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KAYIKLA DENiZE AÇILAN DÖRT 
. ÇOCUK GA YP OLDU 

Lô.Iclı cıvannda oturan mütck d H·. Ba . 
bubahr.. aı =sn 

_n po ıse muracaat ederek oğlu Mehmed Ne-
catı ve komı;ularından Ra · d N 
alqama doğru birlikte şı ' - ccatı. ve Ccllilın dün 
eve dönmcdikJA~ . .. gezmcge ı;ıttikl<:rini ve g{'(e 

~ ını soylemi•t' ç , pıdan sandala b" . .' ır. -ocukların \ enilqı.-
ınerek dcnıze a~ııd '-J ·· ,..,. 

suların te•· ·ı H ' •~ an, ruz6 .. ~ ve . ın c ayı""SJz~da, .. .. . . 
r1 vcyahud İl b' ·. ya surııkknmı<ı C•ldukl:ı-

a ır kazaya k b 
lunnıaktadır 'Por tak· ur an gıttıklcı ı ~armo-

. ıs ·ıbata b:u;lammtır. 

Yıl : 1 Sayı 7 

oz 
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Parşambe 25 Temmuz 1940 
™'" ...... 

YARIN TA YVA ._ DAFİ TOPLA LE 
HAKiKİ ATIŞLAR VAPILACAK 

Yarından itibaren Silivri ile Tekirdağ arasında· 
ki ~:ıhilde havaya karl}I clati bataryalarla hakiki top
~u <.tışhn yapılacakbr. Aynca tayyarelerden do 
muayyen hedeflere doğru hakiki bombalarla t:ıarruz 
U.limlcri yapılacağından deniz nakliye vasıtalannın 
sahile 5 mil açıktan geçmeleri için alii.kadarlara teb
ligat yapılmıştır. J<.:mnıy~t ve mmtaka liman reisliği 
vaziyeti bütün gemi kaptanları ile küçük deniz nak· 
liye vasıtalarına bildirmiştir. 

Fiyatı her yerde 3 kuruş 

Lord 
Halifaks'ı 
Dinlerken Lozanın 17 nci yılı üniversitede efimiz 

Dün Lahey elçisini 
kabul buyurdular parl~' merasimle tessit olundu 

~~~~~-~~.ram~ 
INGJ.UZ EOMBARDl!i1/\N '.l'AYYAREILERİ İÇİN DAİMİ ni:n ZtYA.RltTGAil 

<lJo:l.Jı:r;f HAMEURG'l'N llMlJM! MANZARASI.-
ıIALiNE 

A Em.an 
Bütün kuvvetile 

1 Bir cephede 
'harp edebil
mek için 

ingilterede 
--0--

Kabineye fevka 
iade selahiyet

ler veriliyor 
Londra, 25 (A.A.) - Avam 

kamarası lıükümet calil.hiyPtlc
rinin geııi.~letilınesi ve lrn:. b mın 
takalanndn hususi m<ıhkemder 
tesisi haJ,kındııli kanım ı:ı;ı-ibr.

sını ilı;ıincii okwıuşurıdıı reye 
1 

koymadan kabııl <'tmi~ır. Bu 
mahkemeler milli emniyeti<> a
lii.kadar ağır RUçları nıııh:iltPnıe 

Balkanh:ırdaki ihtiUiflar 
halla çalışıyorlar 

Londra, 24 UU\ .. ) - Reutcı. 
Riıtenya'ya muhtarıyel ver • 

me;. mu Macar lıül fımctiniıı 

yaptıf:'l tckt.J teı. lıalı!:e<lt•n Re· 
utcrırı Wıılomatilr mulıaniri J{i.ı

ten) a 'Tun l P.S!l da cebren Ma · 
cari..,tar~ ılh:J! edildiğini hatır

latnı&ktacb 

Ri.ıu:-nya'nın·<liğeı tabırıylt w 
nubl F.u, Karp:ıUarıııın l!allıı d< 
seriyctk t-c•ya:ı Rl!S veya Ukriuı 
yabCın- Ve ar-..ılar.ımla bır miktar 

• da Yahudi w ·t:. 

İngilizlerin 
yaptıkları son 
tayyare bom
bardıman1arıu 

Amerikanın 
Harbe girmesi 
Bir ihtimalden 
Fazladır 

--Dil«--

HergUn yeni .ı.iyaretler Hakikatte> bu bir kat'iys 
yeni tahri ler... gibi telakki edilebil!r 

Londı~, 24 tA.A.) - Alınan· Nevyörk, 2G (A.A.) - B;. 
• ya ve i~g-:ıl altınd, bulunan çok Amerık;ın ı;azEtclc. -ın • 

ınt·ınleke.Ie.- üzerınck ng-'lız ba- bıbi Hcan:t, gün~ k makal' 
va kLvvcth-iı:''l ~vvciı.i g._ sinde "Amerika Birlc1ilı devle 
yııptık..::.'"I ld - .. ı.akl..ın Juı n Jıaı1JC ı;ırmt>Llilın lir ılı 
taf~J •• t veren t.vn n= tl ı..; tiımı.ldcn fazı.ı. olduğunu 'c h 
tihbarat bürosunuı: boy;:natına kikatte bunun bir lmtiyct gi 
nazaran Brcınen\,n bulıımın \ tel3.kkı ecLkbileceğ· ı bildır 
r.:ıı.ev.-"ıf tayyc.re f ,b. ıl ~ .ıu- \ mckteO:r. 
ı,ır:ı ık1'l< i gece Y< rıdcn ıı. ,ıDfı:ır- "I ~;,;,;;~~-----·--
<lırr.en ec..lmı \cmu~cauu..s ,;··ıı\ HERGilN BİR flKRA 
gıni:ı:t çı1;anınnı tı,. )( 1 la:t .:_el U.--------·--

lhtikarla mücadele!· 
Be adiye içkili yerlerde yaptığı 

mücadele için yardım istiyor 

edecektir. , 
Avam kaınar= bundan cince, 

hususi mahkeme hill< uml<'.nnin 
tadil edilebileceğı hakkınca 

mü.st:ıkil mebuRlardan He.~ey 

tarafından yapılan tc·1·l:fi kal:>\ 1 
etmi ·tir. 

Hükfımct, ıad::Jı.o but:ln k: rar 
lara taibık edilmiy<>cci;'lllm iın· 
diden teslim edildiği filmnde 
bulunduğunu ve bu teklıfi bu 
ııart altında kabul <'ylcdiğıni 

bildirmiştir. 

Hazu<lrY.ı ı;ıtıı nuır.ıJ· bL ~a · 
manda bu lıalkıı mutt.'.!!·ıyct \·er 
mek r·ı·cJısı nazı ınahfiJlcrtl;- M:ı 
eansanıu, Sovyetlcnn boşuna 
gitme a-m~an:ı atfedilmtl<tc • 
dir Bu ted ırın mıhver memlc • ketle.!i tnr:ıimdan ilham t•dılmıq 
olrr.:-.-.ı ıbtınıa.li ıı;ın ıç y~imwı 1 

anJa.<;ılın<o•ın:. l<fll3.ylaotmııald a . 
dıı-. 

Biimmes lliuro gclçn, bur.a 
mukabil Marar.ı~tuıuıı 1'r:ınsil • 
vany ·c,:ı R"manya aleylıınP. b:ı· 
zi tavızler ai.ıp alııııyacağ1dır. Ro 
man:v:; t.·şvel iliyle hnriciyc r s· 
zn '''•l<rnda B. Von Ribten-

rL ( üe b mta . r atı,ı:: tır i -ı 
manyan r. şimali r rbıtinuc l,ıü • 
cum c-clil ~ t<ıl'Yllr mryd:ıulan 

mc ::nını! p· lcf.,ıc. l'r.ı:hw.ı;ge 

HandÖr" ve Dieplıeı tuyyarc 
myd:ınfa.11 var<lır s~n.:ı 1) kar 1 

lıy:ın bı:. tlar dolay;; iylc baz, 
hücum!· '"in r.cti e t.:ırr u11 ~-
di!cmcr.ılli tir, 

Hrunburı: benzm ta., ydıa • 
nekrı v.:: D•cn'<•e rruııı• c p -
h:.nc fab,-ık. lan uz .nd~ d ıı

<,:ulınuştur. Fran ... aıııı' <>:ını:.Jin· J 

de 2,1 saatt:ı ikir,ci defa z yaret 
<'dılen Caen trcyyarc limrnı ik 

1 

LisJ.ctr:, Crcıl, CJ,:A.te .. l,luıı ve 
Cormc,J!cs ta.vv:ıre lirr.cnlJ.rı -

Sulh no zaman? 
Bay H ticrın teklifi dı:r 

~ıın mı:.l:ıı: ıt madSJ~l.,'1 il 
karşıl::uıdıkt"n :,onra su· a av 
Jet ~ek müb1'rnı b r • t•iw 
kaldı F'Ek;.. , A\TUf •• m 
!..:.. ikt153d: va .. yct i;·J;. l 

alanlM 4 '\.ı' ır.;:·.:? F,..;' 

be • ı ) ndaıı c.ı. Y• • ' dı 
)or.a F, h, kıkn r f' ~ 1 z 
•" .~ Avn _. h:ırb ı ın c t k 
~llı( (.ı.'I"'l l:l' 

Jhill<... e~ .... t .L-.. r · ı· .. vu.."'l.lh. u k 
tckl fıni el :ıltı•ıuar "'1Tı'1 t" 
lıfln t.nkıb ctr.cmi,tı. I;ı 

Belediye iktısat müdürünün 
gazetemize söyledikleri .. trup'un uıı,,nfiıi <ılırak Salı • 

burg'a yapacakları ziyarette tı:ı.

zı netıcdnır. E>ld!' edilıncııi muh-

dl!'. 1 

Beledıyc mufettış ve müra -
kıblen şcb>.r ı!ahiliniıe bu hafta 
zarfında yaptıkları teftışler ne
ti= ınd, bır çol. zabıt varaka -
lan tutmnşlaruır. İ~in şayanı 
!arı tutmu ~ardır. İşin şayanıdik 
kat tarafı c·ezalan<lınlan müe.ı
scselcr ar:uamla bir ~ok meşhur 
lok:ı.nta ve birahaneler bulunu • 
"udur. 
Beyoğlundııki hr.a.ir !oka.ota -

sınd:ı y~ plan t.eftişleı·dc tarife 
harıd para alındığı t.eıılılt edi -
lcrek 25 lira para cezası verilmiş 
ve aynca ü gün kapatılması ka 
rarla,."1.ı n lıın.,'1.1:'. 

Tcptl>:ı~ndalu Halk tahçesi· 
füll alatuı ka kısmında rr.üşteri . 

...,,...,.. .,,....,,....,. ..... 'V"""V'.rv'<r.rvvv'V'\. 

den mencdilin;e, bunun nıfuıc·b
bi i olanlıış tarıhe karşı ağır 
m~ıiliyetkr almışlaı demektir. 
ŞimdJ hiıdıselc•nn c·ere:ıı•\Dmdan 
tekrar ıınlıycru?. kiı bız ne der
sek cliyelıın, ta.rıhi ınukaJtlt-rat, 
kendi esr.ı ngu: k:ınım!an i~ın
~e yilrilyect·ktir. Hayat ve <-emı
yet ti.'lakl:il«rı tıınbirmden bu 
kadar ayr ve farklı olan ilri 
ııi~tem, uzıın, kanlı .;arpışma -
lardan sonra, an ak kcndı J·o:ı~ 
~'l~ıru pay ~abileceı<lerıl r He:.· 
ıkı tar.ıfın fıkirlerınden edindi· 
ğinıiz ltanaat budu~ ~u halde 
sulh yok, harb varJır 

N. A. K~1tll(A 

-~-•11----

Salzbur 'da 
ye i~ki ile meze wrilmccı:ğindcn 
ve sıhhat cüzdanı olınıyan gar · 
son <;alıştırdığından bizzat bele

diye reis muavini Lütfi Aksoy Romanya T ran-
tıırafınd3n yıldın cez:ısıyle ce· · 

:aı~~;!'71~ pa:~~~s:\:: silvanyayı Ma-
o~yeı'.ı lok:ını:ı ve bir<.. carlara bıraka-
hanclen tarıfe harıc41ara aldıl:-
Jarında.n cezalandırllnuşlardır. cak mı ? 
, Belediye, lokanta, birahane • 
ve içkili yerlerle yapılan müca- Budapeşte, 25 (A.P. ) - Ya-
delcyi gittikçe takviye ederek rı resmi bir surette tdılı•~ eılıl. 
ve ~idde:tlendirerek devam ede- nilljtır · 

Bulgar ve Rwr.m ctcvJ.t a -
cektir Yapılan mücadele hıısu • 

damlarının Salzlıurg ~F'hati 
sıında belediye iktısad müdiırü hakkınd" ocyıuiatı.::. bu • .aı<m u 
Saffet Sezen bir muh:ırnriınize 

dapcşte sıy:ıs! mahfıHc-> w Ma-
ııunlan s<lykmiştir: car ınat ua.tı, Alman.anır do • 

di- • 

!cmelçlı~ 

Rormı.:ı ) ;-ı nawfarnı talulıCn 
h=t-n :FuJ~ ..ıı bn•~ıddl ve hari· 
ciyc nazırMuı= <l~ Alıııaııyayc, 
davet l'Clhirı"lcri ~ok manıd:.ırdır 
V c Almazı anır. Dobruca ınr~e -
le.sıra de hı.1Jtıtıı1cJ: istldiğ-i znıı

Llll! vu:-ırı<:k1 c1"fıı 

Balkanlar hakl<mdnki bıı faa· 
liyı:t gerı~ırııl• ılıtılatl:ır çılrma • 
sından l.urkmıyaroJ Jıııti.in kuv· 
vt-tleı ını bir cephede harbe de 
vara r,tnıq;e tııh~ edebilmek ı 1 
çin Alır.ıın;anır tıı m.~t3kacı ı 

vazıyetı mm.tlrkr t('n lı:ıllctıw li • 
azmtr:d ht:Juıı<lu0unu gh "trrir. 

Bell'd.i3 e lkh. 
yor ki: 

"- Bes.lcdiye; lokanta, bıra
hane vesair ickıli yerlerle yaptı 
ğı mücadeleye gıttikçc şid<lctlen 
direrck dcvı;.m etmektedir. Be • 

ğu - cenub menclt:ICJ'. ı yakın 

bir istilibald naıı \C Miınilı Mussolini de 
g<."rtişmcleriı:iın nctıccsını tıılı:ıI-~ 

kuk ettirmcf:e kııı-:::.r vcrmw ol - çag" ı:rd'1 ? 
duğurııı za.nnctrut:Iı: c<liı·leı ıı -

Ch:ıtc•audun'<l:ı bır uoml.ıardı- · 
marı tayyarer.uz 15 ı ·n 3cktı'ruı 
ziy~ r.=ı::.:.ne i<apılınış fakat 
yine vazifesmi sonuna kad::ı.r ifa 
llmist ~ Amstcrı.am cl\·arın • 
d:. C-nıphoı tny;, <a-c mcydnııiyli.' 
M.eı!: c: niz tayy •• rc!('r; üs ,ıi bom 
ba.rclım:ı.>ı cdiımi., tir. 

---~---

Sioika Londra 
e'çisi oluyor 1 

ukrc ' 2!:i (A.A.) - RP.U(Ar 
aJanı-: -ıd~ .. r 

ö· cmldığine gün ın·<ıp:.g:•r.ı. 

lh r .. C7.c.4rctı mU8te~nrı ve Ru
ı~a• yımın c 1 i Anl:ara iıüyilk 
elı; . i B. $tcic'l ı n l ıl ır.d:ı Hu 
manyanın orta clçill'"inc tayın 
cJı!ıı,csi muhtemeldir • 

Ameri ·ada 
Sıcak da!gasından 

200 kişi öldü lediye talimatına ve ha:ı.-rlanan 
tarifelerınr rıı.} d etmiyen bu gi 
bi mücHSC"" sahıblcnylo biıtün 

kuvvetimizle ,... · ,•adclc eL yc,-..ız. 

Fakat halkm. da bize bu h:ısmı
ta yardım etml'S! lizırodır. Halk. 
çük bı.r J·orurumaııyonu mütea -
bu gibi Y<'rl,,rılc yaptığı en kü -
kıb para verirken kuponları ve 
beledc)'\'CC mu.<;attnk tarifeleri irı 
temelidir. 

