
!!ALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

t:!ALKIN DILi 
y uı i.Jleri telefonu : 20203 PAZARTESI 5 AGUSTOS 1940 

i li f akş m 
Ye eğini belediy~ 
Qazinos nda yed1 

lleisicümhur şehircilik/ıaviyonunu 
Uezdiler Vali lstanbıılun müstakbel 

şekil hallkında izalıat .verdi 

ak·neye 
verilirken 
Irianda ordusu 
taarruz bekliyor 
Orduya hitaben 

verilen bir nutuk 

Dublin 5 (AA.) - Water -
ford'da bir nutuk söyliyen posta 
nazırı Little, Eire askerlerinin sa -
hilleri, karaları ve bü~ün milleti 
mütaarrıza karşı müdafaa edecek -
lerini söylemiştir. 

Müdafııa hizmetleri için kayde
dilenlere hitab eden nazır, her ihti
male karşı hazır olmanın hükumet 
ve millet için vazife olduğunu ve 
oKiunun maneviyalının hiç bir za -
man bugünkü kadar vüksek olına -

Idare &,leri telefonu : 20203 Fiatı S Kuru1 

• 

dığını bildirmiştir. Roterdam liman ve doklannın Ingiliz tayyarelen tarafuıdan bombardımanından sonra alırunıt bir resim 

Yunanisiant n 
bayramı 

Vali B led' • sunda Milli Şefe izahat veriyor Başvekilin önünden , e ıye raı:ıno 

.. h~ıuı Şer İsmet İnönü dün ö~leyel Başvekil, Maliye ve Maarif Veldllerl 100.000 genç 
~ Floryıı, Deniz k'' kilnde istırn- ve Vali tarafından ikar~ıl~~mışlardır. • 
bat buyurnı 

1 
o.ş k t 1 Vali, Relsicümhur.a şehırcilık pavyo- geçıd yaptı 

den uş ar, saat 12 de Par o e - g--.. •~ıı:: Istanbulun must.ak-F!.o nunu ı:~.uuu ..... , 
~e!ik ryaya gelen B~vekU Dr. bel şekli hakkında hazırlanan ma -
~lt. Saydamı kabul buyurmuşlar - ketler üzerinde izahat Termlştir. ~-ti~.a ?. (~:~·) - 4 Ağustos 
ı· Başvekıı uzun müddet Mllli Şe. Milli Şef akşam yemeitlni, Başve _ yıldonumu butun nıemlekette şevk 
ın neıcıtnde ıkaldıktan sonra Park. kD ve vekillerle beraber gazlnoda. ye. ve heyecanla tes'id edilmiştir. Genç
~~!e avdet etmiş, saat l9 da açıl~ ~er, geç vakit Floryay:ı. avdet bu. li~. teşekkü_llerine mensu~ ··' 00.000 

nt Yapılan Tak.!im !belediye gad- yurmuşlardır. Kalabalık bir halk tüt- kışı bnşvekıl Metaksasın onunde ge
~una Clt.:rni§Ur. Milll Şef 8,45 te Tak lesi Milli Şefi hararet.ıe selamlamış. çid yapmış, kiliselerde ayinler ya-
'lın ca . ı t pılmıctır. 
••••••••• zınosunu şereflendlrıniş er, ır. " 

······················ 

"Mezarlar• açarak 
altin dişleri 
Çikaracakiik, 

Ceyhan ve ha valisinde yakalanan bir kaçak
çının not defterinde bazı isimler bulundu 

Ceyhan ( Hususi) Buraya 
bağlı Hamdilli köyü civarında üç 
kaçakcı ve hırsızin vukua gelen mü
sademede, bunlardan biri yaralı o
larak yakalnnmıştır. 

Ali k.olundan ağır 9Urette yaralan -
mış, Kırım Selim ile Çaylı Halil kaç
mışlardır. 

iNGiLiZLER 
SARDONYAYI 

BOMBALADILAR 
Roterdamdaki benzin 
depo/arına yeniden 

bombalar atıldı 

Akdenizde harekat 
Londra 4 ( A.A.) - Bahriye no 

zaretinden tebliğ edilmiştir: 

E 
······· ·······-··-···-···--·-·••••••••••••••••••••••••••····---·· Bütün gazeteler milletin hissi -

d b 
yatına tercüman olan yazılar neş -

ın. o·· •• • ge retmektedirler. 
}0 nun e ır nç Stadyarnda büyük spor tezahü-

ratı yapılmı;ıtır. 

