>ıl -----====;------
• ı avcı t.ıyyox ~. l:aybedilmıı;· F O 
t .. r. _g 

ng 
ilah ır.a 

•• 

~ li t... ıt c<lildiğ 'le:; g 
1 d •• 

ı; • ''.11 ie bir 6 .,ce ta•rl"' 'll • ':! eye 
!y,ü 

C' n sı .~:ı d ·-maıı tayy-ırclcriı:
c..e!l lıır• bu: ınl.i.dafaa balümıua 
ç:ırp.uı > r. 

' ··gen 'e hi.icl!nıl:ır 

Lon ra, 23 (A.A.) -Bahny 
Nezarctıcıden teblığ edilmıştir: 

ff sab:ıh er en S ı:ı.ı · 
c• 'n bnmbard!mrn byyarelerı -
miz }}'rgen'c taarruz etmi.:;ler -
oır. G u v m coroloji sa • 
,ı.rının m·ısaıt olmainası yüzün 
< ı hcd !fere i.ı:ıbat· 

r k~yd lılcrPcnıış oln>akla be
r:ı 1~r ıl n.L t:lyyaralt. i üssii e 
bonıbal.ır atılıüış. \ e bir ha va 
nı Jaaf~ı~ genıit. batııılm~tır. 

. . 
u-rı,r. 

4 
ar ba im 

Ne-ı; rk+ U (A.A..l - Nev -
yo · Her:ı.I Tribını& gazetesine 
g _Mtt luıöerl~re gOre, Fo .! .ı.ab·' 
rl~ ı .ı !-Uch g;rı iabrik:ılar.nrla 

ln :;il.e.ı: • .;i..'1 t:ı.yyarc mo.türu 
inul. ımtına etmı., o 

ten düşürül'" ~Alman tayyare-' 
Viclıy, 2 l (.\ .• \.) - Nazırlar } • • 1 b"l 

h eli, UÜll t 0 sekizci yı 1 A a ı 
mi.ye k:ıo.ır Man:,.ıl Pd::tin'm: n , 

DE.il •r Kıınailiı lıu<ludu ha.ricin 
de Qnt ıo da.iti Wi.ru.l.sor.'. 
(un ,.. - r fabrika 1n0 teı-e

uil .... "'1L nni temin t<'ın ) ı;nn 
Jü~ ı.. !il kt~ ır. Fabrı ·nı e 
s. edu.Dlış ,.e. istın.s:ı.l 

y t• ~ y ,ı t nill '1 h .. m 1 
rn :ı.910 t. rii:> --ıJ'n 3n-o-!Yo at 1 ılCU ' · fi 
rn.., k ... tar, cn"r a'·""'::A(~l'1 bır 1 

...- .;_ i'\') (AA. - Re" .. ~ .... I 
1..AI • _.., • ) .. 'I..~·, 

\ ~l. ı ta\Pzi-. C<iJ.mcdcn \.C,~ 
l;• d makul bir ı;e olmnd:ın 

mil.1 r:ıziyi tcrkctmiş olan 
ve mallanmn ıntl-ad:?rcııi ha.1< • 
ı·ı. da lnr "'.tI' •·-eti kalrM Pt -
r.1i t."". Ta ı. yl't~n ..3kat, alfil;.ı. 
<'ar ile. hirlil:tu h::.re et ctmi n
lan k.ıı· ına ,.,. c·ucukbr;n1 d 1 

~ l 1 1 

püsta 
~ . atı 

1 
C..le mod, - l <'rr ..nd. 21 (.\ A.) 

Hav s. 
ı>. T. 'l,. it.laresı, :> bancımC'n1-ı 

1-kLtlerlc po~t.ı nun bctıu. 
teraitini ın·tbı_ • ı hilılır .. 1 t r . 

flütün , .. i~i mı kt.,,.'\t..:ır 

l·abı..l ec .imek, ":lir. ı'.vruPlli 

;.ıde<:ck tn6ktubıır Lyo~ 'da ~ı
i;lr i:ıLalara ı;i.dı..'CCk nıckt b. •r 
Eo'"t' :ıux'Ja s...:-t ;.:J,iz.c e-.:' i.°i..:'];;: 
tır. 

Te ;;raflar, Ft:ııı..«anın Alınau 
i•gallııd ki ı... mı, A1m:m ·a Eel
~ika, Holanrlı, 1tıılj· , D:.ın;m ır
ka \'c Norveç hariç, dünyanın 
butUn tllğer mt::.ıleketıeu ıçiıı 
1-'ıı.buı ediTrnelltoo;ı-. 

İngilter('. i .. tisna!lr lr.:ı.sınJa 
def;il<liı. 

h~ ::ı ~e av::ıthn emnı} t 
nezareti ·r, t blıği · 

G~cc CW..jlllan tayyareleri 'Iay, 
mis. lı.ılicı rn ı:e:ıuhi. l'ay.s ue 
Ga.tte ıilleri dahil lıir l. 1 
f.:rsalılık malfail re ve Lı.~
ya:an t im . :ırki.in~ Öol't'ba-1 
J r ıtııu 1 r.ıı~. Tdefat oı.ıu 

ılıumilLl!.. 

• r....ı

ha:f:ara uğ -
r..ı al"j' ır. (j ın ocnttlıu.. 

k ıfttik er za gör, ı 
n tıir. l iıtercde ve G ' 
m •'ekelınıl' az ı·~sar olnrnşs'.L[ 
la c_:ıul u rkisa.lıilindo bu- şc 

l ' lıo., bır ev ~~kılını:; va 
c' ktı-ik kablosu ha.9ara uğ,_.-ı, -
ıuı r. Kablo deı hal tamir ec
dı.lL1i lir. 

• a a a 
talebemiz hak· 
kında ma!fımat 

Ankara, 23 (' .K) - Harici
y~ Vcklletınden bik1irilınıştir: 

FrltL td·1lti t:at~benıiz b.ı!ikın 

ya rtm ır. Son tı;ııh:!JraJL 
J<ık :ıb:'ıKa ar-f • 
bal :ı.c:ın •r: Ford'un G~"l~ 1 

daki t kıiilu.: •n m.::.i,;rn C ::ı 
be..., Ka.naı...ı Kuıu ) =ın 
ı · en ;itı.0()0 motor! i arab.:ı. in· -

lı m .gol o. ··ğunu, mır.~ 
ıo.o ırin•., K r:ıtla h • '· »: 
e' ıı>.000 mı .. de İngı.t ı_ ve 
lığçr ln;iıiz...mparatorluJ 'tu.-1 
küruet ıı Dıd bı un~ıı 

1 1maı µ....'"""'" 

( ımpot•Lı evvele"lırd 

5 n:ırı !erinin im:ıl edil lı 
" rb ı:nalz mcı"i im !atım 1 ~"ttt· 
dı" rr ) ni le- ::ı ·kC'rİ lra ıtırın 

te!<ktl 'ledi.;;inı bildirmi .. t r. Bll 
rat .. ,. art~ en. t r--- · - -ı 

da b gü:ı. \"eM. tc ge.'n n. '0. -
mat ;ış:ığıd:ıdır. 

E;.. '1t Kral Brl,e'dc, P.\'ni 
Turnagöl Crt.'noble'da, Ş.ı :.ın 
Dam"r L'lt'da, ZU;ıtü T.ı cın 
Toulouse'da., İlhami De ne! 
Mvııtluç )n'Ja. Abdıılla.lı G.ci.i;;c
ogtu \'iclıy'd<!, Bülent Sirmen 
H ndaya'Je, Baha Apcly.:iın 
·iw·ı.i~ ~ .. ~ rr.edtlin Y~.:ıil P.ı ·I 

yı 

YAZAN:-ı 
Do ~t Hüs yin Nail 1 

Beynelmi!N Jt:ıyatın gcc;ir 
mckte ol<lug ı bu mid gürülıne
miş buhran içimle, ınilletletin 
yaşama ve L;tiklf,l haklarının 

~iğnenmekte oı.:ıuJu bu de,•irde, 
yd~ız beynelmilel hııkukun de
ğil, bcynclmi'cl ah:lakn bile. mcv 
eudiyctint.lcn bizi ba::an ,,ı.ph yel 
dii~ür~n böyle bir zamanc\c, La -
zan sulhunuıı yıldönümünü kut
lamak büyük bir nı<nıi ve kıy -
met ifade etmektedir. 