Slovak devlet arL-u; l:ı nuı se- Rum·:n naı.ırları 
yah:ıti Ma ar E v. maMJ!crın 

de hususi bır r ·kıı. ııy:ı.ıcL"ID'l· Romaya da gidiyorlar .ı'i~vyc~ıı 25 (A.A.ı - Bır: 
mıştır. A\TDP!l.Dll' tı..kru- t , .-ı l<a\, r-ii:ıdcnbC'ri dev'.lM etmekte j 
linin tevlid -~ecetf, dcğınkbk,•r 

1 
B. " 2:J <AA - Rod.>r ulaıı mca'ı: d:ıl.gası, Arı~.ona h.an' 

Slovakya uzc•ıntlc ele bi~ t 1 • Ajans, lildırıyor sr , ~c ~bi D:ıkot:ı, Wymcing 
husule ı;ctirecck oldui;'U tnkdir· Fr..gı t hı kfunet.nıın u.ıvctı ı.i· ve li:ınci~·in bir çok ııııntak.'1 • 
de, bunıın ancak ikt ~.atlı ın:ıhi- zenne lı.u.vckıl P. Gıgurtu ve lın l:ınn•la ıki yüz kışıniıı ı;üncş 
Y"ti olabilccei;ı \'C Slov:ury:ı.n;.n riciyc n:ı.ıan B. :1.lanoılc-cl<o 27 ç;ı.rpr'.ası neticesinde ölmelerine 
Avrupamn )ktıı;adl lıayat ~a • t.emmuzcla Romaya gıJcrck Dıı· ' sebebiyet vcrmıştir. 
hasında!<! mlliıtakbcl yerıru tas- <;e ve Kom Cıano ile görüşecek- Termometre 100 f:ılırrnlıayd 
rih ccL ·~i kaı::an.U mevcuddur. !erdir. dcrecesıni gcçnıi;ıtır. • 

la. ma 1 y <le ~ .b 
<·t: l:lı t kd -r 
lıb ~c r.1:ı[; b Jc le.• 
ı-m. ,,JJu[ ' .ıt ı.,c mı b • 
rnı:ı bır:ıl p tn rr r 
Y J L• ru t<;.(ll bı. 1.1 bı 
IiKtc cı. an 
vaı:. _ lı 

ır' 

ca (Ü.~ r i.lilıL. mı ve \ 
ı;,.;. • k N.ı -) u - 80 . ._ .ıl 
kok J ... d rr d nı C:ır 

Bu ı.:.~ını:.ı. uzat 6 <. re 
ki rr h:...rN !!İn ı .. bayeL 
sin Er•ta va •· ı. Jarıuın ı· •, ı_ 
nt mut v. ki ı. tutuvorl. • · • 
}{in r ı ta. .. aatl.l 
lunalil ~ • , . c t ' 
kün ol dur nı 

ıl.ı .ı !ık • 
tdı t l 

ı · ~ ı - 1 

l u li 
rıın tııı )ar -4!'" 

h :unn.n f .. vrupayı b 
lıtı•luc :ı'"l.ıc. ışı;. hl b; 
m"ı:.y. rı.::ırr .,"1nrılt 
ı~u ht kılomf't ... rr.n 
nr:ı.zı ıı•· r.n~ •. Lı < l ı: , 
yn .. yakın Lıı ı .1, ' t 
cih:ırııtimiıl bir i ... p r .. t rl 
muat..r? Bı. i .. g-1.! ılt O .t .... nu 
rı-ı. sul e0tı~ı tc ın f< lı 
1, z yo1h-4TJ açılml~ c •u 
BCylc b L:ı~<·!.etı Ar. • 
ki aK::ül.ımc ın. 1 . .ıa lı 
ıazın-1 <lcgJ mıd! .. ? 

Sullı, anca t ve ant k ru:ı.ıa 
ma fJCrın biıtim diliı) h 
kımıyd • ı •e ıs ctt. ı va·, 
mukaddcrdır B:: lk ~ ın b ' 

l-.ir,bir :ı:aıruı~: Nasııhi EA l'VA 



·Politika ve askerlik 
;....~~~~~~~~~~~~~...ı• 

~Baltık devletleri 
u GMr&y~~ 

:d .ı h8dise 

...,... ........ _ --· , ....... ~ 

1 
Şiı-l et v pt:riaı. ~ 
temiıJik ı.neseL.. / 

eru! ne: flill 1

(3_ı _s __ C.;...A_J~ll.,_a_-o_NO_N_A_Ki_sL-ER_i __.I 

I'8.rikrımizdn Ll.!c!:Je A. 
Sak< r yazıyvr: 

• b ld • Akdenizde kalan Qll.epleri • KASmGA \a KF.11 ! JJc 
!1Ui a~ft G ınizıkn Mete'nin. hareketine 1- AYlupada bir 
iJ V ~ \) 1 ! tal yanlar müsaade etmiştir. hiilalmat Yar ki, , 

1 

ll • 
a.. 

ve Sovyetler '--<>--

::lebze halinde salıahley in ge

len mcy\'a ve scb:<clerln çı.k,..

1
1 

nlması sırasında bir hfuliııe ol

muştur. Hale bir mikdn.r faz· 
la 3Cbze ve meyva gelmesi ü
z~rine lıakleki kabzımallar bun 

1 

"Şirket vapurl:ı.r:ında, birin· 
ci mevki salonlarda ve gli
vert.cdc, dôşcrıeler sık fak te
ınizlenmcmekte, bacadan çı

kan kurumlar m:l~.am!ıa dö
şemeler üzennde oldu0'u gibi 
kalmakta.dır. Bu yüzde:ı, be
yaz ve ar,ık renk elbi·e giyen 
yolcular, bu v:ıpurlarda sc
yalı'!t ettil:t~n sonra, kalk
tıkları zaman, ekseriya, pan
talon ve elbiselerinde siyah 
lekeler görmektedir. Bu hale 

Kap!nın önünde, me
l murlar beş kişi ile 
kerşıla."?ıp mÜc"de -
leye mecbur oldular 

lı: üç Baltık devJ..'tı, Litvanya,ı 

ili f Letonya ve &tonya p.,rlamen-/ 
.'J t >hırı ayni zamanı:::ı •e ayni , 
J 1 gün toplanarak, Sovyetıcr Bir - 1 

li!;'ıne iltihaka kar u 'eınıi.ler-
1 dır ı3u suretıe, Büyük Harbd n 
.. ınra ru('yılaııa çıkan •uç küçük 
d "let ortadan l..;lkmakta ve 
S<ıqctlcr tekral' Baltık sahfl
ı ,.·ı;ıe çıkmaktadır. Bu, 'ovyet
Jerin büyfilc deniz.- çıi<malı: için 
oteJccı bcrı besledikleri aı-aınun 
t ı ıkl..uku yolunda atılmış bü
yu;c bir a.dımuır. Ve """sen Lit
" ınya, Lclonya ve Est.ınyada 

.b ııunJurduğu ask~ri üslerden 1 
s ı ra Sovyctleruı b ı, , :.ı.rJaki , 
u tuzu gittık.;c a.:; ·' "' nış ve 1 
bıitım buralan kmi.:ı,.t::,u.n tııra 1 
i ılı altına gır .. 11,,,1. '.">lrl.ı

n <-nlolann V'rdiklcri klrar. 
Jı bir \•nıycti t v~.k c. k· 

t •' ıbaretliı. 

(ç B·•lhk devlctirun Sn•.·Jl"t· 
r Birfiğıne iltı!ıııkile, Savyet
ı lj milyondan fa.zlıl niifus ka
umaklauırlar. En İlllalde, 

r :Fmlandiva kürf~ıinııı alt kı.;. 

ır 1 mı ıı hikım bulunan Estonya
eıın nıifusu l.107.000 dfr. Bu nü

u :ıın yüzd·~ 87 oi Fin ırkınd.Hn 
F torı 1ardan ıbarctlir. Ru.; lu 

ı,>"it.d<' 7, Almıınlar yili:d' 3 sa-
1 lnı:ıktad11· l''~kat Almanlara 

!ı ıf' 1 rbin haşlangıcınd. Alruan
rı • y,1 hkrel e•nu~lt>l' lir Bı.tcm-1 
~ a. b tan a.eağı hi r~iraat menı-

• tidri. Keren. patal>-s. !"re- ı 
E < ·,, alkol ınebw.I k<.larda ıs-
:G \rhAAl olunur ve ıhra.... olunur. 

' 
147 600 kilomehe murabbalık bir 

• 1 
ı , ~ahayt isgal e.len bu memleke-

ni aramıştır. ffiUcr'in çok ya
kin dostlarından Alired Roııem· 1 
berg'in bile Baltıklı bir zat ol
duğu ve Baltıkta Almall nüfu-ı 
zunun yayılması içm. .ne bdar 
çal•l!lldıı,'iı. malfım oldugm. gö
m, buradaki Alman haiknwı 
geri çekilnıesi, NaıJ1Ullll - Sos
yalizm politika!ll için biç de le
he kaydedilmiyecek bir 'bareket 
lelikki edilmiştir. 

l:ı.r:ın hepsini çıkartmak iste • 
mişl<:n;e de yersizlik yüzün • 

den hal memurlarile ar.ilarınd:ı 
münazaa çıkmıştır. Mesele der- 1 

hal belediye riyasetine akset . J 

mil) ve vaziyetten haberdar edi- bizzat maruz kalnuş bir şe
IE'n vali ve belediye reisi tedki· / birli sıUıtile, Şirketi Hayri

Şimdı SovyeUerin bu üç dev- k:ıt )apmak üzere ilti belediye yenin na.zan dikkatini cel-

leti ellerine -;inııe!r,ri ....... ...., . Uf u· . . hal - 1 betmenizi dilerim.,, 
,,_, ..... ,.... m e ışını e gondermiştir. I Karlimizin mektubuna bir 

&111da Almanların ne düşlindük- Dünd~beri tedkikata devam c-
l~ın· 1· bilını'yoruz. F•L-·t h- • d ilf.,Hôa\ b şey ilave e:ıniyor, sadece, ~· ..... -. en m ,....,, er ugiin rapurla·ı 
hnlde Bııltık .. ·kı" • ,_ __ .. ,, .... __ beledi . şirkel crlain.ımn = dik-

•• "" ~......... uu.uu rını ye nyasctine vere-

bu suretle tamamile ortadan -~cek~l~crd~ir~. -----===~=k:::a;t:;i:;ne~arzcd:::::i:y'.:'.orıız.:::=:.'.'.:.'.'.:.'.'.:t I 
J~>lkm1"tır, diyebiliriz. 

r·· rkçeden TürkçeŞun ı·yeUer Baltıkta 1200 
r. • 1 '. bı r sahili ellerinde 
bU! alitadırlar. Ve bu sa-
hil oldukça kuvveUi bir Sovyet 
donanmasının himayesi. altırula- , ye 
dır. Sovyctlerin burada 5 :zırhlı. ı 
!arı va.rU..r. Bunlardaıı. iklııi. 35 
l:ıin ton, ıki.si de 23.000 tondur. 

.çevrilemiyen bir 
me~ tup 

fatan!ıul Emniyet lfüdürlü~-ü 
memuılan dün Fatihte bir eroin 
ıo:ıtıcısını evini basını.~lar, içe • 
ridc muka\'emetle karşılanıp bir 
müddet mücadeleden sonra, l:l 
gram kadar eroin bulmuşlardır. 

Basılan ev, Fatihte Sinanağa 
ıııahallesiude Kadıçe,.<ımesi soka
~·nda 6S numaralı e-.>dir. Bura
La oturan :;abıkalı eroin satıcı
sı Hüsameddin, namı diğer Ca.
vid, eroin m:i1'telfilanna, evin.' 
de eroin satmaktadır. Bunu ha-
ber alan memurlar, dün, evi 
tarassud altına almışlar, arlı 

aı·kaya dört ltir,,iıı.in eve girdı· 
ğini görmüşlerdir. Bir müddet 
sonra, bunlardan biri çıkarken. 
Jı:apı aÇıl~"'ı. sırada meınurlar 
eve girmişler, fakat, kapıDın &
nünde Cavidle cEJer dört eroin 
mübtelıi.ııınııı. mukavemetlerine 
maruz kalnuşlar, bir~ dakika 
bunlarla boğuştuktan sonca hep 
sini yakalamışlardır. Bundan ba.qka Kirov tipi. yedi, 

Lcningnd tipi 11 lcnrraa>rdür. 
12 koutr torpiyör, H torpit.o.; 
ilç mayin gemisi, 72deniwltısı,1 
ve 60 ınotörbotlan meoıa.ıddur. 
Baltıkta bu ü~ devıetteo başka, 
ellerinde btılundıığuıı& göre, bu. 
Fiolanuiy"'.1aki Ha.ngö üsııii del 
suretle biltun Baltık lıibmiyeti, 
Sovyctlcrdediı· demektir. Bu 

k b d · hk d Muh Y?.pılan aramada, evde. 22 Bu me tu u, ün, ma eme e, ar- paket içinde ıo gram. eroin bu-

vazıyette Alınanlu, biç olınıızaa 
vaktile Memel'i I..itvımyadan 1 
lı:opararak ilhalc el.tilderWıe se-ı 
virunekle kalacaklardır. 

Mümtaz Faik l'BNJK 

rem Feyz· Togay da tercüme edemedi 1ıınmuş, eroinciler, hakıarmda 
. ve tercüme edilmesi için muhakeme tutulan zabıtla adliYl'ye ve . 

... rilmi!ılerdit'. 
talik edildi . Cavidin, satbğı eroinleri n • 

"Dilimize tercüme edilmesi i- sokmak için bunları getirdım. reden aldığı tahkik edilme[<te . 
çin ııol.~re gönderilmişti. Noter Yaptığını. kaçakçılık değil, milli j dit-. 
lstanbulda bu. Türtı:çe mektubu bir hizmettir. diyordu. ] -----====----
dilimize tercüme eUirecelt kimse Siyasi bir maksadla arkadaşı j M s 
bulunmadığını beyan ederek i· ve hemşehrisini ele ...ermek ve 1 1 r a 
ade et.iniştir. Suçlu, muharrir lekeleme;;: için kendisini dahi 
nrnha rrenı Feyzi Togayuı bu di· suçlu göstermek istiyeu Ahmed 
le ii•ba olduğunu söylüyor. Mah Han ise: 

' in gnrbindeki iki miıhim ada ----'O:.=.=.=.:--:::--==== keme Muhan-em Fey:zioin ehli - Ben Abdurralıime yalnız 

şilep 
Seferleri 
Yapılacak-

- }J-1· Da!('U v~ ?.""rct: SoYy tlerın 
ı \1 .ııırer asl<,.n ım t ıs etın 'rrin

' i "' sonra bu memleket :r::ıten 
r 1 n 1nıil<' So\')"Ctlenn m,.fazu ve ı 

Al~ Çetinkaya 
--o--

~ ntrolü ıı\tıııa gırm tir. ı 
.. Letouyı.. hem n .&ıtonyanın Vekil, y eşilköydc bü-
1.i.itında bir yerdır. 55.Gr.ıo kilo- yu"'k bir hava istasyo

ıetn· m11rabb.ıı :ıaha nMdır. 

fU!;U 2 miJyınıd.t:1 f zl&dır. IlU kurulmasını 
d~ Eslony:ı ~bi bır zoraııt' 

nılek('lidır. O tla Umumi 
rb<ien 110nra ı .tiklalinı E'kt .. 

P Htnıiş ve eoıı cıınıhıırnisi uı . 
d.. ois büyilk bir zirai ıslahat j 

' 'ltnlli! vt' T .<'ton barıınl:ın al • 
l akl toıınıkfaı vaz'ıycd eri_.. 

k bu toprakları Yt"lli bir tcvtie 
~ 11-ıi tutmuştur. Bunun üzerine 

1
' oronlar Almanya ya k~ıı<lar 

• orada Lctony aleyhı e a-
1>1mağı< başlamı;ılardı. Buna ı 

11agmen yü• e 4 kıvfar lıcsab e
t jlltn Alınan ek lliyetı meml!'-j 

.. t dahHind~ kalmış, ve " ni i-
1 D.rcye ka ,.mınıi ı:0.=ıınme- 1 

nıecbur kal nıLırdır. Al • ı 
l . b 

-" 1 •ı br, ı~lı2' u. Alruan ekalhye-
ba ııoycsinde bur-.ıda nı.tfuzlannı 

muvafık gördü 
Mtlnakal:it Vekilimiz Ali Çc

tink:ıya dün de şchrim.i8ıleki tel 
kikltrine deyam etmiş. bcrabe-l 
rinıle Demiryollan umum mü . 
dürü, mıntaka limm reisi 'Ve a- J 
lakadaı nıiitchas.'Ular olduğu 

1 halde motörlc P<!Ildiğe gitmiş -
1 tir. Vekil, burada, Tır&l:ıyla 

Pavli araım~da büyük lenıane· 
nin kmulacağı saWiyı dolaşmış, 1 
alakad.ar\ardan, projelfK üzerin 

1 
de izahat almıştır. 

vukuf olarak çağınlıruısma veı irnwmı taşıyan açık bir çelt 
dul"'.~~~ başka bir ~ bı- ver<liın. O çeki Hindistıında 
Mkı.masın& karar venl.i.,. doldurmuş ve bankadaki para

Bu talik karanın ka.çalı:çılık 
Wı. ~a:iııl'Uıa babn Asliye beşinci 
ceza ınahkıımesi 20 gün evvel 
\"crmi.ti. Dün <le bu dava · 
ya dev>tm edildi.. Davanın Şarki 
Tiirki ·tanlı Abnırral.ıim Ahun· 

.. 
I.skenderuna yapılacak · ~P 

ııcl'crleri ~ın milli lligortıı. r · 
kctlerimız tarafıııdan tcsbıt .,.._ 
dil<l!I sigorta ücretlcrı yWaıck 

göıiild~ı:len bu fiyatlanıı. i.ıı
dirilmlllili ı •in dentı: yoJ.lan }'cru 
teş..:bbüslC'r yapın.ıştır 

Sigorta kumpanyaları bu 
hatlarda hır parça tcıızıı.lt yap 
ıwı.yı ve vapurları uswı miid . 
det için sigorta y:ıpm:ıyı eea,; 
iti~ıle kabul ~tm.işler(!ir. Bu -
gün Ankaradan düneook olan 
mıntaka ticaret mücfüriinüıı. de 
fılcri alındıktan 10nn. lnı husus 
taki kat'i karar ve:rilecclı:tir. 

