
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi Sabah Pos fası 
Yıl 1 No. 347 __ zıı 

L::: 
Batmuharrlri ı ABiDiN DAVER ÇARŞAMBA • :l4 • TEMMUZ • 1940 Telg. lstanb11l ikdam. Tel, 233 )J 

Lozan Zaferimizin Milli Şef 
17 nci Yıldönümü 

, Halayın Kurtuluş ~Bayramı Dün 

Bu şerefli gü
nü sonsuz bir 
heyecanla 
tes'it ediyoruz 

• • • 
ONIVERSITE VE HALK-

Lo:ı.•n ••lır•m•nı Milli Şefiml:z:. /•met /nönl 

EVLERiNDE BUYUK 
TEZAHÜRAT YAPILACAK 

• • • Bugün, yeni bir Türk devleti-
nin varlığını cihana tanıtan Lo-

LOZA N MUKADDES zan muahedesinin imzasının 18 

9 in~a~1~~n~';'~~~~İ bugün, yani 

MiLLl rıR-~ 

v ~~.~ 1 ~!.~.~.o~~ 1 
b•r•lt. lt.anl11ril11 yofuraf. 
muı oe lıemilt.leri ü:z:.e· 
rine lıurulmuı olan ha 
caeri lıoram•k ifin, ic•
bıncl•, hü; bir (edalı.ar· 
lılıtan lı•pnm•yı~. 

24 temmuz 1923 de istikliıl har
binin .muzaf~cr ve bii)'iik kuman
danı ismet Inönii Lozanda bü _ 
yük devletlerin en tanııımış, şöh-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

y •;an: ABiDiN DA VER j 
ft::S) ugün tam 17 sene o
IQ) luyor, Lozan sulh mu
.. ahedesi imzalanmış ve 

'rurkiye, istiklal harbinde ka • 
;•~dığı askeri zaferi; bu sulh za
!hrıle teyit ve tetviç etmiştir. Ta

rı · · ıınızde, ınuharebe meydanla-
~da kazanılmış zaferlerin, 1313 

c:>ıalya harbinde olduğu pbi, 
~':,";a. başında kaybedildiği de 
"• dır; Fakat Lozanda öyle ol
~aınıştır. İstiklal harbinde şehit 
b uşen kahramanlarımızın kanları 
.,:'Şuna gi tıııenıiş, İsmet İnönü 
b.~z.~~fer bir kumandan olmayı 
d! dıgı gibi, büyük bir si) asi ve 
d!Pkoıııaı olmayı da bilmiş; Ebe
tiı() •.( Atatürkün verdiği direk· 
k;· erı tahakkuk ettirmiş, Tür • 
k 1b haklarını karşısındakilere 
fa~ ul ve tasdik cttirmiye muvaf
bi olınuştıır. Karşımızdakiler, 
is~e. Sevr'i cebren kabul ettirmek 
ri 

1.~ ~n 1914.-18 harbinin galiple
\' 

1 
•; onlar, daha evvel, başta 

bi~r;ay ınuabedesi olmak üzere, 
Ya •k~ııı ~uahedelerle Avrupa- . 
d Yenı hır şekil vermişlerdi· 
•vletı · ' "• , e~ı ve memleketleri galip 

Ilı ~~gluıı diye ikiye ayırnuşlar; 
v ag Upları bir takım ajpr kayıtlar 
; Şartlarla bağlamışlardı; Os -
hu~ıılı ~Paratorluğunun dahil f 

top 
0°ı,dugu mağluplar zümresinin 

iıı/" ları da kısmen bir takım 
tul 

1 
ve keyfi taksimlere tabi tu

de:::luştu. Şimdi Versay niıam.ı 
harh·en ve umumiyetle bugünkü 
zaııu ııı lohunıu addedilen o ni • 
nıeıni 3'.alnız Türkiye kabul et • 
U•• §lı. Başta Almanya olmak 

•ere A 
Buı ' . Vllsturya, Macaristan ve 
tav llarıstan boyun eğdller, mu
te t:~t ettH~r. Hak~ızlıfa, esare
tdeıı a?1!'1ul edemıyen ve isyan 
haı.ı,; sılfilıa .. •arılan, mukaddes 
llöı rını mudafaa için, ölümü 
ısı: ~~ı_ra'! yalnız Türkiye oldu. 
İln 

1 
ır~ncıteşrininin son günü 

•i~~· adıgınıız Mondros mütareke-
0; en sonra, 10 ağustos 1920 de 
S ıııanh Saltanatının iınzaladığı 

evr ıdaın b''k . .. 
tak '>"1 u munu tanımı)a -
ııı , 'j temmuz 19~3 giinii Lozan 
et~" . 1 ·- uesile haklaıımw kabul. 
t ~rınt:iJe kadar harbe ve mü-
a eı,.., e dcvan1 et tık. 

ltı~ f.; 'ln'ın hil,)u ... Jilğünü anla -
Bak 1\•n Sevr'i bilmek lazımdır. 

u ıdam kararına ıöre 
il 1 ~ Osmanlı devleti: İstanbul 

e •dolunun küçlik bir par "" 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DAVER 

ismet lnönü Lozandan döndüğü gün İstanbulda oüyük se
vinç tezahüratile karşılanırken ... 

Fethi Okyar dün 
Adliyeyi teftiş etti 

-= 
Adliye Vekili bir kaç gün daha 
şehrimizde tetkikler yapacak 

- -
Birkaç 2tindenbeıi sehrimiz

. l de Büyiiıkadada istirahat etnneıkte 
\ olan Adliye Vekili Fethi Okyar 

dün ıkalem mahsus müıdürü Şa
kir Aksuyla 'beraber Adliyeye 
gelmiş ve müıddeiumumilik oda
sında yarıını saat kadar meıaııul 
o1c!uktan sonra ımahıkemeleri ve 
kalemleri dolas>p·:muıb3Jkcıme din
lemiş, islerin tarzı te<lV:irini ı:!'ÖZ
den geçirmiş, lbu arada 'bir is sa-f hi'binin dileğini not etmiştir. 

1 
Vekil, bundan sonra yanında 

' baş müfettiş, Dördüncü Ticaret 

'.Amerik; Hariciye Nazın Hul 

Amerika Hariciye 
Nazırının Nutku ____ , __ _ 
Havana konferansı 
Mühim muelcler lı•lılt.ıncl• 

mü•t•cel t•clbir· 

ler •lınm••• lı•rarlaıtırılclı 

La Havane, 23 (A.A.) - Reu
ter: Amerika devletleri konferan
sında söz alan Ko~del Hul, gaıfü 
nısıf ik.ürresindeki A vruna mfü-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

malı.kemesi reisi Fazıl ve ımüd
deiuımumi Hilk:met Onat bulun
duğu halde Huku'k mahkemele
rinin çalı~tığı Babıalideıki Tom
ruk !binasına gel;n~s. orada da 
mahkemeleri ve kalomleri ııez
cfilkten sonra Kadikövüne geç
miştir. Kadrköy mahkemeleri
ni gözden ııeçiren Vekil: Üskü-
dara geomiş ve .veni yapılan Ad
liye binasını ııeıınıiştir.. Fethi 
Okyar 'bundan sonra ÜSküdar 
haııishanesine gi~mis. burada 
mahkı'.ımlarla ikonuşmus. bazı 
tebkikler yapmıstır. 
Aldığrmız malümata göre, Ve

k.ilin teUkiıkleri iki esasa isti
nat etımektedir. Biri Adliye iş
lerinin sür'atle tedviri, diğeri 

marhkfrınların islill:ııhal ederek ce
miyete faydalı !birer unsur ola
rak hapishaneleıxien çıkımaları 
için Jiizım gelen tedbirlerin aci
len alınmasıdır. 

Vekilin '>ir !kaç ırün daha şclı
riım izde Lkalacaın ve tetkiklerine 
ı;levam edeceE!i anlaşılmaktadır. 
Bu arada İmralı ceza evini tef
l:is isi de muhtemeldir. 

Dün Floryada 
istirahat ettiler 

Reisicumhurun Bir 
müddet Floryada 

kalmaları muhtemel 
Birkaç gün Yalovada istira

hat etmiş olan Reisicumhur 
İsmet İnönü evvelki akşam 
Yalovadan ayrılmış ve Sava
rona yatile Marmarada bir ge
zinti yaptıktan sonra geceyi 
Floryadaki deniz kö~kii yaki
ninde demirliyen yatta geçir
mişler ve diin sabah deniz köş
küne çıkmışlardır. Vali Lfıtfi 
Kırdar MilJi Şefimizi deniz 
köşkiinde karşılanu~lardır. 
111illi Şefimiz öğleden sonra 
bir deniz banyosu almışlardır. 
Akşam üzeri de otomobille şe
hirde bir gezinti yapmışlardır. 

lllilli Şefimizin bir müddet 
Floryada kalarak deniz banyo
sundan istifade ve istirahat 
etmeleri muhtemeldir. 

Romanya Basvskili 
ve Hariciye Nazın 
Af manyaya çağrıldı 
Ribbentrop, Rumen 
Nazırlarile yarın Salz 
burg'da konuşacak 

Nazırlar bu akşam 
hareket ediyor 

Alman heyeti Moskovada 

Rumen nazırlarını '.Almanııaııa 
davet eden RIBBENTROP 

Bükreş. 23 (A.A.) - Alınan 
Hariciye nazırı Von Ribbentrop 
un daveti üzerine Romanya bas
vekili Gigurta ile Romanya Ha
rici"e nazırı Manojlosku. ,.arın 
ak.sam Sabıburga 11ideceklcrdir. 

Von Ribben troo ile Rumen na-
7.ırı ara.~ındaki mülakat, cuma 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Amerikan 
Donanması 

Gizli manevra 
mı? ' yapıyor .. 
Honolulu, 23 (A.A.) - Reuter: 

Açık denizlerde gizli manevralar 
yapmak üzere Amerika donan -
masına mensup mütemmim cüzü
tamlar Honolulu liımanını tel1ket
mişlerdir. 

Ö~renildiğine göre, bugün ha
relket eden gamiler bazıları İn
ailtere ve Amerika tarafından 
müştereken idare edilen ve Pa
sifik Okyanusunun cenubunda 
bulunan Ohristmas adalarına 
iti tıınaktedir ler. 

Büyük Merasimle Kutlandı 
Hatay Va!isi ~ü~.-ü ~ök°:1e.n Süer. ~utkunda Dediki: "Eğer va. 
tanın emnıyetı hır gun bızımde sılaha sarıhnamızı icap ettirirse 
Hatay davasının kahram•nları olan sizleri Önsafta bulacaktır 

•• 

Hatay Sonsuz Sevinç içinde 
===-=~--= = 

Antakya, 23 (A.A.) - Hatay bugün kurtuluş 'ışıklarile süslenmiş, akın halinde ve milli kıJa _ 
bayramının birinci yıldönümiinü kutlamaktadır . fctlerle köylerden akın halinde gelen binlerce 
Hatayın bu en biiyiik bayramı emsalsiz tezabü • köylü şehrin ana caddelerini doldurmuş buluı u _ 
rat, taşkın bir neşe ve sonsuz sevinç ve heyecan- yordu. Bu sabah spor sahasında ba~lıyan mera 1 

ı( la devam ediyor. Daha dünden itibaren şehir baş. simde ilk olarak tarih fakültesi mezun la 
( tanbaşa milli renklerle, bayraklar ve elektrik (Arkası 3 üncü sayfada) 1 

~.._. ..... _..._... __ !9'!11!!!!'11!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!9!!!1!.....,..,"""""""""'"""!!!!!!!!!!!!~-----!!!!!!!!'!111~~--~ 

SON HAVA 
BASKI~LARI 

Alman tayyare 
fabrikaları ve 
Depolar bombalandı 

Bremen Dokları 

tahrip edildi 

l I Almanların İngiliz 
akınlarına muka

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~-belesi~~~ 

ll'>GİLİZ B0MB.1RDIMAN TAYYARELERİNDER BlR KAÇI 

Fransadaki talebemiz hakkında 
-
H. Vekaletine gelen son malumat 

Ankara, 23 (A.A.) - Harici
ye Vekfiletinıden bildirilmiştir: 

Fransada'ki taleıbmniz hakkın

da bu)(iin vokfilete gelen malü
anat asağı.dadır: 

Bülent Kıra) Brivede, Avni 
Turnagö! Grenoble'de, Şahin Da-

mar Lot'da, Zühtü Torhon To
ukmse'de, İlhami Derenel Mont
luQ<>n•da, Abdullah Gedikoğlu 

Viohy'de, Bülent S. irmen Henda-ı 
ye'de, Baha Apaydın Nice'<le. 
Necmcıddin Yeşil Pariste lbulun
maktadırlar. 

Londra, 23 (A.A.) - Hava ne
zaretinin tebliiti: 

Dün aksam kuvvetli İnıı:iliz ha· 
va filoları Almanya Ye Holanda 
askeri hcıdefleri bombardımana 
devam etmişlerdir. Bu hedef
ler arasında Gelsenk,rehP'1 ve Ro· 
terdam'da iki depo ile Bremen 
ddklarında benzin dewları. İs
mar, Rotenburg, Bremen, Kas
sel ve Kassel'in doğu şhnalindr· 
ki Gottingen 'de tavvare fahri-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Sabaha Karşı Aldığımız -
Harici Telgraf Haberleri 
lngilterenin 

Harp Bütçesi 

İki milyar sekizyüz 

Bin İngiliz lirası 

1 Maliy• tı•:ı.ırının beyanatı 1 

Londra, 23 (A.A.) - Sir Kiı !?S
lcy Wood, bugün Avam Kamaıa
sına munzam bütçeyi takdim et
mis ve bu münasebetle sövlediiti 
nutukta ezciimle demişt:r ki: 

- Bugün, niçin mali t'a:iııe-

İngiltere Başvekili Çörçil 

timizi yeniden gözden geçirmek 
ve derhal tedbirler almak lazım 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Anadoluda şiddetli 
zelzele devam ediyor 
Kelkit, Trabzonda da zelzele 
oldu, fakat hasar yok 

CYazısı 3 üncü Sayfada) 

~AMERİKA 
- --
IMECBU Rf ---
ASKERLİGİ - . 
KABUL ETTİ 

Vaşigton, 23 (A.A.) - Ayan 
meclisinin askerlik i~leri encü
meni, Amerika Birleşik de\'lct -
!erinde mecburi askeri anrenmon 
usulü ihdas eden bir kanun ,ıro
jesini tasvip eJkıniştir. 

Bu kanun projesine göre, 18 
ya~ından G4 yaşına kadar 4~ mil 
yon erkek, antrenınan i~:n !·;!). 

dedilecck ve antrcnn1 4 ııu f..·~ıfı • 
ğırılacaktır. 

Bu kan1Ln projcsillİJ~ ?nUnı"'.~ • 
deki hafta ilan n1eclı~ındF ~·J -

rüşülnıcsine intizar ul_t;nınt.i.Lta-
dır. ." .. ... 

ll.ırbi)"e nczilreti nanıına söz 
söJlen1i~ e sa1ilı1) Cttar 1~ir zat, 
bu kanuo projctJ.nin ~i~t,mc gö
re, ilk .. ne zar[~da. !j ya~mdan 
30 ~·aşın• k!dar hlı hutu'k mil 
yon erkek :ulı.erl ıntrenınann ta• 
bi tutuiacağ111ı hılğh ,\,iojtir. 