Bu biiyiik mana '" kıymet Lo 
zan Sôlllıu zihniyc-ti11i her za -
maı:kiııden daha çok kuv\·cllı. 

bir şuurla tn•.ım:ık lliZı.ımund n 
doğıır:.ı:tadu-. Bu zihniyet mtlli 

isctU:l1\l ve sulh aşkını tazaın -ı 
mun ec\•r. "İccrid~ sulh, dışa.rı
da sulh,, d' tı.rumuzdur. Sulhu 
çok sevC'nz. fakat ın:illi istikla-j 
limizc ,.e toprak bi;tünlüğünr.:ZC 
lıü=et edilmeli ı;;ırtlyle .. All~i 
tr kdirrle. harbi cb. sulh kaclar ve 

1 
bell oman 'ıa. '~zla. s vmek- ı 
te bir an mreı.ldihl etmeyiz. Ka· ı 
~ıtmz- ve .,artsız lıa_kimiyct .ve 
ı~tikı5.l n~kiDdim dot,'lln lfu ıkı 
nevi ~evgiyi Loz:ın zihcniyctimn 
fnrık \'U!sfı olar.ık lıugıin her za
mankinden fazla öi, bırine bağlı 
gQri.ıyoı uz. 

LQzan Gıılhunü her s00c lıir nz 
daha 'trtJn bir hryt(';)Jlla.> anı - , 
yo uz. Çiınkü l..07.an sulhu At.-ı-j 
tUrk inkıl.iblarıııın Lm t lnön'i 
eliyle. dikilmiş olar. b ynelmile' 
bm übidesidir. Çiliıkiı Se.vr.'t.lcn 
sG u:a Loz:ın çü mili \'e kok· 
mus c !.i yer ınc t-ıze ve zı.:ıdC< ye 
ninia iMarnesi, ölüindcn sonra c~ 
bedi bir lı~yııt:ı ılönW;ün if:ule
sidir 

Louıu lıürmct!e anıyoruz. 

Çünku, l:anaatinıime, Loııan ·· 
HlllllZZllm i~i l:iaı, rm:ştır: Bey -
nelmücl canıiaıla, t:ı.bir caiz:;-..:,! 
~ynelmilcl hukuku beşer Imıde· 
!erinden Türkiycnin d i tif:ıdecj 
sini tc cıtıniş, iirıınıl)t dev 
ı;n ı millet devrine gcçışrmizt 
beyrrllnilel ful.ıtııdan tevsik ey
lemi."}, Türle röıı~:ır.ı.Sının tahl.k
l<ıın." iç.in lii.zıın olan rtları ha-j 
zır! mış lıııkiki, devamlı bir 
sulh devrini a~rm~ır. 1 

FılhJtltilin li1füirUlemez bir mil~ 
Jet olduı1_ırnıı biitün bir lıusuınet 
cihanına karıµ isbat eden, tckiı. -
mcil \·e iııki..,'illf yolunda a.ttığl 

her diri ve dürüst adımla milli 
ve siy i olgıınlu~unu diinyn· ' 
ya gPstcren Türk milleti, Loz:uı 
mualıed::si iledir ki A\Tııpa kar 
~~::-..ta ilk defa e.!:ıtıık, be;rıı - t 
milel camianın mii'iavi vaziyete 
malik ve mf vi Ji kkn sa 
bır'UZVtt sıflıtiylc muzaffer bir 1 

sulhi!n şartlarını ınünaka.şa etti 
ve lw.lıul ettirdi. 0.snııınlı iroP,ara 
tcrlıığı.ııuın ikbal znman!tmnda 
Birhıci Rranstı' 'ınn Kanuni SU 
Icymantlaıı yardım dil ~esini hı 
ristıya....11li1:n. bir ilı· net t ·l.ikJ.\i 
eden kc.yıı mutaa;.,ılı Avr"!Ja· io1 
I? r:ı.tı.>rl u~·un uıhıtst d ı lerin-

e biı:.i ayrı ,,J iye ' \-:rt t:ırtı-

ya t•bi tutm~) ı da..-ııa Uiı- ~.ıae-ı 

o!ı>.rak lfabul tmio.,I. f'1l ıi;ü ba
zı garlı ınüellif'cr:nın de daha 
son =ıtnb.r:ı.. k.lli;.r sıkı.ima - ı 

d teke:! r ettik! • bir. ' :ııı:ı.ate 
gfr Jh70p:ı , edc·niyct c-ınl:ısı
n:,,- ,lı=d:ı • vıl • :m,z 11ızımtlı. 
Z:ırur +\:rin T-:. ıl 0 yl .. ı ınü 

lr.ın lıu ı i ,.., 
l t[ı 1 :l 

en 
uygun şekild l• ıı . 
sına çıkararak g-alıhinc ve !ll::ı~- ı 

1 ıb= lıi iscllın. adal L -e milli! 
~ızetin::fi.:; dçrsi V('l rn Lozatı 

TUrkiycsiUır. 

Ü~mr.'l!ı ı: Mtorıagumw, 

!indeki Türk bütünlüğünü Av -
rupa~·a tanıt:ıu ve knbul elti -
ren de !..ozan Tl;rl<i~·esidır . Lo • 
zan muahedesi, bıı suretle, ta · 
lııun m üJ edilmez A vnıpa em per
yalist müdah leloriı in kapwnı 

bir daha açılmamnlt üzere ör -
müş, yekpare granit bir kütle 
gibi bölünmez bir \'atanın beY. -
nelmilel temelini kurmu.ştıır. 

Gene Lozıın ml!llhedesidir ki, 
siyasi, liukuki, iictısadi ve içti
ma! fütikl.ilimizin beynelmilel 
~:ırtlarını vazeduck tan -
zimat ile \:ııa.'lıyan ve an -
cak Afatürk inkiliıbı ile ha -
kıki ·mana Ye lıedPfini t-ulan 
Türk rönesan!ilnın l.nhnkJmku • 
mı t.emln etmistir. Zira. b ı mua -
hede ile A '-rupaya kabul ett'r -
dif1 kayıdsız ve ·artsız istıklfı!i 

sayesiııde Türk milleti kendi e
vinb" Pf Pnrlısi olmuc;. kendi işi· 

ııi kendisi gcirerek milli kudret 
ve k:ıbiliyetlerinin :ısırlıtrda:ı -1 

1 
beri sistama" • liir Eıırcttn sekte 
!~nen inlii";ıfmı tıızzat lenıın et· ı 
mck imkanına kanı0mustur 

Hulasa cttığim bu sebep· 
!erden dolayı Lozarun ellem
mıyeti yalnız milli dcğıl. aynı 

zamanda fılem.sümulJUr. Çiinkü 
dünya kadar eski b;.- millet<! be
oorlyct ailesi i~inue ı:::<ık o!duğıı 
medıii iade ettirmekfo Loz:ın mu 
alıedcsi hiç ~üplı yak ki insan· 
ııı:;a yeni bir lt.ıvvet ve kıymet 
l trz:ı ndırmt>tlr. 

HJLl - 1918 cihan lını bindeıı 
somu kurulan beynelmil l nı -
zam bııgünkii haileyi d ".-urrl tı. 
Bıı mukadderdi. Çtinllü o Jıarllo 1 
nihayet veren Lullı bir kin 
\•c ihtiras su!h:ı olmustıı. 