Diğer taraftan milli kumpan 
y !arımız lılımra ya-;nJ&cak r,ılep 
sefederi için de vapııtµ~ınızı. 
sigorta etrueyi kabu1 etmııı: ~r
dir. Portııaıdde bırilr.en miir.ım 
nıikdarda ldlıalit eşyaaınııı n&k 
li i"in yakında seferler Wşls-1 
nacaktır. 

Fakat gemi kömünüz kaldığı bir rr. evvel 
;,.ı-..:_:... I,-.n& için Yunani~tsındın kömıir al& - ...,...,..., v 

caktır. gittiğiul göriia • 
• Üçüncü umumi müfettiıı O& hem n ıoiyase 

Na:ın eltin Samsun tarikile vıır tini Alman si • 
züesi ba.,ına hareket e\.mlştir. yasctinc urdur . 

Maliye Vekiilett bekarlıLr du. Rejim.ini 
içi.ıJ. bir vergi liiyibası J:ıuırJa.. Abnan rejimi• 
maktadır. 20 ya_'Ulldan 45 ya.- ne benzetti. Fa. 
şına kadar bütün bekarlar ver- kat bunwı fay .. 
giye tibi tutulacaklar..ıır. c!ası olmadı. Almanya bu bükı}. 

• Tütüncüler biriıği iditre be- mete hiç ,ardım etmeyince o • 
yeti dün yapılan bir t.'lplantıyı nun. bir d buşk t reJime baıf 

.müteakib scçilm~tir. Heyet fır vuracağı ~ılyoı . 

kentler Dramalı, Silleyınan Be- Aeı..-ak hal. Rejim ı:ömlel' 
kimoğlu, Nazım Zeki, Selim gibi. değiştirilebilir m.i? Kaldı ki 
Ne..imi, Toplu.cyo ve &!lim Çap gömleğin bi.le her iAsıına uyma• 
raşık ae<;İ!m.işl<:nlır. 

dığı ma.1Umd11r. Ht!t' rejim Jıer 
• Almanyaya yapılaçıı.k ôıı.- içtimai btinycye uymaz, uyroa

dılr ilıracatını teııbit etmek li-
yınea tecrübe U.hwı yapılma}{ 

we ındık. ihr•c•i'1'•n dün 
istenen cemiyet ba~r ab:ıma

bir toplantı yapml$lardır. 
~ Beden terbiyesi lta.nnnumpı ya. 

tatiıikıı.tı için lı:a.zaLı.rda birer .Karı:anın ıtı!<.kıı. ça.c.-ık yü • 
istişare heyetinm se.;ihnesillle rüdl4,~nü bilic

0

mi•iniz• K·.u-ga 
!Ja3Jynmıştır. kekliğe iıw:an.ııtiş. Onun ı;u.ıı sa· 

• Gazi Terbiye Eııstitiisiine lına salına yürümek ı..tcım;.._;. Bir 
•baca!<: talcbelerlıı. Ul'•ihanl• • hayli uğı-~. booeı"Cm.•!ll!i.ş, fa 
nna hır ağll&tost'Ul 1tibat'Cll baş kat kcDdi yüriiyüı;i.lnü de uuut
a!nacaktır. t.u,,"u için hıLşlanu y y~n sek-

• Maanf Vekiletı arta mek· meye... 
t.eb mııe 1 liıııJiği ~ bu yıl da Başkalarını taldıd k ![ 

iı:ı:tiban ıu;&ea.lı:tır. Bu yı1 y&lmz defa fena netice ve.W. H re-
ı!manca, fr.ı,ıım ve ingılia:e, jim taklid etnıek. 
matematik ve to.hıve ÖÔ"etmen-

, - J<:lfVE~t UANGi!lt! lıldeıri iı;iıı. 11.çılaCak in:tilianlaia 
2 cyielde fuıiveraıtede bıışl•na- Şaka maka alıerke:ı bclıiırlar 
cahi.ır s:ıJudet;ı bt-ürlık \~İsi ~ 

• Yunıı.ııista.ıı .\'elı:~ı fa.brikn- cckler .. Karar Mııı-Meıı ~ı .alı: 

l&nmıabn 300 bm kilo melis üzere. Falı:at = bu eni ver
ub.lyaa etmi.;tır. Yugo3lavya· ginin lıedetüıe vıw:uma arıla 

ya da 2500' !iralk halı gönde- müııa.id değildir. P.öyle bir ver
rilııtişür. g:iden malcsad d('t•lfıt k'Sttsına 

• Vakıflar müdilriuj.,>ü miite- Uç beş Un Car.la. atma.Jct:ıı.ıı 'Liya..-
kaid. dul ve yeti:nlere ıııd maaş de bekiclan e.-loom -
zamlann.ı deriı&l Odenıneilini bil- bur et ktir. 13ekıi.r1ar " Bir 
.nuiştir. T vzia.t.a bı:gün l».ş- p<l!ltum TI.ratar , nero.-

kınıcıı ktır. y .. tanm !,, ·yorlııroı. \•ergi tı•h· 
' Türkiye yüzuı~ birinciliği aildıı.n yakalarma yapı.7U1t"11 ev-

u fta Clllllart.esı v :pazar deki Eilihaııı, solrek su. a.nlıiıiıa 
~ eri Anka da K>ıradeniz terrih ~klerd.i. 

9US1111da yapı.lacakbr 
Anıma şimdi öyle mi ya! .. Bir 

• ıl~cri liseler ?OT bayramı ~ift kadın çar:ıbı '"' iskarpini <>n 
p3Z ı;ihıü Fe!ıef'b hçe Btadın yüksek ölçüde bir bckıi.rlık er • 
da büyült Dl(l<"Uimtt, yapılacak- gi3iııden palı:ı.lıdır. Hcle 00-
tır. yalı bir yaclılı: koatilın orta halli 

• S'!'ir-0!' halini' ılun fazla mik- bir memurun bir nylığına telr.a· 
Arda meyvıı ve .b?.e geldiği b!il ederken senede bir .kaç .lira 

• 

"'"n """"Su:!ık b~-';.;tcrmia ve . . ,_ . . ·--...,.. , -- " ~.,. ., ver gıyı verm= ~.... ı<:ı.n a-""""' -
k ... bzımaliar ile bl ~urları eek ~ki.ı yokln.u-. 
ıır .Ja buı küçük • li;ıeler 

Bunutıb ·aba-, iki trol :ı-C0're}'lln etmı.ı ~ 1ıye 1ü • 
zwn.1tı t lbırl<-ri · mısu r. ki p:U<etlere ~-m.en S•:ın derece 

hafifi-iş mara.ı.: ka. pe-
• Şchı1mizde bult.illan Müna- ili a bir ib ııdu c;ılı:ııll va-

k•ılat Vekili Ali Çetınkaya dün tandaşın ~ b<. i.ı· .,.... ını 
Peıı~ -gid relı:: ~ aaha-

ın:iliye th" lad&ıı~.<.>Y6bo n tt u. 
,ını ı;ezm.i •. tir. V•ıkil öğleden 
>ııra Ycşılköye gid"rek hava maliye talwıil . ıbesi~ g-~n 

görmest bir tese · t Tr. 
ıueyd&runda )'eni ~-a' lwı as -
falt !'•stler etc:ıf:n..i.1 tedkik . !:IEKERLEa.U: l't..'nU!RI 
lcrdı> bulunmuı>tur. :"tke.-1 me r-

• Stlın-id~ yapılmalcta olan i•',i Lontrol etli~ 
bıi.vük lendi'reğin in,.!atı bit • lt'C1>kr iş!_ 

----- ----
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ı.. « n('<!ll)~ kadar Rig'I. kade-lralını ı 
·ll. ') 'Uerind<> tutnıuşlı.rı!ır. / 

Ve kıl, akşam ısa.at 19..30 da, 
da Yeşilköy devlet bava Yollan, 
iı;tasyo:ııuıu ziyarel etm.iıı, ya- 1 
pılmakta olan yeni ban mey
danında tedkikl<'r y&Jlllll!! bava 
yolları mlldürü Ahdull&h Ve
kili i:ı;t.a.syonda karşı.lıyara)ı: mey 
dan hakkında kendUıine iahat 

bay ve Ahmed Han i•minde iki 
suçlusu vardı. KeMilerine isnad 
edilen suç da memleketteıt çek 
c;:ı karmak euretile para kaçır • 
ınaktır. Ahmed Han Ahdurra
bim Ab un baya çek vermiş. .o da 
bu çeki HinW..-tana götürmüş bir 

baııkad n para almış. Abdur • 
rahim Alıunbay Türk tabiiye • 
ttne girmiş. Tiirkiyeye muha • 
cır c.-elbi için çallıpn.ış, bir çok 
Tiirkistanıı gençleri kendi para· 
siyle Türkiye mek:teblerinde o • 
kulan bir zengindir. Hemııehri • 
si Alımcd Hanın ffirıcljsluv)a 

buluııaıı parnlarını ııırf Türkiye 
ye sokmak ve bu suretle muha
cir olarak geldiği yurda hizmet 
eLo:ıck maksııdiyle Hind banka .1 

sında.ıı alınış ve ~bula getir. -
1 nıiş, hududdan gu:erlron de polıs, 

gösteı·mi.;> ve puaportuna albn 
olarak k;.ydettirmiştir. Kendi • 
sıııl müdafaa ederlı:en de: 

mı :ıJınış ve İstanbula getirmiş • 
tir. Ben eskiden kalluıısuı: bir 
memlekette y:uıadım. lstanbu.l 
Türkçeııini iyi bi.l.mem.. Eu. çeki 

İstanbul& geldikten biraz sonra ' 
verdim. Bu iııi Tü.rkiyc kanun • 
larma 't'ILlcı.f olmadığını için yap
bm. Ahdurrabimin bana Hin • 
diatandan yazdığı meld.ubu da 
ınahltemeye veriyorum.. demiş
ti. .Arab harfleriyle yuılan bu 
mektnb iddiasını teyid eılecelrti. 
Şarki Türkistan • Kişgar leh • 
cesiyle yazılan bu Tiirl<çe m'lk· 
tubu, ne hakim, ne ınüddeiu.mu · 
mi ne ~ mahkemeye çağnlan 
ehli vukufiar • okuyabilm~lerdi. 
Mahkeme mektubu Türkiye 
Tiirlı:ııeııme çevrilmek >çin Note
re g&ıdeımiı;ti. İstanbulda dün • 
yada kullanılan bütün dilleri 
"1'Urkçeye çevirecek ten:iiman 
bulunduğa halde noter bu Türlı: 
çe mekttıbu Türlcc;eye çevirecek 
bir adam bıılamamış ve iade et
miştir. İstanbullu ve Cumhu • 
riyet Türkiyesi Türkleri ırkdaş
lan ve milletdaşlan olan Şar 
Tllrkiııtan Tiirklerinin Türk • 
çe olan dillcıini anlamıyorlar -
dı. .Mahkemede bulunan ilim 
bir 'llvukat diyordu ki: 

yoktur. . f M 'ktubu cıldı~ Uzun uzun tet · 
Dün muhakemeye saat on kik etti. Bakim birdenbire ter • 

Bıı rl<'vhayı 

oku ~ ca ş;. ·ıp 

ltalrn•IıL-ık ınlim 

kliıı d~ilı.llr. 
Kun ı. .. ntmi ode 

• Fakat sonradan gerek Eşton-
t adn gerek Letonyada Almıı.n 

ır 

ı a ~ fıızu <;ok • l:mğa b. Rlamış.. 
Jn, lr r. Hele 1939 h:ırbir.ın b:ıı;l n

ında B·~rlin büki\nı tı bııra
ki Almanları ı:en a!nı: , Po
ııya va yc-rl Lı-erek ıcıga' ol-n 

3 ~ Ja bulunan yerlerin daha ça-
u 'c Ccnnenlc ırılme.:a ~.ar !eri-

vermiştir. 

Ali ~tiakaya.. y~ bü
yük ve modern bir tanare is
tasyonu binaıu Y"P'hn•-• da 
mu \'afı k görmWıtür. 8u iııtas· 
yonun projeleri yalanda hazır -
)anacak ve rlerlıal inşa:rta ba&-
!anacaktır. 

- Ahmed Han b&ııa <;ek ver
medi. Parasının bulunduğu ban 
kaya mektup ya:mıış. banka da 
beni davet etti. P:ıralanıı.ı wr · 
di. Ben bir çok müşlriilıüa uğ -
rıyar-•k sırf Tiirlciyeye para 

radı ve ıki eliyle delibD!ının ko 

KALB8 
1 !una yn.plŞb. Bu, ~k genç \'e en
damı f cvkalade ıcütenasib bir 
kndı. Kolunu da o kadar sıkı
yordu kı ... 

-7-
Hakıkatı.. fakır, fakat 

E 'l~ok ma;;rur ye -.le!< .,..Uı y kıcı 

y ... nsan!:ı.rcl u·. 
pimi ı. Francis kuçük &:'Jı:lald. u · k 
n 3 a..ırkcn kapwn tlıl<kat etti. De· 

E\ <-(tanlı p:ıp:ığan wya maymun 
.--urm:ık ıdn ha11rhııdığı halde 

~ 1-..anıruı. çiftesi:ıı almamı•tı. 

~; Delıkanlı doğrucfan d<l'.;nıya 
lzr vı~ıa. du,:rıı ıl • lı ve kadı-
9!r ı'' .Jll bili oradı< duruı.ı dunnadı· 
rf k ç~ baktı. E.r coban kwna ve 
• - alıud beyaz uiı.tan bır kadına 

11 S'I lı'f.'tlı>-a.cağuu umuyoı· w .,.üa
:iIIl· \I~r bekli~ c k.alkmcıy& 

,lldar ıiç ~kelime konuşıı.-ıı.m, 

l 

~ . 
yevıren: tJ. Aykut 
diyordu. 

.Sandal kar-,.ya yanatımc? de
likanlı rle!"lıal a.tbdı. ve aandalı 
kuma <;ekti. I 

Sahi!ık kiın.;ec.ikler yoktu., 
Emniyet ve itimadla ilerledi Ya
bancı bir sahile çikan bir seyyah 
yolunu sormak i':Jll ne yapar? 
o da etrafta birisi!ri QllJlll'du. 

Biraz eğlenmelı: ve n1ı:it ge
çirmek i~in sabile cılmıııPL Hal
buki ta<ad üf k.ar$lsma UBKhığun 
dan da fazlasını çıl:anyıll'du. De 
minki beyazlı karı da bir ailıir
bu kut.usundan fırlamış gılıi, an 
sızın c:alıllkl rtn an•••n &Lç-

Jlt·lıkıınlı l'ltll'best h.lan diyle 
şapkasını çıkardı ~e bu acayib 
gıUnl km.ıı karşmmJa eğildi. 

Gt·n~ adam kenei.;ini bir çok 
siirprızll'rin bekJediı.'ini bilmi · 
Y• ml ıı. Esmer güzeli kızın m~la • 
r~t "' azinıle dolu gÖ%leri deli
ktduıın dikkııtinden kaçmadı. 

Ac:.ba bu gfuocl kw daha önce' 
başka bir yerde mi görmü.ştü? 
Kı:ı ona hiç de bir yabancıya 

bak..-ıı- gibi bakmıyor_?u. Hayat-
1 taki tecrübeleri ona göstermi~

ti ki, birbirini hl; tanımı;;an 

kınw.cler böyle ba!n~az!er. 

~er güzeli lw: iki eliyle deli 
kıonlıyı kendine doğru çektı; ve 
yalvaıım bir ııeıılot lmlağına fı -ı 

- Kişgr:rlı Mahmudun "Di- I 
vanüllügatütürk,. ündeki Türk ı 
çeler de Kl.~gar türkçesidir. E
ğer AmiJca tercümesi olmasa 

1 

onu Türkiytıde aı1lıyan bir Türk ı 

sıldadı: j 
- ;,Çabuk! P~mden gel! \ 
Delikanlı bir nn mukav m"tı' 

etmek istedi. Fakat a.cayıb kız 
dediğini mutlaka yaptırmağa 
azmetmiş görünüyordu. Bütün 
kuvvetiyle dPlikanlıyı ııiirükledi. 

Yakındaki balta görmemi~ or 
mana kendi :ırzusiyle ıni gidi· 
yordu? Yoksa bu ateŞli ı;enç kı
zın zoriyle mi? Bunu tahlile kud 
reti yoktu. 

Genç kız şimdi onun elinden 
tutmuştu. Başını delikanlıya çe
virerek: 

- "Ben ne yaparsam sen de 
onu. yap! 

Diye bağırdı. 
l)elikonlı sadece itaat ediyor

du. Genç kız eğildiği >'.aman o 
c'!a arkasından eğiliyor, rehberi j 
koşunca o d:ı b~raber koquyor- ı 

du. 

dörtte devam ed.ıldı. Bikim Fey, cUlfte edemi. ~ınl n.ladıği i-

zi; ehli wkuf olarak gden uıı.ı· 
hıırrir Feyzi Togaya bu 111 ktu-

bu gü.ıtererek, rJ.u Mt.ıh.t.r • ı 
rem Feyzi ben. 

- Şarki Türktst:ı:ııJa m• 1 - J 

!imlik ya1ıtım. Di~rile İ5ttn'l •

1 
sım ~ 'r. Belki tercwn<' ' -
rinı. f v.tubu göreyun. dedi. 