Aıılen Endinli olan maruf ka -
çakçılardnn ve hırsızlardan Papaz 
Ali, kendi kafasında Cc) han lı Kı
nm Selim ve Çaylı Halil olduğu 
halde Hamdilli köyü civarında do -

Köylüler ve bekçiler Papaz Aliyi 
yakalamışlar ve üzerini aradıklan 
zaman bir not defterı bulmuglardır. 
Bu not defterinde kasaba ve köyler 
halkından zengin olan ve hali vnkti 
yerinde olanların isimleri yazılı ol -
duğu görülmü;ıtür. Papaz Aliye bu 
isirolerin burada bulunmasının sebe
bi sorulduğu zaman o şu cevabı ver
miştir: 

Batı Akdenizinde 1 ve 2 Ağustoa 
tarihlerinde cereyan eden harekat 
esnasında deniz hava kuvvetlerine 
mensub Swordfish tan·areleri tara
fından Snrdonya adasındaki Cng -
liari hava meydanı bombardıman e 
dilmi;ıtir. Havn müdafna batarya • 
larının §iddetli ateşıne rağmen taar
ruz muvaffakiyetic yapılmıııtır. 

Dört hangara tam isabetler kayde
diimi tir. Bunlardan ikisinde büyük 
yangınlar çıkmıştır. Yerde açıkta 
bulunan dört tayyaıc tahrib edil -
miş ve tayyarc meydanındaki bir -
çok binnlar ya tahrib edilmiş, y 
hasarn uğratılmış Ve)&hud da ateşe 
verilmiştir. Tayyarderimizden biri
nin mürettebatı kayıbdır. 

rakibini öldürdü 
Katil cinayeti müteakib kanlı bıçağı ile 

kaçarken Balıkpazarında yakalandı 

Almanyada verem 
ve cinnet vak'alart 

çoğaliyormuş 
tlun saat ı5,3o da Eminönünde nasebetıerlnl ö~P"e~lş ve bu yüzden 

bır cinayet işlenmiş, bir adam bıçak- de kıskançlık hislerıne kıı.~ıl~~ak ka- J • • • . 
la takibını yaralıyarak öldürmüştür. dım mcmleketi olan. Taşköpruye gön ngılız ıstıhbarat 

Su kanlı cina etin tafsUL\tı şudur: derrneğe karar vermı.ştır. b• tk 
Şehre · i y dib k soka Dün bu :maksadla Fa.tmayı Galata nazırının ır nu U 

1,... mın nde Çıkmnz e - d -ı- ile İ 
.. ;•da 3 sayılı evde oturnn ve Bakır- rıhtunında.kl Kara euu:. vapur - --
'OY bol öndennek üzere kadınla L 'l'a nıensucat fabrikasında çalışan ne uya _ g ~ Kft.zı b ra ondra 4 (A.A.) - Royter a -
lu Şköprüıu 26 yaşlarında osman o~- birlikte kopruye gelen m. u - jansı bildiriyor: 
lled l<fıııın adında bir delikanlı iki se. da rakibi Ma~u~a ~i~b~~ck~ Istihbarat nazırı Duff Cooper, 
d~ğ enberı Tnşköprülü Fatmıı namı ona. niçin kendılen~l dün akşam radyoda verdiği bir nu-
ıca:r S:ı.tı Isminde genç ve aüzel bir old~unu somıuştur. d tered tukda b:ışlıca vunları SÖ)'Iemi~tir: 
dır ııua fnetres hayatı ya.şamakta - Mahmud bu suni tarşısınbıa vennlş- Tereyağına para vermektensc,top 
tahd!akat gene ayni fabrikada miis. dU~ etmeksizin ona şu ceva - ima.line par~ harce~~eni~ daha .. n:ıü
dan ın Mahmud adında bir genç de tir. .1 Fatmayı takib nasıb oldugur.a mutedaır Gorınğ 
la ba. e\'Vel tanışt~ı Fo.tmııyı Kuzun- •- Ben seni de~:ı;, hi b tartı- tarafından ortaya atılan prensib Al-
dere eraber Yaşamasına rn~men son ed~:um, onu ~ura n ç ır manyada aç lığın çoğalmasına sebeb 

04U:e .,evmekte ve bu kadını ndınl fn gondı:emez.sın.» olmuşıur. Bu açlığı yakında biitün 
l{ takib etmektedir. DemiştU'. d Klizunln Mnh. Avrupnya da yayacaktır. 