Hakikatte yapıl:ı ıı sulh de
~it uztın bir.- müta.r.clre idi. Ga
liblerin mağlul:il ra sund •t::u ınu 
alıcdeltr müstakbel bır infilakın 
lııvılcmunı sıık'ıy'.llı birer cs:ırct 
\'l.'Sıkası Jı:..ı. Sc •r de. bll ,. ika· 
Uır. rı.rasınd lı şalı rdi. T:ni· 
hinin l:lic; bm devrint l' iı- yru;:ı-1 
ınnmı" alım Tür! nnlbti bu es:ı-1 
ret vcşika •rı ) ı ttı ve oııu, ye· 
r:'ne Lazanı l·'>y•lıı. Lozan mu -
ahede i ;:;11lıbın ın glüba değil, 
maili:Lbun ~ble kırlıul et-] 
tirdiği bir mu hedMir. \Jhıııı tn
rıbte- b r: eşi cı !11'.l .. l • miş 
lıu0u•iyclı b"ııı ı:ıaır. Bu hu. ıı
siyet Tliıl< aL'Jliııiıı P. rl.uı: bır de 
lıli \'Q Lozan .oulhunıin bir- haki· 
kat v at!alel hu cılaro.k k:ıl • 
ınaaının e ... kut 
dlr. 

t!i g:u-:mtısi -

• rm çi nl~ ı, k·ı ı:lac..:! nd 11 

bnhscJikn y nı A7"Uif1. ııızııını, 
Tlirk tuiıraklıın, T·ıı k h ~·at ' 

----··--Takyo, 24 (A.A..Y - Baş 
Prens Konoye, gazctecılerle 
hili ve harici siyaset · 
bir görii.şme yapmıştır. 

Domei Ajan ma göre, 
Konoye aşağıdaki üç nok 
leri sürmüştür: 

1 - Yeni bir siyasi bılny 
sisi, 

2 - Milli müdafaanın t 
yesi, 

3 - Almanva, İtalya, tn• 
re. Amerika Biri ·ik de\ 
v Sovyetler Birliği ile 
betlerin yeniden tanzimi. 

Pre .s Ko:ıoye, milli m· 
:ının tak\·iyesının her 
cn·eJ r.a.zarı dikkate. " 3C 

SÖ) lem.§ n millet _ b::.tiin 
!Jrle..rinLı bu mıil; .::ı hcd 1 
koord ıne edileceğini ve hl 
def ..:zerinde t k_:r alun:ıc 
ilJse etmişt.r. 

Har'ci sııra" t de y :ı 1 

c ektiı' • 
-<>--

Ktı!ıire, '.:?4 (A.A.J - it 
bildiriyor: 

İngiliz hiık "ımetı, inıp 
Hail~ Sellsiy emrine llnC: 
da ilmınetgalı "aro:iş bulu: 
tadır. 

!mp:mıtor, y ·aen R b 
tıpa girrıc-U ıc;n 1 enüz v 
gelmc!lliş olduğµnll miıı.lr 
Fakat cnisai fı~ t zulıuı 
ınill · & derh ı ~ ım ı 

üzero Harekete gec"'"ıt 
paı-ııtor, nıemlc.te• nin en 
da bulL'UIU'.k Şıd- ' 
izlı:ıı· rylemek r. 

Thılda.'jmakta olan 
mevf'lminin H 1-
t. l\·:r::.:ır ı~.n tct 
mıılıter~eldir. ltvlyrrıLırın 
ri harekatı o z:ımnıı mıJıdu 

• nor 1 
hale gclccei{tır ve .ınt- .. 
rııım w:a kta oımadı&'- ' 
,·erulel' i$e d hıı; ım Jc 
\:ak ınınt!l~• ltrcla t;ıJmı;:; 
ı .y.ını fuz..lul.Ştırmak i 
fırsatı kaçı= .P kla 

llli'tleniy t t • · Jfüıı lnmın ı 

dlllia S m nıı tıy, ~ Ha m d r. A 
k.:ıfasıııda c ·r ç \· ! v~., At, ·j 
tlirk oru Melimedci;ın k.ıı· rt'!ııu·t, 
nı ik .\nadı.ıluııuıı b • ıı:ı- 1 da kurdu ve I.oz..ın la c; . b 
h a kabul ottlr li. ;-·mal kurul
rnnll istt>n n yl'nı nizamı y:!l,ır

ca evvel e7mi.: V(' kıırFı~ bır 
m lct ... ı~mıu.;ı.ı :1~ n )' •• 

kal ~rıycr · ) r.. \'C ki I• 
ır r ııiz::mtrr '" 

m - t .,...ı "' .. A\"' 1: > ~ n1 1 · .. 
lıoilc,ye dnlı.:ı r<_klen ek iste· 
ll1İJ·or .. ·:ı o~un ;eni nLz·ımınt knr· 
malt id H fa btı!unanlar eski 1 

Lazım rıizamının ~.in in. ve ılı -

yelle• 
km·v~tli 

yül' ek c:ıcı B: 
dır ki LJ%atı )7kı!inzz 
<lir ve biz onun I}':tnıh. 

nu lir-

yiz. o ı!hU: bim k:ı.zıı..ı 1 
asil Türk r- tini 

Londr:ı, ~" (A-' .) - r: 
Daily Tule.;r ... p!ı ı;11zc < 

bir muL:ırriri, ""\lina" ur W 
dan lıanı ba.okınl ril II:! 

h ıt.a~ 1 i 
dıl b5lgelenle bır t fti§ 

hati yııpı oıştı,. 

Muharrir ı hyor ı.ı 

'·Ton1"'rca b ). ' 11 
'1 

m " · ra -mc::ı, m di !!. 
mü ,~.n u .. ııııdır. \"~ · tıh 
, , ..ı.att.ı l:.ıy, ıl ·er b 

Et J ı: 

lll' ll\'C !arın d -
n~ın da mukabrl 

/)! ı 

k:ı!, .ıkla ve J-,u •aıt P 1: 
ol~ak .:\ln~n .z rl:.ıt 
nı elıemmiy,etlı r •t bo 
tadır. 

ıno.hsı f-PMI! o!dıı ·u her tıir-jJ:;!S!ll'::ııl't::~~~~~~~~;:;aı~ 
lü tcdbirleru ınğmen ınhilii.l ede
r ~!C irn~ıratorlu.:iu d~ı l)l'ralx r sÜ.· 

rilideyip ı:-i>tiit .. , iiınnıet 03Jfil"

SI yerin~. siy~>l, ••timal ırki · 
liğı ile, Ç('\'1 'Si kanlarıımzla 

c;izılmb 1111' toprak Ci~tüııJe tan• 
h;.ıkiki Tu ·•· ıuılli c:ı.miasını ika, 
nı~ el •n. modern milli devlet h.a 

lıntiyaz s:ıliibi ve lh nuh 
N ··p li 1\ ;( (fJC. 

