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İngilizler Amerıkaya ~ ıuuu 

tayyare sipariş ettiler 
WNDRA, 'l:l (A.A.) ·- İngiliz müba.yaa komıs

JOnımım eimdiye kadar Amerikaya 11.0~ tayyal'O 
sipariş ettiği ve bunlardan 2800 furü teslim aldığı 
bildlrilmeı.tedlr. 

edecekJ rdi şı bu 1!11retle Almanyaya ev 
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Bu bu$11&ta gelecek hafta iptidasında daha ._ 
yade ma?iınıat verilecektir. 

Fiyat.ı her yerde 3 kurut umartesi 27 Temmuz 1940 

idared Başv-~rk-i-li-~- ı ~ 
f Y_da_h b,__ir_adım İst 111 . 

r 
Milli 

' Sefimiz 
h 1 ~ Florya den.iz jcöşkündo is-

Berlin ve 
Balkanlar 

Bir günde 
29Alman 

T .--:- ~h. tayyaresi 
aymıs ın mu ım d .. .. ""ld .. ·. . uşuru a 

bır makalesı --.-o---

Salzburg 
·mülakatı 
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Hitler Romen n 
zrrlarJa görüştü 

!azan:N.A. KüçOka 

. Bizim. Türkiye idare tarihin: 
bır hususiyeti vardır "em! k 
tin b' · "' e e-

- :rı:ok köşelerinde kendisi-
nı gösteren uınran harek ti -
bu hus . e en 

. usıyetin ifade.sidir Biı-
'fi!Ayet iyi bir valiye m~Uıar 
oldu ınu, o meınıekette . 
Japıbr. Valilik vasıf kçok. ı.ş 
)'etleri! k ve abılı-

Doktor Refik Sayd 1.1 b 
lstanbula geldi ve k rş 

U ı tirahat etmekte olan M' " 
• Şef İsmet İnönü dün akşam 

d 
üzeri Florya deniz köşkünden j aynlmışlar ve civarda bir ge-
zinti yapmışlardır. Milli Şef 

Başvekil doğruca Florya köşküne gidere:, 
Milli Şef tarafından ka ul edi i 

köşke geç vakit avdet etmiş
lerdir. 

Bu sabah tınnet İnönü An- · 

Bu miktar şimdiye 
Sovyet Rusya ile Bul- kadar ahnan netice 
garistan arasında dost lere göre bir rekor 
ıuğun artmakta oldu- teşkil etmektedir 
ğ ..ı bugün bir vakıadır Londra, 26 (A.A.) - Resmen 

• -0-- -0--

Bulgar nazırları d 
dün sabah merasim 

le Sofyadan ha
reket ettiler 

Berchstesgaden, 26 (A.A.) 
D. N. B. bildiriyor: 

e afi derecede müceh
hez olmıyan en .. . ---- karadan gelmiş bulunan Ba§· 

vekil doktor Refik Saydamı 
B:ışvekil trenden iner inmez ! kabul etmişlerdir. 

bir za . " ' er1ısı noksan 
t vılayet başına get· ... Başvekilimiz doktor Refik 

ııe her ırııır-
hal .:Y olduğu gibi kalır. Bu Saydam dün sabahki Ankara 
nü; 1 e mekanizmasının he- ekspresine ooğlruıan hususi bir 

otomatik bir halde b 1 vagonla saat 8.45 de Ankaradan 
llladıgı' if u un-

nı ade etmekle b~raber §ehrimize gelmiştir. B:ışvekili-
:.ı.emı~ette idare rejimi ne ka~ miz Haydarpaşa gannda Vali 
Ve Yiiksek olllrSa olsun vazife ve Belediye Reisi doktor Lutfi I 
tesıı ınak~n mahiyeti bu müs- Kırdar, Vali muavini Hüdai Ka. 
Bi""~kvazıyeti ihdas etmektedir. rataban, Riyaseticumhur kutibi 

-,,., lannın kanaatlerine rağ- umumisi, İstznbul kumandanı 
men gerek vilayetler umum" . ve emniyet müclürü Muzaffer 

kendisini kar~ılıunağa gelenle - -----11 
:~~:~~~~;~arak iltifatta bu - Aland adatarı hak-

R-ışvekil doktor Refik say - k d ·sovyetlerle 
dam yanlarında Vali ve Beledi- ! 1 n a 
ye Reısi doktor Lutfi Kırdar f"ınler anlat-tılar 
old.ığu halde motörle Haydar -ı '] 
pa•adan doğruca Florya deniz 
köııkümı gitmişler, ve Milli Şef 
lsnıet İnönü tarafından kabul 

-0---

Moskova, 2ô (A.A.) - D. N. 
B. bitdiriyor; 

dares· k ı ı-
1 an unu ve gerek d' • ~ tarafından karşılanmıştır. olunmuşlardır. 

lıanunlarla valilere b" .. ,_ ıge. ------===============------

lyi haber alan mahfillerden 
Finlfuıdiya ve Sovyetler hüku -
metleri arasında aktedilen son 
anlaşma haltkmda aşağıdaki taf 
silat öğrenilmiştir. 

ıaıı. U uyu_.._ sa -
ıye ıır verilmiş ve o 1 

geniş mık n ara 
kAnı Yasta çalışmak im-
hu . an b~ş~lwıınuştur. Cum-

b 
rıyet re1ır.ııuin zihniyet ve 

avası · · <l 
sek ı~ı.n e yetişmiş ve yük-

kabılıyetforle mu"cc· h lan b . . n ez o-
bu .~ va\ilenn ellı>rindeki 
.,_,_ıealahıyeti çok gil7.cl kull .n
UU{ arı gö illd" tilnk" r u. Velhasıl bu _ 
kat u ıne~at kullananın liya-

ve kudrctı"ne .. b" 
b • gorc •r tekıl 
•e ın:ıııa al akta d m dır; tıbkı mo-
crn h111 b ııilAbJarı .. . Ta 

Y·•re ile ı.ıı. Y-

Ticaret Vekilinin 
seyahati 

Köylünün elindeki stokları , bu 
yıl m"hsulü satnı alınıyor 

taı tanklar AIManfa.rL-ı 1-
Yanlann elinde n'1.Sıl d •- . Adana, 26 (Hususi) - Tica-

ııe Ve na3'1 ,_. . .' e~"ır- ret Vekili Nazmi 'lop.;uoğlu, ya 
- ~•rıncılcri bund•n 

ll2nmi Ü-tifa<le ediyor• d ~ nınrla Ziraat Vekfileti teşkilit -

Finlandiyanın Moskova sefiri 
B. Paasikivi ile hariciye komi • 
sen B. Molotof arasında son 
günlerde üç muhtelif mesele hak 
kında bir anlaşma imza edilmiş
tir. 

Aland adalannın gayri as • 
askeri bir halde kalmalan karar 
altına alınmıştır. Fin - Sovyet 
harbi esnasında inşasına başla -
nan istihkimlar yıkılacaklardır. 

Finlandiya Aland adalarının 
üçüncü bir devlete terkedilıni • 
yeceğini taahlıüd etmektedir. 

lllekaniznıacının d:ı. bu...ab:k~;~ !andırma umum müdürü ve Zi-
danZabuna benzerliği vardı" raat Bankası umum müdür mu-

t.en "t · • · av ini oldu°ğu halde dtin saat on r . c e<lcııberı ata sözü 1'a 

Çiftçi ve tüccanıı elinde bu
lunan stoklarla Çukurovanın bu 
yılki istihsalatı ağustosun on 
beşine kadar satın alınacaktır. 

B~ ~danalılan çok sevindir - İngiliz çocukları-
mıştir. 

Vekil, geç vakte kadar ted - nı Ameri~ada Rını alınış bir hakikat vnrr"r: yedide tayyare ile buraya gol -
•anunJar k ~· · mio,-tir. Vekil, buraya gelir gelne adar e~ki ve no'r 

::'·oluma olzu_o, iyi tatbik cil;I- mez Çukurova istihsalatı üze • 
. ~ı z.1:'Dan· bıınlar<l:ın d~~ rinda tedkikata başlamış, tüc -
IYı netire al• u_ car, çiftçi ve fabrikatörlerle u

kiklerine devam etmiştir. Yarın 

i>abah, Vekil 7.40 trenile, ted • muhafaza 
lıanunıarını -nır. ualbı:k\ bizim 

ız en yen· ·1ı•· 1 zun müddet görüıımüş, arzıtla-lar gö .. .. ' ı ı ,ıyaç-
A ZOntmde tutularak b"t'" nnı dinlemiş, istihsali arttır -

vrupaaa en il · u un mak husueunda ittihazı la1.1m • 
kanunJarrı Jıren say1!abilccek 

kiklerde bulunmak Uzere Mer-

sine hareket edecektir. Vekile, 
Mersin seyahatinde, bazı ttic -
car, çiftçi ve fabrikatörler de 1 

refakat edeceklerdir. niznı .an . Fakat meka- gelen tedbirleri not etmiştir. 
kudr:~n ı<:le~şinin de ayniı------===============-----

dia ed~:~~:ıı,~u ~aaıesef id- Bir kurşu inhisarı m3 ? 
ılar mekan· "· ız şımdiye ka-
masının ~:mı.anın sakat çalış- ------
eksikli"· ru. una nuruz etmeden Tarihi abideleri hırsızların elinden kurtar-

ın daımam 
mır m"t . cvzuatta arıya 
J u enıadıycn Yeni kan mak için bir kanun projesi dÜşÜnÜlÜyor 
nr Y>ıpmak cihetine d • un-

-o--
Washington, 27 (A.A.) - Bu 

günkü gazeteciler toplantısında 
Rooscvelt İngiliz çocuklarının 1 
tahliyesine yardım etmek için 
elinden gelenin §iddetle yapmak 
arzusunda bulunduğunu ve şa -
yed bu mülteci çocuklıı.r Ame
rikaya Amerikan gemileri ta -
rafından getirilecek olurlarsa 
tam bir emniyet içinde nakle -
dilıneleri için makfıl teminat ta
leb edebileceğini beyan etmiş -
tir. ınayüı ctt'k ogru te - Son ard •• 

ti k
. 1 • Mukayese ile •·bı't- zaman! a tarihı abide- bunları altışar ay hapse mah -r ı en 1 ~ 1 . k laı 1 WaRhington, 27 CA.A.) -

Ço.ı kanun . , erın urşun ına musa.llat o- küın etmiştir. 
menıJeketlerden b' · · \az eden !anların adedleri :ırtmıQtır. Be- Yurdun he\" tarafındaki tari- Reuter. 
~· u· ırısı de biziz ~ 1 Avrupalı ı;ocuklarm harb mın 
,.mı 1 Dahiliye meınurlan k · yazı<l camiinin hünkar mahfulini hi abıdelcrin üstleri kurşunla 
nunwı k a. - bka:n haricine Amerikan gc.,.,i-
·r·ıncı· a .~ olarak mecliste bı' _ işgal eden Şchidlikleri İmar ce- örtülüdür. Son zamanlarda kur 1 

ll'l ı !eri tara.'ın.dsn .n. akline aid ka-
k•~ .uza <cresi ikmal edı'len miyetinin kapısı üstündeki kur şun fiyatlan yükseldı_;i için lur 
~·un lk ııun proıe~ı h•ıı;un mcbus:m mec 

ı ~ . nazarda kısa birka~ §unlar aşınlmışlır. Daha evvel sızların faaliyetleri de artmış- ı 
nıa, de ıçınde, ~ok mu"tevazı bı'~r de Sadrazam Dn .. _•id .P~canın tür· o· d'" 1;~; h'lriciye enciimenince ta<ı -nıanza ~ ....... ..,. 1 tır.. gren ıgiınize göre tarihçi dlk e'.lilıniştir. l<a'lun rrojn~ine. 
.,___ ra arzetmekle beraber ı'- besinin üstünden aşınlmak üzre mebuslanmız Büyük Millet 
.......-., ha tı • 1 r.a"ıran bu rııak~a<lda kulhnı-
..,,.. .. Y~ ınızda ye;ııyeni bir . 4'70 kilo kurşun yere indirilmiş Meclisine kurşun satışının inhi-

h 
.. oruş getırınektedir Hilk" t fakat Türbedar Ali tarafından! sara alınması hakkında bir tak l~cak h~r gemi muhariblerdcn 
akıkatin üst" • ume . . bır temınatname alacakt:r. 

nı basını wıe tam parmağı- yakalanmıştır. tni. hırsız ikinci I rır vernııye hazırlanmışlardır. • • 

Dahili Ştır. Beyazıdln türbesinın üst~ çık ~~rşun, ~~rut, .tüt~ ve mlis - Hrııantın hiiküı 1;3 1 
ııun b ye ınemurlan kanunu- mağa da muvaffak olmuşlarsa kurat gıbı vesıka ıle ve muay-
bu tad~ ~addelerinde yapılan da türbedann uyanıklı!,fı sa-.ı - ye-. yerlerde satıl~c~ktır.. .. ... ~keri miidafaa 
liyetin·ı ~t .ııe, Vali olmak kabi- sinde yakalanmışlardır. Be- Kurşun yalnız abıdelerın ust C\"' • 1 • • 
meyda~ aız genç unsurlann yazidde İkinci Beyıızid'in lerini·ö·rtınek ve su _bo:ı'.su yap: t!ldbirıeri alıyoi 
sıl oluy.:. çıkaıınası imkanı ha- tarihi mektebinin kubbc.,ine a.- mak ıçm kullanıldıgı ıçm harcı v ' 

Valilik· te . ?1Jı duran bir zenciri çıkarmak filem oir meta da olmayışı in-! Buenos. ~r:-' 27 (.A.A.) -
tiyen bir ın:::= ve basiret is- ıçin iki leblebici üstüne çıka- hisar şeklinin kolayca tatbik D. N. B. bildırıyor: 
barem kadem ~ır. Bu itibarla rak kubbeyi delmek istemişler, 1 edilebileceği kanaatini kuvvet - Mebusan meclisinin gece ak-
kib etmek ve~~ silsilesini ta- bunlar da yakalanmışlar, fakat! lendirmektedir. dettiği hafi celseler harbiye, bah 
tabii lamndır. F:~çten. geçmek kubbelerin üstünde bir gram bi- R riye ve maliye nazırıannın ver -
hacmimizde içtim ~t hız kendi le kurşun kalmadığı görülmüş. oman limanlarile dikleri mufassal izahat dinlen -
da derin ve genişa i ~a~atınıız. tür. Sinanın escrr olan Şehzade, Akdeniz arasında dikten ve müdekkikane müzake-
mış bir milletiz. lçti~~:~a Yatıp- TdopZalkapıda Ahmed Paşa, Eyüb- Seyrü~afer b I reler cereyan ettikten donra hü· 
ını7Jn diğer safhalarında ol ya. - e Mahmud Paşa, Şehzade- .. "' a Ş ad I kumet tarafından csliha, mühim 
gibi id • h tıİn d ~ugu başında Nevşehirli İbrahim Pa- Bukreş 27 (A.A.) - Reuter; mat ves;air harb malzemesinin 

arı aya ız a da ınkı !la ve D d G la.tz r d ı h mübayaası için istenilen 64.0 ınil-labın büyük izleri vardır. Onun- "-tl . advu paşa medreselerinin be "a .. ımanınR an li?e anlen ~ • 
ltihniy t h ı 

1 
"" enn e de hiç kurşun kalma- r.ere gorc umen m any- yon besaetalık tahsisat kabul e • 

her e ve avasını ı:ncrn eketin ~ştır. Dün de Zindankapıda A- le şarki ve garbi Akdeniz liman- dilmiştir. 
Biye~ı~da a~scttır~cek şa~- hıçelebi caınünin üstünden Melı lan arasında seyrüsefere tekrar ırı.ikfımetin tevdi ettiği proje 
o h:ıldnn 1ı:1ş~ a .~alıler gelır. ~ed ve İhsan isminde iki sabı- başlanmak üzeredir. ayrıca bir milyar pozetayı geçen 
)'et ile:, ~a ı cnn yuks<;k kabili- alı !:OCuk kurşun çalarlarken Gemiler İngiliz İta)' lan harbi bir tahsisat daha teklif etmekte 

ucehhez genç ıdare un- yakalanmışlardır s itan hm d ·· d'"ğü" '"d tç ·· ef ı"di. Pro1"enin bu kısmı encümen-(S ulh b' · · u a e eur u mu e e seyrus er. 
onu 3 Uncu •~yladal 8 ırinci ceza bil.kimi Reşid !erine devam edeceklerdir. de müzakere edilmektedir. 