'""'.. • · .ııı .. .. . ........ 



SAYFA-~ 

ASKERLiK BAHDSLERI 

o AT 1 
Fransız ordusunun mağlup 
olmasına amil olmuşmudur 

~AJlNONUN DUSMESI SEBEBLERI 
ransız mağli'ıbiyetinin nat eder. Ateşle korunamıyan 

en miihim amili, l\taji- tahkimat, tabiatile bir iş göre -
noya güvenmesi, bu mez. Tahkimat, bir settir, bir an 

kaleye saplanıp kalma5ldır, di. için taarruz hareketine durakla-
yenler vardır. Hakikat böyle mi- malar verebilir; taarruzu kıran 
dir? ise doğrudan doğruya silahtır ve 
Biı sıııırı boydan boya ve de- silah, ödevini başarmıya ikadir 

liksiz kapatan bir müstahkem ellerde işler. 
manzume, zannedildiği ı::ibi, (ay- Geniş bir sınırı, zamanın iste-
dasız da değil, zararlı mıdır? diği sistemde bir kale ile takvi-

Bir ordu, öte- y A z A N : ~ ye . etmek, şü.p-
denberi sınır ka- ı hesız, çok bu _ 
leleri gerisinde Em•ltll G•ıHr•l yük m a s -
yığınağını ik - KEMAL KOÇER raf 1 ara .. yol 
mal eder. Kale. a ç a r. M. u d a-
lere dayanan i a a , bır mu-
ordu, dilediği yerde taarruz rolü harobe tamdır, fakat ~at'i. ~-.. 
oynıyabilir. Kaleler, orduların ticeye götüremez. Darbın yukunu 
desteğidirler. Asri tahkimat man- seyyar ordu çeker. Bır memleket, 
zumeleri, gerideki harekatı giı - her şeyden önce s~y?'ar ~r~u~un 
ler örter ikmal kaynaklarıdırla:ı:, teçhiz ve takviyesını duşunur. 
ku~vetl.,;i korur hasmı ytpratır Fransızlar gibi büyük servet ve 
ve daima vakit kazandırırlar. san'atin sahibi olanların, seyyar 

Bir kalenin en büyük mab:m- orduyu da ihm?I et~!ş olm!'lan 
ru mürettebat= hareketsiz bı- hat·ra gelmezdı. MaJınO, nata -
rakmasıdır. Zafer taarruzdadır. mamJır. Bütiin bir sınırı kapamı-
İnsiyatili hasma b;_.•kmak, zaı:ar yan bir hat, felaketlere sürükli-
doğurabilir. yecekti. Belçikamn bitarafhğına 

l\lajino, kuvvetleri tasarmf et- - hem büyük harbin alımlı tec-
tirebilirdi, 1870-71 de Fransız ka. rübelerinden sonra - ümit bağla
lelerinin, kraliyet ordularının fe- mak büyük gafletti. 
Jiıkclini intaç etmesini ileri süren- Bale yakınlarından Montınedi
ler, bu ordunwı teşebbüssüzlüğü- ye kadar uzanan Majinoda, stra
mi unutuyorlar. Seyyar ordu, va- teji esaslarını beninısiyen bir 
ziyete göre, .k~Jeyi mukadderatı- ı kumanda heyeti için çok ınenfa
na terkedebılır. 1878 de muhtar atler bahşedebilirdi. Buralarda 
pa a ordnsu, Kars kalesine çe_ , az kuvvet tutmak hususile Flan-
kilmiye l.üıum g~rrneınişti. Bal- dres he2ime~i baş~ö~te~ince! ka-
kan harbınde Edırne, Işkodra ve le kuvvetlerınden muhun btr kıs. 
Yanya kalelerimiz orduya uzun mını Sedan gediğini kapamak için 1 
bir za_m.an. kazandırnnşlardı. ı s~la doğru kaydırmak lBzrm.g~ -
Asrı ıhtıyaçlara gore muret - lırdi, Esas.en, Belçi.k.aya mühim 

tep bir sınır müstahkem manzu- ve giizide bir kuvvet ayırdıktan 
nıesi, mahir ellerde her zaman ro- 1 sonra, bu ihtiyaç bir kat daha ar-
lünü ifa edecektir. l\fajinonun tıyordu. Diğer taraftan, alplanu 
Ult narpte bir işe yaramaınasmı müdafaasına tahsis edilen, bir 
dü~ünenler, toprağa dökülen pa- rivayete göre, bir milyonluk bir 
ranın heder olduğunu iddia eden- ordunun da çakılıp kalması fa-
ler, vazifeyi yalnız ouvrage'in de hiş bir hata idi. Fransız ordusu-
değil, siliıh.ın, vasıta ve mürette.. nun ric'atinin esas sebepleri bun-
batın göreceğini söylemeyi wıu- lardır. Majinonun lüzumsuzluğu-
tuyorlar. nu, kuvvetsizliğini teslim ede _ 

Ull istihkim manzume.si, en as- bilmek için, bu nıanzumeleııden 
ri taarruz silah ve vasıtalara kar- bazılarının Alman savleti ka~
şı tamamen mukavemeti haiz ol- sında düşmüş olduğunu görmek 
malıdır. icap ederdi. 
1914 de Liyej, Nanıür kalelerinin Zırhlı tümenler yeni vasıtalarile 
sükutunu, bu kalelerin metanet- asri hava filoları saçtıkları dch-
sizliğinde de aramalıdır. 42 lik- şetle Fransız ordusu saflarında 
lerin dehşetli tesiri altında mü
rettebat iş göremez bir duruma 
dü~müşlerdi. Esasen bu kaleler 
mukavemet de edebilseydiler, 
Alman taarruz ordnsu hareka -
tına büyük engeller çıkaramaz
lardı, Münferit kalelerin tesir 
dairesi, silahlarının menzillerile 
çerçevelidir. 

Verdun, mu.harebenin deva • 
mı ınuddetince tadilat gördü ve 
seyyar ordunun müdahalesi ile de 
iı,ini başardı. 

l\lajiao'nun bu harpte işe yara
mamasının sebebi, taarruz ordu
sunun yarması isti.kametine doğ
ru uzawlmanıış olmasıdır. Al • 
man genelkurmayı, müstahkem 
haltın müntehası olan l\1ontme
dinin ötesinden, Sedan üzerin -
d~n l'&rmayı yapmakla da tah
kııııatm kuvvetine itimat etmiı 
olduğunu göstern1cz mi? 

Taarruz ordusunun, ağır tank
larile, pike tayyarelerile llajino-

1 
yu yarabileceğini iddia edecek 
vaziyette değiliz. 

Çekoslovakya müstahkem man-1 
zunıcleri de, Avusturyanın işga. 1 
)inden sonra, arkadan vurulmak 
yüzünden, kıymetlerini kaybet
mişlerdi. 

Bir kalede, nihayet, siliihına, 
vasıtasına ve mürettebatına isti-

rahneler açtıysa, bunun günahı. 
Majinonun değildir. Sonra, Ma
jino da ateşçe zahndan sukut et
miş olsaydı da, kabahat yine tah
kimata yükletilemezdi. 

Bu mülahazalara ilaveten şu ci
heti de kaydetmeden geçemeyiz: 
Silih, vasıta ve tahkimat ne ka
dar mühemmel olursa olsun, mu
harebeyi yapan askerdir. Asıl zil
fı, ordunun rubunda aramak, ka
bahati bazı muzir elemanlara 
tah•ml etmek, kanaatimce, en 
doğru bir karardır. 

Alman ordusu da, taarruz eme
li beslerken de, daimi tahkima
ta, Westwall'e arzı iftikar et • 
mi~tir. Bu harp, dalıni istihkam-
ların ehemmiyetini azaltmamış
tır. Y ann da, her memleketin sı
nırlarında bir .Seddiçin. vücude 
getirHdiğine şahit olacağız. Hü
ner, tahkimatın bütün tertiba -
tile asri ihtiyaçları temin etme
sini düşünmektir: Silah, vasıta ve 
tahkimat birbirile tev'emdir; 
müvazi yürüdükleri halde yurt 
müemmendir. Yalnız geniş sınır
larını tahkim edcmiyenler de -
efil, her memleket her şeyden 
evvel ordnsunun dört başını ma
mur etmeyi en kutsi bir vazife 
bilmelidir. 

~---... ------------------· emek Beni Seviyor !.. 
Yazan: il U Türkcui: 1 
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No.22 ----c:ııı-11 Bir vücudün, bir heyke -
lin, bir dağın hatla
rı, bu tablonun veya şu ova
nın rcnkl,ri, Jokondun bir yeri, 
ruhunuzu dişliJen bjr cümle, si. 
zi Allah kadar yaratıcı bir artist 
l·apan şey, insanlar arasında bu
nu kim ayırt edebiliyor? .. 

Ve Bodlerden bir şiir okudn. 
Krisüan artık bu lirizmasima 

hayret ederek bakıyor, göıl~rin
de bir isti}~fam çiziliyor, bu şiirin 
ne denıck ıstediğini soruyordu. 

Pol kadının aklından geçenleri 
sezdi, heyecanını pa) laştırama -
dığına kızdı: 

- Size zorla bu şiirin ııevkini 
tattırmak istemem delilik dedi. 

Ümit ederim ki, Siz de benim 
kadar bu şiirden zevk duya -
cağınız günün geleceğini ü -
mit ederim. Kadınlara bu 
nevi !iiiirlerin zevkjni tattırmak 
için evveli zihinlerini okşama -
lıdır. 

Selam vererek ilave etti: 
- Ben bu vazifeye namzedirn 

bayan! 
Onu küstah de~il, garip bulda. 

Hem esasen bu nokta üstünde 
fazla durmadı, o zamana kadar 
farkına varmadığı bir teferruat 
gözüne çarpmıştı .. Pol çok zarif, 
~ıktı; yalıın boyu çok uzun, çok 
kabaydı; öyle er endamlı idi ki, 
iusau birden bire sıldıtllllD far-
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Undan ayrıldığı halde. ihraç cdilmiyen çav
dar ve diğer maddeler israf edilmemiş olacak 
ıe5) uğdaydan ekmek imal e<lilirkcn yüzde 21 nisbetinde ~avdar 
ıg} ve diğer yabancı maddeler ayrılmakta ve bunlar ayrıca sa

tılınakta idi. Son hadiseler üzeri ne harice göndel'ilmesine imkan 
k.almıyan bu maddelerin ziyaının önüne geçilmesi için bazı düşün
celer ileri süriilıniye başlanmıştır. 

Bu arada şehirlerde de köylli ekmeği yapılması ve böylelikle 
buğdayın hiç ziyaa uğramadan tamamen ekmek haline getirilmesi 
ileri sürülmektedir. Bu hnsusta tetkikler yapılmaktadır. 

bir Japonlar 
müsabaka açtı 

Kaz•nan Japony•yı 

bed•va gezecek 
Mct&:ezi Tokyoda bulunan bey

ne.kmılel Harsi Münasebetler Ce
ımiyeti Japon İmparatorluğunun 
kuruluşunun 200 üncü yıl dönü
mü münasebctile büyük bir bey
nelmilel müsabaka açtıi!ını Ha
riciye Vekaleti vasıta>ile Üni
versite re:ktörlii.i(üne bildirmiş
tir. 

Müsabaka mevzuu, Japon kül
türünün ana hatları, JaPOn har
sının ecnebi memleketlerle mü
nasebatı, JaPOn kültürünün bu 
hususta 8000 kelimeyi ı:ecıne -
mek üzere vazılacak eserler 30 
eylıila !kadar mezıkiır cemiyete 
taahhütlü olarak l!'Önderilccektir. 
Müsaba:kada en ziyade beitenile
rek 1 inci, 2 nci ve 3 üncülüğü ı 
Srazanan eserlerin sahipleri
ne mükafat olarak bulundukları 
memleketlerden J anonyaya ika
dar l()dip gelme meocani seyahat 
hakkı verilecektir. Bunlar cemi· 
yetin misafiri olarak Japon şe
hirlerini de dolaşıp tetkik ede -
ceklcrdll'. 

BELEDİYE 

T aksimgazinosund• infilak 
Taksim ııazinoounda vuıkua ge

len infiJ.ak hal<kında dün Bele
diye erkarunın iştirakile bir ke
şif yapı}mşıtır. Neticede zarar 
ve ziyanın 500 lira oklui!u an
laşıJan.ıştı.ı-. 

Beledi.ve Reisliiti bu parayı ırnü
teahhitten veyahut havaı?azı şir
ketine ta2l!Ilin ettirecektir. 

Kontröller pazarları d• 
devam edecek 

Sebze ve et ve saire J!i,bi ı:ıı.da 
rmadıdclerinin pazar ,günleri ta
til münasci:ıetile k.ontrol edil
mediğini gören Belediye Reisli
ği kontrolün badema pazar .ı;ü.n
leri de yapılıınasını dıi.in şubelere 
bildirmiştir. ---<>----

Zehir kaçakçıları 
bugünlerde çoğ d 
Tophanede sab:ıkalılardan Ni

yazi şüpheli vaziyette yakalanmış 
ve üzerinde 9 paket eroin ve bir 
miktar esrar bulunmuş, adliyeye 
verilmiştir. 

Yine sabıkalılardan İbrahim de 
elinde üç paket eroinle Eminö -
nünde yakalanmıştır. 
Sabıkahlardan Kazım ise Mer

canda Çiftesa.raylar yangın ye - ı 
rinde şüpheli vaziyette gezerken 
yakalanmış üzerinden bir mik -
tar eroin çıkmıştır. 

Zehir kaçakçılan adliyeye ve
rilmişlerdir. 

kına varaınıyordu. 
Vücudünü ilk bakışta !ağar 

gösteren başının şekliydi, başın
da yarı kalmış, diıgi bir şey vardı. 
Fakat insan yüzünün yapısına a
lışınca alımlı buluyordu; bu, her 
zaman bo;.:uk sesinin cleğişcn tat
lı edasına göre hazan çok munis
leı;en kuvvetli, haşin bir alımdL 

ilk defa, tepesinden tırnağına 
kadar ne ka<lar itinalı giyindiği 
ni farkedeıı Kristian kendi ken
dine: •Bu, meziyetleri ayrı ayrı 
keşfedilmesi lfızıme-elen insanlar_ 
dan. diyordu. 

Gontran koşarak geliyor; hay
kırıyordu: 

Sosyete şilep 
işi bitmedi 

iş bankası şilebe f•zfa 
para istemiş 

Sooyete şilebin Deniz Yolları
na devri için yapılmakta olan 
müzaıkereler hfilii tamamlana -
:m.arnıştır. Mün::ıkalat Vekaleti 
şirke tin sileplerinc eskiden Av
r11Pa.dan alındıkları kı'!11llet üze
rinden mua>nde yapmak iste
mekte; sivketin hissedarlarından 
olan İs Bankası ise sUeı:ılerin 
bugün ~""-'' kıymetlendiğini söy
liyerek fazla para istemektedir. 