C!em ı ......... 
A. C.et!ııa> ve H.Jntdı Gursoylıııır 

Matba.u ~a bra•ılnttftıro 



" 

ffa:4 
~ ·- • ...--~ ....-~r--

HAKiKAT ,, ' 
.. Yaset Benard) dan~-------, 

fRadyo Programı! ı S b h J ı A~:~~·~~k•~~l~~:Lden: ]Ti~c.;:şıo RızA T•yoıro.n. - a a gazete eri -1 ihtiyatlık <id<ıvlerini yopmal.. · HALiDE PiŞKiN berab<-r 

:U/'J/lMO ÇARŞAMBA ~--------·--------------------.1! için 327, 328 ve 32!) dolumlufardan 24 Temmuz \•rşemoo gt\nıi aı..~a11u 
'1.30 Program ve memleke1 saat islfun ve gayri hılrun erabo hemen fJeküdar, Dotancılar Aype'"*' 

zun hayat iksiri 
ll 
!-------Çe"iren : Omer Nejad ıt1 
..r•lk ır1u.hw(bclt,ı11denber1 ;,s..u 
\rrıerık~nın, tt.'ll\lb .kısnu bukü-

lı:o ., it ıefona, layyare;ıre, rad;,.o
t:·~ıne Jo.ıeu'M.'n ma!W.ara dettrş-

1 
hJ<·l F~rnııi<: ve t;ekf'r. kamışı 
Jı<l(. \~h.,tJ•ıL'"ln ...._,nwler hurrı
ır~ rr•fffit(I ~ınt 1820 se.neıc
Jad ıg~rJ o)Odn kulut.w>lcrde ya -

fl'<Jr1( t.t.ı~b<'r yio(' aynı ~ltj 

ll1. 1 keli Jk: tıırJıtrf.t- şaı·ilı soyJBleı . 
J .~(.T •. tn<ıl('rUı yaşadıkları bu 

li. 1 ık lın1intlf' yoılrıız.Jık ve ~u.kôn 
)jr it. ı:ı·JJJ 1t·r 

· 'l~n ·M'~~uııı· dt •TiıO)J)aJ ;.
ı . .,} ııırı<la tıııı Ct·nulıunda bu-

l} 1 l tu 1 J ı•·•OYC•I ~lhıMJnU~ fi-

(' ••• ı 11111(•\:ıtlılf kt·hriı!'ıni clun 
iği 1 ,, 4ıı.kt4•r •~.ı,..-u.ıı.ı .t. ıı:~ıtın 

lJt .... '.J y;ıhtız 111, oıy t..-ıınir1t: 
1
1 , 1 t•k\c.ıorı ~ıtoy •. )t:rl~tnt.: 

ı 
ı • ı·•·.,.,·tı ıt"' t.u •·lınun dun 

il .uuYıU ıh J'l'.lrl4'f't.·i< )'t'nı kfış
' r. nlf'ı ı ı ı ıt•· ~ ttılt ı Aradan 
' ('\:1. 't. \ıll f.N ( Sfil<,d.J ~td-

1 r ır ı,,., •1 hJu t'rİ• 'SI &;un y(·r, 

1 :r l~ ş..ıtı ıı;ıudı· (lokttıı .. aııs 
( ( 1 1. :JI\ '\·;ıltltMl;ı. }ıır 1114.'k-

G ci • hu rr.t-·I<: tııl•da oıynen 

) ;p ~I 'hl 

--ı 
l. 

:1 

ı r <''- vt-1 kıro}'""'' r •Rr·r"° 
vt •Jh l'lr)fır Lolt t~ı•ılınd-.n 

, ı.ır,t,ı:-ı1t1ı ı ıııtıı. h;ıy;ıt ıksırın.ı 

ı lıc:ı 1ı·ı l.bt nıuvııffak ol • 
l<'l.! Of} •,.ılılll;l}'llll, ~{n ut,· 

> "Slf " ;ı ı\.• l '•()t""ilrı41f renı·lt .. ji 

r ( 1 . r .• ,., lıl hl. lf·ı ını lıoı '.' 
r , 
r•ı DH h·Y'.'''J. lt·ı rııht-J(:nn.r 

1 
r;ırl. r ı' vf·l •·uyuk ~ıluo •hlh·rı

ı 1, ıı.u .• 11 ıyc."lt->ı ·ı.ı f' .ıs ol-.ıı ..ık 

~( ( \J•"')'t·ttt·11 .ı:oo\ıbsal ed.ılen 
l 'l·lf 1f'•luvı ...... t~·nunc tntbıke 

r :in Nıtıayt·t ıooht4.·hf muvaf
ızli1ıı lf·r V( ıunul vf'rıci baıJ 

.:r(trdtn ~(ıorn cuı.dı,gırtı ~oıuu 
:ı. 0 m. bu "'cıw1un tntbıkı soyt--

11 lfU•"'IJh.1.1u~ t.ıu ka.thı nornı.nl ( . . ; 

ut ,ıc:Ur~lıılı,or , yıJıT~nroış 

Uk Ti ft·nt·}('1,;lırıyOr: Vf' ba.~a 
1u n 4·t1"f'• f v;u:ıfettı nı V4"ı rbıhyor 

ılk·ilklt ılıtıyaı lıgÔ kat~ dar -
'e'r°'uıdu , ~N.-v)o/K;, ~Flla .. 

- 4Eva> nın po:rlıyan ;yüksek bjr 
gtl,eJJııı:ı '1ardl. Geçlıği yollardn er
Jr.ek.k·r duruyc>JJiır ve ona Myranlık 
liı bakıyorln.rdJ . ölumun yok: cdil
mış olan h.cşiıı.01 dunyayn haber ver 
ıoc-<:ten ev'1el ıki senelik bir zamanı 
C"(·ı.leıunin ınuşabede~üne b01sret -
r.oı~ll.rn . ~1c bu mektubu yazdığım 
ııın bu ıkJ S('nehk mu*lrshcdc dcvre
~ınJn oon gunuydu ve gelt<:('k ay 
bıaat "'f'ndirni gençl~Urmt'ge knrnr 
Vt-rıııi!,i bulur.uyvrd\ın ~. Gcn(l~~rncm 

i1~ııı ıddıalcu ımın yaşıy~n v~ reddi 
k .• .ı,ıt olmıynn bu· d('lıl.i 0Jnralo~t1. 

.:Ncv.)'<·1 i· , "\'C •l:.~ ton Universite

J ... n,.cJc bc•u ı)(·rman~z bir altn1ıt:lık 
olaı ,4k liınıy:ırı ınt~lekioşliırJm kar -
~kıruıda ı.uvelH , ccn4; b.ır aclllm gci
runti tf'< rııt><·Jcı iıni n;ı~nl inkiır ede
Lf+)('r Yar:ıtıtıltırın l!OUode daima 
yıık<.t.·h·n. ~nl;ırn;ıma2lık, Jnk:ir ve 

idı;.ık-:iılıklt>ı·dl"n a~Jn mutee~sir ol _ 
Jıııv<.ı< JCtm Fak•ıt çrktanberi muh
h Hr tnıh'jt')('r 11,JJMJ(' bulıınuyordWTI. 

~JT J..'Un t'St•rJt.·1Jn1Jn bUiUOdUğ:U t..1141• 

f,ı r-lttıro . 

H•·vkt>ltr•ış •Pı;] t."l~arkıdıgı bjr 
ş.'lroı,h 1)('ri-;ı ~Ykf'hnin ('amuı unu 
y tıı•uı U)'Ordu. Bu çalıynn onunde ben 
~ııiı•l.rı tJ.uu bır hey~·an duydwı1. 

•Mı:.~ Jnn~l. •Roden> ve ıJk çagın 
tı.<· lıııı cFi<l)~:r.t ı hu <'Ser ünUndc 
kı ""Jt•yiJJ kalol.:ırd~ bu yapdmak 
u~f'ıt olln ~. uı ıUhi t~irjndcn 
pı11 ~ ~urtu lJııı, . Ve : 

Pul fh'ffıın, "'.İZ uı•,,..ı,]aı •' yıenl 
\.( ııh·İ M't•ıltı 1\·•rı,.orıunu.A ve bu
turı lluııl.;~· ~ın ..-j·!t. a.1 tnr \•~ı~mJk 
l<o.ıfı p ... J,·rehtir 

.B.0.11~,l h ... yH t](' b<..k,tı , 

- Call!jm.oık rnıi EV'tt. Eı1ertmi 
ı~ltlttw·k Vfı bırk.a(' kuru, kauınmn.k 
ıtın hır-.z çalı,rn.am l:Uım ! J'nzlnb.nU 

z..;tU.·n ı.oı:tf'mem eserlnun unUndekı 
hf'yM·anın•1J bJr t11rlu anlıyamıyo -
l'Urt'L But.un bunJann bana ynpıım·a., 

bır ı1tırattan. l'.Klş.ka bir ~Y olamıya
ı·;tp.ını du:wnu)oı um. B<>n de dtı!'fun
~hon .• ır~b..1 . da.lı.vıın,bn OOberim mi 
,.oı-tu .... 