Bır:ız 'SOnra, geİıç lor. ansttın 
Clurdu. \'e deli.kanbyı :zınk 
ti e durdurdu. Yere oturdu de
l kanlıya yanında yer gostcrdi. 

';Jı:ıi kalbinin fuıtüne k .ırm ·ı 
tıı: ll••rin derin ~ğüs g • rdı 
"- Allaha çok şükür' ·· 

Oh! Meryemin 'tfıı:ne tı ın-

rı.(,.}sun ~ 

Aynı lı.ıreketı de:ık.ın.: .JUı 

yaııın.ısı arzusun ı izh r eJ.ınce 
be ·ı. gulerek, ellnı k.11 ının 

üstunı!' ko:-·Ju ve gen~. :{rı k
lid elti. F'lkat. n<' Allahın l' l<' 

- ııl 1 Ierycn .n adım agzuıa nıadı . 1 
D .)!ık.ı nın güldürüc!t v ui-

. kız 1 l et.nı v en genç · . I 
...L! hı.ç cj,.J,Jiyet "-i bil· 

la :z ısı:ı:Z? dcı.iL 

Bunu.J üzerin · Francı,; 1br . 
ı;:uı ciJdi '" vakur hır tıınr ta.
kınfu: 

"- .~fa bay:ui.. 

ç: . 
- BOyle ayakta ı......-cüme e • 

dı!~iyOOl",;i anla..'!lhyoı·. Mu • 
k :l<'yi tJlı.lı: ed i . Bır ~ ge
ınız kalemde ve bir.mı v.uunıız -ı 

d Türkçeye çevi iz, dedi ve 
Vll'l'l tı:l;k etti. R e de 1 

• ThrkOP . ektub Türk ve çev ı 
n. memı. tı. 

Thye ~!adı 

r· at genç kız ar. zın onun 1 
sozimü kesmi$b Delık lının 

hayret ve l!&Şkuılığı P,ıttik ·e ar
t:ı •>nlu. Crt,ııç kız re eı,"ilmiş 
~ .. uzaklan t1:u1 m ~ başlamııı

tı. D nnan yohında. kendi
lerımıen bırk r· ıne ro> ut 1e bir 
a.;ı lk s~ı lu • 1 D··lik nh.;·a i· 

-et' usnı .. ll"' { t"'i. Son 
ra. \ı,r yay ·ıL, f:dı)ar k, Wıra-
ık y.~ıun ıler;sııı. tıldı. 

D 'ıkaııh olup tı.tı;ıı.e kulak 
:Ca.b1rtıy'lrrlu Cctı kız bazı a
d.ıırJara -~p·l!lyol a bu· ;ıeylcr 

ruyor, onlar da alçak perde -
{ ıı f:ıket r ıi l J.h veri • 
y·n·lırrtı. 

S.ıuı .ı, lıı.. ını! .. r orınanı ta-
kı., tc~·.->J.lı 'c do }ru :terle -

ılc.ı-. 

C ".!lÇ ~;,ı dc.rn.ıi. deli c alının 

<·<·k? B~!cdiye 

i~ FiyaU n 
nıiirıı.kıı im -

misyonu u? Mıı.live mıifetUşle
ri mi? Mül.lı:iye mili • lerı mi! 
F'alrn~ bunlardan iıi<. bıı·i ııı 

kcrleme }"crl..Yİ)"lc yiru u_vli: ı :es 

tirenlerle aiPkuı • ıki. .. Olsa 

oı '" ve h.,.-Utı bı r ara ya !!:"'~ bi
le bıı yeri rin hAkkiyl<' kontro

luna illi ~elirler .mi" Çünkü 

bır kere bu s;.:alı: ı: ıink-rde 

ş.,k rl<>_, l' apuıreTın · ıu

i\unu dü.şii ün. Fatih .• ·uıtanah• 

nı d, Gülbane, Ü lctklar parnla. 

nnuı su-.:ı lHrı, va,;ıuı-lar1n yan ka

nıar.ı.Ları, ,fakclelerde, U.taı; • 

yuııltt.rda •• dair,.Jordclri ı ııti • 

zar salonları., b'" - ka ve kö • 
şeleri, siıu far .. 

F :ıat lıaJır, fekct"kıneden 

nuıks·ıd meğeı· ~t iın.ig. 

Şclcerci Jükiai.ııları kontro; 

edılecekm1"'. O kolay. Çü.ıılı:u fa... 
tımbu lun şek.et ı :ıne yerleri, iıt. 

t.anb•ılda gübegünd.u: ı·e alame • 

lein::ınJ.S .ııek?.rk-me Y!\P ut:m;,.. 
pek azdır. 



• 

HAKİKAT 

ıneciisinde I' H İ K A Y E: -----ms:ııı--=-ıı-.ı 
Salhanın ölümü 

Türk-Rume·n'. "Tas,, Aj~nsı 
Milli Atf iidaf aa için 64 mil

i Haman dağında yon lira f evkaliide tahsisat 
-....;ı:ıaı;~aıııı-mm:lll!ll:ıı:mmY AZAN: Omer Nojad 

. M.. . Son şayiaları 
UZakerelerı T ekzib ediyor yeni petrol 

Hal ıe·d ilmiş tir ~ fo ko":a. ::1 ( \ t\ ) Tas.ı ' • h 1 ti 
Aj;~b1,ı~~;ı~·;·ı;,r~at. n a<Yıdaki·madenı uUıUnuu 

" 

kabul edildi · 
- -·-- --

Ankara, 2i (a.a.) Büyük! 
Millet M:e~:!isi bugrı.ı Deıktor 

Mazhar Gcrmen'i:ı h::. '·an!ı • ı 
ğında toplamnıı;tır. 

Cc!oc açılırken, Anô:;ır:ı 

ın •ne n1ütcd;:ur kanunun ma:.J:ere
iii ınıın;ıscbct.llc ıLı.liye Vekili l:'\ıad 

A~~r.ılı &Oz alarak ınc\"ZUU ınüzakere 
Ol.ı!\ l~yıh:u11n C\'\'CİCC kabul edil.mi.; 
bııl;.ın,'.u1 1'~erkez bank·ls:ından istikraz 

t 
A k."<u.ı, 21 (A.A.J - Bülc .,., 

~ Tı... . '-'·r 
K • P,wmen heyetleri ar .l· 

Sl1t ı1 \'Ul b 1 ı nı u m..ıL'O uLı.n .• 
kcı , muza. 

ı~ıı.ı iııkıtaa u~ıaJı-'lt:.i • . • o gu1;:ı ve 
· .ı.'l··yetıııin ınühbct bir 

tı 1 n~. 
ıı J.maJa.ı a \''' ·t et • 

ı lı uc me"e 
uec ur kaldığına dair son h;f. 
lalaı rfında bazı ocneb' . 
lar f ı aJans 

r' tn•b:ı ıı riyut "aıııı .1 
mık .Lr. , 

1 t " :J~cl_ ('(rafında yaptı<>ı 
eıJ.ı(',"''"'ıe ı ·t' " ( 

" 
1
' 1 n Anadolu :\-

ı;ayiala11 yay-:;ıstır 

1 - Sovyetl.:- BırlıJı lngıltc· 
reye ta;')nre -.mı.eyi t:ıahlıilll 

<'lmı~. tngılt~re Jc bu ~übayaatl 
i~in :!O•J ınilyon ln;;iliz Hı-ası 
ayırmı. llr. 

2 - Bu gilnl~r.ıe Türkiye ile 
Ro\'Y('ller Bırliği arasında iki 
mcmleke i:ı tıcaret mUbadelele
rini 12 mıl~·on Türk l:rasına ka
dar nrttLmııya matuf mıizakerc 
lcr başlambtır. 

mcbuzluğuna intihab olu .::ı.n 
1 

Mıı.rclin - 13.?.;ıiti ci\•arındı Ekrem Ergunun intiha~ m:ız
Ramaıı clagı,1d1 y.ıpıl.ııı petrol' bat!\Sı t:ısvib olunmuş ve yen. 
araştırıııahrı y~nı \'~ mlhılY:t biı-1 Ankara mebusu anil içıni§t.ir. 
eafhaya girnıı; bull!um.rktadır. j Bunu müteakib M~liye Ve
Bur:ıda yupd.ın svnuajda elde kilinin talebi üzedne gelen cv
edilcn ma)im kat'i tahlili yapıl-ı rak arasında bulıınnn ve 1!.1·10 
mı~. koyu e.~mer rc:ııkteki hu !!lali J.~lı muvazcııci ıımı.ım,yc

mayiin, paratın ve Mfalt e-1 • ı riae dahil bazı d.ı:rckr bütçe
sında ham petrol oldugu .J.llla ıl- , ierine fc\•kalade bhsi:ıa.t t·eril
mı.ştır. Bu ınayi yi.ızde be 1 ni - meainc aid kanuna ek liiyihıı, 

betind" su:.·u ha\'idiı Ye izafi sık rıızna:neyc alını!rak müstce

~dl hususunda !\fal.iye \"ck!tlctiı\e 
r- ,tthiy~t veren ı~una istin< den i.S
tık.(~!n aktı:-dJmesl için Merkez Dan 
ka.'H k.•nununun ynpılmasanı icab et
tiren t:ıdililtı i~~hdnf eylediğini söy
lPıni.ş ve ınüstacellycUe müzak':.'resinl 
i.~tcın4,.tir. 

Ileytti umumiye gerek bu ka.nt1n 
ıayih.ı;.;ınt ve gerek yine Maliye Ve
k,lınin verdigi i:t:lh.'.ıt üzerine 31 r•ıil
yon lir:ılık blıyii,k su işleri pı·ogra -
nun(n t::ıtb~';:i ıçln tavJıil tıkarrr.sk 

sur-ef~le Ziraat Bn.nl·asınd:.ın kredq 
a-:1lm::ısına s:alili.yct Yttt'n kanuna. 
kısa vadeli bo'io da rıkarabilmck i :n 
bono keliıncsinin ilH.,·cslne alJ · aı1un 1 

Jıır. ı e~ncb' ' 
d.ı, · 1 

.,;; '"hır taıafın • 
Y~rıılaıı ve b· zı lstanLı 1 ı z:t.:• 1 1 g.-

• ' l- • tnlm113 ulan l.ıu 
:~e riy 1 1 
ı tna1'1en nsıls;z bu ı 

' ıugunu kaydederken T.: k -, 
Rur,ı .. 01 l' ur • 
ıı.-t · • .ıcaret ınüzakPr"l"ri ve 
._ .

1 
•! ı·ı lıakhıucta ıla rıl':"g"ı·'.ı· 

"ı IZ;.ıc . • " u 

k 
:.ı.cı veı r.ıryi Y<'l'İnde "'Ör . 

nıc ted.r· ., 

d ~Tü~kiye ile lıun1a~lya ara~ın. 
. ı,' tı"' ır t m"b ti 

~u:ıkü . u a •le••rının bu 
kt•o,. ıtlara uygun bir ~c . 

t ·" cerey.ınını temııı etiec,.k 
·.-uııırl · . • 
k 

rı tesbıt ,.e m ,.kı.i t<ıt· 
'" koy k · u·ı uzerc Bliv.:reştc ya •. ,.n tıcaret .. k . 
<u•ıı 1 1 muza. ·eı-c t.:ri, i:i.i 

- ~.ı: t.ıı ';b ·• 

• 

:ı Sovyeiler Birhği Rum<:.'1 
hiik;1nıetııı bir nota vererek 
n.u.ıı nyada bir demokrat hü -
k:.~.ct., tc Kil i ıstemiş, aksi 
tnkdırde ih meıul:kd ar~ınd:ı 
dostluk mllıııı b~tkr; ıi gar:ıııti 

elnıiye imlün otnıı)·:ıcağını bil
dirmiştir. 

Tars .\j:uısı bul.tı bu ~yia
ların :ı ı!..ız o du!';'llllu lıil<lir:.ni · 
ye mezuııd· • . ---····---

Ingilizler 
Büdçelerini 

.. mu rc'll " tıy,•l•rı 
~.,., 1 • d """.. z f tı!I ıuı .. bulundurul.ıı-ak muh a Yi 
la.: ~a~ınlard:ı. ayrı ayrı kı•ım ı 

1 , 

e.J•t ~ıııd nıüzakcre ve iııtıç B J } 
Utı. l'eK llh'VJ,ii lutlıik<• k"ııul . · u uyor ar 

~ .· bulunnıaktndır. <> ----
1.U' ~•fhaıle pctmı "er •1 . "Daha vücudumuzd:ı 
lıftı~ ı' n.ıu~a.b:lin•le yııp:ı'· "~ l k ~ d 

lk . Imıı 1~ 1 halcldilmiııtır. ·atı aca yag var ır,, 

Jeti 15 der~ccı hnrarett~ O,ROO 
dır. Yüzde 2 5bmızı.:ı ve yüzde 
eıtuz ıx:trol.i mtıhte\',dır. Bura
da açılan ilk kuyu gilnll 13 ton 
verim l<udretinllcdir. Tfü kiye -
nin fX'trol ihtiy, cı 500 tondur. 
Bu ~ahn<la 30 kuyu aı;:lm:ıc,ı kn· 
r.ırlastırılnııı;tır. T.ıkriben, bir 
1'uyuımn t~satı ::oo bin liroy 
mal olcl:ığwıJ. g<iı·c, bu i~ ıçin 9 
milyon Türk Jır, ı s..ı·feJilm<?.>i 

lfmm gelm('ktedil'. 
Haden telkil< \'C ram" cnsti 1 

tüsü bu lıavııliuin zengin p ·trol 
mınt:ık:ısı ohl • 1~1.L kana~tinde -
dir. Sahanın g.:-ni~liği ,.e mUs • 
t akbcl sondaj ycl'leri :ıraı;tırıl •

1 
maktadır. Şimdi, dört bes kı.ı-u 
daha açılması le,in dcrh:ıl fa aliye 
te gc~ilccck, me\•cud kuyu da 
dcrinleı;tirilerek istih$:ıl mlkta-1 
n ziynd~le•tıriı~.-,.k. mınt:ık:ı • 
mn Yerim lrndretı tt'.sbit e lilecek j 
tir. Bu i~. bir scne<lt'n fazh ;;Ü-

. ' 
rcccktir. 

'r >rıcı ı<afhad . ıki mcm• klt diyorlar 
nin ~~·ı·~i. ticaret ıni\badclclel'i Loııdrn, 21 (A.A.ı - Rcutcr Malta ya 
~._.ı._ ,.' .. "1

.' yakında". takih nt • ~ • 1 • ~ J ınsı bı. liny H .. l 
bırI~rı ~1 

'liu ::;öni:Occk teıJ. H~men blıtun ;; zetcler büd-• UCUln ar 
bıl ·.ı. mu t•r kcn lıvııı Ye tes ee'!ın fazLı ın elcnmış ve \'ah
ı,110 ~rcs ~ı ~Li'<adar lıükıim<'t - yete ı ...-,.ı k;ıyac:;ık k:ı.dar kuv-
111" •.· >m• arzrtm('k ~ıa· • • tıı b ~ ,·etli qlmaJı:,1 '11 mü,.ıhcdc et · 
t · ~ 1

" muhtelit ı,omis_~C'\n 
"'!kıl; ••'e ·lr.,i ıncktedırler. 

tn· ·tir. ncticrlcııdiril - 1 Timcs gıızetcsı .,iiy!e yazma':-

(',iinc'' 1 tadır. 
!'-'ket '1 s.ıflıad.ı İge, iki ıııem liralı}~ Nazı ı, bütün 8lnÜ 

cl;•foıer;~ıııııdaki lıcaıet miib:ı .1 halk için ful::.ca mikdarda ye
"~ lnk' ın kolay.hk.la cereyan ni yergılenn konulm:ısı liızım-
. IŞafın•l:ı mu!ıım bi t · ı · ,... ta ıcrı I'(), t . r ooır gdeceğinı bil·1:rmışti. uu t · 
şOı<'r.,k n _edıyJt meselesi göcli-

1 
bik e<lileıı ı.Ik mıkdar, ekseriyet 

.h alakadar ihracat 1 ı raratı .. cı arm nukt.ı.i n:ı.ı:ı.rından az bile gel-
! n muteak!b clcrlıal p2ra- kt-" Av ın kamarnsınııı 

nı l.ıh il d b'lm me - ·ouır. 
k~nı ı . c e 1 el<"ri im- b , _ _, d ha rnk bu"yük" 

,.., e:ııın ccı;ı n· l' 'B ım...ıuan ,-
lr. k · ' 1" ır. wıd'm n'ikd,ırları ıı.lk ~ıa k:ı.bul ctm~· 1 •vtaı -dı~"r ba • yagı ınukab!linde 
t ı· .. ıı Rumen emtea nı•ı 

ll\'ı Jı:t' l . 
nıoık•.', 1 'e hale!dilmiş bulu•ı· 

~(llt•, • 

y ..• 
.. ..carıd ı I·. . 1 1 

ı.,~a ,1 • ' ' 1 ıza ıattaıı attl.ar;ı • 
' U>e!'c T" k. 

nıaıı . ur ıyc "" Ru . 
Y har•t .. 1 l·c·\rPt · ~ muza (E'l't lcri iki 

' 1'3'1n 1 1 ~. ve•ı .