!aber lzıın son günlerde Mahmudla be- Bu cevab Jtarşısı~ ~ " say~ııdal Imha ve tahribat nazilerin pişda-
....... Y~ı~ı Fatmanın evvelki mü. (Dev~! .... ~~!! ................ ndır. Tabiidir ki bunları açlık takib ······· ······················ 
G .............. ~ .. ···~:k ........... k ...... z••plerı• 30 ed~~ Duff Cooper, Almanyada in-en ç ı u tihar, cinnet ve vvercnı vak'nla~ının 

muntazamnn çogalmakta oldugunu 

A l kaydetmiştir. 

g'-' t ta açı ıyor Istihbarat nazırı, Hitlerin nutku-us OS nu~ par~la~~nı ~htiva edip ahiren 
İngılterenın uzerıne atılmııt olan be
yannameleri <cNazi hamakatının mü ------------------------Dii~. şehrimize gelen Beden Terbiyesi Um um 

Mud·· ·· G 1 C · Taner'in beyanab uru enera emı 
. Dün a b h B den T ~ a. şehrimize gelen e-
hernl Crbı~esı Umum Müdürü Ge -
den t ~rnıl Taner gençlik ve be -
tn ol erbıyesi teşkilatı için kurulmak
Iere bn teşkilnt hakkında gazeteci
ki: eyanatta bulunarak demiştir 

i~ ~t~eıı terbiyesi kanunu gençler 
tlın l uplere girmek ve boş zn
Ille; alında beden terbiyeııi ıle 
llluş~u olmak mecLuriyetini koy -
tuycı Urk Gençlik bu. hareketleri ko -
l'l\ılll ca gençlik khipl.:rinde, kanu
hal Ut hüki.ırnlerine ;,.tıbak edecek 
tnk~n faaliyetteki kilipierde yapa -
l'rıe ır. Gençlik klüp ve teskilatları 

n,ubt ı tak h arının yaşları ve ynptuı n -
lerj .. "r~ketler,. tahanınıLI dereec -
ler ıtıbarile lüzumu kadar bölüm -
to;ı 'Yrılacak, her bölünı idare ve 
liın u hareket bakımından ordu ta -

ıttnarnelc-ri esası duhilinde kı ım. 
(Devamı 3 u ncü sa) Cad :ı> 

kemmel bir misaliıı sözlerile tavaif 

etmiş.:.:ti:.:.r·---------

Muharebenin 
12 nci ayı 

"Hitler bize ümid 
ettiğinıizden fazla 

mühlet verdi, 

Londra 4 (A.A.) - Sundey 
Observer gazetesinde B. Garvin şun 
la'rı ynzmnktadır: 

Dün, muharebenin 1 2 inci ayına 
girdik, ve Büyük Britanyanın tarihi 
kalesi, hiç bir zaman şimdikinden 
daha kuvvetli görulmcmi:ıtir. Bu 
valnncı sükunete karşı mü te) akkız 
bulunalım. 

Hitler bize ümid ettiğimizden 
fazla mühlet vermiş bulunmaktadır. 

laştığı haber alınmış. bekçiler ve 
köylüler peşlerine düşaıüşlerdir. 
Çomdan deresi boyuııdn üç azılı 
hırsıza yetişen bekçiler, bunlara 
durmalarını söylemişler, fakat bu 
daveti dinlemedikleri için havaya 
ate~ etmeğe başlamışlardır. 

Iki taraf arasında §ıddetli bir mü
sademe olmuştur. Neticede PapRZ 

Almanlar 
Frans1z bati 
Afrikas1nda 

~---- ----~ 

Dakar'a tayyara 
ile Al man lar 
ihrac edilmiş 
Madagaskar ve 

Kamerunda bazı 
hadiseler oldu 

Londra 4 (A.A.) - Fransız ba
tı Afrikasından alınan şu haber bu
gün lngiliz matbuatında mühim tef 
sirata mevzu teşkil etmektedir: 

Ahiren Dakara tnyyare ile bir 
miktar Alman ihrac: edilmiştir. Mn~ 
liimdur ki Ingiliz filosu tarafındn 
hasarn uğratılan Richelieu zırhlı 
Da kar' da bulunmaktadır. Richeli 
eu modern hnrb ogemisidir. Al -
manlann ihracı anında bu Jimanda 
bulunan 1.964 tonluk Kroman adın 
daki Polonya gemisinin kaptanı Al 
manların kendi gemisini ele geçir -
rnek niyetinde olduklarını öğrene
rek hemen liman müdafaa hattını 
yarmış ve gemisini kaçırmıştır. 

- Bu adamların mezarlarını a -
çarak altın diolerini çıkaracak tık. ıı 

Bu ölü soyucuların diğer ikisi 
ııiddetle takib olunmaktadır. 

Papaz Ali Adana memleket has
tanesine kaldınlmıştır. 

Bir Bulgar heyeti 
Çarşamba günü 
Bükreşe gidiyor 
Sofya 4 (A.A.) - Roytt"r ajan

sı bildiriyor: 
Dün öğleden sonra Sofyaya gei

<Devamı 3 üncü ı;ayfn.da) 

Bu harekat esnasında düşman 
bombardıman tayyarderi tarafın -
dan harb gernilerimize tanrruzlar 
yapılmıştır. Hiç bir hasar ve insanı
ca hiçbir zayiat yoktur. ... 