- F;ıl.at •P<>b dedım, Dun,ııd.ı 
t.-.f)uula4'ak mak\U hır ~ vı0rsa o 
00 J(ll.tf"ldu 

a,.-arı. 

7.35 Mii%ilı:: Waldleufelin eııerleri 

8.00 Ajans habt>rlcri. 
810 Ev kndıru - Yemek Hste.i, 
8.20/8.30 Mtwk: Pola Negri ve 

Lys Gonty'nin pl;lkJan. 
12.30 Program ve memleket s:ıal 

ayan, 
12.35 Muzık, 
12.50 Ajans haberleri. 
13.0~ A!Uzik - (Devam) - Okuyan: 

A1-iıe Töıem. 

13 .20/14.00 Mü>ık: Radyo salon or
kc-rtra~ı (Vjyolonü;t Neı<ıib Aşkın ida
rf'fiinde). 

)6.00 Progıam ve memlt'kf:t saat 
ayarı. 

18.05 Muuk: Cazband (Pi.) 
18.40 Muzık : Fa·;ıl heyet:. 
19.15 Konu!:'ma (Dı~ poütıka h.adi

stlcri) 
19.30 Muı.ık: 

· lfl45 Mcn·leket ,s.qat ayaı11 '1C ajans 
hnlı<'rl~rl. 

200-0 Mu1ik - ·Oltuyal\: Mu"'1fkı 
ıllıı.nr. 

20.15 Konu~rrıa. 

20 30 Muzık. Zabıt Sezen t<ırafın-

duı flut roloları. 
20.50 J.1'.ü:...ik: Saz t5eıleJ"i (Radyo 

küme sazı tarafından) 

21 .15 Mu21k: Chopenjn f'S~r1erinden 
21.50 Muz.ık: R.i.yoseticlimhur ban

dosu (Şc!: lhsan Künter.) 
22 30 Memlek<'t saat ayarı, AjôUl.$ 

habc-rJcri ; Ziraat, Esham - Tahvilat. 
Kambiyo - Nukut Borra~n (Flyat.) 

23.25/23.30 Yarınlü program ve 

Alaturka ve aJafranga 
rrtükemmel 

YEMEK, TATLI 
Paetalar kitabı 

V-: Fahriye NEDİU 
H~r PVt' U\zım oJan bu }l:itab, 

bı~ )l'&Jıin yeme.k, tlltlı, pastalar 
pışırmeşıni kolay suretle tarif 
eder 

F;at ı: 100, c.ildhti 125 hurut-

Satıı Veri; 

isuınbol tnı.dib kiWıevi .. , ... 

Cumhuriyet lan bazı mütalealar eerd'etmek- şubeye ııeımcleri; geJmiyenler hr.k- KARMAKARışıK 
te, "İngilizler gibi büyük bir kında bnCıni muamcle yapılacoj,~. Vodvil 3 t'lt"•de 

GENÇ VE 1DJ';AL1ST 
TtlRKtl'e 

Nadir Nadi, bu başlıkla yaz
dığı makalesinde Biiyük Harb 
sonunda 'l.ürkiyenin vaziyetini 
ele alarak başlamakta, Ankara
da, Atatürkün yanında •e ya
kınında mücadeleye başlıyan 
bir avuç Türk münevverine ka
pitalist cihan sistemi taraftar
larının "E~kiya,, dedik !erini, 

millet Büyilk Britanya impara- - 2 Muharebe gcdıkh ça\'UŞU 331 lle7el lıer çarııaı.,ba alrş.ımı 
doğumlu tsmail Oglu Ahmc:dln ::ıc-ele tl'sküdardachr. 

torluğu gibi bir devlet sonuna şubeye müracaatı ;rnn o~.mur. ----- ------
kadar harbetmedeıı, kat'i bir 3 - Kurs ~i:ddeti 2 burıiı< ay-

Fatih Askerlik Şubesinden: d1r. Devam !H'IRtJPri ög1e:1en ~nra 
mağlfıbiyete uğramadan bütün ı - 15/EylQl/940 tarihinden iti- snni 14 den 17 ye kadardır. 
mevkiini, şeref ve haysiyetini, baren Gulhane, Gumüısuyu ve Hay 4 - tsteklilerin 5 Eylül 940 !'(i

hürriyet ve istik18.Iini feda ede- darpa~a hastahanelerü>de açılacak nüne k~r (Cumaı·tet.i gUr,Jrti h~
mez.,, dedikten sonra da ,.Şim- gönüllü yardımcı hem,ir"ler kursu riç) her gtin ögltde:n sonra ask«lık: 

ir,in <:imdiden kr:r•dn ba•l"'nac0 ktır. •ubesı· bı"nasında koyıd ve '·nbul di söz topların ve bombaların - ~ ' '• • • n 
2 - 20-40 ya~ları arasındaki o- muamel~leri y;ıpıJ:ıcagından iki kı-

dır.,, ::-özleriYe makalesini bitir- kur. yazar olnn bayanl:-ır t<"rcih edi- ta ve ika Iotogratilc nUfucı tu2dan
mektedir. JccPktir. tarı beraber ınüracaatl;-ıTı ilfın olunur. 

fakat, Türk köylüsünün kadını , l••••••••• ••••m•• •••••• •••••••••••••••• 
çocuğu ve ihtiyarile gcteli gün 
düzlii c;alıştıktan sonra İsviçre
nin küçük bir şehrinde, Le.zanda 
sulh masası başında muahcdc
nameye imza konurken, bu ka
pitalist sistemin yıkıldıt;·ını söy-, 
!emekte ve yazısını şöyle bitir - • 
mektcdir: 

"Hakikat, istısmarcı Jıapita

list sistemin ölümüdür. Hi~ bir 
hadise, onu günün · birinde tek
rar dünyaya hükim kılamıya -
caktır. 

"Ve tarihin, 24 temmuzu bu 
bakımdan da tebcil ettiğini biz 
göreceğiz.., 

Yeni Sabah 
tNGİL'l'EREN.IN CE\'ABI 
Hüseyin Cahid Yalçın bugün

ki makalesinde Hitlerin güya 
sulh teklifini ve hakikatte ci -
bangirlik iddiasını taşıyan nut
kuna İngilt~renin Hariciye Na
zın Lord Halifaksın ağzından 

cevab vermesinin gecilımediğini, 
bu cevabı vermeğe, lngilterenin, 
ı'Uhunda duyduğu ve istiklal a&-
Jıı namına; tarihine, ananesine, 
insanlığına, şahsiyetine besle
diği hürriyet ve bağlılık namına 
mecbur olduğunu söylemekte ve 
bu cevabı haklı ve yerinde bu-

İstanbul Defterdarlığından: 
Sıra 

No. 

ı ' 

' 2. 