Londra, 26 (A.A.) _ Timcs bildirildiğine göre dün düşürül 
gazetesi, "Berlin ve Balkanlar,. müş olan diii;man tayyareltrinin 
başlığı altında Hitleı-'i Balkan - miktan yirmi dokuztlur. Bu mik. 
!arda sükfuıu muıiafaza etıneğe tann bir rekor teşkil etmekte 
mecbur kılan sebebleri §.Öyle tô.- olduğu zannedilmektedir. Gece
dad etıııel<tcdir; leyin düşmanın İngiltcrcnin ce-

Bulgaristarun Sovyetlcre kar- nub! şarkisi ile cenubu garbisi 
şı artmakta olan dostluğunu, o ve Gal memleketi üzeı·inde hafü 
kadar haraı·etli olmamakla bera. faaliyeti görülmü~tür. 
ber pek manidar bulunan Ru.s - İngilterenin !;arlunda. bir şeb • 
Yugoslav yaklaşmaSJ takib et- rin civanna bomb:;lr;r atılrnı~ -
miştir. Hatta bu üç memleket tır. Hasar ve teicfat ·vukuuna 
arasında bir ittifak dahi m~v- dair hiç bir haber y.ıktur. 
zuu bahisolmuştur. Balkan dev • 
Jetleri arazında Yugoslavya, is
tiklillini müdafaaya pek mukte
dir bulunmakta ise de, şimal hu
dudunda kendisini nazi tazyiki 
ile tehdid edilmiş görmektedir. 
}.Ia\fım olduğu üzere Dalmaçya 
sahillerine İtalyanlar ta.rafın • 
diı.n göz konulmuş bulunmakta -
dır. . 

Şe·hrimizde un 
buhrunı meselesi 
T oprakofisi dün 2500 

ton buğd&y verdi 
Son günlerde şelıı imi<.dc yine 

un buhranı başgöstcrnıiştir. Bu 
vaziyet fınııcılar ve Fırıncılnr 
Cemiyeti tarafından 1 taııbul be 
lediyesi iktısad miıdürlüğüne 
yapılan müracar-tlardan anla • 
~ılmaJı.tadır. FınntlJ.ır \'c 'Fı -
nncılar Ccmireti değirmenlerde 
un bulunmadığını v" fırın!· rda 
bulwıaı:ı stok unların da bit -
mek üzere bulunduğunu iktısad 
müdürlüğüne bildirmişlerdir. 

İktisad müdürlüğü vaziyeti 
tedkik etmektedir. 

Führer'le Rumen başvek 
ve hariciye nazın arasında 
öğrenildiğine göre Almanya ı 

Romanya arasında mevcud do 
tane münasebetler havası için 
cereyan eden mih:akereler 
minen iki buçuk eaat sıinDW" 
tür. 

l\!üzakereyi müteakıb ba"'V 
kil B. Gigurtu kendisine rcfall 
edenleri Führer'e tal:dim etıni• 
tir. Bilahare Rumen devlet ıı 
damları Alman hariciye 
B. Von Ribbentropla birlik 
Bcrghofu terkederek seyahat 
!arına ılevam etmeden evvel 
müddet kalacakları Salz 
Rumen misafirlerine ve<Lı e 
uZere gara gidecelıtir. 

Sofya, 27 (A.A.) - Rcute 
Bir an'ane ve uğur tenıcn 

olarak, Dobruca köyhizü Jııy 
fetine girmiş genç kızlar ha 
yolu ile B. Hitler'e nıil!fıki obn 
üzere bugün hareket edm 
gar murahhaalannın örıine 
rağa su 'cfcikm ştilr. Viy 
sonra Salzburg'a doğıu Y 
na trende devam edecek ol 
murahhaslar harekctlc!'İ esil 
sında İtalya, Yugoslıwya sefir 
ri saraya mensub ze•:at w yü 
sek hükfımet eridim tarııfmd 

İtalya ile Alınanyanın askeri 
ittifaklanndanberi Yugoslavya -
nm bu endişeei artmıştır. Bunun 
içindir kl, bu iki devlet, Sovyet
lerle diplomatik münaııebatını 
yeniden tesis etmcğc mecbur 
kalmıştır. Yugoslavyayı m\iın • 
kün olduğu kadar münferid bir 
vaziyette bırakmakta metı!aat • 
leri olan mihver devletlerine, Yu 
goslavya ile Rusya arasındaki 

münasebatın daha ziyade ıııkılaş 
ması hiçbir :ııaınan iyi görüne-
mez. 

Ro111811 Alı.uan maliımata nazaran bu selamlanmışlardır. 
vaziyeMoprak mahırulleri Ofi- ve Sovyetler teşyi ın . 
sinin şehre vereceı,'i buğdayı temsil edilmemekte idiler. __ 

Alman tayyarelerinin tanı olarak vermemesi neticesin sulleri 6.fiSinden yaptığimııı. 
dünkU uçuşları de tahaddiis etmiştir. kikata nazaran Ofis dün P1 

Johannesburg, 27 (A.A.) _ Toprak mahsulleri Ofisi bu saya 2000 ton buğdny bi 
Reuter: ayın 25 ine kadar vermesi ıa - vermiştir. 

Transval<la biribiri ardına in· zımgelon buğdayı 2000 ton ek- Bu suretle evvelce gecıkti 
filakler olmuştur. Roodpoorrt'<le sik olarak vermiştir. Bu it~bar- ği buğday tediyatını inm 
mağaza caınckanlan hasara uğ- la şehrin bir haftalılt bt,gday mıştır. •. 
ramL~tır. HeiJelbergde bir in - llıtiyacı karşılanamamıştır. Bu Bu buğdaylar derhal •1 •• 
filak olmuştur. Dün gece Nigel müddet değirmen ve fırıncılann menlere stok olunarak ögUt 
ile Heidelberg arasında yüz i!ıtiyat unlari!e temin edilmi~- meğe başlanmıstır. Toprak ııı 
metrelik bir mesafede dcmiryo- tir. sullcri Ofisi tarafından veni 
111 t.alırib e<lilmi:ıtir. Bu arad belediyenin stok et- buğdayla değirmenlerin ve 

Polis müttehimleri aramalı.ta- tiği 1500 ton buğday da sarf lediyenin son bir haft. zarf 
dır. Adliye Nazın, bu suikatd- olumnu~tur. da sarfettiği stokların trııı 
!erin siyasi maksadla. yapılma- Ofisin son zamanlarda buğ- için de kullanılacaktır. 
dığını beyan etmiştir. d'ayı trun vermesi ve yumuşak Diğer taraftan Tı.ıp'."1li< il! 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter. buğdaya katılacak sert buğday sulleri Of~~lııin buğdny tcvd 
hıgiltc. eıin birçok kısımlan bulunmaması da buhrana se - tını zamanında ve ınıınt:U:UU 

ü.;~rine dim sabah ve öğleden beb olmuştur. yapması i~in tedbirler ~ıınaf• 
so:ırn cliı;'J)ıan tayyareleri ha - =,,;D;i;;;ğ:;e~r~t;;;a;raf;;,;ta;n~T~o~p;r;;a;;k=m;;:;ah;;.· ~t;;ır;;,. ========= 
b:'r verilmiştir. Sabah cenubu MERGÜNB(R f'IKRA: 
çarl:idc bir şehir üzerine ve şeb 

~;::~~~~. civanna bombalar Medeniyetin son 
Cenubu garbide bir düşman Kuba cumburreisi, .Amerika 

tayyaresi ıll\şürülmüş pilot bir devetleri Hariciye NaZlrlanuın 
çiftçi tarafından esir edilmiş • iştirak ettikleri Havana kon • 
tir. Tayyare mürettebatından feransını açarken verdli;l nut -

di • .. .. "! .. t" ka.: "Aeınrikıı, ihanete maruz ger ucu o mu~ ur. 

1 icaret teşkilat
ların~a değişiklik 

İç ticaret müdtirii Cahid bu 
sabah .Ankaı·adan gelerek teşk.i
Jutlandırma dairesine ve mani
faturacılık lıirliğine gitmiş ve a
likadarlarla fiyat meseleleri ü
zerinde görü.<;ml.ı~t;;r. Haber al
dığımıza göre dış ticaret teskı
latında bazı değişiklikler yapı

lacaktır. 
Dış Ticaret Umum Miıilürlü

ğü idhalfı.t, ihracat, tc<lkikat ve ı 
mukavelfi.t servislerine ayrıla
cak ve bu teşkilatın başma ta -
kas şirketi müdiiurü Salih Ban
guoğlu getirilecektir. 

medeniyetin son nıekei, son ha-
misidir" sözleriyle baı;ladı. Hid
det, kin ve taassub ihtila~lan i
çinde lmTanan Avnıpadan adını 
adım çekilmekte olan medeni • 
yetin son melcei bı.ıgünlül< Av
rupa topraldarı olabilir. Fakat 
medeniyet ııedir? 

Onu içtimai nizamın mümkün 
kılıp teşvik ve tc~çi ettiği harsi 
yaratış suretinde v~ya insanla. • 
rm daha mesud, daha müref -
feh y~~arrak i~in sarfından ~e -
kinnıedik'eri mütcm:ıdi gayret 
şeklinde tarif edebı!iı iz. Y alıu<l 
otomob !'ere, bankalara, şimcn -
diferlere, mektcblt!Tc, tayyare -
!ere., ınahkeındcre, radyolara, 
karanlı!< geceyi unuttur:ın elek
trik ve ~crmlıın brç:ı;) altın.,ıa 

melcei n~residir 
acıyı yok eden novolınin :ııııp 
!erine bakıp her gün yenil 
blitün btı vasıtalar ar:ı.oınd:ı 
yatın sakin ve muııte~ın akı 
nı dü.~ünerek; "Medcnı)'l't 1 

budr,. diyebiliriz. :Meı:lcniyct 
tari..fe ve bu müşahedeye be 
az çok uygundur. U.kın o, 
kelime ilJ, bir "ruh )ıali,. dir. 
na tarih boyunca Nehreyn lı 
yılarında, Mısırda, Adalar d 
nizinde, J!indistanda, Çindc, 
rupada, Amerikada, her Y 
hür yaşamağı bilmiş olan in 
lal'!n teşkil ettikleri camia! 
rastlamışızdır. Medeniyetin 
kcvvünü için, mulıakk:ık 
coğrafi veya ahlaki, ccoloce 
\'cya iktısadi bir taınm unsur 
rııı vüdudü zaruridir. Fakat, 
yüzünde son hlir insan son ])( 
fesini verinceye kadar, h~r t 
maklts §art1ara ra~·n1cn, ın 
niyd son nıelceini onun ruhun 
bulacak! ır. Nasuhi BAJi D 



Sayfa: :B 

~olitika ve askerlik 

:~>rta Avrupa 
ll 
j(c ve 

"" .. -..~.;::] 
~ J itı~r·ıe ffallra.ks 

•ıık m ub.arebeleriııdeıı. S01l1'11 

talı!.1a ıı.bbi bir ıl~ak 
•Ze çnrpma.ktadır. Mehtab ka

ıy 1 rdı~ lınldc fn;;iltettye yapıla-
c 

1 
-, bildirilen taarruz lıuü:ı beş 1 
.ıam • ır. l mıımi \":ui.vete ba· 

1 
, rs:ı., !:imdi lıaıli rlıı .. ıı.ıet 

kezi rlaha ziyade ı;-:ırbdıın 

hıtik 1 ctmL~tir. A\·rupa· 
lmnla ufak tefek bazı 

H:rllkl r ~ap >tadır. Ge-
l r g •,ı!cr <,'Oktur. &ıııı kıı· 
r tktır. Cıı kapıla.r:n faz\!\ 

·' kal ıaı-ı ~ üzüaden bir Ku-
1 nlen korkulabilir mi? Te· ı 

.11i edeli. ı ki ha açık k:ıpıla.r 
bu crrcy ıı Anupad:ı. himse

reni ı:ı .va~a düşiinne - ı 

im ) nın şimdi d:ıha ziya
in '.!i.lt reye ya;ııbc:ık bir ta-j 
nıı bir müd·l. t ihmal edip I 

ıı nhr m le~iyle mr'gul I 
u 0 u .... ôrülmel\tcilir. Roman ·, 

ı,. bı v.-liili ile hariciye n:ızırı 

bur 'da nfak bir öt;lt" yrmt>- • 
•ı ın ıb\•eilidirh·. Bu ycm4"k i:r 
~ l;ı\t'T midir, d0 "il midir, bil • 

1 oruz. S:ılıhurg'un ur.si meş-
rdur ouıı d:ı bilmiyoruz. Fa -

1 bu ~em kte hayli bel ı~r y&
,ı ~e tıenumclıtedir. leseli 

i 1 ,n:ıd:ı Tr:m5ilrnnya'nın :llıı-

1 ~ 

' lam fadcsJ ,.e yalıud Dob -
me!<e inin i tikbali bahis 

-zun edi?rre;i Jn~ıtın!c.k:ı!ihr. 

)iğer t rııftan Bulgar haşve-

Rumanya 
ıılmdllik • lacaıluda lnı' =' 
rui de İtalyanları mı Uma et -
mek lizuııdır! 

Yoksa, Rumen b:ışftlıili ile tıa 
riclye nazırllllll Al~ya da
nt edilmesi, Sovyetlıır Biıllği • 
Din Uonıaayadaki ..r-aıua 
cu1ması ilıt~ kaıııa 1111 dıi • 
;,ünülınii':i bir lı:ınıUWr? 