Donanmaya mensub Skur tipin
den tayyarelerimiz gemilerimizi bom 
bardırnan etmeğe yeltenen üç düo -
man tayyaresi düşürmüşlcrdir. 

(Devamı 3 üncü sııyfaı)a) .......................................................................................................... 

Taksi belediye 
gazinosu açıldı 

Diğer müstemlckelerde Dün açılma töreni yapılan Şehir gazinosundnn bir görünÜ§ 

Vichy 4 (A.A.) _ Havas ajansı bil- Bcledlycnin Taksım bnhçcsınde !n- ve belediye erkanı Ue gUzlde bir da. 
diriyor: şa ettirdiği şehir gnzlnosu dun me - vctli grupu hazır bulunmuşlardır. 

Son nazırlar meclLsini mUtcnkı':> ras~e açılmıştır.. İstikiili mıırşını mutea.kıb Vali ve 
neşredilen bir teblif, Kamcroun ve Diın saat 17 de ~tikH\.1 mnrşile bn.ş. Belediye Re sı Dr. Liıtfi Kırdar da -
Madagaskar'da Yukubulnn bıızı hfı. _ ı~ nan bu. aç~~ töre~_ınde Dahıll~~ vetiiiere gaz noyu gezdirmi.ş ve teş -
dıselerc işaret etmektedir. \ eklll Faık öztrak, Munakalfıt VC'kılı . . 1 . .. AH çetinka.ya, Maarif Vekll Hg,sıın kılfı.t.ı etrafında ızahat vermişt r. 

Iyi maltlrrıat alan malıfcllerden oğ. Au Yücel, Ordu Müfettişi Orgeneral BUiıhııre hazı.run gazinoda llızar C-

renildl~ine göre, bunlar, dalını hli _ Falırcıtın Altayla Hnrb Akad,.mlsl dilen mükellef biıfcde lzaz edilmişler 
dlseler de~ildir. Zira lkl memleketin Müdürü General Ah Fuad, şchrlmlz. ve artl.!itlerin yaptıkları numaralan 

(Devamı 3 üucü sayfa:la) de bulunan meb'uslar, parti, vilayet. Geyrctml§lcrdir. 



Hergün 
Bag Molotofun 
Nutku münasebetile 
_Yazan: Muhittin Birgen 

D jp]omat, medeniyet kadar 
e!!\i bir kelimedir. Anlaşı~ 

lan. inaanlar diplamatlara çok eski 
zamanlardanberi r.ıuhtno; olmuş bu
lunacaklar Id bu kelimeyi, ilk defa 
olarak eski Yunar.lı!ar kullanmış -
lardı. O zamanki müsemmıısi]e bu
günkü mü emması arnsında biraz 
fark bolunsa bile, kelimenin icadı
na sebeb olan ruh değişmiş değildir. 

Oiplomat uçift gözlüı• mıınnsına 
gdir. Hiç fÜp}ıesız., Yunanlıinno 
ccçift gÖZ)) den kasdettikleri ınana, 
dört gözlü olmıık değildi. Dip)omat
lann bazan bir tek göze bile sahib 
olamadıklarını gösteren misalleric 
içinde ya~ dığımız tarih bile dolu· 
olduğuna göre, Yunanlılnr, diplo -
matı dört gözle mücehhez bir in -
san olarak tasavvur etmemiş olsa -
lar gerektir. Zannedersem, onlnnn 
diplomntlnrdn bariz olıırak gördük
leri vasıf, daha ziyade, .ıiki gözhi -
lükn dü: Yani hem o tarafa, hem 
bu tnnıfn bakan ve bu sayede ne tn
rafa baktığını belli etmiyen iki göz
lülükl 

* Bunun ıçın, ber. diplomssi ale -
minde söylenilen sözlerin tahlıline 
o kadar çok ehemmiyet vermek ta
raftarı değilim. Bilhassa, uöz, in
sanlara fikirlerini gizlemck için ve
rilmiştir>> tarzında ifade edilmiş olan 
çok be!leri bir hil.metı dnimn ha -
tırdn tutmak lazımdır. Bu hikmet, 
bilhassa siyaset adamlannın sözleri 
hakkında çok doğru olan bir haki -
kati ifade eder. Bunun için, bilhassa 
böyle zamanlarda devlet adamları -
nın sözlerini tahlil ile ufıaşmak, 
müsbet faydası olan bir meşgale 
teşkil etmez. 