1 

'n <ararh•tırıl<lı • 
' 11 <• eht · '<ıyıc f ınınıyet derece- ı 

nıtvk ı:a h. sn fha h;ıJl,'cli: '?!İŞ \'e 

li;t1;;
1
b t.ıı~like l:onu!m•ı tu•. ı 

. u muzaker fi tkuıci . .. e o ı.a.~ann1n 
'e u ı ·· .. <letin' ıncusu lıevetin av. 

,;.n &ln r . t 
laıı1n.k .ı ın .ı~ <'tl•lmi• bu 
~ t&dtr -s 

ğc amade but-.ınmuş olması, is
tikbal iı;in iyi bir ı.şarettir. 

Daily Telegrnph gaz te~i. ma· 
liy<' Nazırının hüd esini sukutu 
lıa):ale uğrııtıeı bır büdce ola
rak ta \'sif ediyor ve buna da 

• sebcb olarak , er.kür büdccııin, 
ıu• \'niyctın ihtiyaçlarına ccvab 
Yt"rebildiğini v ı ~ .... d-? mem1eke· 
tin beklediJini y not- getırdiği· 

ni ileri sürüyor. 
News Clı•onıcl~ gazcte,i, biid 

çeyi "mtitevazi ve sathi,. ola -
rak t.n·sif etmekte ve yegane 
kM!lhi hrtardı~ cihetin el.-, 
bila va~ıtn vcrı;;L' riu roembala
rınd ııı·t >rh edilmcslai temin ct
mesıdır dcmoklcdir 

İt:alyanl:ır şimdiye ka
dar 80 kerre hücum 

ettiler 
Londl'a, 24' (A.A. I - Sl!:l!.i-

yettar bir memb:ıdan oğrcnildı
gıne ııa•:ıran, İtalyanın lıaı-bc · 
girdiği tarilıtenbeıi :Malta üze
rine seksen lıava akını yapıl -
mı,,tır. Bu Pkmlar esnasında 

12 İtalyan t:lyyarcııi di.i1ürlü -
mü~ ve dokuzu da belki d~ üs-ı 
!erine diinMniyet:ek del"C"..ede cıd 
di hasara uğratılmL~tır. Bir İn
giliz tayyaresi ziyan edilmiştir. 

Akınların bichyetinlle ınsan
c:ı. zayiat oldukç:ı. fazb husule 
gelmiş ise de, holk barınmıy:ı 

alı~tıkça bu :ı.ded azalmıştır. 
Dü~manın ask, .. rj l1ed~.!"~eri a· 

rnclığ;na ~üblıl' olmamakL'l bera-\ 
bcr, lıa\·a müd"lfnn. bataryal.;ırı
nın mükemmel eııd,tlıtları "e 
İngiliz tayyarelerinin ıcraatı 
dolaytsile İtalyanlar o kadar 
yükeekten u~mağ:ı mecbur kal· 
mışl:ırdır !ıi, hedefl~rine iyi ru
şa.n ·almalarına imkan hasıl ol:ı-FranSi~r 

~Ugünku idareyi 
istiyorlar mı? 

mamı~tır. Hücumların ardı 'r
d!n1 yapılnıasma rağnı~n, h~l
kın kuvı:ci n1iınc\;ye.si n.1üken1a 

Oaily Hera:d gazetesi. biidcc- mel bir lıaldcdi r 

Vaııın;:,.,ıı, 2 ı C \ \ ) 
'""111 b • · · • ·• · - IJa. 
litt ı!.l:r Jı~ıne g-öre, B. Bttl

L'l Aın~"'' d b lıte k ım a ııl~nma ı A-
rı 1 ılıpbmatik Lr· . 

rl~ ı · .. 1 nar: ılelrın • 
mvu '·bir :tH'ı.ka uvanrlır .ı 

rruı:tıı-. , 

B. Bullıt'in ınuvasal:ıtı rsn•.1 
sın 1 m ı~ P.,toin•· .. 
d • . ·- ın l?'ey -

u.ıı g\,;i ır~iıı .. i eser hal·'-- .. t 
Y• >l - • . . • '"'ıncln 
. ıQı ~ıtayı• .. 'r be:vıınat, \'ıı-

~ıı_ t;t ···1'd.1 naınrı diklrati celbr-t 
lnı· tir. 

h İyı h b •r alan m•ıhfiJı·rile' 
ıt<ı! !\l,.n t•.-Sil'P gör~. <liiıı :ı.k . 

şl ın1 re!sictımhur B. nooı:.,"'·"ıt ' 
.. b' k d ır -~~ cnnl •irr('ıı mülakatin-

t e rı. Bull:F. marr~al Petain ı 
11'1fnd ·• · ~ 1 gıı ı·urulaıı reJımın 

~ 1~ halkını bü,,;ik bir ek-1 
~· .• 
tıı.»!rcı t r:ıfınılan tasvib edil-, 

t .. oktuğun~ şiibhe oırak -
tııanıt.ştır. 

• 

yi, üç ay PV\Clki l:lirJı:ıhn Sima· -0----
nuıı yapı ol•I,,.;,. bii.1çe il" mu L d d k" 
knycs.· e<.t~r k ~r. ı yazmakta-! on ra a 1 
dır: 1 

Yeni büJ,,: cvı clk. hülle~?'" Norveç hüku~ me-
na r n !- ıfıf tı.~ ıyi.IC"mc gos-j • 

tennckt el • F .ıkat bıı iyifesmr • • b" kt h 
kt"1'iyoti!' "l uı~a rok fııı:a o:- İl n 10 1 r n1e U U 
nıa:lı ıa·ım~ ':r-iı. 1 • 

Da'ly Eıqırcss gazPlc,i. mJli Lo:ıur~. '.!I (A.A.J - Londr:ı-

kaynaklaı lqkJ.:ında bcdiin ol· 
m ·'a I'" "ıl &l ı<L ını yJ.z • 
makt1ı:!ır. Daha 'uc 'ırda gc-
!e( I· liri 'U~ ':" o.rfu:1~i:ı atı· 

labılcc k ı~·k c·c'< ya•"· ıncnud 
olJuğunu da ıl.l»e e' nı~ktcdır. 

r' he t _ Gu r Jian ela şöy
le y:ız. :t.ı.~ r 

Sir T"in~ l'Y \\' ~ı<l, Jıc.rbin lıi
cl01y• linderı.h. rı 0clen tu~liyC' na
Zlrlan~"!,n, ), rb ra..tli 'llı::'SClC'l~· 
rini · <'n ıy, ı ı .. mı ohnıt!ır Fa 
kat .. ~ m vi a!'%elnı~k tarzı., 
ne kad r ivı "'ursa oı,.ıın, ilaç
ları ıhh:ı ( >k ı ;ı neı!!· nıuh • 
ta~ bulun. Jktıdır. 

da bulunan NorYeç hükıiıc•til 
Norvc<; parlamentosu nyaset 
di\'a.:ına bir ml·ktub göndermiş 
tir. Ea tneklulxla ezcümle ı;ıun
lar ya"ılıdır: 

"Aln1anytt ile te~r·iki uı ·.-:at C-· 

den bir hiiküııırt kuru\u>k Nor 
\'ecte ~ııllıuıı ycnid"n tc<ıis cdi
foceğini düşünnıt'k bir lıayafıiir . 
İngiltere il~ Alm:uıya hali harb
de bulunduklal'ı ıııfül.leL. ' mem 
!el:etimi1 <le lıarb.I>' bulcıncak

tır. Hiikümet \•eya ı.l:ıre;,iain 
sekli ne olıı~3 ulatUl as!c.~ri ve 
iktısadi hll<ınıl u· · ı·ı <'< >nvÇ 

liyct kararı ile kabul edilmış • l8yihasınl ın .. ~,ccl;yet ı ......... ı tle 

tır4 1 müz:;ıket·e ederek kabul et:nlştir. j 
Eu kanuna göre, 11.Jü Mü.fa-, l\!oclb, ı,:elocok lçt:ınaıru 7 oı;ustos 

tan bütçesinin kara kısmıın l çnrşom'>a gününe tol:k etm ,Ur. \ 

muhtelif hizmetler k:ırş:lı;,ı o- ı 
!arak yeniden G!.015.53·>' ı:ra, M!lteferrik Haberlar 
ve Atatürk anıtının inşa. eililece- ______ ,,,.,., ______ .ıı 

~i sahanın istimJii.kinin ikmali SUJ,U ŞAYİAL.'\.Rl!li'I 
Ye projesi maeraflap karşılığı TEKZl'3 
olarak Malıye v~kiileti lıü ·e- Londra, 24 (A'A) - Yan res 
,.ine 75-0.000 lira födml:ide mi bir surette telıliğ edilıni~tir: 
ülrnsat olarak koııulrna.ktatlLr. ı Dük dö Wiııdsor lle Llyod Gc

ı.recli:s bur.::l .ın sonra, o!."Inın wnwn orge'ııin halen b~r barış lıarl"'ki 
Mudilr'~u 1937 ydı b";:ıbı kot ·'"'el lehinde çı:lı~tıkları hııkkmda. 
ı.td kanun layihasın1 tas1.;ib e:;leıni.~ Alınan propagandaı.t tarafından 

'e tierlık 1':.mmunun ccu faslına yabancı memleketlerde yayıl:m 
b.!.r ma .... de ilii.ı.,.e ine, ecnebilerin Tti.r-
l:Jyede ik:m>e\ "" seynhotleri hak _ şayialar burada ancak bilvasıta 
JcndJ.ki ~•anunun IG ıncı ınaddcsine ,-.ıa.lllnl olmuştur. Zira Al-nan;-a 
bı, fı!.:rı ,::lvesine, devl<.:t ıncmurları' bu propagandaların bü>·ük Bria 
;iL. ormm tevh.id ve teadiıltine aid 

1 
t 2nya<la hi~ bir tcsiıi oı.·my c::ı

kom"" bo~lı bir ı.umaralı cetvelin rını bilmektedir. T.ondrmnn sa • 
1\l.)arıf \reı<filetlne aid kısm•ııda de-J hf 
!; t<llk yapı!m03ına aid kanun lil)'l· \ Ja!ıİyCtJi ma illeri l>U ŞO.yiabl'l 
hobriylc Orc-ıa UelUnı Müdürlüğü k::ıt'i surette yalauhmakt dıe · 
te.,i.k!!Jt kanunun.:ı aid kanun Ilyiha-ı Jar. 
t:ının ikinci ınüıakorelerini yaparak ANTAKYADA 
k;bul el.1!ştır. Dahiliye memurları GARDENPARTİ 
I.:ananuna ek lRyihanın mü7.akeresi 
'"'üı:..ı.ebet:yle Reli!' tnce (Mani••>j Antakya, 2·1 (A.A.{ - Kartu 
~uz ~tarak luyiJ1..ııun valiliklerin mun lt!Ş bayramt münasebetiyle dün 
hal bulundukları zıman burtıl:ırd.J. akşaı11 vali konağt bahçesindt•' 
l·. 1;·nıak'1r~ların ,·~kfüet yapabilme-\ verilen gardcnpartiye 1)1)1) k~i i~ 1 
lcı-ı ve ba suretle ılerıde bu mak~m- . . . • • l 
J=ı.rı i.~g:ıl e<lcbılecck olan bÜ zevata ~ır~k etmış, ıngılız, Fr nsız \ 
uo1tııni bir çal~)a sah:ısıru temin j Yunan kon.solnglan da p:ır -
etnlel:. t:ibi bir m~ks."ldı gözettiğini • tide hazır bulunın.uşlen.Jır. Saba-
1-..ı.rdOOcrcı.: prcn -ıb itibariyle buna i ha kadar çok güzel bir hava i· 
ı uteriz bulunmodığını nncok koy • · d d d b d 
mal:an~lık ile ,.alilik arasında bir çın e cvam C en '..1. ga.r ~n 
idare kademesinin filen ınovcud ol- partinin büyük bir husu~iyetı d~ 
dugwıu \'ali olubiunek için müfettiş- köyltilerimizin milli kıy af tleri 
!ık, vali muavinllgi veya bunlara mu- ııe partiye iştirak etmiş olongı-\ 
ad!l hrznıetlt!rde b~lunn1anın loizun- dır. 

geldl!!ıü ve bugün idori teşkilatımız- Tuğbay Şükrü Kan.atlı ile v~lı 
da bu kadC'rcclE>rden geçmiş bir çok .. .. .. · .. , . 

1 memur bulunduğunu söy~eı~ıiş ve bu ~k'.,'1eıısucr, koyluıe~e. bırlı;<tc 

1 

hU:.usta Dalulıye Vekiliıun izahJt Jntlli oyunlar oynanıLŞ \"~ d KJ a 

'en»esını istemi;tir. Dahiliye Vekili k:ılarca alkışlanmı~lıınlır, 
F ~:<, ö~'.ak, bu ınütoleoya ka11t de- GtlJ\tÜŞHAı.~DE ZELZELI~ 
ını,t.r. G" "h 2ll'A )D" c- Eu !-.anuıı lAyihasının takdim umuş ane,_ .. ---,.. - \ın 
edUn>e· •in başlıca sebebi, de\·let saat Oıl birde bur.da •!Ört "111İ
tiz.'1etlerl araSL1da cidden hu.usiyct ye devam eden şidd~tli bir r.elze· 
, .• ehenmlyeti ~erl<csçc \'e b;Jhassa · le olınuştur. Hasar yoktur. 
hepunizce malum .olun. ,.:<!iliklere SlVASTA ni.R KON'f't<:R·A, ·g' 
nıcvcudların en chlıyethl~rındcn en ! 

ivi~lni serebilmt'k icln bir ve<:ilc ha- Sivas, 24 (A.A.) - Şehrimiz·, 
..:ırhmaktadır. de bulunan İstanbul ünivt:rsite 

Valilik, di.t_:,(.'f herhangi bir vıı.'.ife si }lrofesörlerindcn ~{ükrPmin 
gtbi :r.ıl'l:.z o \'nz.ifeye ta;ılluk eden. Halil Ytnan~. dün Anndolud:ı 1 
l:a::ıı.:.c ları IJılmekle vey:ı, o ınesJ~kle Tiirk milJiy~linin ti!~kkiithn?-11 
m• ra ;e1 ttti olan bilgiyi edinmekle 
ı:.•b~.' ,ea olon mc,,,uriyetlcr<leıı de-: dair bir konferal13 ''ermiştir. 
ğ,_J,r. \'.lılik. ıı.m .ster, k ııunl:ın I Daşta vali ve tÜin komutanı ol
bilmek i teı-, ! .. kat. lıunlar•'t yunın- duğu halde askeri \'e mi.ilki bü
da bir id31 e k'1dcetı ister. O olmaz ,, tün memur \'C kaJa~,llık bır halk 
berı i teç~ıı:.:ıt bu \'3Zi!eda rt:..t\: !t'lk 
olınaya koifı gelmıyor. Bunu bir çok 
t(?crubelerimizle gördu t. Barem de
rece_" 4tı!Jariylt~ ar.ıdıfınuz ev .ah bu
l uil[J't('k ıçın rok ı.~us ... uloıL çe . .j11cl.
tcyiz. Faı~~t gC'tlrccegimiz ark.ıchışın 

n1uv~ı(fak.yrtinden errun olobi~n1ek 

için OllU biraz inre efeyı.p sık doku
mak :ı..~tcriz. Kendilerini biraz tPrıiı
bc e~:J ·te11 '\·e t:ınıdıktan so .. vu \'..\ 
z Ct>yi \enn~k ı;,tiyoruz, M:..'lıı 1u ::i...ı

nızdlr k.l devıet1 hizrnetıne " 'dıtı me-
n rların hep ını :ılc- ye en yu -
se~ , :ı.ka.na çetir ek ı:ah UdilnO 
tııc:ine a!rn · degildir. De'\ l•tın "rl:ıs 
ctti,.:l en ytik ek makıunJ;:ı.r m hdud
dut·. Bu . 'ı.akaırı u da m lekct için 
de en yuı• ek kabiliyet &C .. "C'rı ;: -

d.ıı geleb' r. J\: .. nurı tıyıh~sı h:ıl: 
J:ında cUK;\d::l!''1ffil:.. n ru"zt.; cttiıp za
luit, ter dt.• k L derc-cccle mev
cud.dc .:. 

Refık ince ( 1\IIaru<:~). Dahtlıyc Ve
kıli a 1-.ada mı. ık teın,... ni cdc
ı·ıın J;ı, ı1'.t d,.ı: dogru,.,1 u ~tl~\

h.ye"" '\i 1-::.ıllr.n d.:eu ayıı ~vıycclekı 

ba ~ ~r' d;ı: 'l:ırı üzcrınd~ husulr 
gctir~egi :ıks.i te ; dı..·:1 ll"-1.11 .Un ol
du.,. k:ıt1<Jr id:ıre ek~n ınıı. 111 n1u 

ha'"az::ı clm.~ o!.~un. 

D:.l'-'liyc V~kıli Faik ö tr,'· ('l"c· 
lar~ ıg), g. yet t::ıbil. 

Bu muzakereyi. u k n dde-
1~.re geçılerek 1 ~anunu! bııınci r. u
z.ı.keıe ı ·rı ... l edi .ıt .. t r. 

Ru;.. r: :!dl' bu1ur . T r ıy~ 

c \J-• 
nur.J: 

vet ~rcr n· k ·ı 1 

ı r."ll'·nl.'ı...:ıt rn net'- l .. r ,.. 

l>'üt!esinin hazır bulunduğu b•ı 

bu konferans büyük bır nlilka ı

k dinlenmiştir. 