DENİZ 

Ege vapuru tamir edildi 
Uzun mi.iıddettcnberi tamirde 

bulur.an Deniz Yollarının Eae 
Yapuru pazartesi havuııdan çılk
mıştır. Tecrülbekri yapıldıik.tan 
sonra cievhal Karadeı~iz hattına 
tahsis edilecektir. Vapurun ta
mirine 50 bin lira sariedilmis
tir 

Metenin sahipleri hüku
mete müracaat ettiler 

15 ,g-lindenberi Sıcilyada Paler
mo limanında bekletildiği halde 
hfila rnuavene edilmiyen Mete 
şilebi sahipleri hükıl.met~ mü -
racaat ederek vaput u:1 bir an ev
vel senbest bırakılması içi ntıe
şcboi.ı.ı.ler yapılmasını ıstemisler

dir. 

Münakael vekili bir 
hafta kelacok 

Münakalat Vekilı Alı Çetinka
ya bır lhafta :kadar daha şehri
mizde .kalacaktır. Vekil bilhas
sa K.ısımpaşa ve İstin.ve havuz
larm1a yapıla<:ak isla.Jıat işleri 
üzerinde ımeş,gul olmaktadır 

l1trıaAT 

Kırmacılar şikayetcı 
Toprak Ofisinin lkerıdilerin• 

bu~a.Y vermemfye lbaşlaması Ü· 
zerine m ü~l vaziyette ikalan 
kır.ınacılar yeıUden ali'ikıadarla
ra müracaat e1ım.işlcrdir. 

Cesedin hüviyeti 
anlaşıldı 

Birkaç gün ev'llel Zincirlikuyu.. 
da Kirkor adında birinin harma
nında bulunan hüviyeti meçhul 
cesedin tıbbı adlide yapılan mua
yenesi neticesinde kalb selrlesin• 
den öldüğü ve belediye muhase
besi evrak memurlarından ve 
eski şehremini Haydarııi damadı 
Sadık Budak'a ait olduğu anla
şılmış n defnine ruhsat veril -
miştir. 

lit ediyordu. 
Köye kadar giden fakat gir -

miyen Luiz ile Andermat da gel
mişti. 

Bir ağacın altında oturuyorlar
dı. 

Uzun müddet orada kaldılar, 
huzur veren bir rehavet içinde 
şundan bund~n konuştular. Ara. 
da sırada bir öküz arabası geç.i
yo•, elindeki deynekle, orkestra 
şefi hareketlerile öküzleri idare 
eden büyük siyah şapkalı köylü 
Orıolun kızlarına selim veriyor
du: 

Nihayet vakit gecikti, döndü
ler. 

- Hey, K.ristian; dur! 
Onlara yetiştikten sonra güle

rek anlattı: 

Parka yaklaşırlarken Şarlot 
, Orıol haykırdı: 

- Gelin de ıru,ük Oriolu din
leyin, öyle hazır cevap kı. Ba -
bam nihayet mahcubiyetini gi
derdi, çok komik şeyler anlatı. 
yor. Onları bekleyin. 

Sarlot Oriol ile gelen Markiyi 
beklediler. içten içe müstehzi ve 
çocukça bir cerbeze ile köy hi
'kiıy Jlcri, köylü bönlükleri ve 
hilleleri anlatıyor, anlatırkcı c\ 

u ve etvarlarını, fiveleriru tal.-

- Oynuyorlar! Oynuyorlar! 
Kadın erkek koylüler raluiedi

yorlardı; otel müşterileri de oy
naruıyu çalışıyc.-Jardı. Petrü Mor
tcl, küçük ( ı • n kaı·şısında 

sıcrıyor, komik La palın kasadarı 
kızın etrafında dönüyordu. 

Gontraıı bu aralık doktor Ono_ 
ra~-ı. g-;)r.dü; o halis k3.° .. bir Over-ı 
ı· ~alı gıbı, can \'e gonuldcn bu 
~-""'k milli dansı oynuyordu. 

'Orta A vru ~.,,. N~rede o fıka~ape~~er. ~e~iyetl:~ 
-----------'P,,__ Besiktaşta Abbas aj(a mahalle- sının de ıçtimaı muavenet il 

sind; Akdoğan sokağında l\fü - lından ~u an~ya yardım etnı"" ve Balkanlara rüvvet Kösala sekiz çocuklu bir temennı ederız. da ka d dJd 
anadır; bu altısı erkek ilcisi kız _Ancak. ~asını Y e;ırıo' 

ticaretimiz 
• inkişaf devam edi-

yor piyasa canlandı 
Macaristan, Çekya ve Ro -

manyaya ihraca:ımız gün geç
tikçe artmaktadır. Dün Maca
ristana snsaın, Çekyaya keten 
tohumu ve Romanyaya iç fın
dık gönderilmiştir. Hepsinin 
yekunu 50 bin lira kadardır. 

Türk _ Alman ticaret anlaş
masının imzalanması alik.a ile 
beklemnektedir. Piyasada bü
l iik bir hareket vardır. İtha
liıt ve ihracat tüccarları ha -
zırlı.klar yapmaktadırlar. 

Fransaya olan ihracatı tü -
tün lin1itet şirketinin al:ııası 
üzerine ellerindeki mallarını 
ihraç edemiyen tütün ihracat
çıları bü)·ük faaliyet halinde 
Almanyaya mal sevkine hazır
lanmaktadırlar, 

" ~ 
TARiFE ŞiKAYET--- -

LERİ YENİDEN 
TETKİK EDiLiYOR 
Bel~d;yede bir komis

yon dün işe başladı 
İçkili lokanta ve birahanelerle 

bahçelerde tatbik olunan yeni fi
at tarifelerinin balkı memnun et
mediği aulaşılnuştır. 

Cünkü bir kere eskiden 2 nci 
ve 3 üncü sınıf olan birçok yer_ 
lerin sınıfları sebepsiz yere yük
seltilmiş liatlar da dolayısile art
tırıhruştır. 

Kezalik meze mecburiyeti de 
halkın aleyhinde olmuştur. 

Bu vaziyet karşısında bu şika
yetler ve esas mesele haklını.da 
icap eden esaslı tetkiklerin yapıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Bunun üzerine dün belediye 
reis muavinlerinden Lôtfi Akso
yun reisliğinde iktısat müdiirle
ri, lokantacılar cemiyeti mümes
silinin iştira.kile toplanan bir ko· 
misyon şikayetleri tetkike başla
mıştır. 

Diğer taraftan evvelki akşam 
yapılan yeni teftişler neticesinde 
de Burgaz adası kır gazinosu ile 
Sandıkburnunda Çakır Mehmet 
gazinosu haklarında zabıt tutul -
mu~ ve bunlar yıldırını cezasına 
çarptırılmışlardır. 

lllÜTEFERRİK 

M•liye 11e Nafia 
vekilleri gittiler 

Bir müdrletteııberi şehrimlııde 
bulunan Maliye Vekili Fad Ağ
ralı ile Nafia Vekili General Ali 
Fuad Cdbesoy dün Ankaraya 
dönmtişlerdir. 

Sinemalar p•halı 
görülüyor 

Sinema, tiyatro \" diğer eğ
lence yerlerniin ı:::ıhalıiığı hak
kında Belediyeye mütemadi şi
kayetler yapılmaktadır. Sinema
ların •OO yıl uCU'Z yaz tariiesi 
taüb~ etmedikleri de oııörilldü -
künden bu hususta tetkikler ya
.pı..lma.sa. ikaymakamlıklara lbil
~ir. 

Orkestra sustn. Herkes durdu, 
doktor gelen Markiyi selamladı. 
Alnım siliyor, soluyordu-

- Bazan gençleşmek iyi şey
dir. 

Gontran omuzunu tuttu ve acı 
bir giiliimsenıe j(e: 

- Bana evli olduğunuzu söyle
memiştiniz dedi. 

Doktor alnım silmeyi bıraktı ve 
ciddi cevap verdi: 

- Evliyinı, hem de iyi bir iz
divaç yapmadım. 

- Anlamadım! 

- İyi bir izdivaç yapmadını. 
Siz sakın böyle bir delilik yap
mayın. 

- Neden! 
- Neden mi? Yirmi beş sene-

dir evliyim, bir türlü alışamadım. 
Her akşam eve girince: cARah 
Allah! .. Bu ihtiyar kadın gene mi 
bende? Kalkıp gitmiyecek mi?, 
Diye kendi kendime sorarım. 

Söylediklerine kanidi ve öyle 
ciddi söylüyordu ki, hepsi güL 
düler. 

( ATkası var l 

olan çocukların babası ~a Dol~a ki, bu gıbı. )~ardını feryat! el 
bahçe sarayının emeklı bahçı - sustur~ ıçın devlet ve bel,J 
vanlarından biridir. Ananın: ye~~r ~utçe6ıne baş~urmak :\1• 

Aı b na Yardın' ediniz'. di.. degildır. Fıkaraperver cemı~ _, 
« nan a . . . ah f 1 d h d' ()11' ·-· .. b it lerını.ıı d a aa, a a ına 
ye feryat ettigıne gore u a ı d al lii dır Mcseıl 

- arı aç yarı çıplak ol- avraam arı zım . • . 
çoc_ugun Y 

0
; birkaç ay evvel, gazetelerimi~ 

du.gu anlaşılıy · _ son sayfalarını kaplı)·an, hatll 
iki sene evvel kadıncagız ge- bir güne sığmayıp tefrika ed• 

ne alenen yalvarıp yakarmış_ ve len iki ayn fıkaraperver cenıi' 
onun b~ acıklı !eryadına Sıhhıye yetinin nizamnamelerini ok~ııl 
Vekaletı otuz liracıkla mukabele tu. Hat.ınmızda kaldığına gor' 
etmiş ve bir hayırsever zat da bu cemiyetlerden birinin müe!' 
iki sene bu yoksul aileye cebin- sisi Hayri İpar, ötekinin de zen· 
den para vermiş. gin Rum vatandaşlarımızdan 11 

Bugiiu selli çocuklu ana gene nınmış bir zattı. Bugün Beşik ' 
feryat ecliy9 r- •hayır sever zat taştaki sekiz çocuklu aııanı;:ı st• 
yardımını ke~mek mecburiye • sini bu cemiyetlerin müessisief 
tinde kald ocuklarıın gene aç; ne duyurınıya ç?lışırk~n,, bu fr 
b d ı, ç d' · ı d' yal va karaperver cenııyetlerı azalar• 

ana ySarhhımt e ı~ızti'.' !Ye - nın da, şehrimizde semt seınt dO' 
rıyor. ı a ve ıç maı muave- l ılım r ı· eti . - ni . , _ . aşıp yar aa ıy erını 

net ,•ekaletırun bu sefer de se - zamnarnelerini okumuş olanlar' 
kiz çocu~l~ yoksul -anaya mua- duyurmalarını temenni ederit· 
ven et elını uz!ltacagına ne ~a .. . " f) 
dar eminsek, Istanbul belediye- SELAMİ iZZET SED 

ADLDVE VE POLiS 

Limonu _5 kuruşa satan bir ma
nav dün Adliyede tevkif edildi 

Tiinel başında manavlık yapan Nesim Kaston, tanesi beş kuruJ 
tan limon satmak s~ır~tile mürakabe komisyonunu.o tayin ettiği I~ 
ata ve dolayısile mılli korunma kanununa muhalıf hareket etın• 
suçile dün yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

l\Icşhut suçlar kanunu hükümlerine göre sekizinci asliye cet' 
mahkemesinde derhal n1uhakcmc olunan Nesim Kaston limonu bC' 
kw·usa çırai!ının satmış olduğunu, maamafih bu limonları dörde' 
kuru$a aldıl'ı için be~ kuruşa satabileceğini söylemiştir. 

Mahke.:e Nesim Kaston'un derhal tevkifine ve muayyen lir.ı • 
fiatlarının murakabe komisyonundan sorulmasına ve çırak Şaol••~ 
da şahit olarak celbine karar verllliş ve Kasto;ı tevkifhaneye giiıY 
derilmiştil'. 

Beş kişi yandı Bono tahkikatı 
Eyüp lastık f•brikasında 

kazan taştı 
Eyüpte Bahariye caddesindeki 

lastik fabrikasında dün beş ki
şinin yanma.sile neticelenen bir 
hadise olmuştur. 

Bu fabrikada ayakkabı lastik
lerini boyaınıya mahsus boya ya· 
pılırken kazanın ağzı açık oldu_ 
ğundan boya taşınış, yağlı ve ya
kıcı bir m:ıdde olduğu için tutu
şarak yayılmıya başlamıştır. Bu 
yayılma esııasmda fabrikanın 
teknik amiri Beyoğlunda Recep 
Paşa .caddesinde beş numaralı ev
de oturan Yako oğlu Isak ve Bur
sanın Budrere köyünden Nişan
cada Davut ağa caddesinde 12 nu
maralı evde oturan Ahmet oğlu 
İbrahim el ve ayaklarından ve 
muhtelif yerlerinden yanmışlar _ 
dır. Bunları kurtarmıya koşan 
.l\lustafa oğlu Sudi ile idare müdü 
rü 55 yaşlarında Kamil Kızılka
ya ve İsmail oğlu Raif bazı yer
lerinden hafifçe yanmışlardır. 

Eyüp müddeiumumiliği hadise 
hakkında tahkikata başlamıştır. 

SIRA ONA 

KALDI İSE .. 

Beden terbiyesi mükellefi • 
yetinin tatbiki için tedbirler 
alınıyor. Gazetelerin haber 
verdiğine göre komisyonlar ku· 
rulmuş ve her yerde sayım ya
pılmasına, mükelleflerin ter
biye edilecekleri yerlerin te -
minine çalışılmıya karar ve -
rilmiş. Nanemolla da havadisi 
okumuş olacak ki, 

- Sıra yer ve vesaite kaldı 
ise beden terbiyesi mükellefi • 
yeti kanununun tatbiki için da. 
.ha bir hayli zaman sıra tutu -
lacak .. demektir. 

Dedi. 

GAZETE SAYFA

LARININ TAHDİDİ 

Sayfa tahdidi anarşisi hala 
devam edi)•or. İyi iş altı ayda 
çıkar .. Demelerinin istinat etti
ği esaslı bir nokta olınasa her
halde böl le bir söz söylenmez
di. 

Ancak, bir arkadaş Nane -
mollaya: 

- Cumhuriyet, Tan, Tasfiri 
Efkar haliı altı sayfa çıkıyor -
lar .. diye sordu da o iyi iş altı 
ayda çıkar.. Fehvasını ihmal 
ederek sadece şu cevabı verdi: 

- Filhakika çıkıyorlar çı -
k.ıyorlar amma, bakalım kağıt 
buhranındaki bu giı:Uşle bir 

• 

Suçlular ikinci ağır cet1 

mahkemesine verildiler 
Nihat Özkoyuncu ile birkaç ~i 

şinin yaptıkları iddia olunan nı• 
badil bonoları sahtekarlığına ail 
tahkikat dördüncü sorgu hakiJll' 
liğince bitirilmiş ve evrak ikirı<İ 
ağır ceza mahkemesine vcrilıııİ 
tir. Geçenlerde tevkif olunan lİİ 
hadın kayınbiraderi İbrahinıd<~ 
sonra dün de avukat kitipleriıl' 
den Kizım ayni mesele ile alıi· 
kadar olarak dördüncü sorgu b1 

kimliğince isticvap olunarak tef 
kif edilmiştir. 