HAKİKAT 

Türk - Alman Dahiliye 
t i c a r e t . Vekaletinin 

an 1 aş m ası bir kararı 
Piyasada, bazı mad

delerin fiatlan 
birdenbire 
yükseldi 

Türk • Alman ticaret anlaş • 
rıusına ait olıırak dün telgrafla 
l!ehrimizdeki alikada rl:ı. --a veri -
len mallımat üzerine, piyasada 
ilır catsızlıktaa dolayı fiyat.lan 
düşen bazı maddeler üzerinde 
hareket b:ışlamı.ş, darı, k~yemi 
\'e küçiikbll§ hayvan derileri Ü· 

terinde fiyat yiikseli:;leri görül· 
m!htür. Bazı müesseseler, Al -
manyaya göndenlmek üzere pi
yasadan mal toplamağa bqla -
mı~lardır. 

Almanyad.aıı yapılacak idhalit 
,.e Almanyaya yapılacak ihracat 
idlıalat birlikleri tarafından ida
re oluııacaktlr. Birliklerin idare 
heyetlel'i, bun~ için, bugün -
!erde toplantılar yapacaktır. 

__.,,._ 
Evvelce ihale edilen -
inşaatta müteahhit
ler lehinde tadilat 

yapılacak 
Dahiliye Vekiiletiuden beledi

yeye yeni bir tamim gelmiştir. 
Vekfilet bu tamiminde müte:ıh-. 
hidlerln vaziyetini mevzuu hah· 
aetmektcdir. 

Vekıi.letin noktaı nazarına gö
re Avnıpa harbinden evvel ve
ya harbden sonraki günlerde ya 1 
pılan ihaleler, Avrupa harbinin 1 
uzaması neticesinde malr.eme-l 
sizlik yüzünden çok pahalıya 

mal olmaktadır. Belediye ve I 
villyet bunları nazarı itibare al
mak mecburiyetindedir. Bu iti-1 
barla belediye ve viliiyet evvelcej 
ihale etliği inşaatı ves:ıir hu • 
susatta lüzum görüldüğü tak-ı 
diroe mliteahhid lt"hinde tadilat 
yapacaktır. • 

--->ııc-

Almanya ile ba.şhyaca.k ticari • 
tem:ı.sıarı.n hazırlıkları ile meıı - Sahıllerde. 
:;uı olmak fuıere, dış ticaret dai· 

resi reis muavini Celfil dün An· ya p J l a C a k 
karadan lstaııbıı1a gelmiştir. Ce-

lal, bu hus~ ınwırıa da te • yeni tesisat 
nıasa geçecektir. 

Mevsuk bir membadan öğre • Şehrimizde bulunan münaka-
nildiğine göre Almanya ile da- liit Vekili Ali Çetinkaya sahille
ha geniş mikyasta bir ticaret an rimizde kurulacak yeni tahlisi -
!aşması yapılmak üzere yakında , ye istasyonları ile hazırlanan fe
~·eıii<len temuslara. geçilecektir. ner, sis düdüğü ve radyofarlar 

Almanya ile tücari mübadele· ' hakkında al8.kadarlardan malu
ler Tuna yoliyle yapılacak, Ka- mat alm1"tır. Öğrendiğimize gö· 
radeniroe bulıııwı Alman va·· re bütün bu inşaat için beş se
purları ile Ti1rlı: şilebleri bunak- nelik bir program hazırlanınış
liyatı. müştereken yapaca.klardır ' tır. 

Resmi daireler- Sarhoşluktan ;I 
de k8ğıd tasar~ evini ,~ulamıyan 
rufu meselesi bir a~ ·am 

----···-
Dahiliye Vekaleti 
tasarrufun hassa

siyetle tatbikini 
istemektedir 

, 
i 

i 
Dıı.hiliye Vekiletinden beledi

yeye gelen bir tamimde, beledi
ye vesair resmi müesseselerde 
kağıd tasarrufunun çok büyük 
bir hassasiyetle yapılması isten 
ınektedir. Belediye ves:ıi r resmi 
müesseseler lüzumu kalmamış 
olan evrak kliğı.dla.rı atınıya -
rak biriktirecekler ve Sümer 
Banka göndereceklerdir. Ban -
ka bunları toplıyarak iptidai 
madde olarak kullanılmak üze.. 
re sanayi müesseselerine gön • 
derecektir. 

Belediye lüzumu kalmıyan ki 
ğıdların toplanması için ber 
daireye bir sepet koyacaktır. 

Bu kağıdlar temizlik işleri mü
dürlüğün.e ~önderilecek ve ora
da.ı.ı. Sümer Bank depolarına dev 
rolunacaktı.r. 

Katip Çelebinin mev
cudu kalını yan bir ese
ri tekrar bastırılıyor 

Maarif Vekileti Kıl.tib Çelebi
nin Avrupada ve İstanbulda 
bir çok defıılar basıldığı halde 
mevcudu kalmıyan Keı;füzzünun 
adlı büyük eserini ba.stırnııya 

karar vermiş ve müellifin el ya
%1Sl ile olan nüshalarla karı;ılaş
brmalar yapbrınıştı. Kitnb A
rabça olarak Devlet matbaasın
da basılınıya başlnm111tır. 

··--.. .. -
Sirkeci ile Edirnekıııpı 

arasında on defa 
tramvay seferi 

yaptı 
Sultanahmed Sulh Birinci 

Ceza. Hakimi dün çok me
raklı bir davayı netice -
lendirmiştir. Suçlu Sirke • 
ci otellerinde kamarotluk eden 
Mehmed Erkalem isminde bir 
gençtir ve Fatihte oturmakta -
dır. Su~. sıırlı.oş olup evini bu
lamamaktır. 

Mehmed Erkalem evvelki ge· 
ce Sirkecide adamakıllı içmiş, 

sonra Edirnekapı - Sirlı:eci 

tramvaylarından birisine atla • 
~. Edirnekapıya gitnıi§, ora
da arabadan inmemiş ve bilet
çiye: 

- Az.izim evin1i bulamadım. 
Beni tekrar Sirkeciye göµir .. 
dem.iş ve tekrar bir bilet al -
mıştır. 

Mclımed Erkalcm böylece ay
ni araba içinde tam on defa se
fer etmiş, Sirkeci ile Edirneka
pı arasında mekik dııkuınuş v 
fakat evini bir tüdü bulam:ımuı
tır. Tramvay paydos edeceği za.. 
man biletçi poliııe: 

- Bu zat evini bulamıyor. 

M 1 ile lı:ıricil e ııaurı da Alm:ııı
I 1 ,a darnt etlihulslcrdir. Bu.ıı • 

d • daR ha~l;a Slo\·akya ae,·let 
ı ,; ile lıa'ivekili de aynca 11\l 

Biliyor""°nz ki, bmıdııa bir 
mlid•let evvel, lıariciyB -m . 
ğından sıhhi sebebler .JÜl:Üaden 
istifa eden Gafenko §imdi Mos· 
kovııya ..-fir tayin edllııııektedir. 
Sonra GiJring~ıa rok yaka do<;m 
ofarak ı:onı:ınyada lıarieiye 9e

zat'fltioe getirilen A.ııgcl -o da 

bu mevkide çok kalam•m•., isti~ 
fa etıni) \'eyerini Manoeıeseo'ya 
hıraJrmı:ıtır. Almaııva INitün 
buııl:ırdan :ı-üphelellİfor mu! Ve 
r'1>m:ınyaya Salzlıarglia bil' 
Transilra.oya cezası ım '~ -
reklir? Romaııya eğer bir tmı.lif 
yapılırsa, bımn nasıl lıııqııhya • 
caktır! Ve ıühayet; orta Anu

padıı da i~lerin dıu ı; ' .,ttğı
n:ı dair il<i ;ün enel nJlrlı a
lamt't!er nrdı. Mltieli lbearis
tan ha<;aU mel·sinıi o~ do • 
layl'iyle bir kısım ıısker'illi ter
his etmi:;, buna Romanya da ter
!ıi,Je ce'ıW \l'nııİ8ti. Demek sim 

ıliki halde bir askeri taarrm me
selesi me' zun bahis değil;lir. O 
balıle Almany:ının emri '8ltmda 
Avruparun yeniden bmimi iş

lerine mi bablıuımışhr! Sallı 
ın·det ctıneıliğine gö1"11 ftl llltler 
lıarbden ı;onra A vrnpa llarita -
ı.ı üzerinde mülBJ.ealar ~
ğiııi söylediğine göre bu da tim· 
dilik lnı'\"Sirosiz sayılabilir. #12~----------------------l:IZl----.-Zm:mııı' 

Biz de paydoıı yapıyoruz. Ara
ba depoya çekilecek, kendiSİ!li 

alınız, demiştir. Mehmed Erka
lcm iki belı:çinin koltuğunda E
minönü merkezine getirilmiş ve 
dün de kendisini bilemiyecek 
derecede sarhosluklan ı;;uçlu o
larak mahkemeye verilmiştir. 

:r.Iclımcd Erkalem kimseye söv· 
memiş ve kimııeyi de rahatsız 

etmr.miştir. Kendisini müdafaa 
ederken de ~unları .söylt"miştir: 

1 P.erlin<k olarak!Ardır. Al-

Pa 

ya) ıı bu Jııııta davet liM'riııe 
et ,·ardır. Gi>rülüyor ki, Av -
ıada şiıııdikl halde mühim bir 

1 -eket olıllllktıı.dır. Bu lıarekm 
11 Al ter ir ct-k kalıiMir. 

di o oodet :ı.d:unwı, !\la • 
Ş\~Jdli ,.e hariciye n:ı.zırı 

~ ·apWduı uma.~Iarilruı son: 
• di l:Uınea.'lf're teminat mı 

,.'l.'f~~.r, . ııhcıd Tr:uıc.ilhım • 
• uw :ısı;ıı.ri nuılıtaıiyetlui mi 
ı, ecilklerdir. 

Dtr, ;~er Alo1"nlar Rıııııen'leri ve ı 
fl 

I ) D da fua.rlart fa.zJa 
• t idamı• ~öız öııü.ııe alaeak 

rsıık. Rıım,.n ı.a.,,eı.m ile lıa
ve aazuınon .\tm.uıyadaki te
~ndan l'Onru Ronıııya gi
.eı;lttiııe Jsl r H!ıilea ha \aW -
nı:uul><nu daha i ·i ıuılarız. A· 

'l s 1 

tıı. 1 
-" 
Jı.ı 

rd 
ı.. lın.ınya Trııo•llvsnya'nın 

Abone Şartları 
kiy itin: 

, 11 ı Bir aylık •.. 
ür ylık 

{ 

90 kun:ş 

250 " 
ıtı uylık 475 .. 

Senclık • 
!)()() " 

.ıncı memleket et• için: 
Altı ayllk 850 kuruş 
Bir seııehk 1600 ,. 

-9-
y .... 

rım.. L wı opmeğe b amıştı. De ı 
h 3 h ela bu sefer mukabelede 

ll1 , ur etmiyordu İrades, elin • 
1 ı gıtmışti. 

t h. Bu dakikalar ebediyen 
~ yJı ! Fakat, heyhat!. 

lıı:r ı • .>clikanlının bu rüya.;ı uzun 
" medı. Gen.,; kız ani ve seı:t 

hareketle dclikanlıoın kol -
an ıynldı. 

Yüzlirule kin ven "retle kan· 
bir hiddet okunuyordu. 

-UU-eln·rin namlusu tek -
' t deluuı nlıuın gol>eğiıı.e ~evril
' Ve sat bir emir: Sand:ıla 

fll( i ! .• 

Dii;er taraftan Bolga lıeşve -
kili ile ıariciy~ aazm da Alıııuul· 

yaya gitmi,tir. Bo.lg:arfar onda 

Rumenlt"rie kıuşla.5ımı-k Dll· 

dır! Banlar öyle · su:ılimlir ki 

ce\'abları orta A vrnpaaa aıııa.nı 
ma.,mı çözooekür. 

Fakat Bulgaristııa da Doôru
ca mesele,inin sullwı ballııclil • 

mesbı.i tercih ettiğini bir Laç de

fa SÖJlt'di·~l için, Alnaa}Ma )iL· 

pa.cağı tenıaeların ne aetiee nı -

~ tahmin edU..-. . 
Acaba Almanya, ı- iki lan· 

fa ~dilik yine nasihat a wnı

cektir? Rer halde ~ 
'-'mdiki haJde hiç bir aıu1 ter
kini' rıza göı.tenniyeceği acıLı. • 
ııılmaktadır. Bunu da Roman -
yıı'1aki Alman ek&lliywıU ftisinin 
Kral IC:ırol'le yaptığı. bir miilfı
kıttan sonra ga.zetecllere Bo • 
m:ın~·a ile fam birlik halinde bn
hınduldarını söylemcsiade11. i -
tiıllal edi)·oruz. nn- mımran 

Almanlar Romanya hııJdcıada 

bu~iinlük daha salda danan • 
maktadırlar diyebiliriz. 

Biitün bunlar, İııgiltettnin 
o,imdilih orta A~-rupa -ı..sıni 
lıallPttiktfiı sonra mesele garb
da tek cephe ile lıa.lmaJı: i!rtedi • 
ğini gö,teren alimetlerdir. 

lfiımt.az Faik FENiK 

Çeviren: N. Aykut 1 

Tevekkül ve teslimiyetle emre 1 
itaat etmekten başka yapıla • 
cak iş yo~ tu. Dilber bir kızın ar- ı 

zıılarına boyun eğmekten başka 
çare olmadığını gösteren bir ta
vırla delil anlı sandala atladı. 

Küreklrre yapışblrtaıı sonra, 
başını meçhul esmer gil7.eliııe çe-1 
virdi. 

Genç kız: 
- "Allah günahlarımı bağı.ş

la3ın !. 
Diye b· ğırdi. 
Sonra da göğııilı:ıden bir ma • 

dalyon çıkararak derıi.ae fırlat -
tı. 

SA 1 .,. , 
larını iki güne kadar Bursaya 
gönderecektir. 

• Harbiye Taksi.m caddesinin 

• Birkaç giiııdenberi ııeJırimiz 
de bulunan Adliye Vekili ted
kiklerine devam etmektedir. Ve
kil dün adli tıb miiMl!ff!E'8i Bey
oğlu adliyesini teftiş etmiştir. 

• asfaltlanmasına birkaç güne ka 

• İstanbul belediye& Bcfik -
taş · Taksim arasında ı;alıı;ıuak 
üzere dört yelli otobüs satın a.l
ıwığa karar vermi§tir. 

• Bazı esnaf birlikleri azala· 
rını iştirak etmemesi yü.zilnden 
senelik toplanblannı yapama • 
maktadırlar. Dahiliye Vekaleti I 
bu gibi biriilderin lii,,"vedilmesi· 
ni muvafık gönnüştür. 1 

• Benzin tabdidatı için aded
leri nzalblacak olan taksiler 
lıakkındaki tabdid:ıtın bugün -
!erde belediJeye bildirilmesi 
beklenmektedir. 

• Bugün Şilede inşa edilen 
elektrik fabrilrasmınm açdış 

merasimi yapllacaktır. 
• Kabataşta yapılacak rıhtım 

in•aatı 6 biıı liraya ihale edil
miştir. Pek yakın.da inşaata baıı 
lan:ıcaktır. 

• Büyiikada kızılay lfUbesi , 

3 a~ustos cumartesi günü ak-ı 
samı Anadolu klübünde bir su
va re tertib ebniştir. 1 

• Dün akşam saat 16 de 5 l 
tonluk Anda<; motöru köprüde 
hnrnilin sandalına çarparak ba
tınnı~tır. 