Zaten, içinde bulunduğumuz de
vir, söz devri decildir· bugünden 
yarına, her şey o kador dei;işiyor, 
her söz manasını o kadar kaybedi -
yor ve ayni zamanda o kadar aksi 
manalar ifade ediyor ki söze bakn-
rak yollarını tayin etmek istiyen -
lerin aldanacaklmnda hiç şüphe 
yoktur. 

* Bay Molotofun nutkunu iyi an 
)amak için o sözleri tahlilden ziya
de kendi kendim;zi mütakabeye e
bemmiyet vermeliyiz.. Ben bu mü.
rakabeyi nefsimde ve muhitimde bir 
kere daha dikkatle tekrar ederken 
§Un lan görürüro: Ti.irkiyenin kendi 
milli hududlarile m:ahdud olan var
lığını, her nevi m3ctdi veya manevi 
taarruzlara karşı müdafaa endişe -
ainden başka hiç bir endişesi, hiç 
bir makınıd ve gayesi yoktur. Şimdi
ye kadar, siyaset sahasında her ne 
yaptıksa yalnız bu mnksadla yaptık 
ve ne yapıyor ve ya yapacaksak ge
na yalnız bu gayeyi .elimizde sımsıkı 
tutmak için yapıyoruz ve yapnca -
ğız. 

Bu siyaset, bizi herkese dost ynp
mıya kiıfidir; nitekim, gene ayni s;.. 
yaset, ona muhalif olarak hareket 
eden herkesi bize düşman olarak 
gösterir. Mndemkı biz kimsenin düş
manı de ";i! iz. mantık icab eder ki 
kimse de bizim dü!lınanımız olma -
aın. Fakat, bu dünyadn kimsenin 
arşınma göre bez vetmediklerini de 
bilmez değiliz. Ne yapalım. dünyayı 
değiştirmek elimizden ıo:elmt>z. El;.. 
mizden gelebilecek olan yegane şey, 
hadiseleri yalnız Türk arşını ile ölç
mek ve ondan ba ka hiç bir şey ta
nımamaktır. Bu Türk ar~ınını. bütün 
ölçü sıhhnti ile tam olarnk muhafaza 
etmeğe, yirmi sen"' evvel, Atatürk~ 
le birlikte and içmiş olduğumuz için 
bugün müsterihiz: Yapacak yeni bir 
işimiz, yahud verilecek yeni bir ka
ranmız yoktur! 

vffu/,itl.in c2JU!9en 

Kendi ye' ain'İ, kendi iztıra
bını yenmiye bak ... 

Ba,kasının duyduğu acıya 

katlanacak kadar kuvvet her· 
keste vardır. 

( 
Fuhuşla mücadele ı 

r·············································~ 
1 s "k" •• d 21 : : on ı ı ay ıçın e ran- : 
~ devu evi, luhuf yaptıran a 
~ bir gazino, bir berber :

1 ~ meydana çıkarıldı 

"-. ............................................ .) 
Istanbul zabıtnsı fuhuıla müca -

deleye büyük bir hassaııiyetle de -
vam etmektedir. Zahıtamızın bu 
müsmir faaliyeti netleesinde son iki 
ay içinde şehrimizde 2 1 randevu e
vile, gizli fuhu~ yaptıran bir ga -
zino ve bir de herher dükkanı nıey~ 
dana çıkarılmı~. bunlar kapatılarak 
snhibleri adliyeye verilmişlerdir. 

Diğer taraftan kazalardaki em -
niyet amirlikleri de, polis vozife ve 
saliihiyetleri kanunu hududlan için
de ayni faaliyeti göstermektedirler. 

Zabıtamızın bu amnnııız müca -
delesi karşısında profesyonel mu -
habbet telliıllannın son günlerde 
yakayı ele vermemek için bir takım 
kurnazlıklara ba~ vurdukları görül
mü~tür. Polis tabirile •lVaıııta» na-
mile isimlendirilen bazı açıkgöz mu
habbet telialları bu sıkı takiblerden 
kaçınmak için mümkiin olduğu ka -
dar kenar. köşe mahallelerde ev, a
partıman, hatta dükkün kiralamak 
suretile faaliyetlerine devam et -

mektedirler. 
Nitekim, geçenlerde meydana çı

karılan gazino ile berber dükkanı 
da, bu maksadla Idrninnmış birer 
gizli fuhuş yerinden başka bir şey 
değillerdir. Emniyet müdürlüğü, bir 
taraftan fuhuş ve fuhuş yüzünden 
tahaddüs edecek avakibi önlemekle 
meşgul bulunurken, diğer tarnftan 
da bu kötü yola düşmek bedbaht -
lığına uğramış kimseleri dü§tükleıi 

bu elim bndireden kurtarmnğn ça

lışmaktadır. 