İZl\IİHDJ<; WZ!\,. GitNC 
İzmir, 21 (A.A. l - B•J5ünkü 

g-azetekr, Lozan ııullıuııüıı yıl<lö 
nümünü büyük bir heyt•can ve J 

hassasiyetle kutlulam:ı.kta Türk 
milletinin kendisine lı<'r S."lhaJa 
tam istiklal temin eden Lozaıı 
zaferi ile ö~ünmekt!' ne kııd~r 1 
haklı olduğunu tebari.z ettır -
ı•ıektedirleı-. 

ANADOLC G.\ZETl>:..'li uırz 
l.'.\ŞIND \ 

İzmir, 21 (A.A.ı - An. dolu 
r-a.zctesi bugiiıı utw.uııru 

!'.'1 Ill idrn k etmiştir. 
ANTJ<;PT1>; CEDt:t'i 
TJ<:CBI V ES& 

yn 

Antep. 2 l (A.A.J .. \'Hay ·t 
r..eden terbi vesi ist'~ r~ he~'<!' i 
bugünden itibaren bellen· terbi -
ycsi genel direktörliii:ü teftiş 

heyeti reisinin ••e iııtırakiylc 1 

valinin riya~tmJ~ fevlmliıd~ 

bır toplantı ~·ap3ıak vı!'ıyet v•I 
i:azalar la açıLı k geııçlık ku
ltiblcrınin beden terbıyc.-;ı mü • 
lrellefiyctiııin tatbı':ı i~in icab c
<'eıı tedbirlt>rin n h ~m• ve 

c:Bcni SafCan-. kabilesi. cAyn.üı .. 
sehra• nııı sol sahiline 7erlcşmi ti . 
Kuın ve kayalar arasından JkJn su
larda Jlldız]at oyna;1yordu. c~ .. ~ ses 
r_;iıdı ve u:ı.akta tul, U,Ykuy.ı d.Jlınlj
tı, Cahiliye devrinin an'ın•·l"'ri i(in
de yaşıyan kabile ta ·tık A. ıh tJn
dQn L1 bahtiy~r Ar!lb!.s~;:ıt'.a 1 ~ tı.d.ı!' 

uzanan sah da yeti.ştirdigı cenct.vcr 
lcr.i., pirleri ve servetiyle ı.ı.n sal -
mı$tı. Oogan kızlara an'Jrutı:e h,ıy.:ıt 

h;.kkı vermiycn ve onl,.,n d.lhJ .ıı.ın

yaya gc-lir i::elmez öldüren l>U katn 'e, 
b:ılkı bütün yarımadad·l htr n('[?et I 
uyandu-ıye>r, rak~b kiılıbtl.e ş.ıltlcrul-, 

dcıı tl .salı.ildeki inci uvcıl:JrL•h.l k ·- · 
dar herkesin ıı~tzındJ. korkun.: hJ·\' 
lıak.iltatlcrin hiko\y~sl d•* şı31ordu. 

KDhil~f1in cengaverleri u"" g:-n ev 
vel Lir kir·,,.ın1 durtlurn ~lar, l) r. 

c;ok ganimet ılıµ pıyl'"' ı'"'l 1 .. ıı tkıj 
gec~ futü3te eğlen ilmi$. i çuttCU ge 
ce U.lUJ\ sü.r ... u. bit ı;ltı letn. n.Jı..: 1 
sonra <El'e;$Cd• in kJ"~ 1ı ~1 a•, -
m(işlu; k:.bilcnln bu Yl.1r;ı: r · lıw1 
f "l.3l:eti her Ç~\dırın (el'" ·et 'lın.U'} ~ 
Ti':nt.J.rnlar •u~ın~. :~ul ır uyu -
muştu. Çııdırtard:ı 'llç ık. :;c:: ı~ k'.J u-j 
ıutuyor, E!.sed'in k::ırı .... ,n~n kuı tut -
ın .. ı içı.n 4'tıibel~ e ,\.i ıkt..~ .. ı).ru -
yortiu, 
DırJcn lı!'.ırJk !:>ıı:- fC'!" d kont~ 
G!"nç Abdı::.'1 th rllr 1ı.1 )~1 b·lt. Gli 
.rUltı.iy(,. kô:jt\Hl~r ıtk · 'ın ı.;};ı 

d:ırınad.ı~ın, ::, l.;.ı.ııın (,:Ui ·~tn ~ H • ı 
d\lk r~ auneı '.''"i oE:n~hı 

SJlha, ç~ı.:lı n ön>...ıLd~ OV\ ':\U -
y.-.ıJ '.1. At><l•·1 

c- 1 ı"nt , bı 

soyliycnı'yoru·ı. Bı.ı b-h 1••n. so ır~ 
t,,a. ... lJrını gt'!teceı~ fe:aketı yıkın o-
I:'lr.tk bili.rorl:ı.rdr. SJIL; "'mı 

&rt...ın• .... bıl~.:>i.run ~a.'atı -1 • IT•u.• 

n ·t:ğı çöle dogru çevril ,,ışı,_ U 
tın reis.in de{'eslni. g;}rouler. Bic 

kaç dokıka sonra cEl'e-~d 
d ,ttadı. Do,::ru c lunu.n 
eld. • G\:lzl.:-·ı·i yaşltyd, 

c'', luyü S--Jn d~f;ı olırı.. L! 

t ı ,.c oııl:" ıUcl • in ön nde m 

ta bt..ı. ·undu. S nra ~u .. tı.. A 
=.ı v ır.a ça ... dz. 

Daba o!ul, uz;ık '"'i """" 

, alır, ... 

'Y HINl 

"'ll -
,. 

1 • 

' -
l ır:ı 

giıtı!<>r, K~'Unun l;ıışmdı; ıl r la ~ 
lnr. l:J"csed o luuJ. dorui.1.1. 
~ A~d· .•· ;h, dcd~ ~. 

k d r e ı de bı~ yı..r 
ye kadar sırf , ıın -
c.Eeni Selıro> knbilf>iıne 

b lılığımız lçfn oldurtmc.:L 
OK n1a kudar Beni Sen •• 
run ılerı gelenleri il• ko!lU.j. 
z1yf'ti tı.:.h ett.rn. Nufu: 1ı.1 

1,. ylitiındcn eok k,:"1 
h cl..etln kab]!.. da 
l .nd ını ao~"ledun 
1 ılr.le tk._""a edebı 

b.a , .,. diler \: e beru ıcr .ıal 
b t ıra .....ır. 1,,!e Abdu 
d:ı ldu. ""\rt ·• Sal~. n o 
s.tnc ""' i k:ıl..??l:ıt!.. 

uy
r:c · iilctt 

-ı. ın " 

Ab..."ullah bo:;ım ör.~ıe •i 1ı ç -

klr va "du. 
El' c lunu sert b ... h:lr ... -

l.etle SLr t.· 
- \bdı.:. 'Jeru ( nl ... 

l n 1rbk an'.ıne!c.-r 
.,, Sın di &ır-ı3.•)-ı. 

de\ eye bi.r:ılp o u 

aın <Vadlyul Xec-. 
t • ı5türeceksın 

c gor:ıcce · 
ıJ.arak• 

k~•. 

. ı.ıyet 
1 "'1lL 

.\ n ıs ·· 

.. ab.,." dıyi." 

ertı ' 
ia~ı 

+• ı- ı:ilernizlr. k-=l ı ' 11< -
u· t'ı, T ı:n Liı a.:.a J~r bu' 

t \'11? l ' · ınır y:ı;:>t :ı h;:;. 71 1 ır-

h.ıL: lıl ı.-~ .... lı:t"..ı.tta b .ıı ı v • (ı 
g"'r.C k•zdr. Orıu ~r~ı +·, d"'h ı -
ınundanbcrı ~orv:nu;,tu. P~ı, k:n -

1 

6Hıa vul"gUn'.iU, Or.a z·1,tı v h. Dun 
dln başka k.MUl Ilı hıu- l~·· t .ı ?· 

li•n l;aüi.lczinin en ıleri t:;;.•l r o-

lun l m 
iki t.llJ.ıle d<A.-'" y.J,,.ım-ıqlar " ri:r1 1 

-

la.rd ı orl.:ık o!·?ıu~l.1r h·ıcuınlır l ıtır 

Şl yekui~c-r~ni. k··ırumu. .lıt"~ 1 w)'ll 1 

l:..'lvt:,al:ırınd .. ~u tlk.~ıınler ıdc ,_ ... , 1 -

lıc-r h.ıreket. cfın~l-:ırJ.ı. c.:r.,es~.I• ;.:: '
ki bir :ıdarndL K.ıU~ır !l{\ vk duşiıtü \ 
ol. n k • .ıru yar ılxıı • lt, ro..:.-nı Şc
hm• k:ıb~! -,ıni k~iıstn rt 
meınek il'' n .:,·ısmu1. a1 1n • ) 'ı! ı
nıuıı 1 ·ıberl ., t-'u.n 1<:: .;,.ı.. , k:•n.t t -

r ,.u.ır "'rJ.c:rı•·.!r: kızı ı Jld rtm"ı'ı 
tt. K.Jb L.ıı~;ı ') 3H~ ı .dtc;ı 

~iğ.ned.!c!l içın lr .•nıJı k ıı·1 ~t..ndt." l r f 
ret cdiJ"ı:. ycnL krz ·do,~,, ı ,11d' 
oılıya ~L e1n t;ı•._uto;: lc-ıtl •• • lt'ı. • 
ıuı. n ). r..ıt .. ıa;; •. t<'yt: • "'• ..-1.' ı 
bt..JJ11:.ı.1..rı. lıayk:rı.11 ın., ııt• ı.ı -
!=ll7. ve :ı.1ıansl.~ hlr vu: i ııı •r...ı·Hr..l 

~u·uklü,>•ordu 

llutr ı bir h.ırt.J e~·\•cl lı· ıtıı k n n 
soyulır ... d cttl.J•~yt,:ı ı y l 1 '~ l 

kıttoıl Ltu.:ıt ıı l.Junıırıvt•i ({ı-•l:)r -

tlın ııt!ll'~l, bu .. •:1ın -1 t;<t'(lıı. ı 

tJı. clko-ıu 3.ı[f .ıı• k.H)ll<'. n l n uır 

k"' l)!r J,.;.tltı~y.? ıh ınet. ettuı:,. nnun 
lıutun na:!i.:..ıh ha Jlrtt"' ı.'K•~·ııı Lu 

c.Elcs...-J • y ..1v1 .ıyu ,~,ı' le tal!:!.. .ı~ın 

lol:cınl k ılJı.rut:;.. ı.;.ıuwo. J•>-"' t" 1 

k~ll lSl dlyt1l<.111l ııı $ tlltUH li ''"'·n~ 

- y, .::>.1u • .-, onu Ul1..•h .. ılJuını 

dın, nıcin o! l·.ır:u tın s~hl.lj.'1 

Dıyc ı1.,;"IlG.ı t ~tL t ·' .. ) ~u ao •,ıoo.1 
ri 4.fl\~~('d~ otLıl,ı;J ı !;·» .ı: mı:•ııu;' 

On•ın \'ur{tunu de:.~ ettıld rı ırır ı 

J~ı'ni s ... ·llın~ k.ıbıi~ il ' nıı ıhr 
1 

aıtto;ı ... ıy\cn1yı..1ıJu. 
<Jh,yu ço.ıJırd-1n \ıtt' 1111,,l 

~-·tıı 111.;.b ·ctıınuıı .ıv ış :;tyl• ) u 

y ın !lıltın işle-ınC'iı k \ıd ~''' • ·s: l 1 r 
goturup or:ry l UZ:ilf!lc..:l •r ı &n 111-

de :\l>•iuU;-,h ve Salh ı i 1 ıron11t,~oır -1 
l1r J,u tol g. _~_.;uıın sıC"dt h ıv;]..,, n

d.ı, k lı.le- en ku •· fer ınc t JJr 
ro.u.':ac t na:meL~:'"T ı 1 ındı , H -

sı.lıynt,Ju 

üç s.a•t Jtcd.~ ev ~.ftyul r"'1 ·ı a 

0.1 yert~ ~n r.~~i ~elııı • {" htl .lı~I 
h her gorıd~ ı • •. r[. E.l'C$t'?ı'• ıın-

• ch~-c .·~ar he!' h:ıldP- yola < tk.Til!l o1 ı. 

C"'kfı. Y.ı:,h ı;o;:. ~ı ıy .,.ı"ın.ı )'f 

---'------ - ---
lı~r lı.tft1 U<!\'am etııı~k uzere 28 
terumuzd~n i ·1ı re gt>n erL, 
kayıU \'C ınWıt nıu J ;t..-n e_ruı~ 

l ::t ..... :ı .uııa kanr vermt,;.J ve 
!'en.en· i ı.111yet 

Jııı .. tır. 

l :unı ge ı!-

Miiıcfte, <!-! \A ..1. t Bu 
Fileksera ve 'l<liyo ~talık -
brı b3~larrlıı. millılı>ı •a·t.ır 

i'r'.l etmiştir. C~ S• ll"VC I' ı 

73 r~• n ..t. um r~kolt · 
yüzden cok ı ,k,:ı•ı •lar '" 

•u 

" t;. 'ı· 
~nin e · lhne'iı:.tedu· 

• lki~rad 24 
ter: 

A_.\ > . I eu- 1 

fü»nı ":.ı ıldirildıgınt- '. 
polis. 13; •!gr J m'ISon merkcz•n· 
tlc ve ri..1SOn11r&.1 ten'J.;.l h · uude 
bıı 1 u n:ı:ı bir o;:ok kim. nn e,y • ı 

JrC"3 sıc k .anl .. rını .-.ıc kutu ... 
r tılt l k.

0 

ödiyece~. ı<u1 • 
C::, Alıdu!Lılı, !llıydı ot • <El
e ;·ın ı. runı t~ıdı.ğınt re±ı ırlı ... 

ı. but et' 
A'>dulJ"h b ını ôc.Un~ e: 11 ı\,;h .. 
r tk rı •:rtara doğru k >,ta. h' f. 31 

,-~ı r hı.nma dalına b ş J 1 .. 

lamo~a lr.ışladı. 
el• ın u u.1J • 1 ..U

ı~ t-
~il-

''- \ r.ı.c,ıtu: 
-- <.;· 1ha l lrde:Jn. ded , l> ııftrıe 

k 1 11ı..ı ızın ISnlrlyle . ., ii -

1 :n~icn korıı-..ln1,, f:Bmi etın• le ı "" 
hı· ı de seoln t~fını tıı.tuyorc.iu 
D l ,4'> m Eer.. Seli; 

1 nıeı • iic xonu.)lnUŞ, o 
tı " ~c~t .. !I'..ıkm.ısLır. &gyn •· 

.. ~ vı, .ı. &- u. · {4 

"!Tl:ı. 

•< · ·rn-

S lh> bc'u:;,,ııa sorı!dı. 

c 
Ya &en. sen de bchi k ,runoY11 • 

mısın., JJ.e1i koru. .. .... o. tr 

\eıdı~in IOZ\.I unuttun mu. 
d uı. 

/\ )(f· 1 ..ı.1 et.. h;ıt:.rııyu 1 ı. ı.:.\I"" 
çt:. .. t. ı,ouı.de onu r.u!"~<.t 
ı·~e dair 1lz ~•rMişti. Onu · ,.,,ya · 
taktı. Ona. ben öltnNif'n s ,.,:oa ü!!!nt 

yoı~. dem:ıJti. ,1\bdull:ıh d<J;ünu.u 
H 1u1 S..:.ı.ııa cie\'enı ze 

be: , c ~e. b ~lr.'tle 

rl dl. 

D c .., 1J dt1t"r cl{.bl: 
· 1 rı geçerken F.: 

"'· 
J 

1 ıUl 

1 " 

l:..rr• gt\rmcme'k: ıçin ~akJanct1 .q:ıııt-
1.ı gıt• ·=ı·. Ytldu.lar hu o ~ 
.r.ı. · "' tnın o ıu1de int.e, J_ ıa 

vnl rıyo. :le. s da, o.Ja 
yap ıl.lan bir ölüm n >.mc 
(U tn y ·r .ı.U. ı· :ıktı. buyili. 
laı· lda cA vntw:elın 
vulı PC !l~ ı k .. r~ıyordr.... ;hl •r 
K 1 ruı ... r e gc' .r-e .ft.:J• ... ı ,ıı 
rt " en di Kuc J\lcy ·a,.. ~ 11

-

Y • K k - n lı 7e"' ne ~ ,,r~ 

r' Cc ... m ıtcm rer,.~:-de d .'1ı.ı -
• S lh:l veruden o · 

nun~'Y' ıyacnktı'> 

A .<le' 1 (e b verr~ 

r . " 
r lllcı geni}Çe t-

ur ,ı g ~b 

1. Saa• 
l u.. 1 ı de Salh:l 

... 
,. 
tı. 

. IJ 

nı 

d 1'1 .,;U 

ı-u t1rr-:ı1 l · 
h. llaı .ı ı, ~,._. .a -ıru LI 

U4i4 fıı ı::ıttı tt 
arı tn ,..ah lad. D 
n ı,e: .'< e;f{ ~ l 
'1 ruY.:c.ltl jyicto bp 
ı bir ı;..ay-.ı 'Y ~Ic tı • 

4'UL i.!YOI du ::it. ,, 

mc-1 •i •er utara ı 

ll 

·k
f., 

, lu .. -

" !erind • ıır:u;tırm1h~ ·a •!iL •t r 
•Sydney, 2•1 (A.A l - R ,,,_~ 

Honı:kong d n tahl.vn P. J.-· 1 '30 
i!ıgiliz lodm ve çocugun· l.ı n m ·· 
r~kk~b ilk kaf•l~ P.ı · • ııP' ~el-
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_ .. 