Olü bulunan kır•theneC1 

Beyoğlunda Yenispor kıraat· 
haııesi müdürü Cezmi pansiyo ' 
ner olar..k oturduğu apartıınaııı' 
odasında ölü bulunmuştu. Tıbb' 
adli muayenesi neticesinde kal~ 
sektesinden öldüğü anlaşılmış ' 
defnine izin verilmiştir. 

-~ 

müddet sonra hangisi kalacak. 
hangisi saf dışına çıkacak?!. 

HEP ÖYLE 

SÖYLERLER 

Bir gazete feryat ediyor: 
- Suikaste uğruyoruz. MÜ 

vezziler, dükkancılar bizi al· 
mıyor, satmıyorlar. Mahkeme• 
ye ırireceğiz, bu ı:ayri meşrıl 
rekabetle mücadele edeceğis
Şunu yapacafız, bunu yapacıt' 
ğız! .. 

Nanemolla gülerek, 
- Körolası gazete satılma· 

yınca sahibine hep öyle gelir!, 
Dedi ve .. Kısaca devam etti: 
- Satılmıyan gazeteyi miİ• 

vezzi zorla satanıaz.. Amın#ı 

feryat sahipleri gazeteye as -
mak için şirinlik muskası ~e 
saire gibi ayrıca bir deva 1>'°' 
liyorlarsa o başka. 
HAKİKATEN 

TA L-İ H S İ Z--

Taksimde yapılan belediY' 
ıazinosu bir infilak neticesi!l' 
de bir hayli mutazarrır oln1d-t 
.Son Telgt0af, bundan bahse' 
derken: 

- Talihsiz gazino .. 
Diyor. Nanemolla da bu taf' 

sife iştirak ediyor: 
- Hakikaten talih<iz. Eğt1 

talihi e<lsaydı o da hiç olm•"' 
Fi orya gibi ağustos gelmede
açılırdı! 

A. şEl{if 
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Aksu köy enstitüsünün planında 
Mimar Osman Mutlu kazandı 

V 
~-~a, 23 (~.A-~ - 1.fa~rif 

eki!liitind;en bildirlıDlektedir: 
Memleketin muıhtelif yerlerin

de acılan köy enstitüleri ırin vaı>
tınlac;;dc veni binaların avan pro
jelerile vaziyet planları i.ic av 
evvel ıınemleket ınin•arları ara
sında m&aııaıkava konulmustur. 
Bunlardan Antalvava ı 7 kilomet
re uzakta Aksu köy en.:;ı 'tw;üne 
ait müsaba'ka 15 temmuz 194-0 ta
rihinde sona ermis. lJ ten1muz 
1940 tarihınde toplanan jüri bu 
müsabakaya iştırak eden mi
marların eserlerini tctk.:k ede
rek birinci, iıkinci ve üçüncüyü 
seQrniştir. 

l\fü,;a.bakava iştirak edE>n mi
rnarlar<lan teklifini 1115·; rümuz 
ile veren yüksek mimar Asıım 
Mutlu'nun eserleri bıı·inci olarak 
seçilmiştir. 

. 

ROMANYA 
BAŞVEKİLİ 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
Sll!bahı yapılacaktır. Siva,;i Ru
men mahafili, veni Rtmnen siya
setinin ziınmnd:ırları ile Von 
Ribbentrop ara,;ındaki bu ilk te
ma:.:ı memnuniyetle kaı :etmek
tedirler. 

GAFE.."IKONUN MOSKOVA 
SEFİ.RLİGİNE TAYİNİ 

Bükre.:;, 23 (A.A.) - Reuter. 

Köy ensbtüleri bino 1arı için 
açılan müsaba dev:ı.ın etmekte -
dir. Di,ğer enstitülerın müsa
baka müddetleri şu tarihlerde bi
tecektir; 

Malatya (Akçedait) 1 O a i7ustos • 
Trabzıon (Beşikdüzü) 15 a~ustos. 
Balıkesir (Savaştepe) 24 ağustos, 
Kocaeli (Arifiye) 16 e\'liil. İs
parta (Gönen) 14 ilkt'!ırın, Kay
seri (Pazarörrn) 4 sen tesrin, 
Kastaımonu (Gököv) 14 son teş
rin, Seyhan (Düzici - rfa•·unive) 
16 ilkkanun, Kırklareli (Bedirli) 
30 ilkkiınun. Eski«!hir .Çifteler 
Malıınudiye ve Hrunidive• 2 son 
kanun 1940. 

Bu müs~alarda birinciye 
2,000, ikinciye 1,000 lira mükafat 
ü çüncüye ve dördünciive 150 ser 
lira zaruri ıınasraf karşılığı ve
rilmektedir. 

SON HAVA 
BASKINLARI 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
kalan, hamı ve söst'de marı;andiz 
ist..syonları, W a>er kanalı ü-ze
rinde ma,m.alar, Fransa. Belçika 
ve Alıınanyaıda hava ;meyuanları 
m evcuttur. 

Danimarka sahili açıklarında 
devt~ye vazifesi 11ören sahil mü
dafaa tayyarelerimiz dün 14.0oq 
tonluk bir düsman muavin ııe
mi>ini muvaflakı ydlc bombar
dmıan etmişlerdir. 

Dün aksaım, diğer sahil mü
dafaa gemileri Gandda benzin 
depolarına ateş veııınişlerdir. 

BERGEN BOMBARDIMAN 
EDİLDİ 

Lond.ra, Z3 (A.A.) - Bahriye 
nezaretinden tebliii edilmiştir: 

Dün saıbaAı Slrua tipinden l:ıam.
bardınıan tayyareleriııniz Ber
.ııen.e taarruz etınislerdir. Deniz 
tayyareleri ii&üne bcııDbalar a
tılmış ve bir hava müdafaa ıı.e
misi batırılmıştır. 

CEBELÜ'ITARIK'A HÜCUM 
Madrit, 23 (A.A.) - D. N. B. 

'bildiriyor: 
Dün saat 11,l<J da ve 14,30 da 

Cabclüttarık üzerinde ya.bancı 
tayyareler UQınuştur. İ~iliz 

Romanya hü1<üancti. sabık Ha
rieiye nazırı Gafcnkonun Ro -
manvanın M'OSkova sefaretine ta- · 
yini hakkında Sovvet hükume
tinden istimzacta bı.ılunmuştur. 
Hali hazır rejiminde daha de
mokratik bir temayül ııö.5teren 
tebedıdillat talebini havi bir no
tanın Sovyetler tarafından Ro
manyaya tevdi edildiğine dair ya
bancı mamlaketlerde deveran e! 
den şayialar burada teyid edil
marnektedir. Bununla beraber 
mihver devletlerinin tarzı ha
reketinin Romaııva ile Sc>vvetler 
araiında bir mukarenet denıişi
ni istihdaf edeceği. Rumen si
yasi ıma.Iıfillerinde kabul edilme!k
tedir. Gafenkxı'nun tayini bu is
tikametin ilik safhası olacaktır. 
Cünkü Ga.feııkx> Sovyetler hti'.kü
!IIl<)\inin hüsnü nazarına mazhar
dır. 

• tavyare dili bataryaları ateş aç
ımşlanlır. Bomba atıl.ın.a:ınıştır. 

MOSKOVAYA GİDEN ALMAN 
HEYETİ 

ALMANLARIN .HÜCUiMU 
Loııdra, 23 (A.A.) - Reuter; 

Hava ve anavatan amnivet ne
zaretleri tııbliiti: 

Gece düşman tayyareleri Tav
ımis halici ve cenubi Pays de 
galles sahilleri dahil 'bir lkaç 
fersahlıık mahallere ve İskoı:ya
nın centibu sarkisine ıbambalar 
al:mı$lardır. 

Mookova, 23 (A.A.) - Dün 
tayyare ile Berlinden buraya on 
iki kişiden mürekkep bir Alman 
heyeti ııelrn.iştir. He; et. sor. l(iin
lerde, Romanya tarafından Soıv -
Yetler Birliğine tcrkedilen Be -
sarabya ve şimali Büılrovinada 
oturan Alman aslından ahalinin 
tabliyesini ırnüzak.ere edecektir. 
Bu teclbirin, ekserisi köylü ol
mak üzere yüz bin kadar insanı 

~:~~~r ettiği tahmin olunnnak- MACARiSTAN KAR-
Bükreş, 23 (AA.) - D. N. B. 

t~-~:~~:,a:;~~::::a;~an~~ı PATLAR ALTINA 
~r.ah~~ ~::.~~v~i

1

=~- MUHTARiYET VERDi 
nazarlara J!(ire vukua ııelmekte-
dir. Bin Besarabvalı Rumen, 

NevyQıık, 23 (A.A.) - Ameri
ka BirlesiJ< devletlerinin Fransa 
büyUk elçi.si Bullit gazetecilere 
su beyanatta bulumuştur: 

- Amerika Birlesik devletle
ri ile Petain hiikılmeti arasında 
ki münasebetler, Amerika Bir
le~k devletleri ile eski Fransız 
rejimi arasındaki münasebetler, 
tama1ni1e aynıdır. Petain hükU
metinin tanınması hakkında he1' 
hangi bir mesele bahis mevzuu 
olmamıştır. Çünkii hiç bir zaman 
münasebetlerimizi kesmedik.• 

PiyanistCernikoff öldü 
Londra, Z3 (A.A.) - Meshur ' 

Rus Piyanisti Vladirrnir Cernilrofil. 
60 ya,sında Lonclrada bir hasta
hanede vefat etmiştir. 

Hatayda yapılan yuz. 
me grup birinciliği 
İskenderun, Z3 (A.A.) - Tür

kiye yüzme lbirincilikleri i<;in Ha
tayıda yapılan Akıdeniz .l!l'UPU 

seçme müsıı.bakaları büviiık bir 
intizam içinde neticeleruııriştir. 
Neticede 102 puanla Mersin bi
rinci, 97 'Ptlanla Hatay ikinci 
46 puanla Muğla Ü(.'Üncü ,36 pu~ 
anla Seyhan döl'C!üncü olımuş
laııdır. 

Milliyelperv"er bir 
Türk kadını 

A:Y'(lın, Z3 (A.A.) - Türk ha
vacılığının inki..<:afına yardım ol
mak üz~re_ Kö$k nahivesinın baş
çavır koyunden Hafize Çetiner 
bul(iin A'.Y'Clın hava kurumuna 
beş yüz lira teberrü etı.~iştir. Bu 
h:m:ıiyyetli Türlk ka<lıru. bir kaç 
ay evv-el de yine hava kurumıu
na yüz lira teberru evlcmışti. 

İngiliz çocuklarınıu 
Amerilı-aya nakli 
Vaşin,gton, 23 (A.A.) - Mebus 

Hennilll(s, İn.gili:ı; Q(lCUklarının 
Aanerikaya Aıınerikan vapurları 
tarafından nakline imkan vere
ook bir takrir vcraıişti. Bu tak
ir bitaraflık kamtnunun tadili
ni tazmımıun etımcl<tedir. 

Henninl(IS, cteklı!iırJz · n hiikı'.l
metiıı tasvibine mazlı.ır olaca-
12· · ümid ediyorwn• dem.iştir. 
l.ıgilteren tayyare 

imalatı 
Londra. 23 (A.A.) - Reuer: 

Sum:iay Ti.mes. gaz'=?tesinin ha
vacılık muharriri taıafmdan neır 
redilen enteresan bir makale, 
İııJıilterenin yalnız başına Al -
ananyanın ı>ylık imalatıadan faz
la tayyare imaline lıa.şlamıs ol
'4 ittınu bildınınııktedir. 
Litvanyada toprak 

meselesi 
Kaunas, 23 (A.A.) - D. N. B. 

Litvanya Parlamentosu, bütün 
araziyi milletin malı olarak ka
bul etmiştir. Kövlıü, il:lami otuz 
hektar araziye sahip oiacaktır. 

Ilıga, 23 (A.A.) - D. N. B. 

Radyodan 
dinlediklerim 

Kaç gündür radyoda öyle şar
kılar, oyle türküler söylenip ça.. 
lınıyor ki, bunları dinliyeııler -
den birçogu, hanende ve sazende
lerin akıllarına bunlar da nere
den geldi acaba? Diye düşünüyor. 
Tabii, kaç gündür ben de böyle 
düşünüp duruyordum. l\leğerse 
kazın ayağı öyle değıl, şöyle i
miş: Radyonun verdıgi bir karar 
üzerine, her musiki meraklısı 
radyoda söylenip çalınmasını is
tediği şarkı ve türküleri birer 
mektupla radyo idaresine bildi
riyor orası da her günkü proğ_ 
ramlarıru, ona gOrc tertiplıyor
mus .. Madem ki, öyle imiş, o hal
de ben de bu açık mektubumla 
radyomuzdan, sıra ile şunları di
liyorum: 

Saba zemzeme şarkı: Hayali 
yirc değn1e girye, dursun .. A
çıktır sinemin bağı buyursun! 
(Bu şarkı kimindir bilmiyorum) 

Suzinak şarkı: Atfetme sakın 
hançeri mujgiuııııı ey mah .. In
citme yazık hastai hicranını ey
vah! (Selanikli udi Ahmcdin) 

Rast beste: Rengi mevci abı 
zümrütten boyanmış camesi (Za
haryanııı) 

Ferahnak şarkı: Beğendim se
ni efendim, geçmem asla ben (Ni
koğos ağanın) 

Hicaz şarkı: Bülbül gibi pür ol
du cihan nağmelerinden (Zekfil 
dedenin) acem aşiran peşrevi ve 
saz semaisi 

Eski karagöz kantolarından: 
Haydin kızlar, bahar geldi, gi
yinelim hep beyazlar (Bu, eski
den bir operet parçası idi ve bes
tekarı da galiba mabeyin muzi.. 
kacısı Haydar beydi) 

Anadolu türkülerinden: Bak
nııya il<ı)·amadun yüzüne (Bu, 
galiba Konya taraflarının bir 
türküsü olacak, plaktaki adı 
cyekte türküsü. dür.) 

Yine Anadolu türkülerinden: 
Söğüdün yaprağı dalında yeşil.. 
Sıva kollarını boynumdan aşır 
(bu türkünün adı, eskice plak -
larda cerle git türküsü. diye gös
tcrilııtiştir, makaını da sanırsam 
hicaz, yahut hümayundur. 

Hüzam şarkı: .Akasyalar açar
ken (Asını Yesari) 

Nehavent şarkı: Kız kulesi ya
kut küpe takındı! 

Mahur şarkı: Ben çiftlikten in
dim, gittim annem duymadan .. 

Mahur şarkı: Bir türbe ki ry.
hunı gelen ağlar, giden ağlar. 
Uşşak şarkı: Felek bana neler 

etti .. Bu gençliğim elden gitti. 