3 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
~ 

15 

16 

17 

Mükelleflerin 
Adı, soyadı 

Ahmed HaUs ve 
Ziyn :· 
VaSJI •Panayııt 

SUJ)hi Necib 

Ah Eriş 

Mehmed Ce~led 
dm 
Onnık der Ka
rabetyan 
Prodromcs 

AJun sa
tım 

Komis
yon('U 

> 

Taşçı 

Ko1niı;

yoncu 
Acente 
siınsarı 

Bilet 

&s.an 
simsarı 

Muh~11ebici 

Mc1-cıl Zel<i Ça• 
lık Oli· 
Yaru Komeryanes 

Mdohır Faht<!d-

Koınis

;yoncu 
ş.>rapçı 

Z~hite 

dm müb;ıy:-ıacısı 

> > > 
Eı:> , Tratyoo Pa
ııadoplo 

Ena Toledo 

> > > 

Vohram Ohanneıı 
Gumu~an 

Fcnd 

> 
Kom.is

yonc:u 
Bakkal 

> 

Munar 

Bu!eci 

Mahatleai 
S. No. Matrah 

Kemankeş Top.
-;ular 95 

150 

Kemankeş Maritim 600 
H~ın 26 
Kenıaııkeş Kal;-ıy

c-ıo~lu han 33-35 
Kemankeş ömcr 
Abir Han 4 

247.50 

1296 

Kemankeş Kalny- 200) 
cıoglu Hon 33-35 
Kemankeş Mariltm '500 
}J,111 l o 
Kenı~n.k. eş Rıhtım 

lioın 25 
Kemank~ Koprü 
86/32 
Ken1ankes öme:ı 

!JOO 

400 

Abid itan 2/21 
Kenıankeş TOI>f\1- 1350 
lnr 126, 128 ' 
Keniankeş omer 
Abid Han 2/6 

• > 
l(em-.nke~ Y:ıl\lrı. 

dız Hrın 8 
Kenıanke, Kara
k(ly 36 

> > 

300 
500 

152'H 

IWI 2} 

K<mankeıı Çeçe- J2G\) 
yon ban 10, ll 
K(l'nıankee: Küçııt R ı.h- ~ 

tım han 4, 5 

Verg;rıin 

Mikdarı Nevi &e"esi 
18.00 Kazanç ceza 931 
18 00 
noo 
14.00 
684 
1.37 

9945 
19.89 
24.00 

480 
60.00 
12.00 
60.00 
12.0-0 
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10.80 

0

114.50 
1190 
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12.00 
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12.00 
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Kazanç ce-ıa 933 
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K.ıı.anç 932 
Ka?an1: ceza 933 

Kazan~ Cff:D 932 

137. 70 Kazanç "'" 933 
Jl.13 

144.00 
144.00 
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Tarh 
N. 

901, 

717 

1038 

718 

737 

776 

829 

40 

340 

J:IO 
516 

221 

l2JO 

D/15 

V/58 

17/23 

17/89 

17/92 

18}15 

18/M 

16/7' 

ı8r.ıo 

J/li· 

1/11 

1/43 
• .Şıka"o ha.,taha'6elt•t ınıl'\ tk'
.>kirnlerı 111t-•.111n1k ır.ıl.u.f"' alA

:ı"lifuJ.wr P•ırA\ı.İh kul'vet.i sa
,c: ~bbn."lun1u ı~lettım ve 
i lJllf'mı bn ş;.unp.'\rut· uzıPrınde 

T\ıl devam t'tti : 

- Gwel mı? Dunyada •uuJ yok l •...,!"!11!'!!'!'!!'!'!!'!!'!"~!!'!"---------------------
ıri, nwv<'ud olmıyan btr M-YC ben :....~~e~ım:;emooıy~o bu ~Jerk Aşk uıvalh bir tuzaktan b~t'ha bır 

18 Zıılı<ırya 'V<ı ./llof Sarraf Kemankeş Hara~cı 1147 31 
51 

125 00 Ka2anç t27 125 

~/2 

2/3 

o eaııtı>-ant.ıP okhı n~~f'e JtM>n
ikı wı.ıt·lıt< bır <;al"mad.an 

naıuı \atııua,ım llugıln dUn;yanın bir ·-~ ' §"Y \!eğildir. 
k - Sız usullerınız "" bılgınlz, s:ı~ 

19 Bedreddin ve .Ab- Avukat 
m...ı Nahid 

Kemankeş Ömer 
Abid ilan 3/9 
Kemankeş Kara- 3384 
köy palas 2, 7 

360.00 
3GO.OO 
20'1.00 

2[17 

L l bt..ı,.H bu roayraunu Cf'D('leş ... 
"""'00. h<-,bangı • bır fBd ıtın l!U- sınde llO'İııylılılıı lrAmalın oaadriini 

•~I oLın şey, bıraz ~~ b.1şkn bırj- · ' 
t B nıuvAff~~ flktum . Btıo.'l \ıf' 

1• ,1t- t~.rubfol+"ri~ activ~•lt \ 
:lGı"" ı1.1nt1 bar darubıt.....-~lf'n 
'lı~ ıt.tıy~rı lr:ıı;ırlmaıl~ muaf- i 

jı ... ~ liu,n)artiıuı bu ı.-...Jısi b1r 
ı... .wll•, ıbtııy;u·l1k -'"ııl-.ırıU.11a Jelç 

ı ıelrnıştı. lkıucısi bun~ft: 

m;11-.~ıt('1y4)1 ~lUl~ıı yıJ-
1 J . 

Pa f e1 ~ahn~lcrde ~1a1'larına 

...ı~ -A Vt· ""~'"el"oohu~n lf:oca-
\U.i ~ ~··~ •I •' 1 

'}1 L»r t.ı..LUrlık •\\.-~ittındeo sun~ 

- ?>'Ü\ ıbt1.,a~:~ ~.' b11ıne kuv-ı 
nhdUtdA '.'M'"roh\ 4Cmf"ttım. Bu 

uvv .. Ui bır MlJH'&iyon bel-
•' ""8Vtılhlurı uktt..ıYf'l>1brdı. J'n- ı· 

ılull V{' gay .. rn ll<.unıoa lıt•r 

ı flt•ı(' .ıl11u~tınl . Bır de oe 1 

•· JJll ..-) '~'tlta ~toınun bah- ı 
.,,,,. ık ı JH'f'C .-w:l~un w b1r ıenç 

1 
ını.Y-OHll• lltıh:ıl'Wın "thya -

ti ·bı,,tırrı. EnıPllırYim ıtYJ;lenmtn 
'1 sc • b Bundan b.13ka le<:rube 

l Jbd)llt'i \.111 IM'Uct> dıt. Vf'\m'IUj-1 

-" ( l 1krıh· lıutuı1 tıkr1 kl)'n~tk.rıni 
Jıa 1ııt-ıuı nılıh.ı!a..a etnwleı-ıne 

r 1 a .. , ~\rh .. 11ı:u.ılerıni h..'llırlarnı _ az" r .... i. 71. l:hUı.r~ dımatt kuvveUc-
~.,, .. 1 •. , ının kııvvt>tı tı~he-\nwle 

li ( 
• ıeJ· 

.. "'-f'W i' ~· ıtnt.e '*n •Pe_l>, •Pı,e.r> 
tu+ .,:,. 15Jrııkınıı vcrnu~ım , Bun-' . -"' .. ~ hı r ıı.('f'liU ~rf4•trv~'tlen ba
a.a; tt' J 

• • 2 y<;ıı ~Uıbilfyorla.rdı. •Pob un 

m, ' ·a fl\t) nıerk'.r ~ki "Yun.an hry-
Hş. r n flflln f1l>İh81nl C'f"tl;edcbj • 

il" ef (' 2. 

~· lı\IO t..'\1'11an-..n (irltin olabılır. 
v .. pbgım st.at u\ne l>ir ebeu.nüyet 

wrrıUY«•.nn. ŞU'l'.Ml1 bu kon~lukJa
·uoıJJ bıralıalım da, m fU :lıQlaJol!• 

<lalıı oloroc>lııller• bNr.uıı:ı, bole ~u 
ut<iı'OOh.tJ en oon v een mu.keıı1r.Gel bil' 

•notl<cklır. Şımdj 611 :ııaıımaır.ı l>ao1'l
dııurı'I ))ıey'kelJn J):).r~ile bu -0tomobj
li a.L"\b ıltteglrf\. Bu bofJ: bır ~1 ola
,.~, Olemobıl<' al1'l,ıoea Allas de-
1114i ııahıllen lıoJuı>ea r~Ar ııw; u
<·.Kı g.ı:m. P~kat o kadar l\lraUı ııt. -
""'I<• <le ,.,~ lwum 1o1t1 Ne olur, 
tlf.' •b"-'U, lur k:r.ıa ıO)pbılır de. 