Jıa • 

ra.zli ~ 
1--

• 
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Sayfa: 4 il A K 1 U A 'E 

~~====::::=;;~-=====::;==:::::;:::::::=~==ı;;=;~::::::::~~§:::::::;:;r:::;:~~~====~~~~~--,--,-1-- ------ · ı· t- ALKt:VLERİ 
B U L M A C A s b h t ı " --E-m-ınÖnü Hall<evinden: 

" --=~ 1 a a ze e erı 1 - Orta. tah•·il talc00ı:inc1en ık• 
1 2 3 4 5 6 7 8 '9 1 malc kalanlara m"hous olnıaı.. u.,... 

1 1 1 1 1 1 1 -~------- -----------------.ı 29 temmuz 1940 pdıa.rtesi aünü evi"' 

-

Büyükders ile Yenimahalle arasınd~ yap:lan 
deniz yarışlarına bir bakış 

\ 1 t4 C ·- mizdc matematik, tabii ilimler, tarilı 
2 1 ı \ ı~ 1

1 
1 \ Umhurı'y.'lt Hariciye Nazırının sulh teklifi· ~ ısr;: - ve c,;ğra!ya 2ümrc1cıl jçin bire.ı.· kuı1 

1 1 1 1 
I nı reddetmiş olmadığını, ancak, oçılacaktır. 

3 1 g - AVRlJPANINI\İNl'~ MOVAZJ İngilterenin, milletler için hür- 2 - Ameli oloıa'< mctôr<·ıihlk ,,.,. 
4 IBıl \ \:;\ ASYA BUHRANI terenin bu mahiyette bir sulha renmiş oıonlarla yemden hu mc<Jef'' 
5 ı.11 i 1 i i bul edecek olan bir Almanya ile !ntis;ıb etmek isti;·cnlcr ıcin ı5 o~"s-
6 j I""\ 1 \~\ Yunus ~adi, bugünkü maka- sulh müzakeresine girmeğe ha- tos 1940 perş~mbe ('iınıı cvimt7 r"' 

- lesinde, Japonyadaki kauıııc l .1 muhtelıi d.rece!i motorculuk kuı Jor1 

7 -,-,,,,,.,, 1 \ zır oldug-unu söylemekt_e, ngı -
buhranını c., almaktadır. Mu - oçılacaktıı· 8 1 \ 1 terenin bu mahiyctct bir sulha 
lıarri, Prens Konoyc'un yeni im-, hazır olduğunu, Hitlerin, anla-

tkm.::ıl kurs1 ı-lıına dc\;ın cdrcct·ıe• 

rin 27 temmuz ve n'lıolortulUl:. kıır~"" 
larına iştir;;:ık cd('ccklrrin l(l a=-:ı.:; "" 
tosa k;ıd~r üçer ve~il< ::-ı. fıılt ;-r:ıfı ne 
Ev bi.irosuna mür:ıc:ıatl;.u·ı JİC~ l'11l'" 

9 1 1 j blnc~i te~,l:ilini ınlilc~kib neş -• - mauıazlıktan gelerek işi tüfek 
rctlEm "devletin harici siyase-: ve tanka mı havale edeceğini 
tile orJuııun noktai nazarı ara- i sorduktan sonra da: "Cihan ef

' -

SOLDA."J SAGA: 
Gt:ru~~"l tıksi - Şitl<lclll su 
cf·rc:yanı. 

3 - L:.mtıa v<.·ya oı..:<.ıktan olan 
klr - Kara. - Su. 

4 - AI p:-ı veya buğd.:ıyın ~apı. 
6 - Büyü\·, 
C - BaY.ı .• 

7 - I:lır ıakam - Kı:i'.tn y~{::ar -
~:1rt edatı. 

f.,.nç yü2üclilcrimlı,t...,n Fmid, I'.i>~ &WıeMlo, l'llbAl" 
~·i.rJıecc.lırtı veya tr~ınv;:ıyın 

yc•lU - Yanar dag:l.ır<lan fış

tırnn frimiş madcnl<:r. 21 '!emmuı t=r gunii R'i -ı miz güu:I bır stil ile kUrek çek-ı nıu~tur. 
yukd<'r<' ı e Yem Mahal!,• arosın- mderı k:ı.zaıımalarına <la iımil oi, rız. 
da yar an b nrı hirek tl':,vik \ 
musabaksı hav u. n rüı.garlı. <lr
nizın çlrı ıntıh c"'n.:ı,ırıa r 
hakem1enm lıl,"lı ı<l 

Ken<Licrinı tebrik ede-
9- Kt ,at - idari U:ıksimatta ,·i-

J:.1yehn .. uç·.ıgu. 
l:"UKAI:IDAN AŞAGIYA: 

de ınun 'l dar k «'1\. ıı -1 
mıştır. 1 

Bu yar• l.ı a ı~tır~k ('den e-
kılılP-rınıızc g ... d·:mck f;ıy- . 
das ı (,lılll) .... , 11 ır { 

(ı ıH-: Ge< n srnC'nın ş;.ııupı- ı 

YL·n ol n .A } ın G:ılöLuı.-ı •

1

1 
raya n mc Vh. buyult brr kUV· 

vet kaybet ıı;- 2. nncrlilcrı bıı ta
kmıın Dursunun fevkalade "nr,r
Jık \'(' gtizel tL ılc en ;;z kaylıc
dılen kadar kıy. cllı bir kürd<~ı 
az:;•ırl•i:J l!'C unn" ~ıkmı"tır 

Gilr.c takımında, J(tnan. Ri?.,..1, 

Abdurrahm~n. Celil gibı gt'ıı«.,: ıs 

tıdaılla varken l:ıu ı;cıı,· ık ka .! 
za.ı1m:ı r: ının kı..ndı taJ";ıi'l:ırı-

na Jogru c ılılı;.... ı Zi. cnnıd:ıyız. 

Galata~ara): Bu yarı::la ı da 
lıır nz ~ n" ı~ vl:ın Galatasaı ay 
kurek ckıbı hen Uz Cimeş katlar il 

kıvama gcımc. ı nlmakla be -
rabC'r, Tcrgurl Alı [, bi ıftihar e
dilecek k.J kc ere ı ıaliktiı- Ga
lat" • l'LO Gunc" ıç'n rıı tclı -
lıkdı \C hı ıt~ .ı cdilmiyc~.d< 
lıır tahı. o'· • ..ı ıı.ulukkal<lır. \ 
Her ;.kı kul o oc hc1 zt'IJJ1an ıc.;..ın 

tıa a yı:.ır efrrck dem~ 11 -

tara xr..;Jikt r! ı. 
ı;,,y1 ıız: Gc n Sf;ncnın ıkinu

SJ, CVVC'lki rc:r. D n (..;€ b1rınCİSİ O~ 

lan ve dcnız k ubı.i olarak tam- j 
nan Reykc~ bu sene maale~d. 
cskısı k:ıd. ı ı~ i v:ı.zcy< tte de • 
ğildir. 

Ça.lışmalı, hem !' :t çolt "a hş -
mnk şartıylc ~ k. r,d:ıkı iki ku
lübk boy ek k imkiımııı 
bu1a.c kltc rı kanL.ı İ· <Jcıv jz. 

Yüzme müsaba ası 
1 - Ed bl escı ınucllıf ve müb· 

du - Şiddetli fırtın~ı. 

2 - Em'nek - Baı.ı jıayvanların 

Kadıköyünde cumartesi gunu herkese 
açık bir yüzme müsabakası yapılıyor 

ayn&'lna çakıhr. 
3 - Nellı - MUntcho - Ycnıek 

rno J ri.hd;;ın <'ıl"lri ha:ln·. 

I<adıköy Halı.c,i JO Ağustos! 
rumnrt~J ı;ünii üğh. den sonı a 
;apılmak üzere hPrkCRe açık bır 
yjjzme mü,;;ıbak.ısı tutib etmi4.
tır. :Müsabaka Moda ıle Kalamış 
arasında gid;p g~lme ~!dinde o
lacak vp kazananlara hediye ve 
mad:ılya vcrılccchtır. 

Mü<:abak:'lnın gıizPJ olma~a i-

ı in h"r tülriı t~rt•b:ıt alınmakta-' 
{hr ~femJc-l:ctin f'n t:ınınm;;ş ve 1 

kıynıetlı yüıiküle.nni yetiştir • ı 
mi~ nlnn Knuıkoyi:ncln bir yüz -
me fanliyrli git·"rrnıck ve bu
nu tl'l;kil.'ılh bir şek itle yapmak 
~okUınberi arzu edilmekte idi. 
PPıaı Kadıköy Halkcvinin ku -
lıibleıdrn0 claha C\'vd davrana -
rak yapın:ısı tak dire nu nu n 
rak yaııııınr.ı şııyını takdir ve 
tcbrilıtir Bu y<,;.mc yr.rışından j 
sn· TJ birer J::ıfl3 :ıra ile 
ray-pi ve fl!l.ndoı l ) :-ı..r1ıo;~arı 
~-apıl.ıuktır. Bunlann <l:ı kaza -
n:ınJ.ırına bayr;ık \'e dıgcr hrdi· 
yrlcr verılr.. .. ktır. 

Al.at\lrk41 ve al.oııfranga 

mi.ıkt:mmc: 

YEMEK, TATLI 
Pa$talar kitabı 

Y&2&11: Fahriye NEDDI 

4 - nı ır.s:-.ı.n uzvu. 
Ytlzmc yar1şlnrına Y.;tırak et- c, _ Ar b uytnrll.ar tılrı ve bir 

mck istiyenler her gün Kadıköy c• k 1< n ı 
Halkcvinc lıizz:ıt veya mektubla c •• - T k / , 
müracaat ederek ka)ıd oluna-j 7 - /\.: ktw cmnı.azır - Bi.r 
bileceklerdir kış cyvası - n;,- nııl;ı. 

8 - Çek şt.mnek - Çalı; 
AJ\'KARADA \'APILACAH J 9 - Aıcnıleştirmek - Birsi hak-

TtlRKİYI, YCZ. E, ATLAMA 

1 

kmda oir iddia•la bulunorak 
BIRiNCII,IKLl·:ıU moh cmryc nıüı·,,. .ıat etmek. 

Cıınıartcsi ve pazar gl.nü An- ı ı 
~rnrada yapılacak olnn TürkiyeRad ıo Programı 
ywıruc ve atlama b rıncııı~ı~rıne _ 
·~titak edecek olan i 0 tanbul ta- '--•2:G~ı~/-7/~1·9~1 .. 0•P-E•R•Ş•'E!••MB-,.E·,,
rımı bugün Anknraya har ekct 1 
edeccktır. lstıın'ıu! takımı, Fah
ri, !brnhinı, Kemal, İsmail. Yu
rnf, Mahmud, Vedaı], Fuaddan 
mürekkeptir. Knfılcyi mı spor-' 
!arı ajanı Şazi Tezcan götürüp 
!;Ctircc~kt ir 
ı\SKJ<:J.~I ll!lo:Ii.TEBLERJ.S AT -

7 30 f'r .,.ram vt: 11ıttı 1ckct saat 
ııyo 1 

115 11.1~ : ll.ırii urkr~tra cscı-lt:ri 

f. rıo A hab<.rleri. 
J, , Fv k ... clı ı YcınrK li~.te· i 
R 20/" ~O Mıu. · • }..InrınH)ôl orkrs

tr" ırı l 
12 ~O r r !:TJ111 ve nı(•mlcket saat 

ayo 
12.35 M JZlk IATİZ'l R~ Yl!Al\H 

Pa:.:ır gı.:nü Fcncrbalıçe .sta-ı* , C 1~. VecıiH.. }ahııe ı.·crsan, 
R•f k F n. 

.lında askcı·i nıckteb1• rin ülle- 12 • A. ı .. s hab(_·f'lcr 

tizm şn.mpiyoo:ı.sı ;, ptlac.-ı.ğ"ı ba- 13 05 lJ.ı. progrunıının riı,vaını -
t:er alınmıştu·. \f<'kt«blcr prnvaı Ok y l\ıuzeyycn 5cnar. 

ve idmanlarını ~yııi s ıha<la yap· . ıs ~0/14.00 Miızik: Karı~ık prog
m:ıktadırlar Pazar gUnü sabüh r." (Fi.) 

İs l8 fıO f'J ugran1 11c nıcml<:'kct saat 
Jnyin tanbııl atletizm birinci . •Y" . 

iiğJ seçmclerinın <le yapılmat>ı lHJ ;.ı '\lıııık: Su1hvnnın operetlerin 
mevzuu bah~olmal:ladır. Bu seç- den (P .. ) 

melerin ba•k:ı bir güne tebıri ih 18 ~o .~u 'k Rıodyo orkestrası (lb-
rrılıim öıı;Ur ıdarcsinde) 

tımali de mevcudrlur. 1 n. ı o 1\fu k: s,,1 ""rlcı-ı ve oyun 
h.:ıvtJarı. Tirı f"ve l<uım ol:>n bu kltab, 

bırH• yakin yemek. tatlı, pastalar 
p IHt'Sını kolay '"Urette tarif 1

Tiyatro: Ç ı. n a• R ~' n Knm, Vecihe, Cev
det Ku 

:lcr. 

Fiatı: 1(1(), t.ildlıai 125 kurue. 

Satı, Veri: 

ht:uıbtıl İnkıl;\b kitabevi 

' RAŞİD ı:tzA Tl\'Al'ROSU 
25 Temmuz porşembe günü ak

şamı Kadıköy Süreyya 
bahçesinue 

l9.2::i 1\1.~ .... ık Şaı·kılar (Okuyan: 
Rad le ht n) 

19.4 Meml lt<t r ... ·ıat n,r .. uı \'l' ajans 
h;;ıbcrlc_l ı 

FeLl'roohçc D rr ırtpc r Ye f' •• 
nadolu kulubler .r. J ge< en ~ene • 
!ere nı -belen got;tcrwkleri yeni 

' faal l~~~~~~~~~~~~~~~==::::::-~·Onl~~a~r~F~;nı~ı~i5~M!u~ra~.~dı~0&~:::: ve vcrım.. ıyet <'eniz srnrla-
1 

. ----- __ 

lan ıçin muhakkak '" bir kazanç K b ki 1 
20.00 M~:.ık Fasıl heyeti. 
20.20 Kun~ma. 
20.45 Muzık: 'Dinleyici Uııcklcıi. 
21.15 Konuşma (Sıhhut saati). 

br. Henüz dif r üç hı!üble yan- ı•ta mera 1 arına 
ı;;acak kadar :rt.ır hirekçileri ol -

mıy:ın faket buyuk bir moral ile M .. d- · ı f k ı Ad 1 
çalışan bu ~ ukl. r ıkıısi ıcın uza ye e 1 8 ev a a e sa iŞ 1 
§imdıdE;n lnzc buyuh SEylcr \'a· ş, yhııhnuhar.-ırıo n·ıcrbuın AhmecIMit:ıt Efcndınin kutuph;ıne~ındc ınev-
dcLrııtktedir1cr. 14.,c ıt.rb:ıhcc ba 4 'rud c,Jan t.ıuh.ln kıymetli eser1cı· 26 Temmuz 1940 tru-ihıne "-..I!LldıI cuma 

2 · 20 Konuşma (Radyo gazetesi) 
21.45 Muz.ık· Radyo oı-kr··tracı (Şe!: 

H. Ferid Aln~ı.) 
22.JO "derrlt!krt a;a<lt a)'Jrı, Ajans 

h::ıt>erl<'rı, Zırnat, Esh<.ım - '1\ıhviJUt, 

Kanolıyo - NukLt Borsıısı (Fiyat.) 
22.45 'lıız : Qızb;vıd (Pi.) 