* İşte aziz ve sayın radyocuları-
mız, benim de sizden dilediğim 
beş, on parça .. Bunları çaldırıp 
söy1etirseniz, ne aıa, biz de bol 
bol memnun oluruz; yok, çaldırıp 
söyletm.ezsenjz onu da siz bilirsi
niz. Yalnız, bunların arllSllldaki 
Zaharyanın rast bestesini Nuri 
Halil ile arkadaşlarından başka
ları beceremezler. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

lzmirde turistik 
yollar inşaatı 

şimdiden Jassv'ye ııelınistir. Sov- Kont T elekf 
Yetler Birliğine _gi.tınak istiyen -
ler de Galatz yolu ile mii'badele 
olunın..ıctadır. Bunlar. bilhas
sa Bcısarabvada do er· us olan 
ve ıınamleketlerine dönmek is
tiven 1'Mrneledir. 

Ziraat nazın V ang A.ııs'ın teklifi 
üzerıne, parltmı.ento, Lebnvada 
bütün araziVi milletin malı ola
rak k3bul ebm.isfü. Köylülerin ü
zerinde çalışttkları arazi rnikta
n otuz hektarı J!ecnıivec...ıctir. 

Ekalliyetler Çin-Japon münasebah 

hımir. 23 (A.A.) - İ>mık tu- 1 

ristik yollarını inı;a etmekte olan 
rcii jeneral ııinketiııin Fransa
daki son vaziyet dolavısile kredi 
temininden aciz bir hale ııekıı.
ğini ve inşaatı tatil .mecburıve -
tinde kalacağını vilavete bildir
miştir. Keyfiyet tetkik olun
maıktadır. Gazeteler şiTikctin haık
şız oklu,i(unu ve esasen inşaatı 
gayet akır }'Ül'Üttü~ü vazarak 
şikayette ıbu.lurnnaktadırlar. Vi
layet şirk.etten veni i:zahat is
temiştir. 

Moskova, Z3 (A.A.) - Aşağı 
Tunada eşya w yolcu nakliyatı
na yeniden başlamnası için ha
zırlıklarda bulunmak üzere bir 
Sovvet komisvonn Besarabya
rla Reniye gibmiştir. 

Gerzede konferanslar 
Gerze, Z3 (A.A.) - Gerze par

ti uiare heyetinin köyler için ter
tip ctti,i'ıi dünya vaziyeti, para -
sütçülük ve zirai kalkınma mev
zu u konferansının seki7Jncisi 
"azar >(unü Çakılda.."<• merkezin
de on köy ve halkının i~irak et
ti.i(i bir toplantl<la vcri1mis ve bu 
toplantıda Türk köylüsünün Mil
li Şefin etrafınıda tam bir iıman 
baglılığı ile toplulcii:un<ın açık 
bir ifac!L'Si olan içten tez3iihrata 
ve~ale olmuştur. 

Hariciye vekili 
Ödemişte 

lzmir, 23 (A.A.) - Hariciye 
VeKlli Sükrü Saraccitkı bu sa
bah hususi bir otoravla Ödernise 
harokot eiııniı;tir. Vak.il Ödemişte 
bir müddet .iat.iraha.t edecektir. 

hakkında izahatta bulundu Tokvo. ı:ı (A.A.) - Meııkezi 
Çind~ yeni bir hukLmıet teessüs 
etmesi neticesinde J apm-.ya ile 
Çin arasındaki münasebatın is
tinat edeceği kaideleri tanzim et
mek maksadile bir müdde;ten -
beri Nankinde Çinlilerle Japon
lar arasında yapılmakta olan mü
zakereler, bir itilafa müncer ol
T':tak üzeredir. 

Budapcşte, 23 (A.A.) - Baş
vekil K.ont Tel.eki, bu sabah 
ıınebusan meclisine rathernienin 
muhtariyetine mütealli:k ıbir ka
nun liıyihaısı tevdi etım.istir. Bu 
kanun. karpatlaraltı ıınıntaka -
sında bir vuvvodalık ihdas et
mektadir. Bu muhtariyeti. bu 
ıınıntakanın anavatana ilha'kını 
müteakip naibi hükiımet Ami
ral H.orthv vadetmiş idi. 

TELEKİNİN NUTKU 
Kont Teleki parliımel?OO llro

mitcsin<le söylodi -i bir nutuk.
ta Macaristandaki dkalli vetle
ri~ hı.knkuna karı•acalk olan ki:m
selere kaı-şı sıddetle harEJket e
dileceğini beyan elımi.ştir. Hiiıkü 
metin Macar nazi partisi şefi 
Huıbay ile diğer bir nazi mebu
su Va-ııonun tardlaı·ını talep eden 
n<Jktai nazarını ımuhafaza ettiği
ni ilave etmiştir. 

Teleki, hüıklıırnet reisi sıfatile, 
Macarların dahili isleri üzerine 
ve bilhassa milli,·etlcre mütedair 
işler üzerinde, hlç bir ecnabi taz.. 
yi:ki mevcut olınadı.i!uıı sövlive
cek vaziyetle bul•mduitunu da 
bevan elımiŞir. Elkallivetkırin hu
kultlarının adillne bir .surette 

Chinhai'ye çıkarılan 
Ja?OD kıtaatı 

Chall,l(ai. 2:l A.A.) - Bahriye 
nezareti nanıına söz sövı~~ıive 
sal ahi yetlar bir J aı>0nvalı şah
siyet, Çin askeri tesisatını imha 
etmek üıere Man-epo mınt&kas.ın
da Chinhaivc ihraç edilmis olan 
Japon bahri ye müretteh0 t ının va
zifelerini i.k.mal ettikten sonra ııe
ri >ekildiklerini bildiı:ınektedir. 

İngiltereye yeni Avus-1 
tralya kıtaatı çıkarıldı! 

Londra, 23 A.A.) - Odttnan ve 
demirvolu kıtaatı ve hasta bakıcı 
oüzütamları da dahil cim" k ü
zere Avustralya takviye kıta
atı İnı;ıiltereve gelmistir. 3unlar 
elyC'llm İnııilterede bulanmakta 
olan Avustralv«iı kıtaata ıltihak 
edeceklerdir. 

Yunan demiryolların· 
da İzmir 
tenzilat 

fuarı için 
yapıldi 

İ:ıınıir, 23 (A.A.) - Yunan dev
let demir yolları idaresi İ2lmir 
fuarına gelecekler için gecen yıl
larda tatbik et.tiiH tenzilatlı tari
feyi ıbu sene de tabbilc edeceği
ni .fuar reisliğine bildinmisir. 

İtalyan Macar 
sanay ii 

Bu.daoeşte, 23 (A.A.) - Macar 
ticaret ve sanayi nazırı, lkü~;ık 
F~ist sanayi federasvonu heyeti
ni kabul etmiştir. Bu heyet, İ
ta1yan ve Macar ikıüoüfic san'at
ları ara.,ında yapılacak tesri.ki 
mesaive ımüteallik müıhün me
seleleri müzakere etmek üzere 
Budal)C9teye aelmistir. 

Mürakabe komisyonu• 
nun mesai!:i 

Fiat mürakaibe kamiS>yonu va
rın toıplanacak. peralkende ma
nifatura satıcılarına bıra-kılaca'k 
kar nisbetini ve ~3ciye eşya
larının satıs fiatl:ırını tedıit ede
·ektir. 

17 nci Yıldöniimü 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

reti dünyayı tutmıı~ diplomatla
rile haftalarca süren çok çetin 
müzakere ve mUcadelelerden son
ra, Türk milletine tam müstakil 
ve ebedi bir hayat hakkı tanı -
yan Lozan muahedesini akde mu
vaffak olmuş, harı> sahasındaki 
bü)·ük zafer ve kudreti siyaset 
ve diplomasi sahasında kazan -
el.ığı bu büyük muvaffakıyetle 
taçla nnştı. 

l\lilli Şefimiz Lozanda imzala. 
mıya muvaffak olduğu bu mua
hede ile kauitülisyonları, ecnebi 
ikt1sadi istismarları, içtimai, adli 
hayatunıza, maliyemize ve neti
ce itibarile mil]i varlığınıızın in
kişafına vurulmuş paslı fakat 
kııvvetli zincirleri kırmış, böy -
lece milli misak ile tayin edil -
miş hudutlarımız içinde bize yal
nız siyasi değil, ayni zamanda 
mali, iktisadi, içtimai istiklillle
rimizi de kazandırarak Türk ''a
tannıın bugünkü mesut inkişafına 
hiçbir engel bırakmamıştır. 

çular bayramı ittihaz edilmesi do
layısile üniversitede yapılacak ve 
saat 15 de rektör Cemil Bilselin 
bir nutkile ba~lı~·acak olan mera
simde bu nokta da tebarüz ettiri
lecektir. 

Rektörden sonra doçeııt Y :ıvuz 
Abadan ile Hukuk Fakültesi me.. 
zunlarından Haydar Geçen, son 
sınıf talebelerinden Bayan Semi
ha Eğriboz ve Orhan Kutbay bi
rer hitabe irat edeceklerdir. 

BALKEVLERİNDE YAPILA -
CAK LOZAN ZAFERİ TÖRENİ 

Şişli Halkevinden: 
Lozan zaferinin yıldönümü mü

nasebetile bu akşam saat 2ı de 
Halkevirnizde Deniz lisesi tarih 
muallimi Fevzi Kurtoğlu tarafın
dan (Lozan zaferinin eheınmiye
ti) hakkında bir konferans verL 
Jecck ve gösterit şubcıniz tarafın
dan da bir komedi temsil edile
cektir. Herk('s gelebilir. 
Kadıköy Halke\ inden:. 24 tem