-· Pak.t 11'1.ın s..'ln~t..ını.z ne obcaJ.., 
•Pot dedım 

- ıl'lf~ ... ha.ti!., :tH-\. bJr ot<ımobıJ~ 
nı·I>', bol .Lıkot sıhhalı bozm~ 

y•m•kler, •ab:ıl bJJ' uykun ~ .,...., 
s.-'lı~t bLM.lur, ~c ~yat ilrAi, b.Jynbn 
ın811;;~ budur. 

•l'ol> e fıW:ı bır aeylcr wylıyc -
>.....ılm "" •nu teesour ıçrnde ıe.ııet
lıın. Dııer )arQtbgım .wl.."lfrun, •Pı

Y"l t ın bol f'nerpsi, nıu.ha.kka.k. bt:-ni 
11'·.,...lı ~bUu·«t: Y~nına «atbm 
•Pı"f'('r) derın tur 1.aha1Y1Jl ..çinde 
"·ıy,.:ır;i<etnı tutturuyordu. >,Jl'){lri.ka gn
:t<t<·k-rnwn f~vk~'\de buklugu son 
)'a ... ı~ıftıdan dolayı kendisjru. tebrık et-
ton Vt" ded.am hj: 

- Pi,)'f'r, '\iz bt:.~riy,..t..in tckilmuJü
nu dal\.1 '' ı olU.5-ıl dogru bJr asır 
ı~r.k>tt'bıhrl'!ı niı. ~ff'J'in.iz derbnl 
)'f·<şt>rt·n sıtur1J bSr tohum gıbid1r. 

En t·•hJ (ag}ard:ınbf'ri biçttir mtt~nJ 
tf"Sır •uink.i k~ıdar ~UVVC'tli olma -

~si~, , l>ırk ... <. .ıy ~nfınd~ :y~ı- mı"!1.ır 

ı .a k1y11.f'tı1f ı11ıth1111 lıır §Qbrri 'B.ın.l Jl'\f!J.h.;ımctle gı.ikh.L 

' zşıı. Orıtı tfııny-.d~ı )t'ni bır 
11 J f'4-'"ı'lfcllı1l'.(·f U•Uk~ı +dıyor -

23u ık r<'11(; :•darn Jiltuo! cN1-

) ~ 1 ..ı 2fl \ıı)t t •. dı<t")'U\ f•fit·ffiJ:JH<·gJ 

,. O ~ort.. \ı Jo. oı!l <>t; .. r ~·irnuşl.ıı41ı. 

a" laf .ıtmnk Vf bJlm~m n<"den. 1('- ı 

tırn.ıi ID("Wk- dfı.riıkleı-j t'hemmıyet~ız 

~<')l'lfır1 ~1e1..rnı:k ıhti,.,c.ınJ h1stedı -
yf;rtu11. Bu hf-n.i f"glEndJrJyo.r, amma 

:ııt, 0 ~"11.rtJrnıııwr. biiyiıkluğunıi anlıyorum ve ııaııa acı -
ter. . · n 

ı 
1 

la ı tJu'lunuyorwn • 
:ıs lı m•"lgııl <'<len ve buselerimJe ıı.·naran bu satırlar, 
-1111tat-larmın tek düj;funü olaral< ı.aıdı .• 
\ B lurom ı;aısnııı.ini anlamış mı ıdi • ... Yoı..sa, bunu 

ı rk bayJiızlığırndan duyduğum ~fe ıni vermişti? .. 

ynrafalıılır11mu. 
-Ha:yıT. neon tf-Tall'k1 rltıkçe cl;ıı

h.-ı l•z.ln&•nı anulayor, daiına zaıı

~· iti b<ı«unlru ıdeehrun' ıohalı
~uku • onn tama.mm D'lf'flOO edetelr! 
J'akal lıiı Hleaklen wruo dıger bir 
8".Ye ~,.ır, .sonro l>ll tı.ışlı:a, da
ha ~ir. b:ışka ve ,.te lı<oylelıkıe ııa

adc-t muteınadıycn .verıle:yor. JU(in 
lıen lıu be;ırbude ••ı:ıdet ora,ıohğıı:ıa 
lı:arıoaroom. 

-' 1hr ı~ye,e d<ıl;ru 'yuJ.oe:ım m
ııanıYetuı bu daimı gayrflmın .....ıc
ıetıru duyro:ı,-or musunuz? 

- "ll<n bunun ll§llriir la~
«Jnı ~'enlıPrderum. IJ<U:an b1r :bkir 
ımınasli~ obnalı: \12trc wybye<egım 
yo;ı.acAMll'n fakat ba~abmı bu beybu

-.ı.ı eııyrele vak!•lrneJ< aoht! liare -
ı.etııizlıl[ ıçrnde dtloıtm<e, lııt• wlı: ve 
"'dın:ı d-Oyulmru: zevk! 

Ben h81İı lılurk>rımde ısım- tdi
yordum, O hıssız bır ıestle beni ıllı 

ve güderi tugaraSJnın r;ıJıı:nn mavi be
le:umlMlfloQ .nı.uncoye daldı. S4JJ\ 
bır ga)ITI'tle .knlk lım ve •<~le bu
yuı. parkın bu ucunda ... g.,.ı_:l.1ra ).ur
duıu bamagın ı~ rom;ın oltuynn 
•Evn> n1n yamna geldim. 

O lrum1ald1, vurudlJ n1ulıı:c-mme'kh, 
kvlıallı<>şer guzellıgi içındc wan -
mı§b. Ben ona ıençlıgi verdıtim 

anda vuruJ1ı'\o~tum. ilk defn b:ı:1m1 
onun y\l"tarlak omu<ları u~tti.ne bı

r-.hUm. Ben ek g~l')(leşınce artJk 
•Ev~ t.ffname:n b<·nırn olncak. 
•- Evoı . 1;eni ı;evıyoruJJl) ded.ım 

Yarı acık gw.leri i(·Jnde \ı.11' ı~k 

dolaı;U •onra bırden oorxlu. Bcynumn 
dolanan koUa.rı .;OzuldU ve benj jtti, 
'Vf' sonra u.taktım gt-Jen bir ~k: 

- Scvm~k mı? Ond.ın o knd:ır ça
buk ycrulunur kj bir gun budalaca 
onun d~v~.m ed<'t..t'ği ~nılır, !!.Onra 
bunun be: c:erob olducu .an1asılır. 

Baktun bu güıel, kumr .. ı l! ız, t<>k 
111§amlş, yorgun bir ihlıyar kjıdm 

gibı ooyluyordu. Bu "ııo.ıerı jşitlık -
ten nia onu htinen terkettiın .... e 
j~ lAbol'atuvarıma \~kildirn. K 
flmin korkunç gururu barıa buton 
çirklıılıii içinde göründü. Bu uç ın
sana yjrıni yaş)orınm ~anblığJnı ver
mışlım, fakat 15te hepoi bu! Bunlar 
ıençhk 11örımu:ıü albndn üç mwn
yadan bnşkn bir ı;ey degıllerdi. ilk 
hayatları onlara olgunluk yaş...n»ı 

teerubelerind<?n dogan korkunç lı<ı

yat d~sini vermişü. Artık beytcnn
Jarı yoklu, dolma:ııordu, dot::ın»oz<b, 

YUzdeki çiqiıleri kayOO.Wu, C>rı.ıuilar 
dıizekU. Kan ~nç reng.ıni ve sıtnk
bğıru aldı .. Jdk.at heyecan c&nlnndı
ran, htt yerde insanı muz~Jf kı -
lan hc)Je<an dogmoyordu. öyleyse 
bu beyhude, bu yalancı gcnç!ij:"i ni
(1n ~'1liden bulmaga cnlışoc~gını? .. 
Keşfim mi? l>Wlyayı ,etn~ ytiJU, 
genç viicudlü ihtiyarlarla duldur -
maktan, insan.iytte 'erunet gehı· -
mekten ba§ka neye yarıyncrıli ! 