• 8ehircilik mütehassısı Prost 
Bmsadaki Çekirgenin imar plil.
noııı luzırl:ımıştır. Prost plıin-

ı;u sırada, ormanın kenarında 

elind~ av tüfekleriyle üç kişi çı
kıvermi§ti. Bu üç adam hızla iler 
Jediler; lruınlann üstüne yıkılıp 
kalan genç kızı.o başına toplan
dılar. Ayağa kalkması için genç 
kıza yarılım ederlerken Francis 
var kuvetiyle küreklere :ısıldi ve 
kıyıdan nzak)aşnıağa lıa.ı;ladı A
damlar bunu gördüler. İçlerin -
den en y:ışlı8ı oldu,,öu anlaşılan l 
bir sakallı dürbinini sandala 
c.evirdi. Bu sırada sandaldaki de 
lika nlı geminin demir aldığını ve 
sandala doğru hareket ettiğini 

farkctmişti. 

Sahildeki sakallı adam dürbü
nü bıraktı ve sjlihını kavnya -
rak saııdalıı. nİ§an aldı Kurı;un 

sandaldan bir metre kadar me
safede suya isabet etmip;t ki,J 
Fraac.is kume3ldaJri g~ kızın 

bir di.'ll kaplan çmtliğiyle yer!Jı 

dar başlanacaktır. 
• Bazı eğlence sahibleri bele

diyeye müracaat ederek !ren. • 
dileri için ayrılan sınıfların de
ğiştirilmesini istemişlerdir. 

• Bahkpazarında t=os ihti -
kin suçundan adliyeye verilen 
Jale Kastro beraat etmiştir. 

• Ticaret V ekil.leti bu sene b
mir enternasyonal fuarına bü • 
tiin T"ıcaret odalannın iştirakini 
muvafık görmüştür. 

• Rumeli karaburnu civarın
da bir serseri mayin karaya vur

• Akdenizde kalan şilehleri • 
ırıizden Mete pamrt.esi günü li . 
manııuızda buıillıacaktır. 

• Akdenize gidecek şilcbleri -
mizin sigorta işi halledildiğiu -
den şileb seferlerine yakında baıı 
lanacaktır. 

• Stokholm ticaret atc~emiz 
Natuk şebrinı.ise gehniştir. An 
karaya gidecektir. 

• Fiyatlan tesbit edilen mad
delerin satış fiyatlarını kontrol 
etmek iç.in takib büroları kuru . 
lncakbr. 

muştur. Bu mayin on beş gün----====-----! 
evvel Şile açıklarında görülen 
serseri mayin olduğu tahmin o
lunmaktadır. 

• Ticaret bÔrsasının yeni ida
re heyeti seçilmiştir. Heyet Mu
rad Forton, Nuri Tüzükoğlu, 
Şerafeddin Alemdar, Hilmi Gür
gen, Nafiz Özalp, Mc!ınıed Kına
cı, Nureddin Yayan'dan mürek-

Son Posta refikimizi 
tebrik 

"Son Posta,, refikimiz bugi.in
kü nüshası ile 10 uncu senesini 
tamamlamış ve l1 inci s~ne~ine 1 
basmıştır. Refikimize yeni se- \ 
nesini tebrik ederken neşriyat 

hayatında daha çok muvaffaki-
. yetler temenni ederiz. 

kebd.ir. ---itııc--

Hüklımet, devairde kulla • Tiyatro: 
nılan müsveddelik kağıdların a· RAŞiD RIZA Tiyıotro'u 

tılmıyarak Sümerbanka teslimi· 27 Temmut Cumartesi .ııilnü akşamı 
Beylcrb:yi iskele Tiy;atr .,.u 

ni emretmiştir. Devairde bu hu- 1 

sus için tedbir alınmaktadır. 

den fırladtğını ve koluyle siliiha 
dokunarak ikinci kursunun İsa· 
betine mani oWuğunıı gördü. l 

Bunun üzerine ile silıUılı. •er -
bestçe_nışan alabilmek için der
hal kızın yanından uzak_la.,tılar. 

Fakat kız yaman şeydi. llu -
velverinl onlara çevirdi; ve o an
da, silahların ağzı yere çevrildi. 

Köpükkr i~inde pupa yelken 
süzülüp gelen Anjclik birden 
durdu; ve Francis ~evik bir ha
reketle gemiye atladı. 

K:iptan yelkenl()l'i fora etti· 
ve gemi hızla açılmağa ba.~la -
dı. • 

FrancıQ Morgan, çocukça bir 
jestle, sahildeki meçhul kıza bir 
veda bu.sesi gönderdi. Genç kız 
da ona bakıyordu. Veda bu.sesin
den sonra, birdenbire dizlerinin 
dermanı sö.ı:üldü ve bayg:ı.ıı bir 
halde yan:ndaki ihtiyar adamuı. 

bah~·c.sL1de 

ONLAR ERMiŞ MÜRAOINA 

omur.larırıa düştü. 

::\felcz !raptan beyaz dişlerini 
gösteren~"' sırıtıyor; delikanlı, 

halii, bu acayib kıza veJa buııe
lcri gö'14eriyordu. I 

GARİB BİR DÜELLO 
Anjclik yelkenlerini şi~imıış l 

ve Siriki kıyısını takib ederek 
gec; yarısına doğru, tal<riben' 
elli mil n;esafedeki Dana ve Bo
ğa adahrının müntehasına v:ır

mıştı. 

Goletin kaptanı demir attı 

ve tanyerillin ağarnıa~ını bekle
di. 

JU.hveultıJan sonra, Francis 
?IIorgan ,1 amaik adası zenci le • 
ri.-ıc!en olım bir tayfa ile bcra • 
bcr sandala atladı ve Boza ada· 
sına doğru yollandı. 

Boğa adası bu takım adala.n
ııw en büyüğü idi; ve kaptııııııı 
ı;öylediğine göre, bu adada, s:ı. -

- Dcrdliyim. Bir kızı sevi • 
yorum. Yüz bulamadığım için 
teeııı<iirle şa:-ab i mi!<tim. Çok 
kllçırmı.qım. Evimi bulamadım. 
Hüinı, Mehmetli, 230 kuruş 

para cezası ile oezalnndırmı§tır . 

istanbuJ radyosu 
15 ağustosta 

açıhyor 
Haber aldığımııa göı'C uzun 

zanıandanberi hazırlıkları yapı

lnn İstanbul radyosu 15 ağus
tostan itibaren faaliyete geçe
cektir. Radyo müessesesi An· 
karadan -gönderilen birçok mü· 
tehassıslar tarafından inceden 
inceye tedkik olunmuş ve bütün 
hazırlıkları il:mal olunmuştur. 
lstanbul ve Ankara radyoları -
nın biribirlerinden ayrı saatler· 
de ve münavebe ile nc~riyat yap 
ma!arı kararlaştırılmı~tır. Rad
yo müdürlliğüne htanbul rad • 
yosunun eski müdürü Celaled -
din tayin olunacaktır. 

Diğer taraftan radyonun spi
ker ve air müstahdimini de ya 
kında tesbit olunaraktır. Rad • 
yoya alınacıık spikerler için bir 
müsabaka imtilıanı :ıçılması 

nıJhtemeldir. 

hile kaplunıbai:a yakalamak i
cin gelen HindlHerle knrı;ılaş • 
malan muhtemeldi. 

Franci.s ;v organ anladı ki, 
Nevyork!an itibar~u yalnız ha -
rita üzeıinde otuz derece katet
mekle kalınmamıı; otuz asır ge

riye gidilmişti. En mii:telWnil 
bir meder.iyet seviyesinden be • 
şe.rin en iptidai bir devnlSİJıe.j 

intikal eı:lilınişt!. 

Pautalun yerine bellerine 68l'· 

diklan ktıtü bir bez parçası ol • 
masa tamnmiyle <'.lplak s1131ıla

bilirlerdi. Ellerinde destere bi
..,..,,inde Locaman bıçaklar var
dı. 

F'rnncl& Morganın yanındaki 
zcncn, ekudisiyle kaplumbağa 

a vcılan arasında tercümanlık 
yapıyoı'du. 

(Dna.mı var) 

OONON A lsLERI 1. 
8Aktör1 
lıleşı utiy« D8:ıı edilmce :M&

mıkJD, K. Hıısım. Abdi, ~ 
gibi eski zaman sahne artist< ' 
lm yerine yeni tıy:ıtroyu ge • 
tirmek vadile ortaya bır aktör. 
Burhaneddin ~ıştı. Bu. zat 
Franaada tiyatro tat&.I etü~ 
iddia edi)mtk.. Hi • 
midin eserelrini oyaamıya ba!J" 
ladı. Ondan eoura yeni aerlere 
geçti. Fakat o ·tal~;e 

bundaa otuz .sene evevi k'llıa: 

v\\cudü ve iri gö • anım 

Avrnptıda da ancak bazı p1ye&

lerde figilr:ıııh1ı: ebw9 laeıı.ğuıı. 
tahmin etmiştik. 

Aktör Burhaneddin 8".ne.ierce 
kayıplara kanştı.. Arada 
zetelere gönderdiği e 
la Avrupa sahne!. rini L"\Ştı.· 

ğını haber veriyordu. Derkea 
be§ on gün evvel bir bn ci&ha 
Avrupedan avdet ettiğuıi haber 
veren Burlumeddin, bu ıı&

neler icinde de b' lı: vrupJ. 
sahnelerinde i8-n ve ara .ka.
zan.dığıııı guetelere. yan et
mektedir. Bu ııözlerin ·ioğm n 
:ıralan olduğunu bilmeyiz. Yalnı& 
şübhe yok ki Avrup le • 
rinde şan ve pan lı:amn n ~ 
akt.örliiğü de Jwıanmı ır ve el• 
bet sözlerini sıı.hnede · t .ed&o 
cektir. O zaman aktar BYrlıa• 
neddinin Avrupada para kıı.un• 
dığı halde kazııwmadıiı < 

ti burada kaunaca • •a 
y-0k:tUI'. 

• Tarihtn tekerrürD 
Avrupa lıarbinia memul edil· 

miyen neticeleri karşısında eıı 
değerli erkii.nıharblerin tahınin· 

!eri bile boşa çıktı. Ona rağmen 
her gün, hepimiz yelli yeru tah · 
minlerden, kehanetlerden gen 
kalıyor muyuz? Bele İııgilt<:'re
nin istilAsı bahsinde, her g:ı.ze
tenin, lıer muharririnin ve bir 
araya gelen iki dostt:uı. ruıg:ıri 
bir tanesinin routiıı.ka kat'i bir 
fikri var. Bu fikirleri toplımıak 
epeyce eğlenceli olur aı.uma güç 
mesele. Maam:ı.fih .sokak sok:ık 
dol.aşmıya da 1 üzum yok. Gaze
te sahifelerini ka.ı:Js;tırmak klfı .. 

Evvelki gün bir arka~ıuuz 
Almaııların Manş denizine !'fi. 
gemilerden yahud betondan bir 
köprü yapacaklarını ya:zıy<mhı. 
30-10 kilometre uzunluJıınd:ı ve 
50 metre derinliğinde bir kôp.rii 
atılmasının güç olmıyacagını d& 
i!ive ediyordu. Demek tadh ri
ne tekerrür edecek. .ıli:ım y : 

"Akdetıi?i gaçnıi{i;, '.ıô..ı: ~ 

ih 801 ile,.. 

• Efendi kıyafeti 
Cumhuriyet refikimiz, türkc;" 

ka~lığı olmıyıın. mefhumu yıv 
hancı olan kelimelerin aynen &

iınınasına taraftar. Tasviri Ef
kar ise bunıı aleylıdaıı:lır: Arab
ca, farsça mukabilini b•.ı.lalıın, 

fakat freokçesini almıyalım, 

diyor. Tasviri Efkira göre 
frenk kelimelerini kullanmak 
efendiye yalmımaz, uııaklıktır. 

Tahmin ediyoruz kl bu l"fiki
mize göre kıyafetinıiz de uşak 
kıyafetidir. Efendi kıyafeti lii
t:ı, ~edik papu~. kırmızı Ç<'[t

kendir ... 

U Mağlubların rejimi 
Fransa, birkaç ay evvel klın

seıı in aklından geçm i ren bır 

mağlubiyete uğradı; on:lusile, 
donanmasile, tayya.ı"eflile yerle
re serildi. Bu felaketin ilstiin
den henüz dört hafta g-eçnı~ir. 
Şimdi Fransada mağ!Lıbiy tinin 
mesull.i aranırlct'll. baş mesul o
larak "rejim,, bulımmuştur: 

Parl.a.mento ,rejimi, libet"Rl rejim 
kabahatlidir. 

Halbuki Fransa hundan ev
vel Alnıanyaya yenildiği zam:ın 
da kabahati rejimi,,de bulduğu 
için evvela onu mesul addetmiş; 
t3.ııbndan indirınişti ve 19H de 
beğenmediği rejim F'ransaya 
zaferi kazandınnu;tı. 

Fransan.ın bu defa aldığı re
jime ne isiııı v diği lıooüz ma
lfım değildir. Yalnız bu nevi 1da
re sistemlerinin y · yiliiln·.ie bir 
kaç nümunesi \'e birk;ıç ismi 
vardır: Diktatörlilk, tülaliterlik 
vesaire gibi... Bu isiııılcr birlet
tirilirse de "ıı.ıağll.ılıO&rı rcjııni., 
denee daha doi?ru olmaz mı? 

' Behçet ~A7A 
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HAKİK:AT 

Maarif Vekatetini Günün Mes'elesi 

lngi .. ere hava 
kuvvetlerine 
ayda 5000 
tayyare temin 
edilecek 

.dets kita~ı~rı Basra, olunun açılması bizim 
I !Al haKktnda muhun ve • • . d' 
1ingiliz bom bardı- ..:ı·· manyankınb 1 jsabe li kararları için büyü ehemmıyett haız lr 
1 ı uunyaya a u -·· 
man 1 · - · Ankara, (Hu.;usi) - Maarif Yazan : Hüseyin Avni 

-»ııı-

İngiliz in1a Eıtı 
dil 1800 

ay· 
olan Al

manyarıın inj 
gaç\i 

Londra ~5 r ıi. , ı T 
· · - anın-ın~ İngi;.L muh .rrir~ 

Bntannicu ·. ne r t -· b' 1 .. _. . "' lcit ır ~ -
""'ede dıior ki. 