ntuz Lozan gi.inü yıldönümü prog
ratnl! • •• 1 - Saat 19 da Niyazi Tevfii 

Bu mesut günün yıldönürnü Yükselen tarafından konferans, 
münasebetile bugün üniversite- 2 - Saat 19,30 da Orkestra ve 
de büyük mera~im yapıJac::aktır. piyano konseri, 
Bugünün ayni zamanda hukuk - 3 - Herkes gelebilir. 

~~~~~~~~-ı~~~~~~~~~-

lngilterede teşkil • 
edilen yabancı 

Lejyonlar 

• 
Hatayın kur- / 
tuluş ha yramı l 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
rından Nahide Balcı kürsi -
ye çıkmış ve gunun bü -
Jiik manasını anlatmış, onu Eden Avam kama

m1trasında beyan•tta 
bulundu 

Lond.ra, 23 (A.A.) -Avam Ka
marasında vatbancı lei von teşkili 
hakıkında beyanatta bulurıan E
den demıştir ki: 

•Bizimle birlikte mÜ$te-:-ek da
va için mücadele eden ııabancı 
memleket tebealarıııu ait teşek
küllerin tensikinde miilıim te
rakki vardır. Fransız, Leh, Ç~k. ı 
Holanda ve Bekika ktıaları ta
mamen tensik edilmek üzeredir. J 

Ve bize yapacakları yardımı zi- j 
yadesile takdir ediyoruz. Halen 
enterne edilmiş olaıı kimseler
den hanqilerinin muavin fırkala
rın hususi alaylarına kaydedil
mek üzere serbest bırakılmaları 
iktıza edece(ii hakkımla bir karar 
verilmek iizeredir.• 
MUVAKKAT ÇEKOSLOV AK 

HÜKÜME'Tİ 
Londra, 23 (A.A.l - İnııiliz 

.Başvekili Çörçil. 'bul(Ün Avam 
Kamarasında, İngiliz hükUııneti
nin veni teşeldrül etmiş olan 
muvakkat Çakmlovak hüıkUme
tini 21 temmııııda tanınmış ol-
duğunu lbildirııniştir. ' 

İngiltcrenin 
harp bütçesi 

(Btıitaratı 1 inci sayfada) 
geldiijiAm sebeplerini biliyoruz. 

Geçen nisanda bii.tçe takdim 
edildiği zaman, içinde b..ıımdu
ğumuz sene içinde harp mas
raflarımızın yuvarlak hesap iki 
milyar lnqiliz lirasına ı;-ıkaca -
ijı, ihtiraz kayıtları konulmak su,. 
reti!e bildirilmişti. Son ha~a
lar içinde masraflarımız, ha~ada 
50 milyon kadardı. Aldığım son 
rakamlara göre, 20 temmuzda 
nihayete eren son d.>rt ha~a i
çindeki masraflarımız ise hafta
da 57 milyona çıkmıştır. Bu mas
raflara göre, biitiin bir aene için 
harp masraflarımız, iki milyar 
800 milyon İnqi!iz lirasına yak
laşacaktır. 

Senenin geri kalan k<Smında 
haftalık masrafların daha fazla 
yiikselmesi de pek TIWhteme!dir. 
Bunun için harp masrafhrı hak
kında bütfüı rakamlar, daima 
ihtiraz kaıııtları ile veri:me!idir. 
. Halen iki milyar 80u milyon 
lr.qiliz lira.,--ı olarak tahmın edi
len harp '71<13raflan iie beraber 
biitün büt\e mas1·ııf'arının mec
muu, üç milııar 467 mityo,, f,.. 
giliz lirasına çıkacaktır. 
Masrafların bütçe varidatına 

nazaran fazlası takrtbl·n iki mil
yar 200 milyon lnqiliz hrası ola
caktır. Bu fazlalık mu.ızzamdır. 
Fakat ilk qörüni4te tahmin edil
diqi kadar ıel~ı ve endişcııi ....,._ 
cip deiji!dir. 

Maliye nazırının ·bu r . .ılkundan. 
sonra. Avam Kamara 0 !. bütcev-e 
ait muhtelif kararlar aimı•tır. 

Çorumda hasat işleri 
Çorum, Z3 (A.A.) - Vilayet

çe alınan tedbirler neticesinde 
rıflçilcrirniz lhaısat işlerini çok 
ilen l(iitünnüşlerdir. Mahsul 
vaziyeti ııeoı;en senelere nazaran 
bereketlidir. 

r hatipler takip etmiştir. 
Ln son olarak kürsüye çıkan 

vali Sökmeruüer çok 4.-yecan
lı ve dakikalarca alkışlanan bir 
nutuk sö)·lemiştir. Vali, Hatay 
davasının bir tarihçesini ya -
parak Ebedi Şdi tazimle an -
mış, davayı ba~aran l\lilli Şe
fe şükranlarını ifade ederek 
demiştir ki: 

. Bugün sulh içinde yaşıyo • 
ruz, ınesudıız, Milli Şefin, B. 
1\1. Meclisinin ve hükumetinin 
etrafında tek bir yumruk gi
bi toplııyuz. Eğer vatarun em
niyeti bir gün bizim de silaha 
sarılmamızı icap ettirirse Ha -
tay davasının kahramanları o
lan sizleri ön safta bulacaktır. 
Ef::er vatan müdafaasında boz
guncu kafalar, kara ruhlar k:ı.. 
mıldanıak isterlerse bilsinler 
ki, onlorı oldukları yerde bo
ğacak büyük bir geri ordumuz 
vardır. Bu ordu büvü.lt Türk 
analarının ordusudur •• 

Bu nutuktan sonra asker. 
mektepli, izci, köylü, avcılar, 
esnaf, ve halk teşekküllerinin 
büyiik geçitresıni yapılın.u; ve 
şehitliğe gidilerek matem mar
şı çalınn11ş, nutuklar söyJene
rek hatıraları taziz olunmuş
tur. 

Merasimde Korgeneral. Mu
zaffer namına Tugbay Şükrü 
Kanatlı parti müfettişi profe. 
sör Hasan Re~it Tankut, Sey
han, Maraş, İçel, Gaziantep ten 
gelen heyetlerle pek çok halk 
hazır bulunmuşur. 

Vali gelen heyetler ~refine 
bir öğle yemeği vermiş, bele • 

1 
cl.!Y~. ıaı:afından köylüler için 
buyuk zıyafet tertip edilmiştir. 

' Akşam vali konağında Sök-

1 

~ensüer tarafından muazzam 
hır gardenparti verilmiş ve 
fener alayları yapılmıştır. 

•~~~~~~~~ • Metropol muhafız 
kıtaatı 

Lorıdra, 2J A.A.) - Haı11ıive 
nazırı Eden Avam Kaır.arusında 
beyanatta bulunarak rnevzıi gö
nüllü müdafaa kıtas1> nın •Met
roııol lutam. I.9rnini alara,ğ:ru bil
dinıniştir. 

Eden, ıbu kıtanın şimdi 1.300.000 
mevcudu olduğunu ve rardedıi
lenlerin teohizatları ta.-ııamlan -
mak üzere kayıt isinın muvak • 
katen tatil e~ini bevan ev
lerniştir . 

Bern'deki İran askeri 
ateşesi öldürüldü 
Bern, 23 (A...A.) - Bernde'lti 

İran askeri hevetinc de riyaset 
et.m<Jkte olan İran askeri ataşesi 
Miralay Sadag Şeybanl maiyetin
de bulunan ıbir Yİ.İ<llbası tarafın
dan katledilmiştir. Yü:ıtıaşı bila
hare intihar etm.iı.ıtir. 

Ayni heyete ıınemup bi-r tıin
~ da katil tarafından yaralan
mışsa da yarası ağır deitildir. 
--o--

Her kasapta buz 
dolabı bulunacak 

:Belediye Reisliği tarafından 
dün ıka;nıakamlıklara wrilen bır 
emirle her ikaısaıı di!k:k!nında 
mlihalkkak lbuz dolabı bulundu
rt.Umast ve btl2 dolabına iron<ıl
mıvan etlerin ısatılmasına müsa
..de ruuımıaması. bildirilrniıJtir. 

Amerika Hariciy 

nazırının nutku 
(B~tarafı 1 iııci sayfada) 

tam.lekeleri üzcrinde Aımcn"S 
Cumhu.riyetlerının n . ı...stere:e 'Dır 
hİımaye tc:;ıs eıımcleri t~lıfini 
Amerika hüıkiııınetinin taısvılbet
tii!ini beyan e1ırnıştır. 

Hu!, sözüne şövle devııım et • 
miştir: 

•Bu müstemlekeleri zaptetmel 
veya hlikimiyetimizi onlcra teş
mil etmek veya bu mü.,,ıemleke
!eri herhanqi bir ş~l..ilde nüfuz 
dairemiz altına almak arzusun
da deijiliz. Bununla beraber 
Avnıpa ihtilıifları halledilırken 

veya bir harp mevdanıııda bu 
ihtildflarda uzlaşr.uılar yapmak 
için bu mıntakaların bir müba
dele maddesi olmalarına mü.sa • 
ade etmi'lebiliriz. 

Bu vaziyet qa,.,, nımf kürre • 
sinin sulh ve emniyetıne ~rşı 
ancak bir telılike t.eıakki edile
bilir. Çünkü bu hal Amerika 
devletleri sistemi haricinde bir 
1fabancı sistemin yaradılabile -
ceqi11e delıilet eder. 

Bunun ıçindır ki bu ınıntaka • 
!arın hali hazır statülerini de
ğiştirmeyi istihdaf eder. Her qaıı
ret, ister teri.:, ister devır veııa 
şimdiye kadar tatbik edılen konı 
roliin zô.fa duçar olması suretle
rile olsun, bütün Amerika Cum
huriyetleri için derin ve acil bir 
endişe mevzuu teşkil edecektir. 
Binaenaleııh bu miişterek mcs~-
1enin el birliqile tetkikini di4ü1'
mekliijimiz asıldır. Sür'atle ve 
tereddütsüz ha.Tekete qeçebile -
cek bir halde bulunmalıyız. 

.Bilfilıarc Hul. •emniyetınılla 
!karşı olan ve kendi 1116ıf kü.ı-
ramizin haricioooki faaliyetler. 
den dıoi?arıd< hudu.tlarımr.z ~ 
linıde icrayı faalıvet eden teh
ditleri• kırvdetımiştir. 

Hul, ·bu mcş'ımı lkumııanva
nın• .l!a)'l!leri hakkında yanJıs 
fikirlere zahip olmayınız. i:ıu 
hareket, kendi menfaatleri u{!'
runa vaıbancı devletler tarafın-
dan Aanerrka Cumhuriyetlcrı

nin temellerini dinanıitl<.'mC'k i
cin bir te<ıeb".ru..-ı.ür dem.iştir. 

Uzun nutku eo;nasında Kvrdel 
Hu! dünyanın vasi mıntaka
ların( a tahribat yapmıs olan bü
vü.k facianın, A.meriıka millet
leri i"İn de büyük tehlike teş
kil ettii!"ini b·ınun da gün ııeç -
tık<'e daha bariz bir na.IUkat ol
duğunu.. lkevfrveti vakti zamanı 
ile kabul edilerek. ·ine vaıkti za. 
manı ile buna karsı ka-,=a • 
nın da bir intihardan b~a bir 
şey okruvacai!ını k.onueye te
'barüz ettiııınistir. 

Amerikan Cwmurivetleri. ııa. 
ricten eeldbilecek bir taarruza 
iımk3.n olduı:iunu. veyahut bu 
Cumhuriyetleri daıhildcn yıkıınalı 
üz.ere, harioten idare edilecc-k 
hücı.mıların ihtimali buluııduıtw
nu kabul etım.işlerdir. 

K.onfera:rısın ııavesının •bazı 
müstacel meselelerin halledile -
bihnesi iQin lazım gelen tedbir
leri ittihaz etmeık olıduİ!lınU• De
van ederElk nutkuna iıaşlaımııs 
olan Hul, şı.ı ciheti işaret elmiş
tir; 

- Amerikan Cwmhuri11et!eri • 
nin derhal mütalea etmeleri lıi
mn olduqu mü.stıicel me•eleler
den birisi, pek mühim ecnebi 
piyasalarında husule gelmiş olan 
azalma ve tadi!ıit meselesidir.• 

Hul, asa~i müstereık pr · ~
rımu.n der+hal kabulünü W><lı 
etti: 

1 - Ticari meselelerde ısıı
şare işini tanzim için, ma.li ve 
iktısadi Amerikalılar arası ısti
şari komite.ıin fanliııetinin tak
viyesi, 

2 - Amerikan Cumhariyeıle
rinin hayatlarının idamesi i<;in 
.atılmaları büyük bir ehemmi -
yet arzeden havaici zaruriııe em· 
tiasının fazlalarının elden çıka
nlması ve bu işlerin tanzimini 
muvakkatan temin etmek için ya· 
pılacak kolaylıkların tayini, 

3 - Havaici zaruriye sat~ 
na müteallik anlaşmaların qeniş
!etilmesi suretile, müstahsiller ve 
mü.steh!ik!ere adi!ıine fiatlar te
mini. 

Hul, nuiılrunll'll sonunda şu be
yanatta \ıukınınııştur: 

•Amerika Cumhuriııetleri lıiç 
bir yere qöz dikmiş deii'illerdır. 
Fakat halihazır beynelmilel va
ziııetin bizi tehdit eden tehlike
lere karşı tam ve uyqun milda
fcuı. tedbirleri almak tasavvu • 
nındayız. Buqiin cereyan et· 
mekte olanların medeniyetin 
terakkisinde muvakkat bir in
kıta olduğunu zannediuoruz, 
zannetmekte devam edeceiJız.• 

ZELZELE 
Kelkit, 23 (A.A.) - Bu~ün 

burada saat 10,55 de_ ~_sanı ve 
süren şiddetli v~ ı:ıurultulu l>ır 
ve.- 63rsıntııst olmuştur. Hasar 
yoktur. 

* Trabron, 23 (A.A.) - BU!l?Ün 
saat ll,13 de burada dıört sanı
ye süren orta şttklette bir zd· 
7.ele olmuştur. Basar vak.tur. 
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ALLAHI N 

ARSLANI 

TEFRiKA 

Ali 
No. ! 118 

• 
Kahraman Alinin öldürülmesi için 

ibni Mülcem neler düşünüyor? ... 
- iıbni Mülıcem, ıbüvfilt bir \ 

.maceraya atılmıştır. Onu, bu ma
ceraya sevkeden sebepler arasın- ı 
da. benim aşkım da vardır ... Bu 
aıdaun, (Ali) yi ölıdünmive tes€b
büs edecok... Bu te.ı;cbbü.ste, is
ter muvaffak olsun, ister olma
sın, nasıl olsa ele ııecec<!k. Ve 
hlc: süµhooiz ki, par<;a ı>arca e
dilecek ... Budala aclam. Bilımiyor 
'ki kendisi, (Ali) dıen daha evvel 
ölüme mahkUmıdur. Bu ma.hkü
miyet mııhakkak olduıktan son
ra. niçin onun yüzüne ııülmive
virn? .. Niçin ona muvafık bır 
cevap vermiyeyiru? .. Nicin onu 
büsbütün kukırtaraık (Ali) ye 
karsı besleilii!iıın ıkin ve ııa min 

- Sana, ad<adas tedariık et
mek. 

ilbni Mülcam, kısa bir düşün
ce gcçiro.i. Deruhte ettii!i men
fur vazilenin ij!rcnc ka'.lıraman
lığını haşkalarile payla=ak. is
temedi. Kutamenin bu tekliiı
ne rod ce-vaıbı verecekti. Fakat 
K~tiıme, sarıki onun düsünces:i
ni anlamış ~lbi, sözüne devam 
etti : 

- Akraıbamdan ııenc ve ates
li bir adam vardır iki o senin is
lerini QOk ıkolaylastırabilir. Ba
na kalırsa, ondan istiiaıde etme
lisin. 

Bu sözler, İlbni Mülcem'in 
endısesini izale etrniye kili ııcl

tatmin edilmi$ olduiunu ııörmi- (Arkası var) 
yeyiın ... İbni Mülcem, parçalan- 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 

di: 

mıva mahkıiın olduktan sonra. 1 ! 
ona verecei!iın kuru vaatten ne 
çıkar?.. Hatta ona yalnız izdi
vaç vadile de kahnamalıvırn. Ba
bamın, kocamın ve kardesirnin 
intikamını almak için, onun .isi

Askerlik işleri 

ni kolaylastuıınalıvıım. 
!Kutame, diişüncelerin.i bövle 

ce tesıbit ettikten sonra, neticeyi 
rye de bildirdi. Onunla uzun u
!ladzya i5tisare etti. Nihayet. ak
sadık ve ilhUvar killesi ('Hadi) 
şam yemc~nc.".n sonra, İbni Mül-ı 
ce.m ile birleşeordk, yapılacak 
olan suJ<ast hakkında, sövlece 
müzaıkereve l!iristi. 

- Benden beklediğin bütün 
saadetıe !kavuıJacafana, tamarni
Je emin olabilirsin. Elverir ki, 
aıırninden dönme. Metanetle işi
ni yap. 

- Ya Kutiıme!.. Allaha ah
dolsun iki: cahenenrrnin büıtün 