Bu mani zabıta mesaisi sayesin -
dedir ki, şu veya bu vıısıtanın ter
tib ve tahrikile fı:hş~ sürükleornek 
istenen yüzlerce vatnnda~n hayat 
ve namusları kurtnrılmışUr. 

Resmi :zabıta sicillerine nazaran 
şehrimizde 200 kadar umumi kadın 
vardır. Bunlar ahlaki ve ıııhhi ba -
kımdan daimi bir takib ve kontrol 
altında bulundurulduklaıındıın, faa
liyet sahalan muayyen ve hareket
leri de zabıtanın gözü önündedir. 

Bu umumi kadınlar haricinde 
fuhuş yaptıkları tesbit olunan bazı 
kadınlar da vardır ki bunlar da ay
ni takayyüde tiibidirler. 

Zabıta ayni zamanda bu müte -
reddileıle de me~gul olmakta ve 
faaliyetlerine meydan vermemek -
tedir. 

uSon Po•tan nın edebi telriluıaı: 7 
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Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
- A, neden olacaknuşsın zaval

lı) Padi~h kapısında hizmet eden 
zavallı olur mu) Cümle alem ken
di kızını bumya vennek için el, e -
tek öpüyor. 

- Ö) le, k n lfa m amma •. 
- Anneni mi göreceğin geldi, 

yok sn) Köyünü mü özledin ~ 
Izniyar dolu dolu gözlerini tek -

rnrdan muhatabının yüzüne dikti, 
altın sarısı .saçlnrın çerçevelediği ho
toz1u bıı§ını Ted makamında kaldır
dı. 

- O halde .. derdin ne) 
Krz, ağzındaki baklayı, bir türlü 

ceaaret edip de çıkaramıyordu. Tir
~ kaUanın keskin bakışlan ise, 
mutlaka, o tevdi edilemiyea aırra 

nüfuz eylemek istiyormuş gibi, ço
cuğun üzerinden aynlmıyordu. Ay
ni zamanda, knrşıaındakine teselli 
verecek, iyi tesir yapacak sarıdığı 
sözlerle onu okşayıp ) atı~tırmağa 
çalışıyordu. 

- Benim dilher eviadımi Yarın 
öbürgün, efendimizin ~özdesi, ik -
hali olacaksın. Belki de, daha iler;... 
de kadın efendiler sırasına geçer -
sin. şehzade anası olursun. Senin 
talihin açık. Bizim gibi değilsin. 

Sende bu güzellik, bu akıl. bu ma
rifet varken şüphesiz ki her Lir ar-
zun yerine gelecektir. Şimdi, anlı -
yorum ben, kızım ... 

Yanına daha çok aokulmue, Ada-

• •r e leri J 
• 

Istanbnla akın eden 
Romanyalı uarsonlar 

Garsonlar cemiyeti alakadar makamlar nez
dinde teşebbüslerde bulunmağa karar verdi 

Garsonların mü~teridcn almakta 
olduğu yüzde onun kaldırılması için 
belediye tarafından yapılan tetkik
ler müsbet netice vermemiştir. 1\lüı;ı 
terilerden gnrsonlann yüzde on gar
son ücreti taleb etmelerine ve ayn
en bahşio usulünün devamına bir 
müddet daha miisaade edilecektir. 

Şehrimizdeki gnrsonların adedi 3 
bini tecavüz ettiği halde bunlardan 
garsonlar cemiyetine kayıdlı olan 
ve sıhhat cüzdanı alan garson mik
tan bin beş yüz kadardır. Gnrson -
ların aylık kazançhı.n yirmi beş lira 
ile aeksen lira nrnsındn değişrnek ... 

tedir. Halbuki müessese sahibleıi 
garsonlnrın knznnç vergilerini ken -
dileri vermekte vergi şubelerine gar 
sonları maaşlı olnrnk göstermekte -
dir. Carsonlnnn vergi şubelerindeki 
maaşlan vasati olarak yirmi beş li
ra gösterilcliğine göre hazine, ııayı -
sı üç bini bulan garsonlnrın kazanç 
vergilerinde bir tiirlü hakiki yeku -
nu elde edememektedir. Bu şekil 
bozukluğu devam edip durur
ken bir iki aydanberi şehrimize Ru-
men garsonlarının akını başlamış -
tır. Yerli ganıonlarımızdnn muhte ... 
lif dil bilenler çoktur. Şehrimize ge
tirilerek büyük gazino ve lokar.ta
lnrn yerleştirilen Rumen garsonla -
rının ekserisi yalnız rumence bil -
mektedir. Bu hususu chcmmiyetle 

gözönünde tutan gnrsonlar cemiye
ti ecnebi gnrson akınına mani ol -
mak için ninkadar makamlar nez -
dinde te§ebbüslerde bulunmağa ka 
rnr vermiştir. Bu hususta garsonlar 
cemiyeti idare heyetinden z~ki Tu
nalı şunlan söylemektedir: 