"Lord e.. · :e.· . - " -ere. " ' Aı:ner·!~a 
ırlc<;ı • de\ 1 tlcr! iı"'-"- -

lngitizlcr ; •. ıl ·~wrı<:t ın 
bi , .;ı e ""! a ::de. üç 

n, bJ r tav · " 
pliinJarı - • : •. ı .. ı ı 

· . . ı t ib tı01ni bil _ 
dırnu~t. lalim 6Ctıcbl 
Y•sile m .. ttefik . er dol •. -

1 il ayyare erı et t İ r ffi C k Yekaleti. bazı mekleb kitabla · 

Y ı:ı "d b" 1 rındaki hataları ı~aret eden 
; tlill n Jr ÇOK is.e.edig" i yeni lleşriyat ~?.erine mu;ııimıer a,.-: • f k a.I" rnsmda bır anket yaparak b.ı-
il.lJ at a 1 ue ~ 1 eko on1ı· rnı·zam ün 111ekt. o kitablnnnda gö: : 
' !/ Jn ~ cHkl,,ri lı:ıtaları bildirmclemıı 
ücu n!ar ya~1tlai· -···- · 

I< "r ' _; \• .A. - lıı~ılız f'ayşn1ark Avrupa
i~e..'Tliş, n1uallimler·, en l:üçii!{ 
t0ı1.ib hatalarına kadar, gördük
kri h:ıtalan, Vek:Uete bildir· 
nli~l~rdir. ).luallimlcrin ve_rdik-

Avnıp.ı ıle A•ya aragınıfa. en 
b;iyük bir d · ·yolu olan Eağ
dııd 'o1UI11111 uz ri ve karışık bir 
ta:ri!ıi vardı:'. 1556 ~cııeı;i.ıııle 

b!r i.-ıı;fö:ı ;:rııpunuu 1ınılnlC!ll 
B.ı 'ti ela kad:ı..r hat yapm..'lk is
tetlıJi. nilıayct bu hatbn lzınir
Aydın haltı olarak mahdud bir 
s:ıhada kıldığı, 1338 senesinde da hakinı kıymet 

haline koı1'11<.ık lzri raporlar müelliflere gönde- Doyçe B:ı.ı:ıka>a Anadolu demir
rilel'ek t·~dkik ettirildikten Ron- yolları imtiyazını alarak Bağ-

j steni yor ra noktai nıın.rarı öğrenilmiş d:ırb. kndar hat dö3emek i~temc· 
B · , 2li (ı\ • .'\.J - D. N. B. ,.e oütüıı mekteb kitab!an için ;;i, 1!l11 enıpcry~list harbindc•1 

b ...... _._;,?"'!J·o!' ı a!ınr".t~ı ıazımgelen tedbirll't' f:'Otıra, bu gaycniJı saya diişmı:?-
Rt'lch m=.ıli Görin:;'dq1, kar-..ırJ.aııtınlmıshr. 1 si, sen~leı~~·'nlıeıi İngilizlerin 

h:ırbd<'n sor.ra ilırıı.~t m~•ld~

lcrinin mn:::m bir kı .. tı da, Sôr
keci i.slasyo;ıunJ'l.n Avıupayal 
"İden vno-onlara yi.iklenilmek-
" ~ ~ J 
tedir. 

B:ısra körfezi, Bağda demir
yollarından ne dereceye kadar 
istifade temin edilec .;;i hc~Uz 

kat'l olarak taayyün etmiş de -
ğıldir: Gere$: Ticaret Vekaleti 
,~c gere!ı:se hususi mües3e&cler \ 
bıı nıe.<ıeleyi tt-dk ik etmekle 
me. u1dürler. Nitekim Tic:ırct 

Vekaleti, bu i~leri yerinde öğ -' 
reı:mıek için, \<-aktilc Eombay'da 
ticaret ataşeliği yapınış. ı.;im

di. Menıin ticaret dairesi mu:ı
Yinlerindcn 'I\ıı-han li.li Ba~
dnda göndermLslir. Bund n boş
ka B.!ğdııd<la tica.rt't iş!erilc 
meşgul olmak İi;in bir ticaret 
atn~eliği de ilıd:ıs cdilmlıtir. cel• · st'h lenn clıüe geçe. l.z.eri 

b' • ı ı sal. t t .kını:Ja ri'ı 
~: r:ıkaın \'eruıııcme!Uc ı,c"a-

' bu, bv;ı ku·· .. ctı' . . 
o. un' d- ~ ı crtmı-..) 
~ ı ayda bcs c · 
il& , , " Yeni tayyare 

\C C:l" ıı:.ı ' 
dir FT ' ., ı;.v .crıı:e:kte-

d ~an_,)[ 
sab ve , •ıc 
cwn ' a.p•:.!nı.ı.;;tı"°. 

nasına mı.it.cı:ıı.:ı.w bo::::b.ıl:ı 

lıar':xim mnra Alrn~n ve Av- Yalnız. yıllardaııbcri basıl - Lon<lrn - B:ığlad yn!u!lu Anu
ı ~~ ek nomisin;n l:aThı;ım:u;ı 1 m1" o!:ın m,kteb kilablarını inı- p:ı ile Asya ;ırasında bir lnı.'1Zit 

prtıjesmr hıızı l:ı:mak emrini al- ha ederek yeni tu?:ıılarmı Y" · ı yolu h~linc g"tirmck içi? 
mı} o :ı. Aban cko1to i , 'an· ı tırmak hem gliç \'C masraflı, s•rfcttik!cri ı;p}'rctlcr ,·csaire ... 
rı E. l' un!<, Alman ve yafoncı hem d'.' .z:ımaııa müte\·akkıf ol- Biitü11 bunhıı· ayrı nyrı rue\·<1u
b" ı t münıessillel'l lumıru!lda du;'tıından, bu hususta da, ki -1 ıardır ki lıeı· biri üzerinde dt"°· 
dün ı:.Jyled • .;;i nutukta "füıy;; - 1 t ablardaki hataları görteren bi- roak, burada b;.iyiik bir yt>r iş
nı:ı k. ıu Avı:ıpaJ,ı lıa .. im kıy-J r~r ceth'cl hazırlatılıp bastırı ·' gal eder. 
~t olacaii1ıu öı ~imıi-ı ,·e de - ı !arak alileadar mualliınlerc gön Biz, Lot! Ira . Bağdad yo
ıruştır ı: derilmesi ve kitabl:ır üzerinde !unun, 'l'iirkiyeyi alakadar c:l n 

• >i A\·nıpa nrıaı .. ııı!l.ı umu- icnb eden tadilat yapıldıktan taraflarından b.ı.hsetm yi daha 
mi ek i nizamını nas.1 •a ·-ı sonra ,\eı>llere bashı.nması ta- fa\'dalı hulııy<>ruz. Acaba Is -
s:t~'1lr mek Lmıı:;cl ı.;;ini • ü· t karriir etmiştir tal'b<Jl - Bağtlad yolu, iktıs:Wi 1 

, Diğer taraftan Anla lya ambarı 
dıı, na.k!iyal i.,Jeri ba.lı:kınd:ı. bir 
fikir edinmek, Ba;';da:ld'1, Bas
rada şubeler açmak için Bağda· 
da bir Jıeyet gönderm' tir. 

. ı Uaiilka \ k r ~ ·k .. ' . 
ı-'- • ""' 1 u ·~ 41<amı ı~ 'il tere . 1 . .. 
tııLıu:., ta o ıc;ı • l>ilcn ya-
d ._ _K 0 la.'l \'e bu sene b.-ı· 
an,,.,rı nı • azam uret• 

l :ııı Ame ' " ,ız
llıikuan d. rıK&n t .. ,, .ır le. i 
. na ıhıl ı.Lc ı · .., ta 

rıblı N"evl·orl- T' ". : - -
Ç-cn \ L"11cs <' bvrc ge-
. mayıst' mlittcfiklcr i n 
Yapılan t 1\'ya 1 . ~ 
300 · f'<.· crın ad1..t.! i rvd·ı 

e cıkuııştı, Müt•c!ilı.l . 
tın alma k . erın sa
dığı otnteyon·~nun yo l:ı -
nt't.i;n l'llP<>rlar, ~ok rla 1y1 

er elde edil · •· · b tnektect· ıgını ildir -
ır. 

Diğer larıüta 
sin h· 1 Sunllay Time-

avacılık nıuha .· . . . 
kt·aç gün ev,·eı b ld rdııı:_ı.nuı hı. -
n tr 1 ı ·1ııe ~'l.rc-
,,ı ız tavy11rıı h"'ıatı ı !' , 

avda 180o • '" en. 
n; ge :ıı, l·lolau. Alman imal.ill

e, C<!ıı 
o,~,,,. tarafı.: .. -

len h b WLU l\Jluada a. ~.} a ~r-1C!' 0 ,, K a 
Yare i · · . ~ a dadaki Ly 

'· stnısal.ı•ıııı11 f,vk.ıl:ı•'o ı t 
nıa~t.a ld , . -
mekt do, uı;~ııu tcb:.:IUz et. r-, 

e ıı, 1'aııocia n ... 
ve inııe N . ıunını ... .ıt 
g.. azırının bi'diru;- ·ıc 
ort'ı ıkı sen .. . .-, ... 

d .lı . e Uzcnm: l•eoob n 
ı rıış ı · -- ,. 

yük k o oa pro;.;ı :ı.mın e, ı,;· -
kiine ıksmı, 12 ayda tatbik mev- ıı.ı kar uya m 

tııll • t:1 doğ

• r etm1-: ir. 
oıınıuştur M" , 

trenıııaıı planı ı:n.uc·buş,crck an- Afrikada diğer tay· 
lu bnt·· 1 ınce lUzııın 
hükinı:~ıl•:r-~re siparişleri irin yare hücumlan 
çalı 

1 
i n.z a§trı y:udım Kalıırc, 26 ( .) lngilız 

'--··ı 1 eı ektedir. K:ın·da ha,·a k•l\'\'Cl!l!'rı t lr.! · ~~cmc~n 1 • ~ ~ 
ka'ıı·'·l yanız domın;·onun ln:;iliz h:tva lm"l\·ctlPrme 

, "" arından . t' - d 
gerek k "· ıs ııa c ı cr.c:k m nsııb lxımb:ırıl·'"'l:ı'l t:ıyy rc-
iııınn encıı Progııımını crcre!· !eri dfm Erytre ı-e d'1ss:ıw:ıda 

.-~ratorluk " ' 
nı tatbik ~-ııtrcnm.ı, planı- bjr lcYaaım dcposı.n:ı hücum et-

- ".'.'.:vkıın<' koy:ıc:ıJ'1:ır. ınişlerdır. Tayyare d5fi batarya· 

T . -o-- !arının ~i<!d lli mulrnwıl'etiııe 
orpıllenen geını" • Ye düsman a\'Cl tayyır~leririn 

d m~k:ıbıl lalcumıına raJnwn ken-

en 9. 50 Fransız 
1 

ni hücumumuz lıcddin, \'llr -

b mti!tır. Bir hedef._, mütc:ıddiu 

hrıyelı's"I İ ld 1 
bombalar Jüomüş, bir binayı -1 <ur u u kılmı~tır TayyarPlcrimiz o;.ı li -

1 Loadra, ~ fA . .\.ı _Alınan mC'n üslerine d5nmüşlcrdir. 
ar taraftnd:ın tor · • ~fncn.ca mın akasınd1 honıbar 

ncs gem· . P n Mek -
§i d.. ı nd n kıntnlaıı !15(ı ki- dıınaıı ta~ynrP!crimiz 4 miinfe-

un ccnub sahiU 11 ,10 b .. r ı rid hücum yapmışlardır. Şafak
na çıkarılmıştır. Bunl•r 1

11 ııı:_a· la bir ta"yar<' mcvda:ıı n bir 
Yaraı ~ ' an a· .. ır , ., 
hast ı olan on bee ki.·i d -r~ 11 hangar, üğlcyin Assab bahriye 
ıi aneye yatınlmı hr Oi.;erı' kı"lası bomb:ı.rrltdm:ın cdilml~ -

Otobiiı;Ieı 1 istir · " e- tir. 
!erine ~-- d a t ınerkez-

bon erılm• ~tır 

ürken, na., cmal - s ·yali:ı:m F~ik, P.iy ~iye ,.e lıimyn ki- h~:ı tımız.:1 ne zibi bir talııff· I 
ek omi siya inin, usun"rin - tablHil~ cliğf'r bazı ılers kitab- \-\il yn ca1c? .idh: !.it \'e ibra· 
d<'. - .;;: mez bir do~matizm ile larmda büylik hatalar olmadığı c:ı• cv!t>rine ne gibi faydalan 
hareket etmedi;;i ez, sına n kalk dn görülmüştür. dokun:ıc:ık? Eu meseleler üre-

1 ~ahdır ŞimdJJe kad r her me- Yekilct, cd biy:ıt lıilabları i- r;ndc. ö~ı;:l\cli!•~crinı\zi \'e dü~!ın- 1 
sei ·,..a. en iyi olan u~ul dn nyrıca mü.bim kararlar al- cı-lenınızı a gıya yazıyoruz. 

k ılnnştır. htikb lde ue, mıc,tır. Edebiyat te.Jris:ıtıncl:ı Asya ile ticcuetimi:. Şimdiye 
sım'i !!E'yler yarablm:ık isten - m~tod deği')tirilecek. daha ilmi knrl.ı.r Blft•hd y-0ln, yolcu l1attıj' 
nı.mcltt~1ir. Yeni .Avrupa ekmo yeni bir ırnul takib edilecektir. olar~k k1akki edilmcktcy.;Ji, 
nıik nı ı. taiıii \'akıabr föe- Bunun ir.in, r.ıüte!ıassıs bazı ze- Akd~'liz ve Süveylş kanalı ''a
ri::ıe ır- ıılac:ı!<tır. vata bir ::..ntoloJı s~isi hazırlat- sıtaııile A'ya nıcmlcl<etlcrindcn 
H~ t hm dünya cl.ono isi üre- tırılmaktıtdır. Bıı antolojile~in d a u ız .,şya getirmek k bil! 

rin l~ ı;ok mahsiıs· tesirleı i o!a- ihtiva ~~i g.e ı!!j\ mıky:ıstaki l olduğu i~in Basra körfezlııdcn 
caftı muhakkaktır. Almanya; m~tinlcnleıı, bütüu ·d<ıbi cere • denıiryollarına mal aktırma 
lta.ı.·a ile en sıkı bir surette iş yanları kolaylıkla Uı.kib etm~ e~k. ve neticede pahalıya 
bin .;;i yap:ı.caktır. Avrupayı ye miL'flkün ol:ıcııktır. mal oı:ıcıık ol:ın bu. yo~ üze-

1 len bina i ·n iki memleketin Vekalet. bir de gramer kitabı rinJen 1~ yn ak, hıç bır tıı-
ekonomr· ku "'et~ri birleştiri -ı hazırlatmı,,tır. Bu, ders yılı ba- cirin hatırına gelmemişti. Fa -
lecektır. Zuferdl'Il soııra, Al •

1 

şında mektcblere sönderilecek, kat bugün vaziyet tanıamile d~
ma :ıy:ı harbden e,,,._.J ve h rb ayrıca, .nuharrir ve müelliflerin ğ' iştir. Harbin vücude ge!ir
i<;ind~ büyük ekonomik mu\•:ıf- tenkitlerine de arzolunacaktır. diği tahavvüliN' liwı ine, Basra 
fakiy~lcri garanli etnıiş olanr Bıı tcnkidlere göre ıslah edilecek körfezi vasıtasile Asya menılc
usu1Jer k~bul e<l_He~eı:-ıir: SPr - olan gramer tedrisatı. ufak te- ketlerindeu mal alm:ık zarureti 
bcst rnk.tud re.ınnını bır kere fek arızalardan da kwt rılacak kar~ısındayız. Çünkü Akdmh· 
daha ın eyJana koymak husuRun ve salim bir surette tedrbat ya- de ticari bir emniyet olmadığı 
d:ı hi<.bir niyet yoktur. pılması temin edilecektir. gibi muntazam vapur seferleri 

Par:ı.nın kıynıeti me'*lc.>i, Av- Ayrıca Jan Deni'nin gramet'i de kalmamıştır. Bu vaziyet karl 
rup:ı ruilletl<'ri ekonomileri ara - de taroamiyle tercüme ettirilmi~ şısında, pahalı da ols:ı kara yo· ı 
sınd1 ınakiıl bir i•bö!ümii t:"rt:e- tir. Bunun, forma forma ne$ri . hından istifade f'tmek imkanla
vesi i~inde tabii hal suretini ne yakında başl.an::ıcaktır. rmı anıştıracıığız. Niteku:.ı ı 
b !ae:ıkttr .• es le, bu suretle!.~.;..~""'!!""'!!...;;... ____ ~""!!~~~""'!!""'!!""'!!~--~~-""!!~"'! 
d~u bir para te!<r.iği mesele- ·kendisine tamami!e kiti bir slıı-ı merika Birlejik devletleıi ile 
si olacaktır. Ray.;;mark, bittabi, tem manasında otarşik bir hale ne mikdar iş y:ı.ı:ıacağl Ameri -
A\TUpatfa hi.kim pe.rayı teı;ıkil koymak niyeti kati}"t'n yoktur.