o:elbanileri karşıma diıkilse.. Ö
nüme, (Ka:f) daihndan setler çe
ki.ise .. Bütün vücudumun etleri 
""' kcırnikleri l.i!me Jiıme edilse ... 
(Ali) yi öldürunek icin verdiilim 
söz.d.<m dömniyecei?im ... Ancak 
su var iki, sen de ı;özünden dön
me. 

Kutiıııne, bu sözleri bih•ük ru 
heyecan ile dinledi. Sonra, iki 
elini ııöıtsüne lroyuo J!'(izlerini se
ma va kaldırarak İlbni Mülcem'e 
~Y lece teminat verdi: 

- İ$te ... Ben de Allaha ah
tedi)"Orıı:ın ki .. Kat'iyyen sözüm
den döıımiyeceğim ... (Ali) vi öl
dürdüğiln. ikanlı kılıcını petirip · ö
nüme lroyduj!oun daltikada, bü-
1ün varhğmıı sana vereceğim. 
Tamaımile müst.eritı ol. 

Dedi. 
Allahın bütün lanetini. kendi 

menfur nefislerinde lbirleştiım.i.s 
olan bu >ki liiım şahsi.yet. bövle
ce kuvvetli a:hitlerle lbirib.irine 
'bağlandilct.an sonra, Kutiııme 

rordu: 
- Bu isi muıvaffW<ıyetle ba

sarnbilmek için, vardmıa ihtiya
cın var mı? 

- Evet. Senden. küçük bir yar
dım istiyeceitmn. 

- Nedir? .. 
- Gerek (Ali) ve ııerelk onun 

adamları, lbeni tanırlar. Bu se
bepten dola.vı. avın 17 nci cuma 
J)ününe !kadar onların gözleri
ne görünmemeın lazmn. Bu müd
<kt zarfında gizlemnek için ba
na bir yer temin edebilir misin? 

- Hay, i:ıay.. :k;te, evim. O 
ızüne kadar, kendi evin ııihl yer
sin, içersin, istirıııhat edersin ... 
Fakat, iben 'bunu ikili ııörunüvo
rıııın. Sana, ~a bir yardımda 
tıulu!Jlllayı da dii.\ıünüvorıınn. 

- Ne .ııfui yardıım. 

Beşikt~ Askerlik şu.beisnden: 
ı - i:htrvatlıık Odevlerini yap

mak >cin 327, 328 ve 329 doiium
lulardan isliım ve ııavri islam 
eratın hemen şuıbeye ııelııneleri; 
ge1rruyenler haklkında kanuni 
ıınua.rnele yapılacağı. 

2 - MU1haıbere ııcdiıkli çaVUŞU 
331 doP"umlu İSl'rlail oğlu Ah
meclin acele suıbe'Ve müracatı i
lan olun ur. 

* Eminönü Yerli As. Şubesin-. 
den: 
Talım ve terıbi'Ye dolavı.sile sev

ke tiııbı ıbulunan 327. 328 ve 329 
dıoi!uıınlulardan ( janıdarma sını
fı har~) <tiiier sınıflara mensup 
salılam, sakat, islfııın. ırayri is
liım ihtiyat eratın behemehal su
beye müracaatları ilan olunur. 

:+ 
Eminönü yerli As. Şubesin

den: 
Şubemizin 5/1636 sırasında ye

dek topçu tefmıen (16345) Musa 
oj!lu 311 doğumlu Ziyanın çok 
acele olarak sı.rbmnize müracaatı. 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
l - 15 eylül 940 tarihinden 

itibaren Gülhane, Giiımüşsuyu ve 
Haydarpaşa hastahanelerinde a
çılacak gönüllü yardımcı hem
sireler kursu i.;-in simdiden kay
da başlanacaktır. 

2 - 20..40 yasları arasındaki 
dkur yazar olan !bayanlar ter
dh edilecektir. 

3 - Kurs müdedti 2 'buçuit av
dır. Devam saatleri öiileden 
sonra saat 14 cien 17 ye kadar
dır. 

· 4 - İsteklilerin 5 eylfıl 94-0 
)?Ününe kadar (cumartesi ııün
leri haric) her ııün öiilcden son
ra Askerlilk ı;nııbcsi binasında ka
yıt ve kabul muaımeleleri va:pı
lacağından iki ıkıta vesika fotoğ
rafile nüfus oibıdanları beraber 
müracaatları ilan olunıtr. 

RASİD RIZA Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKİN beraber 

24 temmuz çarşamba qünü ak$amı 
Üsküdar, Doğancılm- Atıparkta 

·KARMAKARIŞIK 
Vodvil - 3 - perde 

* 
ERTUÔRUL SAD! TEK 
TİYATROSU 

Bu ııece (Büv"iiıkderc) 
BAHÇESİNDE 
HAMLET 

Aile 

r. ... -ı BOYOK TARiHİ ROMAN!Q~ f:2"al~ 
' 

SEKER ARE_~SULTAN 
.,,.,,. 

. · -
Böyle kimesne için bu makule 
emrü vahirrıülaklbeye ŞUurun 
fa vdası :ydctur. 

Deyip söz kestiler.. Veziri -
iizaımın paraları.. Afalar üzerin
de tesirini vaµmamıstı. 
&ıbebi vardı. C'ünkü, boşmık 

olanlar, Arnavutların fikirlerine 
V,iiralk etmemişlerdi. Sonra, es
ikı mm dömnesi ocıjk ağaları da 
tıu fikirlere ıbiııane ika>mışlard.ı. 
Bunların menfaatlerini Kara 
Mustafa pasa, reffe:vlemis :bulu
nuyordu. 

Ocalk aj!alarının iQtiımamı, o
-caııın mı.rldberi resadı ba>nak 
Muslitıiodk!in ai!a, duydu. İleri 
,ııelcn ai!-alar<ı: 

- Hazere süırııınelhazere .. Sul
~ Murad merhumun nice bin 
!Nfuıs ıkatli ile itfa eylediği ates 

~ 

fitneyi yeniden isı?"al etmek mi 
istcrsiz?.. Ayağa söz dü.ştükten 
sonra, is lkati müskül olur .. Bu 
ne ehli rey fasidur? .. Diye baihr
dı. Atına binıdi, Veziriazama 
kostu: 

Yeniçeri ocağı, Dördüncü Mu
radın zorbasile ,·aptıi!: müternli 
isyanlardan clolavı ıkahrolrrnııştu. 

Dördüncü Murad, Yeniçeri zor
balarını toplan kılıctan ııe<:ir -
mı0 ... İtaatsizliih IJı:ôkünıden ka
leylemişti. 

İşte, obosnak Muslihiddin ~a
nın feryadı bu idi. Faıkat, ağa
nın vczir.iizamın çev:ird:iiıi 00... 
laptan haberi yoktu. O zanne
divordu k.i, Yeniceriler, teşvi6<siz 
!kendi kendilerine toplanıp isyan 
etmek ııayretine düı;ıınüslerdir. 

~ .Boşnak Muslihiddin ab. Ka-

DALGA UZUNLU(;.U 
f.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. 19,(7 m.15195 Km.20 Kw 
1648 m. 128 Km. UO Kw. 

24 Temmuz Çarşamba 
7.30 
7.35 
8.10 
8.20 

8.30 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 
14.-

18.-
18.05 
18.40 
19115 

19.30 
19.45 
20.-
20.15 
20.30 

Program 
Waldteııjel'in eserleri 
Ev kadını - Yemek listesi 
Pola Neqrinin ve Luı; 
Ganty'nin plakları 
Kapanı{". 

* 
Proqram 
Türk müziği 
Ajans haberleri 
Türk müziği (devam) 
Radyo salon orkestrası 
Kapan4 

Proqram 
Cazbant ( pf.<) 
Fasıl heyeti 
Konuşma (dış poltika hô· 
diseleri) 
Türk müziği 
Ajans haberler' 
Türk müzqi 
Kon~a 
Flüt sololan. 

Seni 
Seviyorum 

diye mırıldandı 

Şayet bu kolay ve cıızip 
güzellik tedbirini kulla
nırsanız size de ayni 

sözü söyleyeceklerdir. 

1 KD A M 
!!!!!!~!!!!!!!!! 

Lozan mukaddes, miıH varlıQımızdır 1 
(Başmakaleden dePam) gal kuvvetlerinin masrafları (Su-

çasından, aşağı yukarı eski An- riyenin işgal masraflan bile da. 
kara ve Kastamonu vililyctlcrin- hil) beynelın;ıcl kon1isyon:ar1n 
den, yani Anadolunun dörtte bL masrafları gibi ağır masarif Ö· 
rinden ibaret araziye sahip kalı- dendikten sonra, şayet bir şey 
yordu; bu bir avuç arazideki hü- kalırsa Türklere tahsis cdilecek-
kümranlık hakları da bin kayıt ti; Türkiyenin bütün sen-et ve 
ve şartla maliıldü. varidatı, nıünhasıran bu komis-

2 - Çanakkale ve İstanbul bo- yonun emrine verilecekti. Ga -
ğazları, Türklerin dahil bulun - !ipler, Türkiyeyi ebedi bir hara-
mad.ığı bir galipler komisyonu - ca tabi tutmak istiyorkrdı. 
nun idaresine geçiyordu; bu ko- 12 - İş;ı-al kuvvetleri, istih -
misyonun ayrı bir bayrağı bile kamları, top nakline müsait şo -
olacaktı; boğazlar, sulhte de, seJeri 1 scvkülceyşi chcnııniyeti 
harpte de bütün devletlerin harp· haiz denıiryollarını tahrip ede -
genıilerinc ve donanmalarına a.. cekler ve bunların ması·afını da 
çık bulunacaktı. Türkiyeden alacaklardı. 

3 - Şarki Anadolu, Tirebolu, 13 - Ekalliyetlere verilen hak-
Gümüşhan, Erzincan, l\tuş ve lar, Türklerinkinden çok daha 
Bitlis Ermenistana verilecekti, bi.i}ük ve ehcn1mi)"·ctli idi. Irk, 
şarkta, ayrıca kürtlertc meskıln din ve lisan ekalliyctlcri üniver-
yerlertle sözde müstakil bir kür- siteye kadar her türlii mektepler 
distan teşekkülüne zemin hazır- açabileceklerdi. Galipler, ekalli-
lanıyordu; İzmfr ve havalisi, Kırk- yetlere ait maddelerin tatbikini 
ağaçtan Sökeye kadar ismen Os- temin irin her türlii tedbiri ala
manlı hakimiyeti altında kalıyor; bileceklerdi. 
fakat Osmanlı devleti bu hiıki _ 14 - Askeri hususatı miiraka-1 
miyetin icrasını Yunanistana ter- be için, koınisyonlar teşkil edile .. 
kediyordu; Cenupta Mardin, Ur. cek ve her istedikleri zaman ga-
fa, Gaziantep, Amas ve Osmani- !ipler, Türkiyenin muhtelif yer-
ye Fransızlara veriliyordu. !erini işgal edebileceklerdi. 

4 - Trakya, Büyükçekmece 15 - Harp mücrimi addedilen 
gölüne, yani İstanbulun burnu- her Türk Ermenistan ve Yuna-
nun dibine kadar Yunan.istana n.istan da dahil olmak üzere galip- 1 

bırakılıyordu. )ere teslim edecekti. 
5 - Osmanlı devletinin elinde 16 - 1600 tondan büyük bii -

kalan arazide, Fransız, İtalyan tün ticaret gemilerimiz galiple-
nüfuz mıntakalarına ayrılıyor _ re verilecekti. 
du; Silifke, Ulukışla, Niğde, Ak- Hülasa, Türkiye bir sömürge, 
saray, Ilgın ve ~ehirle Afyo- Türkler bir esir halini alıyordu. 
nun ve Kiitahyarun kenarlar., Parise gitlen Osmanlı heyeti mu. 1 

Tavşanlı ve Balıkesir ıtalyan rahhasası reisi Tevfik Paşa, İs - ' 
nuntakası; Diyarbakır, Harput, tanbula •teklif edilen şeraiti sul-
Sivas da ta Tokatm kenarına ka- hiyenin, devlet aliyyenin inhi -
dar FranfilZ mıntakası oluyordu. lalinden ve zatı Hazreti Padişa-

6 _ İstanbul vilayeti, İzmit, hinin hukuku mukaddeS<!lerlnin 
Bursa ve Balıkesir viliiyetlerinin imlıasından başka bir şeyi ta -
şimal kısımları, Çanakkale ,.e zammun etrned.iğini. bildiriyor-
Edremit boğ:ızlar mıntak~sında du. Buna rağmen, Osmanlı Sal • 
Boğazıar kom.isycnnnan iclaresi- taııatı Sevri kabul etti; fakat 
ne geçecek; böylece Boğazlar ve Türk milleti asla. Silaha sarılan 
Marmara havzası, İngiliz, Fransız millet, Versay muahedesi ile 
italyaıı kuvvctl~rinin işgali al- kuyru!.larının yanında, görülınc-
tmda kalacak ve bu askerlerin mis bir engizisyon zulmü \e idam 
masraflarını Türkiye ödiyecekti. hiikı.üi demek olan bu ınuahe -

7 _ Ordu ilga ediliyordu; za- <leyi nihayet Dumlupınarda par-
bitlerinin yüzde 15 i galiplerden ça parça etti. Türk süngülerinin 
olmak üzere 35,000 kişilik bir zaferine dayanan Lozan, Misakı 
jandarma kuvveti bulunacak ve Milli hudutlarını, devletin tam 
icabın.!, hıınu takviye edecek ve kamil istiktalini tamttı. Bu -
15,00ii"";:.;-;µlik bir kuvvet bulu_ n- giin 17 uci yıldöniimünü kutlu -

ı ladığıır?ız bu 1nuahcdc, Türkiyeyi masına miisaade edilecekti; Is -
tanbulda padişahın 700 kişilik bir Avruııanııı müstakil büyük dev-
hassa muhafız taburu olacaktı; letlerile ayni haklara malik bir 

devlet haline koymuştur. 
Türk topçusu 15 tane dağ topun- Lozan, Türkjyenin istiklal ve 
dan ibaret bulunacaktı; jandarma varlık beratıdır. Bu muahedeyi 
ve takviye kuvveti hep ücretli ve yaşatmak ve onun hükümleri da_ 
gönüllülerden müslim ve gayri iresinde yaşamak en büyük ııül-
müslinılerden miirckkeı> olacak- li azmiıni;dir. Lozanın dışında 
tı. kimseden hiçbir şey istemediği -

8 - Donanma ilga ediliyordu; miz gibi, Lozanııı içindeki mu -
77 rnilimetrelikten büyük topu ol- kaddcs varlığa da el sürülmesi
mıyan 7 ganbot .ile kovansız 6 tor- ne asla müsaade edemeyiz. 
pitobottan ibaret bir deniz inzi- 1911 denberi süren harplerle 

Her ııenç kız, bu kelimelerin bat kuvveti bırakılacaktı, yorgun ve bitkin bir hale gelnüş 
ahengini duymak hülyasındadır. 9 - İstanbul, muahede şartla- olmamıza rağmen 1919 da ilahi 
Buna da pek yakımla nail olabi- rına ve bilhassa ekalliyetlere ait bir hamle ile ayağa kalkarak Lo-
Jirsiniz. Keşfedilen bu oek basit ahkama riayet edilmedigi tak - zam yarattık; Misakı J11illi hu-
ıtüzellik reçetesi savesinde ve yal- dirde geri alınmak şartile Tür. dutları içinde, tam istiklalimizi 
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,-~ 
POSTRESTANT 

Cunıartesi ve sal1 giinleri, post-ı 
re~tant ki~esi n1cn1uruna, hüvi
yet cüzdanını uzatıyor, sıkılgan 
ve yavaş bir sesle: 

- Julide, diyordu. Namıma 
bir şey var nu, bayım? ... 

Ufak ve sevimlj bir çehresi 
!vardı. Sevimli, fakat 'lllelade ... 
Kişe memuru Fikret, bu suali Ia
kaydi ile karşılar; elini uzatır 
mc:ktubun dolabının gözlerinde
ki zarf destesine uzanır, üzerin
de İzmir postahanesi damgası 
bulunan geniş bir zarfı alır ve 
gen( kıza verirdi. 

Bir sabah, mektup destesini a
lıp baktıktan sonra kısaca: 

- Bir şey yok! 
Cevabını vertli. Genç kız, me

yus bir tavırla sordu: 
- Emin n1isiniz bayım? .. 
- Şüphesiz, size yalan söyli-

yecek değilim a!. .. 
Dedj ve ilk defa başını kal~

dı, tlikkatle genç kıza baktı; o
nun muztarip ve meyus (ebresi
ni, b~yal ink.isarına uğranuş göz
lerini, tHriyen du<laklarmı gör
dü, müteessir oldu. Mülayemet
le: 

- Bir daha bakayım! 
Dedi. Julide, yeniden ümide 

kapılmış, bekliyor<lu. 1''ikre!, des
teyi karıştırdıktan, zarfları bi • 
rer birer gözden geçirdikten son
ra teessürle: 

- Bir şey yok! Dedi. Ve ilave 
etti: 

- Belki postada gecikmiştir. 