- Kendi garsonlarımıza iş bu -
lamazken bir de başımıza Rumen 

gnrsonlannı çıkardılar. Bizim e -
melimiz lüks Joknnta ve gazinalar -
da çalışmaktadır. Halbuki lüks yer
lerin Türk garsonlarına kapandığı

nı, bilükis ecnebi gnrsonlara açıl -
dığını görmekteyiz. Büyük lokan -
talnra muteber zevat devam eder. 
Bunlar arnlarında mühim meseleler 
görüşebilir, müzakere edebilirler. 
Ecnebi gnrsonların bu gibi zevatn 
hizmet etmelerini kim doğru bu -
lur?» 

Alacak yüzünden bıçakla 
arkada§ını yaraladı 

Kadıköyünde hlı.l elvarındaki kah
velerden birinde yatıp kalkan Meh_ 
med Ali lle hammal Yakub arasında 
dün bir alacak meselesinden dolayı 

çıkan kavgada Mehmcd All bıcal'Ja 

Yn.kubu yaralıunıştır. 

Yaralı Nümune hastanesine kaldı ... 
rılmış, suçlu yakalanarak hakkında 

takıb:ı..t.a bn.lJlnnmıştır. 

,····-····-·-·-·······--·-·-························································· .. ······' 
ISTER INAN, ISTER INANMA 1 

Mim.arlnrımızdnn biri bir resmi 
dairenin eksiltmcye koyduğu bir işe 
tallb olacaktı. Da'hn evvel bu işe 

ne kadar demir gidccc!Uni hesab 
etti, ihUyaUı bir zattır, demiri bu
lup bulamıyncn.tını anlamıyn lü _ 
zum gördü, bu ttca.rcUc u!jrnşan 

lblr arkndaşma gitti: 

arada da yıkık duvann burda de
m1r parmnklıklarını art.tıi'Illa snre. 
tUe satın alm~. şimdi giriştiği yeni 
taahhüd işini bu hurda demir par_ 
maklıkların yapacalmu.ş ... ~ 

Biz bu hiktıycyl dinlerken düşün_ 
dük ki, memleketimizin en geruş 
mikyasta Inşaat yapt~ı znmanlnr
dn bile demir Ihtiyacı bir sene Için 
40 bin tondur, eski fiat ile 4 milyon 
eder. İcn:bındn zekMan becerikil -
likten bahseden tüccar Akdc!liz .;ıı ... 

- Bir kilo bile bulamazsın, vn?... 
geç, cevabını aldı. Ve vazgeçti, fa_ 
kat daha o akşam bir arkndaşıııın 
bir b:ışk:ı. taahhüd işine glrişti -
~lnl, girişrnek tçln de icab eden 
demiri peşinden tedarik ettiğini klnken Amerikadnn, şimdi Balkan 
öğrenmez ml? B zc hlkfı.yeyi şu şe_ yolu ne Norvcç, İsveçten veyn baş ... 
kllde anınttı: 

- Meğer fehrin ermeni mezar -
lıklarından birinin duvarı yıkılmı~. 
yeniden ynpılacakml.'l. arkadaş gi
dip bu küçük Lşe talip olmuş, bu 

ka bir yerden memleket ölçfısünde 
bu kadar küçük bir partiyi ~etlrt. 
mlye imkı\n bulamn.dı~ı içindir Jı:l 

bugün hususi inşaat durmuş bu • 
lunma'ktndır. 

ISTER INAN, ISTER INANMA r 
' ................ --· ....... ···--··· ... ._. ·-........... ··--......... ·-···· .. ·· ................ 1 
ta diz dize gelmişti. Sesini yavaşla
tarak, devam etti: 

- Kapı yolda laıın' sana nisbet 
veriyorlar galiba. Seni kızdınyor -
lar. Çekemiyorlar. :_akin aldırma, 
meleğim. Büyük kapılarda böyle 
şeyler olur, adettir. Seni vniide e -
fendimiz gözetiyor, korkma, sırtm 
yere gelmez! 

Sözde, maneviyatını yükseltmek 
maksadile söylenen Lu sözler, izni
yarın üzerinde bilalds fena tt-.sir ya
pıyordu. Genç, giirbüz ve yakışıklı 
sipahi zabitinin hayalile, Abdülii.zi -
zin hantal, çulpa, göbekli ve sakal
lı varlığı arasında yaptığı ir.siyaki 
ve seri mukayese adeta gönlünü bu
lnndırmı~. padişaha karşı duyduğu 
nefret bir kat daha ırtmıştı. 