1 
kalılara bağlıdır. 

ctlrccktir. Almanyanın kuvve • Alman endüstiri istilı$allerinio, Dünya ekonomi>iiııin giiçliik -
tinin 101ııazzam fazlalaşması, Al- şimdiye kadar olduğu gibi bü- !eri, Versay usulleriııdeıı ve bü-ı 
nınu parasını sağ!Aml şması ne- tün dünyada satılması göz ö- yük Rus piyasasının oı-.tad~u , 
ticesini verecektir. Rayşmark'm nii.nde tutularaktır. Almanyamn kalkmasından doğmuştur. l 
gec:tiği saha, durmadan genişli- hükmü altında bulunan ekoııo - Çinde nizam yeniden te~:.süsı 
yecektir. R:ı ınark'ı bittabi mik sahada uıümkün olan her etliği zaman uzak sarkta da ilı
h:ıillerdA!n kurtarmak !iİ.zımdır. istihsalden lüzumu kauar n1ev- racatı bel'edecek bir piyasa bu· ı 
Muhtelif nevi marklar da or - cud bulundurulmasu>:ı. d1kkat lun:ı.caktır. 
tadan J·aldınlt:ıııılıdır. Yeniden edilecektir, ta ki bu ekannrailı: Amerikan piy&s:ıl:ımıın otar
taroıımile serbest bir para mü . saha. diğer sahalardan ınüsta- şisi bahsindeki gayretlerin mu
badelesi tesis edılmek niyetinde kil olsun. Bu sebebclcn dolayı \'llffakı~t \'ereceğini zıııınet -
bulunulmadığı gibi. Avrupada bu sahanın ekoııoınik hürriyeti nıiyorum. Amerika piyasalarını 
neticeoi bir gümrük ittihadı o- garanti edilecektir. Fena zaman diınyanın geri kalan k1şmınd;ın 
!ar.ak bir para ittihadı vücude !arda. büyük J\lnı:ıııya ekouo - tecrid edebilecek biit.iln ekoııo

getirmek niyeti de yoktur. Pa- mik sahasının Almanya tara - mik şnrtl.u mevcud değildir. A· 
ı11 nwseleleri, kendi esaslauna fından tesir altında bW.unduru . merika Birlc-,ik devletleri, Al
gör<', ezcümle kıymetleri biliin- lanııyacak kunetlere tiibi ol - manyaya ve binnctice A\•1-upa -
~osunun koınpansuijyonuna gö . mamasına dikkat edilecektir. ya kendi ekonomik ~artlnrrnı 

ı·e hailetlilecektir. Bugliııkü kle- Bu, kendi kendisine kifayet e· zorla kabul ett.innt-k fikı in 
ıiııg sistemi, para ~artlarının den bir rejim mana~ında otal'>i vazgeçmeliilirler. 
nı1>hlemel iyıleşınesi i~in Ll.zını değil, fakat ihraca geııiş im - Cenubi Amerilra ıle ticaret 

Toqıil!cnnıenin hil. - . . . 
Pan bir zabi ta~c ı ya. 
dir l ırtınları söylem~!<te 

Bl U:A sT . .'\, . .\SOX gelen esası vermektedir. Bugün- k:inlar yeren, siya.si ve hayati yapmak içuı şimali Amerikaıı.ıu 
LOCAL.\.RI 1., f ·ı·:DILDl kil iki taralfı ekonomik müba- noktai naz.ardan liizı;mlu bir e- tavassu n:ı m:.htac değiliz. Al

dclekr ve tediye anl sınaları u- konomik doktrindır, Al ııya . 1 manya ile cenubi Anıerik:ı ara-
- B ta•ı ııih.:ı t k 

d,nJatıJn,.o 'ıl l e ·aıJar ay-
h ...,, ( ·ıı ı: nıi~i \l 

Ucum botı . · • • man 
3.tı PV\-.~la • ... •· 

ateşin·' tutlui •. Dır ınıtt lyoz 
llıiye isabet ed rek t.orpıl ge. 

h~su.lc gctırai. o r· ~rbmfi~~ 
1 

kısı ·ı,·· ır kaç O uU, 

Cesnıi b~~ on ılakıka za~r d 
battı , ... 1 . ın a . ıuz erce · ·i d · 
ı . "111.?e at _ 
aınaga m<'~bur !·aldı f k I' . ' · a at bi.
ahaıe lngiliz gen' .eri tarafın

dan kurtarıldı. 
Z<ı.nnedil<li;;iııc güre, ~Iekııcıı i 

vaııuruııa yolda tehlikeye ma • 
ruz kalmı,·• 1 . . . ,ncag11ıa c nır tcmınat 
Venin · b 
t uş ulunınakta idi 6217 
on O'nl., " .ta-.çn Al•~ı ;; nrınıİ..iii Com .. 

Paguıc F~-' . 1 " 
•. 1 ""~ 1 a c Tıansatlant.iqııe 
,.ıı· <el_. 

•lle ııı~nsub bulunuyordu. 

Sofya, 
2
6 (A . .A.) - D. N. B. ıı · t' · de · b' · nın bu ı·br:acat pot =lı, '-·rb smdaki el:onomık ~Unasebetler, bildh-iyor: , s:ı erı ne ıcesın , yenı ır ın- J' .. ,, 

kişaf, birçok taraflı ekonomik den sonra ~ok dah mühim o - ya cenubi Amerikanın hiikü ı • 
B ar mas<ırı loca. ı nıa< ıkı d ı ı · ı be"' ak • · nıübad leleri ve muhtelif ffi"-''ll· I ıacaktır. I rnn e\' et en i e ser ,,,c.- · .,zam umıımi kongresi Bulga • · 

• Jeketler tediye lr.ıkiyeleri ara -ı Ekonomi Nazın bu izahatı tedilen anlnsmalan dnyan:ıcıılr, rını 1 i!vetmiye karar vernı tir, ' t 
ında b;r konıpansasyonıı vücu verdikten sonra. yeni A\Tupa. veyahud hiç yapılımyacaK ır. rı ·t n · ki bütün masun locala-

5 
• • A--''·a Bır' ı 'k d-'-t'·-' ...._ tl~ nelı're"ektir O Larzda kı' muh Rusvadaı1, Amt•rikndan, cenubi ,....,,..._ ~·"' =r• <>u'1'.dıın w•le B .ıb~ar i tJnd l ""a ~ D c ' • J 

' teW memleketlerde bu suret.le .Aınerikada11 ve uzak ~arkt:uı ne ile Almanya arasında ticaret son lor.ası bul nnuya-:ıktır. b ha 
--•q<>--

AYKl'OL ·.\ 1':1: ri 
~. 26 !A.A.l - D. :-<. Il. 

bı! · iyor· 

• 1 Jetler Cemiyeti ı "ıumi k;l
tıbi B. Avcnol 31 ağustoı<tan i
t~.Pıı.ren muteber olmak üzere is
lıfa ı 1 v 'tir .... •. ş , Ogreıııldi · 
gınc gdr • bu tarihten itib· ren 
Mıllctıer C ··etin.in Uç yüksek 

n1Ute.'Jekkil hır ko 
i k'ttblık i krinin 

iclaresinı d>rı hı c.L., ·k'»" 

aralannda, klcrin~ bürosu yoli· gibi mal bdcliyeccktir? "ualini münasebetleı "rıiu nor 1 ir -
le muntazam ~konoınik müna • · sormuş ve şu sözleri ilave l't . le gelmesine teknik gü~lüklcr 

SPbellerc varabilecektir. O za - miştir: muhalefet etmemektedir. İ!;tik

m:ı.n döviz ticare inin. bugiinkü ı Rusya, iptidai madde vericisi 1 balde de bu gü,:lükll'r d~ha az o
zeneirlerin en büviik kısmından j \"e işlenmiş Alman esyasının a· I lacaktır. 
kurtarılacağı tabiidir. Jıcısı sıfatile daha zıya.ele inki- Eııterna:;yonal ek om'~ ıni.<· 

Alınan ekonomi nazırı, bila .1 ~af edecektir. 1 badele malın kalitesinin bioyllk 
hare mtistakbel Avrupa ekono - İngiliz korsanlığı.ııa nihayet rolü olduğunu unutmanııık JUmı 
ruik sahasından bah.:oelnıiş ve yerilir verilmez, Amerikalılar! dır. Alman mallnrınııı kalil\$i 
deııüıtir ki: yeniden dev:ım.lı ve müsaiti bir bıılı:sinde istikb:Llde end:şeye 

Bazı istihsaller, bilhassa faz- tarzda düny:ı. ekonomisinin ku - diişınemize sebeb yoktur . 
la mal. A yrupada mcvcud olını- rulmasınıı yardım etmek iste - B. Fuıık. bıındaıı sonra, Al -
-:.t"akt1r. Büyiik Al ..c'IH)'ayı, d :lcri takdirde, Aln1a~:."1-ntn A-

1 
n~ .. r~:,·ada h;ırbin czcihnlc 

Bütıin bu hi.discl nim anlıyo
ruz ki, demiryollanmızı,ı Irak 
demiryoll:ıri!e birle.şer k. bu 
bcyrn!lmilcl yolun ac.ılması, pi
yazltla Ye alil::adar resmi roc -
lıafilde büyük bir :ililca uyan
dırmıştır. Şimdiye tadar yapı· 
l:.n iptidai mahiyetl~l;;i tedkik - , 
kre göre, Basu. ile Bağd:ıd ı· 
arasındaki hat, d~r hat oldu~· 
i "n ticari eşyanın, daı· huttanl 
geniş hatta aktarması bir rr- -
rafa zebebiyet verecektir. Fakat 
şehrimizdeki nakliyat mücıısese-1 
l inin y&ptık.ları tedkikleı e g<l
re, Bası:·a körfezinde şathrd3.U 
U;lifa.le cdttck, Bağdada ka - ' 
dar küçük gemilerin sefer yap
malan mümkündl\r. Bu suret
le ticaı i eşya. aktarmaya ma -
hd kalmadan ~t vasıtasiie da
ha U<'llz:ı. nakli lc.ıtil o"P.ı-JJklır. 

•. ehrimi!ldeki bir r.aJ '.ye mücs· 
sesesi. Basra ile E:ı.ı~ hd ara -
sınd& motör ~!etı11rk icin tc -
f5ebbüslere giriRP.~. ~~ ir. 

Bağdad yclundaa nPler al.ı.-I 
biliriz? 

Basra körfezi, ve Irak demir
yoll1ı·ı vasıtaeile, şimdiye ka
tlar Asya memleketlerinden al
dıi;ıınız ınall&n teda.ri · etmek 
mümkün olacaktır .• <\sya mızın· 
lekeUerindeıı :ıldığunız koltını 

eşya ı eımlanlı. Çay, kahve, ı 

kakao, kau~uk, Jı:al~y. jüt, çuval.! 
baharat ve saire... Bunlardan 
yükte hafif \'e pahada ağır ol. n 1 
~ay, kahrn, baharat. kakao gibi 
nıaddeleriıı kara yolun tın ağır ' 
nakliye tarifelerine talıamn1ülül 
olabilır. Falcat diger ınacLiclzr 

hakkında bıı hülı: ü verebilir 
miyiz? Eğt>r normal ticaret yol
ları olsaydı, maliyet fj}-all ba
kımınılıuı kara yotu n.U.liyatı 

üzerinde dunııağa lüzum yoktu. 
' Fakat bugün için, fiyatına bak-\ 

ınadan, piya~anın ihtiyaçlarını\ 
temin etmeğe meçburuz. Bağ -
dad yolundan gelen mal, piyasa
da satılan maldan ucuz"8 niçin 
bu yoldan istifade etmiyelinı? 

Şimdiye kadar Eası-:ı kürfczi 
\"<!' ıtnsile neler aı..cağımızdan 

b:1!1scttik, fakat biitiin bu!llarııı 
mukabılinde satacağımı?. mll 
pek azdır. Hatta bir çe~i<l mala 
inhiEar etmektedir. O ela Gazi· 
antep fıstığıdır. Araba fıstıki 
satmak suretile Hiııdistan yo · 
!unda ticaret yapmak kafi i·( 
dir? hırneat e\·Jeri. &ığıiadda 1 
Bombay'da kurula k t~ret 

ınüıncssillerimiziıı diuktiflerini 
d ' liycrck. bu yol iizN inde fıs

t.ı.:lan ba ka d~:}:r ihracat mad
d !eriıu satmağa da ehemmiyet 
\'U'melidirleı-. 

Hii~yi11 AVNi 
·------- - · -- ----

ile fiansmawndan balısctm' 
\'e harb ekonomi.sinin nasıl sulh 
ekOJ>rmıisine intik 1 etlec~ hak-

~ 

kmd:ı şunları söylemi~lir· 

- Bu intikal, hiç mr suretle 
bEj'lik hir ekonrıınik bul1r1n tro\'- 1 

• 

':ı: 3 

idarede fay dalı 
bir adım 

(sa, tarafı 1 inci u•l•tla) 

surları arasından seçiı..rol< da• 
h& erken i~ ba~ın& gelmeleri 
memleketin c~ao!ı nıenfaaUerH 

Ç.. k.. iıo'"yle ~'-ıı•b ic~bıdır. un ·u "'" " 
yapınııı memleketlerde genç un• 
surların i~ başında bulun"l~lart 
kadar tabii bir şey tasavvur & 

dilenwz. Yeni Tiiıkiyenin lruni• 
si bütün bir husumet dilnYast 
karşıs::tda memleketi tam "" 
nıüşt:ıkil olarak yenid~ kurdu
ğu sırada ancak kırk yaşınM 
idi. 