Akşama doğru, ve yahut yarın sa
bah bir uğrayınız ... 

• •• 
Hakikaten ertesi gün, masası 

önüne konulan mektup yığınını 
sıralarken, her hafta muntaza -
man gelen tirşe rcnk]i geniş zar
fı gördii. Üzerinde okunaklı ve 
düzgi.in bir yazı ile şu isjm ya
zılı idi: Julide Birsen! .. 

O sırada genç kızın kişeye yak
laştığını gördii, giilerek: 

- İşte, o kadar sabırsızlıkla 
beklediğiniz mektup geldi. 

Genç kızın çehresi değişti. Göz_ 
!eri sevinçle parladı. O günden 
sonra Julide, kişeniıı önüne ge
lince Fikreti >elıimlıyor, hatırını 
soruyordu. Fikret evvelde.n ha
zırlanp önüne koyduğu mektu!ıu 
vcrİJordu. 

}.,akat bu, (Ok uzun sürmedi. 

- Bir şey yok mu, Bay Fikret!. 
- ll1aalesef! ... 
İlkkanun sonları idi, Yığın yı

ğın senebaşı tebrikleri arasında 
karışmış olması muhtemeldi. Ju
lidc ümitle gitti. Ertesi günde 
beklenen mektup gelmedi. 

- Allah vere de bir kazaya uğ
ramamış olsa! .. 

ret, ııözlerinin yaşla dolu oiduğu 
nu farketmişti. 

• •• 
Julide, tamam on beş gün sa-

bah ve akşam kederli bir çehre 
ile subeye geliyor ve ayni çehrt 
ile dönüyordu. 

Niha)et bir gün Fikrete kal -
bini açtı, derdini döktü: 

- Zaten söylemişlerdi. Bu 
gençlere inanılmaz, den1işlerdi. 
Hakları ,·armış. Ben, l\aciyi 
mektebini bitirmeden, yüksek 
bir aile çayında tanımıştım. Son· 
ra birka( kere, ahbaplarımızın 
evlerinde buluştuk, seviştik. O, 
diplomasını alınca İzmire tayin 
olundu. IJeride evleneceğimiz 
vadile mektuplaşmanıızı rica et
ti, Refikalarım bana, ihtiyatlı 
davranmamı tavsiye ettiler, ve: 
.Ha çok gençtir. Sözlerine iti -
mat caiz değildir! ..• Dediler. Ben 
ehemın.iyet vermedim. Verme • 
mekte mazur idim. Bana o ka -
dar güzel şeyler yazıyor, öyle Ü• 
mitler veriyordu ki ... Fakat şiın 
di, görüyorsunuz, işte ... Tehlike
li bir gönül avcısından başka bir 
şey değilmiş. Düşününüz bir ke 
re, dürt mektubumu cevapsız bı 
raktı. Ben de, artık karar ver • 
dim. Rica ederim bundan böyle 
gelen mektupları geri gönderi -
niz. Bu suretle bana büyük bir 
hizmet etmiş olursunuz. 

Fikret, genç kızın gösterdiği 
metanete hayran kalmıştı: 

- llaklrıııız var, küçük bayan 
tledi. Bu gilıilere kapılmamak, 
sözlerine inanmamak gerektir. 

• •• 
Fikret, genç kıza gönül \·erdi-

ğini anlamıştı. Fakat bunu ona 
söylenıiye cesaret edememişti. 
Bir mektup yaznıaJı, hissi)-·aunı 
bildirmeyi, evlenme teklifınde 
bulunmayı düşiindü. Bütün bir 
haftayı, bu mektubu hazırlamak
la geçirdi. Herhalde genç kız bir 
gün şubeye gelecekti. Aradan biı 
ay geçti, nihayet bir gün Julide 
yanında yakışıklı bir genç oldu
ğu halde geldi: 

- Bonjur, Bay Fikret! .. l\Jü -
sandcnizlc size nişanlınıı takuun 
edeyim. Şu, mektupların11 cc,·ap
sız bırakan nişanlım ... Fakat, ına. 
zur im.iş. Büyük bir kaza geçir
ın.iş. iki ay hastahanede kalmış ... 

Dedi ve Fikrctin sükUt cttigi
ni ve elinde geniş zarf:•.ı bir n1ck· 
tup tuttuğunu görerek sordu: 

- Ne o? Namıma bir mektuu 
ınu var? .. Veriniz ... 

Zarfı aldı ve actı: 
- Acaba kimden? ... 
D.iye <!üşündü. Sonra inı~aya 

baktı: 

cSizi seven bir yabancı ... :.. Gül· 
dü, nişanlısını kolundan çekti. 

- Yolda okuruz, dedi. Allaha
ısmarladık Bay Fikret! ... nız birkaç ıtün zarfında sevim- kiyeye bırakılıyor; daha doğrusu temin eden Lozanı olduğu gibi 

liliğinizi yükseltebilir ve cazibe- padisahın İstanbulda ikametine muhafaza etmek için de, icabın. 
nizi arttırabilirsiniz. En esmer müsaade ediliyordu. da, hiçbir fedakarlıktan kaçın -
ve en sert bir cildi beyazlatıp 10 - Büyük Harbin başında rnayız. Lozan, en biiyiik devlet -
yumusatacak ve perestişe lavik kaldırılmış olan mali, iktısadi ve Jcrin teslimiyet ve mutavaat gös-
bir hale ifrağ edecektir. Keza adli kapitülasyonlar çok daha a- terdikleri bir zamanda yüz bin -
solmuş ve sivmı benlerle dolu ğırlaştırılarak ve o zamuna ka - !erle şehidimizin mübarek kan -
bir ten tazeleşecek ve saf bir tlar bunlardan istifade clmiyen Jarile yoğurulmuş ve kemikleri 

Zavallı kız! Bu sözü söylcdik-

r ·~~·;~;· ~~·~ F;ELEOI YESINDE;M 
1 Senelik İlk 

hal alacaktır. dii!er ~ebi devletlerde istifade üzerine kurulmuş milli bir cscr-
Bu -baptaki mütehassısın bu etmek şartile tekrar boynumuza dfr. Şimdi, onu bizzat kuran bü. 

nasihatini okuyunuz; •Tasfiye e- vurulmak isteniliyordu. )Ük adam, Milli Şef olarak başı-
dilmis, taze kaymak ve zeytin- 11 - Yalnız Türklerden alına- nuzdadır. Onunla beraber kur-
-,_ağının cild üzerinde fevkalade cak olan devlet varidatı, beyne)- duğumuz bu eseri onunla beraber 
yumuşatıcı bir teoiri vardır. Bu milel bir maliye komisyonunun korumayı da biliyoruz ve daima 
iki unsur, halihazırda dii!cr kuv- idaresine terkedilecek, bütün iş- bileceğiz. ABİDİN DA VER 

veUendirici, besleyici ve bevazla- ı ================================= 
tıcı unsurlarla beraber beyaz 
(yaf!sız) Tokalon kremi terkibi
ne karıştırılmıştır. 3 l?Ün zarfın
da Tokalon kremi cildinizi hiç 
bckle!"Tlcdiğiniz bir derecede ııü
zelleslirecek ve vumusatacak-
tır. 

İmtiyaz Sahibi ve Neµiyat Di
relı.törü: E. İZZET. Basıldığı ye~~ 

SON TELGCAF Basımevi. 

ra Mustafa -ıa_><anın huzuruna ~el
di. Komali teliıs ve sa:miııni
yetle: 

- Su.itR'!"lım, lbu ne asıl iş
tir? .. Ocak ağaları txıplananış ar
zı mesveret ev'lerler .. 

Deyince. Kara 'Mustafa paşa
nın aklı b&şmdan l!itti. Deıııuik 

Yeniçerilerin ~dtintıı duyul 1-
muştu. Canı sıkıldı. Fakat. hiç 
istifini bo:ıımacb. Muka'bele 
etti: 

- Haberim yoktur . 
Mu.slı:hiddin a"a. Vaziriazaıımn 

haberi olmadıi!ına erriln idi. 'Mu
kabele etti: 

-Bu dertıncndleri teSk.in ey
lemek. Haıklarından .ııel.mek ge
rektir. 

- Derhal ica'bını icra evliye
lim! .. 

- Sultanım, iraıde !buyurunuz. 
- Yeni "eri aiiasile bir kere 

konuşsanız .. 
Diyerek, ağayı 'basından 

dı. Ağa, Yeniceri ağasını 
du. Ona da: 

sav
bul-

- Bu ne biıınana iştir? .. Sizin 
bumlan haberiniz var amdır?. 

Diyerek ımeseleyi anlattı. O. 
da: 

- Hay er, agMı dci!ilim.. Dedi. 
Haıltikaten, Yeniceri ağasının 

Teknık okulu sııtın•lma komisyonu bıı~kanlığından 
Yıldızda bulunan okulun mayıs 941 sonuna kadar ihtiyacı olan 6250 lira 

tahmin bedellı ve 468 lira 75 kuruş ilk teminatlı 5000 kilo sade yağı kapalı 

r:arf usuli ile ve şartname::; ine göre iha !e . .i yapılmak ilı.ere 25/7 /940 tarihi

ne rastlıyao perşembe günü saat 14,30 da Yüksek Mühendis mektebinde topla
nacak olan komisyouun1uzda eksiltmeye konmuştur. Şartnameyi görmek ve 

ilk temin;.,t yatırmak istiyenlerin eksiltmeden bir gün evveline kadar oku
lumuza ver eksiltme giınü de Gümüşsuyunda Yüksek ~!ühendis mektebine 

gelmeleri. Tekli! mektupları eksiltmeden bir s::ı.at evveline kadar verilmiş 

bulunmaudır. Postada v:iki olacak gocikmeler kabul edilemez. (5906) 

haıberi yoıktu. Hatta, ağa fena 
ilıalde korktu. Derhal saraya !koş
tu. Sultan İibrah.iıne haber ver
mek istiyordu. 

Alev saçağa saıııruştı. Kara ca
hil, Kara Mustafa paşa ile, ıket
!hüıcla Hüseyin efendi isi lbeııbat 
eylem.isi.erdi. 
BQşnak IMuslfrıiMin ai!anın 

mü-daıhalesi isi lbiisbütün çileden 
cıkaıımıııtı. Ei!er Su itan İlbrahim 
halber alırsa iıkilbet ook fena o
lacaktı. 

YeIDçeri ağası, ikorloınustu. 
Asıl Yeniçerilerın meo;'ulü o, idi. 
Meseleyi padişOO:ıa ıbildinmek ııe
rekti. 
Ağa, padisa.bın 'huzur.una çık

tı. Ve: 
- Paıdisahıan! .. Yeniçeri o.ııta

larına mensup ağalardan biı:. kıs
mı toplanarak lbazı muıkarrerat 
ittihaz etmek ,ııayretine dıüsmüs
lerdir .. 

Deyince, paıdi$ahın kan bası
na sıcradı. Kulun isyanı mühim
di. Demek kendisini bütün hu
zuzunıdan, zevikinıden, kadınlar 
arasından ebed:lvven a'VH'l"nlik i
çin bir ııaleyan hazu·lanıvordu. 

Sultan İbralriıın, şu emri ver
di : 

- Derhal Muslihiddin ağayı 
çağırınız! 

M ıısl.ihic!din ağa, ook ııccmcden 
huzura ııctirildi. Padişah .soru
yordu: 

- Baka! .. :İihtivar, !kullarım sur
ba yememek isterlermi.ş ... Aslı 
var mıdır? .. 

Mı.ıslihiıdıdin ağa, cevap verdi: 
- Hiısiı padişahını.. Cümlesi

nin boynu kıldan incedir. Ve , 
cümlesi emrine mutilerdir, bu 
söz.den aslfı ilıa:berleri yoktur. E
ğerce lalan kethüdası Hüseyin 
aj!a elile bazı odalara l:ıir kaç 
kese altın J<i(in.demUş ise de hos
nak kullarınızın ıınüdaıhalesile 
muhal ka.lıı:nıştır. Dedi. 
Boşnak Muslihkldin a~. açıok

ça Kara Mustafa paşayı ortaya 
!koyup söv lemş:iti. 

Muslihiddin ağa, Yeniçeri a
ğasının yarund.an a\Tıldı!ktan sıon
ra, ocağa dö~ tahbkat yap
ıın>Stı. 

Ocağın emektar ihtiyarları, 
Muslih aj!wya olan !biteni söy
leınışlerdi. Bu suretle ııerelk ar
navut Hlüsey}n ai!anın, gerek ar
navu t Kara Muıstafa paşanın çe.. 
virdij!i dolaplar meydana vur
muştu. 

İşte, Mu.slilhidllin alta. her şey
den haberdar olarıik padişahın 
~u~uruna_ gclo:niş bulunuwrdu, 

{Arkası var) 

KJrası temin al 
720,00 
720,00 

54,00 
54,00 

Kerestecilerde kain Merkez Hfil.i dahilindeki a~çı dllkkiını 
Kerestecilerde kain Merkez Hali dahilindeki kahve ba
rakası. 

.. ~ıllık kira mutıa.m.menleri ile· ilk teminat miktarları yu.k:anda yazı!ı aşçı 
dukkanı ve kahve barakası birer sene müddetle ayrı, ayrı kiruya veril
mek i..ızere acık arttırmıya konu1muştur. Şartnameler Zabıt ve l\Iuameli'tt 
mi.ıdürlüğü kalemlııde görülecektir. İhale 9/8/940 cuma günü saat 14 de Da
imi Encümende yapılacnktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veyu mektup
larile ihale günü muayyen S3atte Daimi Encümende bulurunaları. (6478) .. 

Galatada Ternanc caddesinde yaptırılacak parke kaldırım, bordur tretuar 
inşaatı kapalı 'ar.C usulile eksiltmiye konulmuştur. Keşif bedeli 21148 li
ra 28 kuruş ve ilk teminatı 1586 lira 12 kuruştur. Mukavele, eksiltme Bo
)'ındırltk üileı·i genel hususi ve !ennt §arlnameleri proje ve keşi( hülftsnsile 
bun..ı. müteferri dlger evrak 106 kuruş mukabilinde Fen işleri müdürlüğün
den verilecektir. İhale 31/7/940 çarşaınba günü saat 15 de Daimi Encümen
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, iha1e tari
hinden 8 gUn evvel Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları tcnnl eh .. 
Hyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası veı:;ikaları ve imzalı şartname ve.saire i!e 
2400 nuınarah kanunun tari!atı çevresjnde hazırlıyacakları teki.it mektuplarını 
ihale günü saat 14 de kadar Dajm! Encümene vermeleri llızımdır. (5601) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
talebe kabulüne dair şartlar 

1 - Mektebin talısil müddet~ lise ve yüksek sınıflı olmak üzere alb se
nedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gem.ilerimize kaptan ve makinist 
yet~ürmektir .. Mektebe kabul olunan taleben.in giyimi, yiyim.i vesair husu
•ab mektep tara!ından tem.in edilir. 

2 - Mektebin bu sene yalnız lise birinci sınıfına talebe alınacaktır • 
A - Alınacak talebelerin orta ın<ıktebi bitirmiş olmalan ve yaşları 15 den 

19 dan büyük olmamaları şarttır. 
B - Orta okulu geçen sene bitirmiş olanlar arada geçen bir senelik za

manı ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 
3 - İsteklilerin mektep müdürlU:ğürı.e karşı yazacakları i.stidaJ~rına aşa

ğıdaki vesikaları rap&ederek. l ağustos 1940 tarihin.den itibaren pazarlt.-::.ı, 
çar~an1ba ve cuma günleri sabah şaat 9 dan 12 ye ve öğleden sonr:ı. snat 14 
den l 7 ye kadar müracaat etmeleri. 

A - lliiviyet cüzdanı. 

B - Aşı kağıclı 

C - Mektep sahadetnames.i veya tasdiknamesı veyahut bunların mu.ad-
dak örnekleri. 

D - Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıclı 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzalan 
F - Alb adet kartonsuz !otograf c4X6> eb'adında 
5 - Yazılma işi 26 ağustos 1J40 pazartesi gününe kadardır. 
Kayıt olunanların 28 ağustos 1940 çarşamba günü sıhht muayenelerinin 

yapılması iç.in sabah saat t8> de mektepte bulunmalan l~zımdır. 
6 - Fazla ta!silat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müracaat oluıw 

malıdır. İstanbulda.n gayri mahallerden yapılacak mUraeaaUara, matbu cd\11( 
bul bilgisi> gönderilir. _, - ') 

Muhaberat lçiD posta pulu göııderllm 