Ha2.1.rlodığım, deniz renkl i mayi -
lerle dolu ampulları, l~1borafo'\iarı -
mın penceresinden fırlatıyoı ıu:o. A
şagıda onlar~n taşlar lrı.erinde kırıl

dıklarını gOrüyorum. Keşfını U<lt'rın 

de aldıgım noUarla dolu kf,ğıdJar;mı 
yakıyorum. Vahşi bir zevlde onların 
yampnı seyrediyorum ve +Fau«'t> gi
bi yeniden hayata d('lğac~gını zan ... 
Jlf'den b<'n, şakaMıma tabanc..:ı.nın ~o
ğuk namlusunu d.;:ıy1yorum .. böyle 
bir ümidsizlige ne Jtad,.,r sal·r<ılun~ 
da t"lhammül edilemez. Tetiği çek
meden evvel llboratuv;,r11n.1 ateş 

veriyorum. Ateş! Her JeY.t')l'i, her kjr 
liligi temizliyt'n ateş! .Ateş ışt.e o hE"r 
yerde kız.ıl dilimler h:ılinde yük"eli
yor. Abı hayatı fL5kntac;.gını Fanclı
ğım bu 13bor;.tuvardan hj~bjr e;..f'T 

kalmıyaeak' .Allahalf.m;.rJ::ıOıJı:. Eva! .. 
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Tophane Maliye şubesi nıük('lleilrrindcn yukarda adı, i5j ve tic:n·etr~h adr<':ı;i yazılJ ş~hıslar teı-ki tit aı t·1lc 

yeni adretıılerini bildirmemi, ve tebellüge salfıhlyetlı bir :kim!'e gVstcrmen1i5 \'~ ynpıkuı ara{tn·ınada da bulu
nam~mış o)duk1arından hiznlarında göstcrjlcn yıllara aid k~ıvnç \'e buhran \•ergi1erini ve znmlalını hi'lv~ ıh

barnamelerin bizzat k~dilerine tebliği mümkün clm::ımı~tn·. 
KE"yliyct 3(1i92 s:>yıb Konunun 10 ve 11 inci maddec:jne te\·hkan tf·blig )'erine ge('mek üzere i16n olunur. 

(8452) 

- Fakat teşebbüs etmiyorsun .. 
- Biraz dinlenmeyeyim mi? .. 
- Dinlen! .. Fakat aylarca değil! .. 
Artık gururum baş kaldırmıştJ. D!k bir sesle: 

l<ER.iME NADİR 
B: u. . Fakat ı.kinci ıhtimal bana daha yakın gO

·.ım. •~1ıı1'•lu Nıtel<im, terhisimdcn soDJa yalıya d<>nılıii°,'llm 
~ be. '1ı, p•tnı "'"'"'"il· yanılmamış olılul(umu tamamıyle an- İ hava mırddanarak 
ln ı 1 lk bah()(>yi nhumdan 

köşke yaklaııtJğuıı lıisı;OOinee, hemen, 
ayıran parmaklığı dol:ı.şum ve önüne 

- Gel. .şurada biraz oturalım, dedi. 
Gösterd-iği yer, nhtıma yakın konmuş bir tahta ka

nape ıdi. O tarafa doğru yürüdük ve yanyana oturduk . 

- Size daima şükrana borçluyum, dedim. Halıl<ımd:ı. 

gösterdiğiniz fedakarlıklar hi~bir şeyle ödenemez.. Tey
zemin saye~inde bugiine eri~tim .. Fakat, arlık çoh geldi
ğimi ihtar etmemeliydin! .. Ben bunu idrakte gef"ilı.miye
cektim ... 

.J,ır bır akşaıuın alaca karanhğın<la b.'lh~e<le karşıla - çıktım. 
:-y,t;aYct sauıuoi konuşuyor, bir suru sual ııoruyor- Beni goıilnce dtuml)f,jtu. YW.uroe <ifkeli bir nav.arla ba-
' t ~k~tlcrmuı fütursuz laübalıliği Umidleriııü o dere- kanık: 

1 
Güneş batmıştı. Denizin ürıtünde lıızıl bir esmerlik tit 

riyor, karııı sahil, menekşe rengi bir buğu altJnda silini
yorou. 

Birdenbire tela~a düşer gibi oldu. Gülmeğe çalışu.,.k: 

- Çok yanlış anladm Nejad! ., dedi. 
Doğru bir sö:zii niçin yanlış anhyayım ? .. 
- Evet, yanlış! .. Bunu demek istemedim. in n h K unum ııarıımıı;ıtı ki, bir dilsiz gıbi suııuyoı, dalgın - Nerede idin? dedi. 

ı,t•-~'UHl:Vl't Jçıııd yıızıme bakıyoıdum. - Oda.111da! Diye cevab verdim. 
.,, A rurmm haftam olan bir cuma ı;ıinü, Zillalm bnlmç - Nı~m yanımıza gelmedin?. 

rf W ~ ıuı.a geldi, Hah bahçede, kah içeride oturdu}ar. Ben - Yanınıza mı?. Arkailllljlarının yanına ını ? .. 

4 y ıdn11. - Evet 1. 

n gır. 1ı ç. valı.i arka kapıdan nhtıroa ~ı l< tım. Bu ım ada mı- - Şımdiye katlar böyle bıı şey adet etmediğim için 
.m. ,;ıilll gJ<.iıyorlıudı. ZU!iılin onlaıı st:Jametlıyen set0ni h&Unma bile getJımcdim ... 

ı . ı'n <luy yoı, şa.JıaJ;.şmalarırıı gühloımeleıuıı jııitiyor· - Eslı1 adetlerin· sence pek m.ıkadt~tir .. Falrat biraz 
g IJr. ye1Mi1k oğrenmelıınn !.. 

di 'k.:ı.mmn~ 2Jcırtı ıle Jı.:.l)andıj:ııu v~ Zıılalin bır Yürümel< ıırtl'd1 .• 'onra va~~erel<: 

-
• • 

Bir müddet sessiz durduk tan sonra bana döndü: 
- Şimdi ne yapmal!: fikrinde>ıin ? Dedi. 
Şaşırarak : . 
- Ne gibi• dedim. 

- Yani, hep böyle boş ve iıvaremi ya11ıyacak6ın! .. 
Bütün kanımın başıma hUcum ettiğini hiesettim. Bu 

eual bana doğnıdıın doğruya "seni daha ne kadar zaman 
bekliyeceği:ı ?,, <ıMmek degiJ miydi? 

- EJ'b(,tte.,.bir iı; bıılacnğım, d~iııı. 

Seninle sa-
mimi bir hasbihal yapmak filninde idim .• 

- Ben de ~ok samimi olarak seni temin ediyorum ki, 
pek yakında Üşlünüzdeki yükümü hafifleteeeğim ... 
Ayağa kalktım, tekrar oturtmak için kolumdan ~eı.ti.. 

Fakat mukavemet ettim ve yürüdüm • 
Zülal bu lıadar küçülmemeliydi. Hayalını, istikbali

ni mahvetfıği adama, yediği ekmeğin beııabmı sormama
lıydı' ·· 

.. 

• 