Milli Şefimiz tarihlmiı.in mtt• 
azz.:ım eseri olan Lozanı yaptı• 
ğı z:ı.man otuz sekiz yaı;Jarınc:a 
idi. Ellıasıl yeni ideallerle mu• 
cehhez genç devletin genç ida• 
ri şefleri blılunması iktiza eJtt, 

Dahiliye Vekilimizin teklillla 
Mecliste müzakere ve intac & 

dilmek üzere olan kanun i<;l.e 
bu imkanı Yerecektir. Bunun i
çin, bu kanunun idare ıı.ayatı• 
nıızd:ı ileri ve orijinal bir na.re
kC't yaratacağına kani bLtlun· 
mnkta:pz. 

N. A. KüÇt)lU. 

İki eroin· 
ka akçısı 
p liste ... 

---auc•---

Dün polis Gümcül<teki beŞ'~· 
ci asUye ceza mahkemesi ıniid
clciumumisiııe Hakkı oğlu tıırn• 
him ve Kanber oğlu çingene 
san isminde iki eroin ı ıübteliıııl 
ve kaçakçısı getireli. lbrahiın on 
dört y:ı.şlannda bir <;ocuktu. 't _ · 
bibi :ıdiller ~i.rik ve m · ~ 
olduğunu söyledikleri irin 
ilıtiliısından ve ka~al<çılıkt:ın ta· 
kibat yapacaktı. Ayakları çıp. • 
laklı. Rengi balınumlanı:ıı·ş. b_ır 
mumya gibi sapsan, göderının 
ı;;ığı sünmilf. Yakalani.lığı gün• 
dcnberi açmtf, polisle gclırlt 
bir ascıdan dilendıği kw·u ek • 
mek kıymetli biı' s<:vgili gibi 
kucağında .. Tam göğsünün üs -
tünde ... Tırna.kların<.laki pa • 
hrdaİı bu eluneği büyük bir ~ 
tiha ile tımı:ı.ladığl aııı.aştlıyor. 

Cin~ene Has:an mi~ · mn • 
mi ·.Uta tın eline sanlyor, aif!ıya• 
rak: 

- B:ıy miiddeiumumi, diyor. 
Scnın s:ı vende ben altı ny tinııır
hanede yattım. Eroin kullanınıı.k 
t3n kurtuldum. Bir daha içer~ 
miyim hiç!.. Ben altı nuiuslıı ııı· 
l·;ınin ekmek parasını kazanı• 
yorum. Ell.:rini, ayaklarını öpe
rim, beni affet ve salı\>ef'. GiiY~ 
polisler beni yakalark n errıını 
yutmasum. diyor. 

de Polı · müdC'iumurnı'-'e ., . ·r 
bulanık bir mayi buluıı.ın mu 
1U bir sl!'.Cyi de teslim cdiyot. 
Bu şişede ~ingene Hııs3nın ıuıae 
sınden çıkarılan mayi y:ır. T'lı
bi adli müessesesi bu ııı:ıy.M 
afyon ve eroin arıyacaırtır. 

Evvelce mahkfım olılu;•ı \'e 
akıl ha. tahane.;inde ted~l'İ ?'lı· 

na alındığı halde hala beyaz z~
hirden nzgeçmiyen H:ısan dıın 
polisler tarıı.fından yakaWJll!C!I 
hem"' cebindeki eroin polı:e'le
riııi a~zına atmı" ve ymmu tur. 
Polis Haı;anı deı·hal has! ıbane
,.c ~ötürmüş ve midesini }~ at· 

~ıa: sucetivle eroinleri çıkart• 
nı:.ur. Tıbbi adli mlicsseııe=İ i

de.oiıı<len ·~ıkarıla n .maddeler nra 
smdaki eroin nı·ktarıııı t~ bi.t 
edecektir. 

Iöd ı iunı .. >nilik d•hı '· '' k 
).'aşlarında ktnı?ılf'ı ·nı trh .. tra .. 
linde beyaz zehiı-e J.aıı "'1!n bu 
çocukların tıbbi adli müessese
sinde m .. ahede altına alınması
na karar veı'di ve göodeI •· 

lid etmiyeccl<tir. Muha at• 
sonra, büyük ekonomik pl"l eler 

ehemmiyetine göre, sırasi~l· e'e 
alınmalıdtr. Para ,.e kredi lmr
l:ın, lüzumuna göre idare e<lı"•' • 

cektir. 



.. ' , 
1 

Denizci ik ~ş,,,,.-i ,s 
bilhassa 

·İsf .nbulda sporla m .,g l Lir 
r .uın t 

1 

Muhtelif teşekkiiller tarafın· 
dan muhtelif sahalarda yüzme 
rı!lli.ıbakaları yapılıyor. Her S€· 

E~Ç'- erı .(.. ,,11 !. 
ha tdı 1 ı . 

!· ııı<' .ı 

ne bu mevsim, ııu sporlannıu ~a ; r 
gençlik tarafından azami re· 

.ır1 -ı ,ı h~kl J. b1r ı 

va<; bulduğu en güzel hl • 
man mevsimidir. Bütiliı Jnş fut· 
bol i' <- ~orulan vücucıiar Tem • ı 
mu~ ve Ağustos ayla•ında eşsiz 
lstnnbulun sulannr a yıkanır, gU 
nc§ınde yanar. ve daha ziyacıc 

gürbilzlc) r , çelik kesilir. 
Bin::ıc naleylı gerek beden 

rar ;/t m ş b '' >u•.•ı<ta b.-
t>er h • •ı t nı" .~ aykı 

rı <l ı ı k ... rar1 -.· -i~ır 
ce~ inf ve • h·,J • 
n ıartesi ha .:ıyı p ~ 

Li •C('f" '"in i, ~fJ 

re diffeni d 'l:ı 

c!ih•ck üa e i ' i p 
rllcceğini i~id eını 

terbıycsi teşkJ.!atımız, gerek id· m. .. vzu iiz •r. ~ vı~ b tcd - ı 
nıan oc;ıklanıruz ayn oyıı faali kik y.u:-"nı y ·ıı;d:ı bu s 
yetleriyle, bu mevsimde, gençli· lan la okuy c ı'ism ı z. 
ği su ı;porlan ıçinde geliştirmek K U. I< y : ı 
vazifesini yüklenmişlardir. An - Bugfü• fr' yükdert • ik ı:: b k 1 
cak yazık ki mc-mlekette su arasında hu "S' mo J i} tk l •P 1 
sporları ile me,~gtıl olmağı kcn- kürek y r Y• ıl c:ı r 
dinA belli başlı gaye edinmiş he- hlü'!abak'ı saat j <le ıl: ı rift ·-

sp 

• 
t 

l .. a 
/ 
• 

•1 r 
tı i c . ı ğ i 

Ti.. • me ve at'anıa şam 
pıy "' t Ja ı bugün 
A ı.n ı 1 raıle.."'liz havuzun -
<'-ı hı:: i ıy:ı. a!< ve yarın akşam 

nıhayet b < "vaktır. 

• ! Lınbul takımı vo.rışların 

fı ::ır •i lı r . U o ibi bir 
1 yüı.itı·ü::Jii, _,i bi de -

l ı bı r kurba"a ı:ıcıyı, İb -
r h "l g bi «ol< kolay yüzen ı 
bır ;porcııyu ve sc:ıclerce İs -
tanı :.ı' rt ı a ~o.mp(youluğul'U 1 
mu ı ctl~n Fahriyi kadro5U 
i • ,ct b< "ıını luran İstanbul ta
kım •ın Türkiye ~:ımpiyonu çık 
maeı '><: klennıektc<lir. 

fl lı!cr taraftan Ankaralıların 
ıyı lu. ırlanılıklnn söylenmekte 
ve Bıırn Rnorcuları da nazarı 
dı .ı. • cclbetmc·ktedirler. 

nöz hir- bir deniz kulübümüz yok lerin Pare' ctı ı~c bashyar., tr, \ 
tur. Bir çok ku!übleriı. diğer id· bt>~•hn bir mild<lct sn• ra d<irt 1 

mı n ş ı~leri yanında bir de d~- t;J. ı ,r h0 rc ' ~t e<lec,kt•r. ıf.ı.s 
nizcilik şubesi ihtivn ediyorlarsa ' üs:: bıkı ·a Galatasaray , I 

eri: 

ı da, bu kısmi hareketleri mak - Bw 'wz. P nerb ı" ''~ • .Altı " ırdu 0
• 

ANLAR! ŞUBE.YE DAVET 

11!1<-,. beden terbiyesi teşkilatı • klılbl 'I i i•U,-ak cd :?Ccklerdir. B "'"' Askerlik Şubesinden: 
fun geniş gal~rleri dahilinde":! tc- ı _. Okur ya7.arlığına dair diplo-

Atyar ı :;; J rı m ; ı· . ı btıtunanıarıa Use, orta ve ilk 
mine ki.f1 dı-ğikUr. \'arı~ VP ıE.!nh P.ucümeni ta - m ~ -n mezunlarından 20 - 40 yaşın-

Filvaki Modada vaktiyle giı- rafın;l ,ın te>tib edilmekte olnn .daki bayanlara mahsus oskı;ri has
ya .deniz •porlarını teşvik arzu- İı:ıtanbul at yanslarının ÜGiln- ı Lıhanelcrde a~ılacak olan ikinci dev-

r siyle kurulmuş bir deniz kul!lhü re •Yardımcı ve Haotabakıcı» hem-
.. cüc:;il ynr1n f.l 'tt<'d<'n sonra Ba.- , sir('ler kursuna ı~tirak etmek isti-

var<ın da ta kuruldugu· gun·· den- k k .. ·· ı 1 1r ·Jyıın< C Vc llcfendi k~u ye-. y enlerin kayıtl;.u·ı yapılmak üzere 
bl:ri bu müessesenin spor namı- rin'1e vaı'>l;ı.raktır. Heyecanı şoıbcmi7.e her gün ve sa<>ttc ıifahen 
nıı kotr:ı ile alelade pazar gezin- gittik~~ ar ,on ve GOk cazib bir I müracaat etmeleri. ı 
tileri yııut•rmaktan başka tir i.ş hal nlrn/fa ba~!amış olan bu 2 - Bu kuFslaro iştirak edecek 
gönlüğü müşahede edilmedi. yan~lann yan, de heyecanlı bayanlara kurs sonunda vek:iletçe 
Son z:ımanlarda bu sahada ~Vi- ' d;pıoma verileceği gib1 bir çok rüç-

v~ zevkli ge('P.f'P.ği kuvvetle tah-ı haııiyet ve imtiyaz ha.k.l!ırı da kazan-
sinden fazla bir gayret gösterdi- min edilmrk cdir. mış olacaklan ııaıı olunur. 
ği, mesel' muhitinde gençleri b;r fıl!!=::Z:~:!!:!!!:::ı::::::ı:ccı:::c::::ı:m:ı::;:m:am::11:::mı:zı=ılfllilll:••rım 
araya toplıyar · onLlrı kendi· ! 
lerlne vasıta ve !mkf.n temin 
etmek suretiyle spora teşvik ey 
lcdi&i de görüimüş değildir. 

. 
r a deb·y tı va biz 

"GARPTE~l Trr CÜMEL'ER" 1 
R;naen°leyh beden te.~kilatı .. 

f nın çok mümtaz şefi olan kı~ .. 
•a nıetli g~ncral Cemil 'i'aııcrden 

1 
" ricsmız 1stanhul su spcrla.n ile 
..r billıass·1 mCfigul nlmak ve bu i~i 

krn<lirıe iş edinecek bir cihazı 
l lstanbula ve evleviyetle Kadı -

köy !'lemtinde kurmaktır. 

'Birinci cild Yun.ın - Latin edebiyatları ve tercümesi 
orta zamanda Avrupa ve hristiyanlık 

is am med · y ti v 3 Türkün rolü 
• Türkiye gibi lzmiri, lstanbulu ' 

"' ve Karadeniz limanlaı ı olan ve · 
her tarafı su ile muhat bulu -
nan bir ülkede su sporları en 
bnşta gelecek, en hayı rlı bir h<ı
rckettir. Bu harel<ti inkılabın 

spora hız ve gençliğe kuvvet ver 

Avrupa Rönesans edebiyatı ve tercilrneler. Orta. 
zaman ve 16 ıncı asırda Türk edebiyat.çılan 

600 Büyiik Sahife: 200 kuruş REMZİ 
Sonuncu ve ikinci cild de basılmaktadır. Kitabevi 

mek istediği bu d<'virde de can. ş· k t• H • d 
1 r• Jandırama1.Sakne zaman can-,.., ır e 1 ayrıve en: ;;. 
ı Y JandınTiz? 29 temmuz 1940 pazartesi gününden itibaren pazardan. 

nAKİKAT 
= 

a_u_L_M_A_c_A_-_·ı ı SABAH GAZETElERı ti 
Vakrt 

Zl llİLYON. LİRALm 
ANLAŞlllA 

Asın Us, bıı başlıkla yazdı!;., 
makalesinde evvelki gün imza
lanan ~k - Alınan ticaret an
laşmasını ele almakta ve ~öyle 
dcmcktedi r: 1 

"Milletle~in milnascbetlcr incle 1 

mühim olan şey mazi<len ziyade!' 
hal ve istikbaldir. Eğer bu de-

l'u'wı:ı<lan a.µğıyıı-: fa imzalanan 21 milyon liralık 
1 - Sayı .. Ayın etra fıııı çev- ticaret fı.nlaşması Türk - Alınan 

reler. münasebetlerinin bal ve istik -
2 - Para vesaire yapılan bir halinde iyi niyetlere müstcnid 

maden. yeni bir devrini açabilirse ve 
3 - İsim .. İhtiyar _ Sual edatı. Türk - İngiliz ittifalmıın Tür· 
4 - Reis • Kan. kiy& ile .Almanya arasında iktı-
5 _ Sevgilinin pencere veya sadi münasebetler idamcsiııe 

balkonu önünde t erennüm mani olmıyacak bir geniş sulh 
edilen !f;ı.rkı. ~~~etiırin ll_lahsulü b~lundu-

6 - Savt _ l{ara ve deniıde bir , gu fıilen takdir olunabılırse bu 

mesafe 0tçfu;ü. 
7 - rz - Lisan . Bir nota. 
8 - o~erindc doğup bilyünen 

ve yruıanan toprak par~ası 
9 - Lokman ruhu .. Pek gilzcl. 

Solclmı sağa: 

kuçük ve muvakkat anlaşmanın 
kendi hacmindeki ehemmiyeti 
her iki memleket hesabına o za
man daha büyük bir mahiyet 
kesbro.ecektir.,, 

Veni Sabah 

:., , 'L -
VAKİT, N A· K İ T T i R ! .. 
ıt porsiyonluk bir kompwime ne (Sıı ve ateşten gayri hari!lteıı 
hiç bir madde ilave etmeyi tlüşilınnekstzin) 15 kıırıI§ mııkabi· 

!inde 15 da:lıika gibi !<ıs~ bir zamanda zeııgm ve iştihalı bir oof· 
. ra hazırlayabilirsiniz. 

lfaruf ve meşhur lokantalımnıızda dahi bu derete ııeliıı 

bir ç_orbayı heıı zam:ırı bfilamaz.'ıllllZ. 

• 
Büyük yardım ve faydası aşikiır olan çorbalık seb>ı.e komprl-
melerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 

tıahid olacaksınız. 

ÇAPAMARKA 
1 - Külhanbeyi • Yıl. 
2 - Resim. 