yaııl.ınnın et ılh 
bır k:ıç nc<lrnt 

dort tekle) , 
i bll1:.(~Jiğj -

t nu f;:lat ondan itıbaı en milzayf'de ıle T n gazetesı sırosuı.da 94 numaralı 23.25/ 23.30 Yarı11kı 
dı.ı kand.ı satıla~dktır ktıpanı 

program ve 

sında tam bir uyrrunluk temin karıumumiyesi Hitlerin merakla ·-·"~0 ... '·-n•m-----------.-. 
olunmuştur.,, şeklindeki tebliğin cevabını bcl<liyor • ., demektedir. knJesinde, İngı 1 ~cr !~ rc:::?"Ci ve 

gayri resmi ahız!nr' !Iitlcrill 
cumaı tesi günl<ti nuı..I{ ı."la ceva
bını vermi") olduğunu son sV
zü de iki gün evvel Lor<l Hali· 
faksın söylc<lii;ıni ve 1940 Jıar· 
bini bir elılis:ı.lib harbine ben • 
zettiğini söylcnıclılc, Amrıikn• 
nın Hitlerizmc karı;ı bir Ame
rikan birliği lıurm;ı,k \•e mü•J.ı· 

faa kuvvetıeri".!i arttırmak m~~ 
buriyetiDde olduğunu Jx-yan et· 
mekte, Aıneril<a demokrat par· 
tisinin verdiği k:ırarları 6 mad· 
de halindı> tellı isten w Ail'cri· 
kanın Avrupa harbine kan~ • 
mak niyetinrıe olmadıı•ı ıniita· 

lc:ısını scrdcltıl<f.cn sonra da: 

son Japon buhranının nasıl 

bittit:iııi \e zuhuru scbeblerini: Tasviri Etkar 
gösterdiğini söylemekte, ~ark-i---------
ta kayna~an, Asya buhrnııının YENİ BlR DEVr.t; BAŞLAN -
iç yüzünü, bütün Asyaya hfı.kim ~ GIÇ OLAN Gt)N 
olmak istiyen ve bundan sonra 
önünde Avrupamn bile mana 
ifade edemiycceği Japonyanın, 

Kayser Vilhclmin vaktilc i~aret; 
ettiği sarı tehlikenin hfı.ldmiyet 1 

emellerinin teşkil ettiği, bunun 1 
ilk safhası olan Çin hi'ıkimiyeti, 
veya işbirliği mefkf.ıre~ine ise, 'ı 
Çinin, bütün yardım menıb:ı.la
rının kesilip kurutulması i~in 

sarfedilen gayretlere rağmen 

mukavemet elliği mütalcasını 

izhardan sonra da makalesini 
şöyle bitirmektedir: 

Ebüzziya zade V eli<l, bu ma
kalesinde, Lo:mn muahedesini 
mevzuu bahsederek bu muahe· 
denin yalnız Türk vatanının ta· 
rihinde değil, Avrupa tarihinde 
de yeni bir devrin b~langıcı ad
detmekte mübalağa e<lilmiycce
ğini söylemekte, Lozan 'zaferi
ni, birçok milletlerin biribirln · • 
den ayrı menfaatlerinin çarpı~
tığı konferansta, İsmet İnönü 
tarafından, nasıl güçlüklerle ka
zanıldı{;ını etraflıca anlattıktan 

sonra milli mücadele ve Lozan 
zaferlerini kastederek biri as
keri diğeri siyasi iki zafı'Xlc 

başlamış olan r / "'''i ılevn nı 
ben ve fikren kalkınmayı temin 
edecek üçüncü bir devrin takib 
etmesinin zaruri olduğunu ve 
şimdi bu devirde bulunduğumu
zu mevzuu bahsedip ~öyle de -
melıtedir: 

"O halde Hıriatiyan mc<lı'ni· 
yelini kurtarmr.k vaııfc~i' rnıiıı· 
ba.sır3-ll ve tek başın2. lngiltc ' 
rr.nin omuo.larına yüklenmiştır. 

Geı..,k Ç'.ö>'çiliıı, gcrcl< I-Tqr ·i;·c 
Na2ırının nutuldrın, İııgi't('re • 
nin manen Çuk yük~clclır.ı i, 
maddeten pe çok ha?ırl:ınılıı'rt..,ı 

göstermektedir. lnr,ıl Pr~, gele· 
cek taarruzu emnıyr•tle ve hu· 
2urla beklemekteı]ir,, ckmelıto
dir. 

"Avrupanınldne muvazi As -
ya buhranında göze görünr<iycn 
ve belki bütün hayallcrile bir -
likte Japonyanın istikbalini teh 
dıd eden böyle bir s~_fha 

drrha var l;i ~imdiye 
0

krr -
dar ona luyik oldu{;'1l dik
kat atfolunmu~ değildir . 
Fakat, hayrc>t olunacak mul:a
vemetile kendi varlıftınilan bü· 
tün ılünyaya mütemadi haber
ler vermekte berdevamdır.,. 

''Bu nurlu ve feyizli neticeyi 
de, ismet ve fazileti kcn<lisinell!iııflt:S~:"11~~~~~=t~~~ 

VenY Sabah 
WZAN SULHU 

Hüseyin Cahid Yalçın, bu
günkü makalesinde, Lozan zafc. 
rinin yıldönlimUııil mevzuu balı-

gaye edinmiş olan muhterem İs• 
met İBönü'nün, idrakli, basiret
li ve durendiş rehberliği ve ir
şadı sayesinde elde edeceğimiz • 
şübhesizdir.,, 

Tan ---
scderek, Lozan sulhünü bu vata- İNGİLTERE SON SÖZUNtl' 
na kazandıran büyült kumandan 
ve diplomatın bugün Milli Şefi- SÖYLE.' iŞTİR 
miz olduğ-unu: bize bugünkü 8uı M. Zekeriya Sertel, bu ma-

hü ~c ka_za~dırdığını, yarınk_i' ASKERLİK İŞLERİ : 
sulhu temıtı ıçın de yuksck deha Fatih A•kerlik dairesinden: 

Abona şartları 
Türkiye için: 

Bir aylık •. 
Üç aylık ... 
Altı aylık 

Senelik , 

fiil kuı-~~ 

... 250 ,, 
4.75 
()00 " 

" 
Yabancı memlekelleı için: 

Allı aylık 850 kuııı1 
Bir senelik 1600 ,. 

ve kabiliyeti ile gece ve gün- ı - Asoğıdo odlorı Yozılı zatların ya bizzat \•eyahud nıcktubl" Şchz.>' 
düz çalıştığını beyan etmekte, dcboşında Mahmudiye sokaılmda Fatih oskcrıik daircı;ine mürocool 

bugün ufukta beliren tehdid etmeleri. 
kar~ısında istinadguhımızın mil-

2 - Bizzat mürac<l::ıt edenlerin 2575 sayılı .,Tiu:ını.clc ıt,·ın ırıUrac:l.<lt 
ettiklcrinj bildirmeleri nıcktupla ınüraca;ıt cdenleıin de gene ayni numn-

letimizin fıtri kabiliyet ve kah- r::ıyı mektuplarında yaımaları ve h::ınr;i tı.sketLk ~ulı Jnrlc ı . .:ıyıtlı ol"' 
ramanhğı ile Milli Ş~fimizin duklarının ı1'~mctt:!'ıh ::ıdrc!ıilc bir ... lik-te bildirmclt.:ı·i ri{a <.ıhınur. 
kıymetli tecıübcsi, geniş k~bili- Okul No. &ı Adı Me~t~bdcn çıı·tıüı ..:am.Jnki adreıl 

yeti ve yüksek dchiisı olduğunu 346 tbrahim oı:;lu l\'Iehmcd Heceb Eını ·lSilıarı ca:nii Gt.:dıkı:.-.sn Nv. 10 
belirtmekte ve demektedir ki: Seydikoy 328 

"Türk milleti ile :Milli Şefi 
arasındaki vahdet ve tesanü<l, 
mütekabil hürmet ve muhab
bet, hiçbir zaman bu zamanl-:i 1 

lıadar ı;ıkı, samimi ve •sıcalı ol
mamı~tır. Lozan ~ulhünün ha
tırası kalblenkki itimadı, ~evi: 

ve heyecanı tazeledi ve bütün 
bütlin arttırdı.,, 

161 Sül~yınan oilu r.1ustata Re- Kuzg1.:1ncul< tskelc cadde ~. 

Va kıl 
İNGİLTLHE SULU TEKLİFİ
Nİ IUffiDET~ıtş DEGİLDiR. 

§.'.ld l{ıbrı:,; 19l3 
237 Şerif oglu ~fchmcd Mümt.lZ 

ödemiş 1320 
268 Abdüllatir oı;ıu Ahmed Suat 

Erk 1320 
42 Hayri oğlu llikmct Sonaı 1s

t:-ınbul 1320 
194 önıcr cğJu Ali K!o7-ım Alyon 

1323 
Hü:;;C'yin {Je;lu Galib Ongti.n 
Muğln 1331 

521 Tioyrcddin o•ltı l<:lmr::ın ts -
tanbul 133;3 

520 
556 

Fatih Kıı.tnş1 Dol;:,b $1Jk k ?;o, 6/3 

Fatih Çorşnmba Kocodcde Canı! 
sokok No. G 

Aksaray Çakır:..g':ı m;ılı;..llı.:: i J\ ... nll 
bey 1\.. h. N'o. 14 

P~ndi!< 

Kadu~.9Y l\oruhtirclar R·~ .. r.:ıo;a :lr<.ıJ 

Kcıno.~ Dcy apar .m.ıııı. 
Ak.::aroy Tütüncü sol<:..k No. l 

Fa•.r ttfaıyc cad<l<'!.ı ... u. ~1 

Rehz.ıdcba'.;ı \ uccı.;cş;-:ıc ""cı-..~ "• 
T; rkte ve Fr:ın.·ıu:ı bllumum tarth,ede ıyilt, JCıgut, eski ve )eni Ttirk ========:;::=========== 

t~r !:ııne aıd eserler, m.Jte:.dü;d an~.i'..Jopcel·ler .. ZAYt Bu sernam~yle yazdığı maka- 55'8 

1.f. Ccr:ıah.:dJ.in oJ;{. Eı,vcr 133·1 
Mahınud oglu Nevzat Şinuıy 
1329 
JI:ı~n T<.ıh.1ln oglu ?~Ju:: taf:ı 

Zati Gem lii;. 32!\ 
ı !. lla1k<'vi T~J<·bc YunJu. 

tmuyaz sabıbı v bı ••• ·• _, ıı-rırı: 

Jlirdp Ali h \ 1(1 KA 

- - -· · - J- Caket.ım;n cebinde bulunan lede, Asını Us, Lord Halifak-
ELİ ÇABUK SÜNNETÇ nufu< v askerlik tezkeremi za- sın nutkundan b'1hseJen Al an 

Umum nc•n~~tı ıd; re eden KARiNE: Beyoğlu İngiliz sefarethane.ı<ı kal'f'J •. ) 'Ilh 11 yi cttığimr;en yenisini ~ıkara,·,. gazot Ierhıin, btınt!, Hitlcri:ı 
561 

414 

J.1ethl oğlu ~lu<.ınmcr Gr•lilJo
lu 133-. 
Cevdet ı ";u Siprıhi Z<.:kdi. Yazı ı• C'1 mut: •u. Güneş apartmanı ğımilun eskisinin Jıüknıü olmadı- tulh teklifine red cevabı çckPn-

-:rr • Kor(·;-, 1012 

tJ. Ü.4 D 

No. 10 
Yuı~"ıPk l\ılu<:ıllırı 

("'ııı·.tl ıı l<kı .~r-ı.ı·~" ENJEKSİYON SANTRALI g·ım ılan sütununa n~-nr-i say - de telakki edip artılı haıbin <le-
"· .. , __ 

1
n 246 Bekjr o· lu l\tiuh ın ı~t.ınbul 

Ç ~ A. C•m•I vr H•. d c noyıor J;V; 1-':rt'llhiy. Telefon G:.l .. 73 g•larımla uılerim. vamından miltevellid nıesuliyct- 13ı4 
Matboaa•nda o••••m••'"· Ç.:ı uklanl'IJ Hıinnel dtırmek istiycn1erın kartlarını <ılmak ilı.cre Şirketı H1yriye 66 numaralı lerin İngilizlere aid olduğunu 724 A~"ıocl oı;lu Said D;.i•de,iıcn 

Bt..'YJ.z1d tr~ırovay cJ.dd , 1'Io. 23 

yen 1 ·' lütfen bir hafta evvel müracaatları hıllı~;sa rica olunur. vapur kontrolu Mehmecl Yağcı yazdıklarını, lıalbuJ,i, İ.'lgiliz 1121; 

~ ~İlııılilııııim...iam:im&iiiıııliiıılm.ıcımalllı'mlıam:aummmim..mııı=ııııs:aı::=-111:11mmımmcı!ııc:ı~==ı::z:;~;c~:::::===ı:r.::~ımz:ı:;ı:ım:::ııı:m:ıımım~~~=~~llW.G=:a~meJ~~-
ı •ı Mcrrlı~enkı·ı ko Hak, çıkarken gözyaşlarımı tutamı- çekinmeden söyle! .. Belhi bir teselli veya yanlırn cliındell 
'f ~yordum. Ak ""ill golgelerı dolmuş olnn odama girdim: gelir .. 

~ yatağıma kapam .. ::-ı ve g0nlümün hiıtıin yei•i, bütün aCJ- - Peki! ... Fakat ayak üstıi anlatamam .. B,,. yere otu• 
,:ı sı ve buttin ısyru;,ylc ağladım, ağladım... ralım .. 

_ 2 _ Geri döıı<lük \'e bir muh:ıllebkiye girdi!<. M:u-,akr tenh3 

~" 
rf k' ~ .,, 

~ 
il gf., ti 
:mı. \, 

O g enın &abalı 'lda erkenden 1stanbula inmıştim. Ba
bam<n <:< ıı:;; b ~ ikı ahbabı vardı ki, bunlar beni cvlad 
gibı scvd..kler.ncJen, belki bır tavsıye<le,yahud ılah:ı ılcri 

bir ıyıl·kte b il~ bılirleı·di. 

H:ıJtı, k ~8.!" lmlF m '-·Bu zıyaretlcı·urn kn.zanom, bir ıki 
bo vaad \'P k "U tu;elliden ibaret kaldı. 

Adımların' gerı gıdereK ağır ağır dönüyor, meyusiye -
timden gözlerım tHiğ<ılu köprü)~ yakla.•ıyordum. 

·oıuma bıri ddtunılu. Ba ımı ~e,;rince, uzun boylu, be
yaz kosturnhı, geııç ve cok yakışıklı bir adamın gülerek yü 
zümc baktığırJ ı;ordiım. 

Bu yuz• v~ bu .,ozleri tanıyacaktım. Muhayy.lemı yok
lariıağa vakıt ka!P.ıaclan o iki kolumu birden tuttu: 

- N~Jacl' ""' i nasıl olur da tanıınazsın ., Eski arkada
ııını nasıl hatırı.ım:ızsın ?, diye uaftr ı , 

Birilcn e le ıne 'arııüım: 
- Tanıdı~ Namık? .• Tanıdım ... Fakat çok J"~·,•mışsın. 

R<ı ne ı ı Fu nP güzelhk eanım! •• 

-7-
Muntazam beyaz dışlcrinı güf.:tert'rek gii.n:.ycr SC\'illÇ 

ve neşeden yerinde duramıyordu. 
- V allalıi ben de önce seni tanımadım .. Sen ctc çult de

t;şmişsin .. Amma bir tuhaf olmuşsun.. Biraz boz-.ılınıış, 
zayıflamış gibisin!. 

Koluma girdi. Kal~balık arasında hem ilerliyGr hem ko 
nuşuyorıfok: 

' - Bu kadar sMdcn soııra! Negüzel t ~<uf'. <lıyor -
du. Birbiı-imizılen ayı·ıldığır-ız zaman hemen hemen ço 
culıtuk .. Öyle dcgil nıı ? .. 

- Öyle ya! ... 
- ]ı) ne yapıy"' ~un balmlm ''. Ne iş tutt • 
- Uz.un hikuyc?. Evvela sen anlat!. 
- Ben dıirt senedir Ame~ilıada tahsilde ıdım .. Mırnar 

yetir-tim çok şliküı: s kiz aydır da memleketiınc!eyun. 

htımbu a mı yerlqt in? 
- Hı~yır, Ankaraya 1 İj ı bir mevl:i ve maaş sahibi

yim ... 
Tebrik ederim .. Paı-lak istıhbalin i<;ın de muvaffakı -

yetlcr dilerim ... 
- 'rı.:!'~kkürlcı-.. E haydi ~en a:ılat bakalım? .. 
Slikl:t cLtiğiıni gürünce dikk'\lle yüzüme baktı. Gözle

rimclc11:i c1emi fark ctıai 1 ülm .... lı ki: 
- M tcc~sir görıini'yorsuıı • Aniıya~ yorsun Nejad 
ııccı, • 

korkarak ba0ımı çe\'irdim 

idi. Bir köşeye oturduk 
Garib bır asabiyet içinde ıdjm. Ellerim ü~iıyor, dudak· 

larım tılriyor, haşım yanıyordu. Namığa bu bahsi açnıal<• 
derdlerımi ve <:ares,zliğimi anlatmak, bana b,r zül göriİ· 
niiyordu. Aramızda bir sessizlik oldu. 
&ııi dikkaulç ve biraz da hayretle siızlıycr, ~übhcsiı 
başlamamı bekliyordu. 

Nihayct"tl-ıyanama<lı. Samı mi biı' en<lışe ile uedi ki: 
- !Jakılıatcnseni çok bozulmuş gördiim Nejad!. Bu 1<a· 

dar e .ıcr ileğildin .. Galiba yanmışsın!. Yüzia;ıe yer et· 
ıni. b:r derin hüzUn ve keder var ... f!a::ıta mı 11.lin? 

S[ıucrc · 
-- l-Iayı. . dcdı ' 
O dcv.ım etti: (~ô ...... trL . .1n ya.~~r ma lncl n 

ve uzal-I:ır" to.Kaı nk 
- wzüntükriıııh c ı tl\) 

- Seni «ok Sc\·crdim!. Scnuc bir deha varı:Jı .. füescye 
llı.mcsinc!c:1 kc..rkarım, ele - J bcnz, n1'"ycn bir çocuktun .. Aır.. ı 11 uka1..1.:ı.r llll:)-1.ıs tlh:JC1.'C" 

1 
gini lıi<; lahnıi:ı etmemiştim .. Söyle bana N•_jud; üzüııtUll dinı 

E\·n yabanc:n mıyım?. Nen \"ars'l. net.lir? .. 

• 

• 