AVBUPANIN EFENDİLERİ Mercimek, Bezelya, Nohnd ve sair hububat, seb:ıe ve ~oı-balılı 

3 - Mi\baliığa edatı - Eskiden 
Osmanhl:ınn giydiği bir 
scrpoş ~ Atıf edatı. 

4 - Tip - Geniş olmıyan. 
5 - Evlerin damlannı cirter. 
6 - Bir mübhcm mfat - Cemi· 

edatı. 

7 - Almaktan emrih:wr - Tu
zak - Nefi edatı. 

8 - En zarif divan şairimiz, 
9 ~ Keder - Para miyarı. 

Dünkü bilıneeenin halledibniş 
tekli 

7.30 Program ve meınle~et saat 
a31ar1. 

7.35 Mıizik: Uverlürler (Pl) 
8.00 Ajans haberleri. 
13.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
13.35 Müzik: Muhtelif ~arktlar 
13.50 Ajans haberleri. 
14.05 Müzik: Plaklar muhtelif §ar

kıla.r programının devamı. 

15.00/15.30 Mihlik: Cazban<l (Fi.) 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarı. 

Hüseyin Cahid Y al~ın, bu . komprimelerini lılleriniwe bulun.durmayı ihmal etm~yini:ı • 

günkü makalesinde, Alman isti- Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
lam altında olan Avrupanın şi-
mal ve garbhıde bir mezar ka- gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za• 
ranlığı ve bir sükut hakim oldu- manda kıymeti daha çok takdir edilir. 
ğunu söyledikten sonra, cenubu Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de ııer za · 
ııarki AV5Upaeında da Alman ' man ve her yerde sıcak bir yenıek temini kabildir Hakkalları-
nüfnz ve tesirinin faaliyetini· nızdan 50 gramlık bir komprimeyi 9, 100 gramlık bir kompri· 
hissettirdiği, Alman orduları 

1 

meyi 15 kuruştan alabilirsiniz. 
buralara girmemişse de diplo- BEŞİKTAŞ: ÇAPAMARl(A l'arilıi tA>ıriııi: 1915 
masisinin girdiği, bu tesirden, llımmı:ilmiiiıiiiiliılr:ır:iiiiiiiliıiiiiıimiiıı: ... .ıiıiimz::!İmi7.İlmc11111ıl1 
Sovyet Rusya müstesna, yalnız 
Türkiye ve Yunanistanın azade 
olduğu miltaleasını beyandan 
sonra da, şöyle demektedir: 

"Alınanlar, Balkanları ve or
ta Avrupayı hiç tüfek patlat • 
madan yalnız korku siliılıile ele 
geçirmiş gibidir. Bu nüfuz ve 
tesirlerini hissettirmekten, ilfın · 
etmekten, bütün dünyaya isbat 
eylemekten pek de keyifleniyor
lar denilebilir. Halbuki takındık 
lan bu hakim ve amir tavrın is
tiklfil ve hUrriyetleri bahdnde 
gayet kıskanç kavimlerde ne 

ALMANYA İLE YAPTlGIMIZ 
T1CAREI' ANLAŞMASI 

lesinde, döğüşle edebiyat ara - , bul ettirmek istediklerinden 
sında sıkı bir bağ olduğunu söy- ibarettir.,, 
!edikten oonra, muvakkat bir T . . Eı.k A 

müddet için silahların sustuğıı asvırı ; ar 
bugünlerde radyo, gazete ve 
meemualann en fazla kullan • :r.ı. BİTLERE HARBDlll ön
dıklan kelimenin hürriyet oldu- NEK OLDUK SUIJITA DA 
ğunu, herkesin "Biz hürriyet OLAllIAZ MiYiZ? 
için harb ediyoruz.,, dediğini Ebüzziya zade Velid, bugiiıı 
beyan etmekte ve şöyle demek- bu başlıkla yazdığı makale~inde. 
tedir: bir müddet evvel temas ettiği 

"Biz, sil8.h omuzumuzda hu - bir heyetimiz erküruna M. Hit· 
dudlanmıııı beklerken, en şid - !erin bizim istiklal eidalimizde
detli ve disiplin kaideleri altın- ki zaferi gördükten sonra cidaJe 
da en çok hürüz. Vatanımızın atıldığını söylediğini mevzuu 
topraklarını yabancı çizmelere bahsederek bazı mütaleat ser • 
e7.dirmemek azmiyle burada öl- dinden sonra, bizim, bu zafer· 
meyi dünyanın en büyük saa- den sonra istersek daha birçoJc 
detlerine tercih ederiz. yerleri almak hususwıda güç • 

"Biz hürriyeti böyle anladığı- lük çekmiyecck halde bııluntlu • 
nnz içindir ki, hiçbir zaman esir ğumuzu, fakat bunıı yapmadığı· 
olmadik ve olnuyacağız.,, mızı ve şerefli bir sulh yaptığı· 

ikdam 
S~URG'DAKt SİYASI FA

ALİYETl'EN NELER 
ÇIKABİLİR? 

mızı tebarüz ettirmekte ve şu 
suali sormaktadır: 

lıa 
faz ~ 

><! Atletizm seçmeleri 'Mşka gUnlerdtı: • 
lstanbuf atletizm şampiyon- 1 - Boğ:wla!ı son posta: saat 22.20 Yenim.ahallcden bir 

n luğıı seçmeleri yarın sabah Fe- vapur hareketle 22.24 Sarıyer, 22.30 Büyükdere, 22.40 Tarab-

18.05 Müzilı: Bir K<mierlo (PJ.) 
19.15 Mütlt: Scçilml~ e!lerlerden 

f:.ısı l programı. 

19.45 Memleket saat ayan \e aıans 
haberleri. 

M. Zekrzya Seıtel Almanya ile 
imzaladığımız 21 milyon lirr..lık 

yeni ticaret anlaşmasını makale
sine mevzu ittihaıı ederek, bu an 
laŞmanın her dev !etle normal 
ve müsavi §artlar içinde ticaret 
yapmaklığım12ın bir ifadesi ol
duğunu söylemekte ve "Türkiye, 
siyasi istiklfilinıl olduğuna ka -
dar ikbsadi istiklaline karşı da 
titizdir. Bunun içinIDı.· ki, iktısa -
di i~tiklfılimizi tehlikeye Clüşü -
recek inhisarcı ticari münasebet 
!erden çekinmişizdir.,, diyerek 
bazı gazetelerin bu anlaşmadan 
dolayı memnuniyetlerini izhar 
ederken Türkiye ile Almanyanın 
birbirlerini iktısaden tamamlı -
yan iki memleket olduğunu söy
liyerek yanlış yola saptıklarını 
işaret ve buna bu cümle ile iti
raz etmektedir. 

Abidin Daver, bu makalesm
de, Rumen, Bulgar ve Slovak 
Nazırlarının Salzburg'da Alman 
Führeri ve İtalya Hariciye Na
zırı ile görüşmek üzere "'davet 
edilmelerinin Almanya ve İtal

"Mademki Alınan devlet reisi 
milli harb yapmakta bizi nü· 
mııne ittihaz etmig, sulh yap • 
makta da yine bizim siyaseti • 
mizden olham almış o'ısa. Al • 
manya için de, Avrupıt milletle
ri için de, hatta bütün dünya 
için de daha çok faydalı olmaı 
mı?,, 

yaJJın Karpatlar ve Balkanlar-ı============:::::;::: 
1- ( nerbahçe stadında yapılacaktı. ya, 22.50 Yeni.köy, 23.02 Rumelihisarı, 23.10 Küçüksu plajı, 

da mevcud arazi ihtilaflarını 

hallederek orada yeni bir ni -
zam kurmak ve evvelce Mü -
nihte Macar adamlarile yapılan 
görüşmede kabul ettirdikleri 
ııeyleri bunlara da kabul ettir -
mek gayesine matuf olduğuna 
hükmetmenin yanlış olmıyaca -
ğını söylemekte ve şöyle de

"'9:a:I Alaturka ve ahafroınga .. 
Fakat Askeri liselerin ayni stad 23.30 da Osküdara uğrayarak 23.45 de köprüye gelecektir. 
da yapacakları spor şenlikleri 2 - Sabahlan Vanıköyünden köprüye 5.15 de yapıl-
gö2önünde tutularak, atletizm makta bulunan 1 numaralı sefer ayni tarihden itibaren kal-

H._,._.....,""'~---""'~ <11 dınlacaktır. 
~ ..... _....-mmıımaıı:m:mmıar::ıımaraıımm~I 

lmtiyaz sahibi ve başmuharriri: 
ELi ÇABUK SÜNNETÇİ 

20.00 Müzik. 
20.30 Konuşaa (Gunıin mesele-

leri) 
20.50 Müzik: 
21.15 Müzik: Cazband (Pl) 
21.so Konuşııa (Radyo gazetesi) 

21.45 Müzik: Radyo salon od;.estra. 
sı · (Viyolonist Necib .ı\ikm l<lare 
sinde) 

rr mükemmel 

YEMEK, TATLI 
Pastalar kitabı 

Yazanı Fahriye NEDDI 

Neci(' Ali Ktl'ÇÜKA 

Umuı:ı neşriyatı idare eden 
Yazı işleri müdürü: 

KABlNE: Beyoğlu İngiliz sefarethanesi karşısı No. 47 
Güneş npartmanı Yalnız urun dalgrı postaf'j le. mektedir: 

Her eve lılı.Jm olar1 bu kit:ıb, 
bjnc yakin yemek, tatlı, paınnı:ır 

pi..~rme$inj kolay surette tt1ıif 
tdtt. 

Cemal Hakla SELEK ENJEKSİYON SANTRALI 
22.50 Konuıma (Ecnebi d<llerde -

yalnız kısa d:ılgn postas.ile) Cumhuriyet "Şimdilik maliım olan 6ey, 
Almanya ile İtalyanın, Dağlı -
Cenub Avrupamna kendi iste -
dikleri bududları ve nizamı ka-

Fiatt: 100, cHdJisi 125 kuru§. 

A. Cemal ~e Hamdi C.ürroylar 
Matbaasında buılmıttrr. 

EV: Erenköy. Telefon 52..73 23.10 MUzik: Cazband (Pi.) 

23.25/23.30 Yarınkl program ve 
kap:ınıc:. 

BiZtM HÜRRİYETİMİZ 
Nadir Na>li, bugünkü maka-1 

Çocuklarını sünnet ettirmek istiyenlerin kartlarını almak üze
re liltten bir hafta evvel müracaatları bilhassa rica olunur. 

_ - Bir iki gün içinde! .. Yine Bilyükderedeki yalıda otu
"f1 ruyorsunuz değil mi? 

-Evet! .. 
- O halde ben gelir neticeyi bildiririm, .. 
Arkada.,ımın elini kuvvetle sıkarak uzun uzun teşek -

ldlrler ettim. 
Caddeye çıktığımız zaman akşam oluyordu. Parlak 

ııakin bir akşam!.. Etrafımdaki her şey bana gilzel göril
''\ıllyor, her renkte bir şeffaflık farkediyordum. 

~ ( U Saadetin ümidi bile insanları bamba.~ka yapıyor, gö
;- 1 Ul<le, dimağda, görüşte, işitişte, velhasıl her eeyde bü
ı 

1 
ljiik bir değişiklik oluyor .. 

~ • Yalıya neşeli dönmüştüm. Bahçeyi süratle geçip içeri 
;ıı~. 
ıt ı m Zülal merdiven başında, ayakta duruyordu. Beni gö
• l:rilnce tel3.şlı bir hareket yaptı. Yanıma gelmek için basa
ın~ıan ikişer ikişer atlıyarak: 
~i.. -- Nerede kaldın bu kadar?, Sana bir telgraf var; 
bledi. 
u Hayretle yilzüne bakıyordum. lnanmadiğımı farkcdin

~ l ~ daha ciddi ilave etti: 
, V - Ovey annen çekmiş!. Baban çok hast::ı imi~ .. He-

.IMlcn gideceksin!. 

-9-
r.ayrt ihtiyari omuzlarımı silktim. Gillüm~edi: 
- Mutlaka. gitmelisin Nejad! Seni istemiş!. 
- Bugün mü hatırına gelmişim? .. 
- Haklısın! Fakat babandır!, 
Birlikte teyzemin odasına girdik. Ortadaki masanın 

üstünde bir telgraf duruyordu. Benden evvel koşup aldı 
ve açarak uzattı, lçinde şu satırlar vardi: 

"Baban çok hasta. Seni istiyor. Hemen gel. 
Nedime,, 

Teyzem can sıkıntımı farketmişti, Yılıııuşak bir sesle 
dedi ki: 

-Sen bir vazife yapmış olacaksın Nejad! .. Bu vazife, 
seni küçültecek değildir:. 

- Evet!. Fakat gücüme gidiyor .. 
- Gitmesin! .. 

• 

Bir an diişılndüm. Vaktin gecikmiş oluşu ve orada 
gece kalmak ihtimalinin kuvvetli bulunuşu beni kararsız 
bırakıyordu. 

Nihayet çaresiz: 
- Pekala! dedim. 

) 

Ve tekrar şapkamı giyip vapura !coştum, 
Babam Be.5ikta.sta, üvey annemin evinde oturuyordu. 

İki iivey kız kardeşimden büyüğü Nebahat on iki, küçüğü 
Nükhet dokuz yaşlarında idiler. İkisi de civardaki ilk 
mekteblerden birine gidiyO<'lardı. 

Bana kapıyı üvey aJJnem açtı. Ortalık tamamile ka
rardığı için elinde bir lamba tutuyordu. Beni görünce bir 
sevinç nidası çıkararak: 

- Geldin mi? lyi ettin!. Çabuk yukan çık! .. dedi. 
Uı~ttığı elini öptüm ve merdivene doı";'Tlll<'um. Ar-

Sat'' Veri: 
İstanbul hıkılab kitabevi 

kanıdan gelerek bana aydınlık gösteriyordu, 
lki lı:attan ibaret olan küçük evin üst sofasına çıkıJY 

ca, kar§ı taraftaki büyük odanın kapısını aralık gördiiIJl. 
Babam bu odada yatıyordu. 

lçeri gfrince onu karyolasında dalgın buldum, Vücu• 
dumu farketmedi@, yüzfuıde hiç bir hareket hasıl oıma· 
masından anlaşılıyordu. 

Yanına yaklaştım. Yüzü küçülmüş ve kararmıştı· 
Askerlik müddetim içinde onu hiç görmemiştim. 

Gönlüme dolan bir acı ve biraz da özleyiş hissile ilZC' 
rine eğildim ve çok yavaş bir sesle: 

- Baba!.. dedim. 
Bakışlarında bir değişiklik oldu; kaşlan oynadı. J)U' 

daklarında bir kımıldanış vardı, 
- Nejad! .. 
Diye mırıldandı. 

, 
Üvey annem lambayı karyolanın başucundaki etaje

rin üstüne koymu~u. Arkamızda ayakt::ı duruyor, şübhe
siz bize bakıyordu. 

Kardeşlerim meydanda değildiler, 
Babam yorganın üstünde duran elini bana doğtll 

uzattı. SönUr bir söyleyişle: 
- Otur• ... dedi (Sonu yarma) 