Bu hissin tesiri altında söze baş -
lndı: 

- Kalfncığım 1 Ben, sizin o de -
diğiniz şey~erin hiç birini istemiyo
rum.. ne ikhallikte, ne de daha 
yüksek makamlarda gözüro yok. 
Kapı yoldaşlarıının da hiç birinden 
tikayetçi değilim •• 

-Öyle iae). 

- Yaşamak da istemiyorum .. 
Ebru kalEanın yaptığı gibi, ben de 
sürür içeceğim. 

- Deli 1 O nasıl luk ır dı o) Ken
dine kıyan insan ahirete imansız gi
der. Sen onu bilmiyor musun) Bir 
daha böyle dediğini duymıyayım. 

- Ahirete imansız gitmek, dün
ya yüzünde böyle ya§amaktnn iy;... 
dir, kalfacığım. 

- Suııl Bak, ~imdi de günaha gi
riyorsun. 

- Ne yapayım, knlfam) Bura· 
da, ömrüm oldukça yesir kalacak 
değil miyim? Işte, hepiniz mcydan
dasınız. Siz. Şevkefza kalfa, çama
şır ustası Nikriz usta. Ebridil, c~ ... 
maliynr knlfalarım •• saçınızı süpür
ge ederek bu sarayda gençliğinizi 
çürüttünüz de ne oldu? 

- Peki, kızım: Ne derneğe p
tiriyorsun? 

- Kalfacığım 1 Beni gerçek se -
viyor musunuz) 

- Şüphen mi var, güz.elim? 
- Amma, bir anne gibi mi> 
-Öyle. 
- Benim timdi size söyliyecek-

Gazi no ve lukantalar ,. ............................................. , 
~ Sınıl takıiminde iyi mevki i 
: l L ·ı k • • k" •ı l : a aoıı me ıçın ıra ı e mo- i 

l
i bilya, çatal, bıçak alıp i 

göz boyamı§lar .· ~ 

\... ............................................ ./ 
Şehrimizdeki gazino ve lokantaln

nn sınınara ayrılmış olduğunu yaz
nnştık. Kn,ymakamlar mıntaka.larm. 
daki loknnta ve gnzlnoları dolaşırken 
onlann mevldlcrlnl, !kullandıkları 

müstahdemin miktarını ve bilhassa 
konforunu, mobilyasını gözden gcçir ... 
miş, ona göre sınınara tefrlk etm.lş_ 
lerdlr. Bir kısım açıkgözler müesse -
selerine sınıf taksimi işinde Iyi mev_ 
Id verebUrnek için alı\kadarlar tef -
tişe gelmeden biraz evvel hnricden 
kira ilc mobilya tedarik etmiş ve te
darik ettıklerl çataı. bıçak. koltuk, 
sandalye, masa vesalreyi dükkiinına 

bol bol yerleştirmlş, memurların SeJ.
mcsinc Jntizaren iŞine gücüne koyul. 
mu1tur Memurlar gel1p gtt.Ukten 
sonra da pek tabil olarak l~reti mo ... 
bilyalar yerlerine inde edilmiştir. 

KllNDlaldamlar, rnıntakalanndakl 

lçklli ei;lence yerlerini tekrar tetkik 
edecek, bu husustakl raporlarını on 
güne kndar belediye rcisUğine gön _ 
derel.'eklerdlr. ------

Nurnan Menerne nci Oğlu 
sehrimizde 
' Hariciye Vekilieti Umumi Kati -

bi Nurnan Menemencioğlu dün f!O

bahki ekspresle Ankaradan şehri -
mize gelmi tir. -------

Bir kadını taşla ağır 
surette yaraladı 

Kasımpaşada oturan Hacer ve Ce
mlle adlarında iki lmdın evvelki gün 
Yenicamlde kahveelllk yapan Snllhin 
dükkil.nına gitmiŞlerdir. Burada bit 
müddet oturan kadınlarla kahveci a_ 
rasında bir meseleden miinnkaş~ çık 
ml.'l ve az sonra da bu yüzden kav -
gaya tutuşınuşlardır. Bu esnada kah_ 
veci Salih eline geçirdiği büyük bir 
~la Haceri başından ağır surette 
yaralamıştır. 

Yaralı kadın tedavi altına ıılın -
mış, carlh kahveci adliyeye teslim e ... 
d ilmiştir. 

Bir çocuk pencereden 
sokağa dü§tÜ 

Tozkoparanda 22 numaralı ev -
de oturan Salamon isminde birinin 
3 yaşındaki oğlu Alber t>vin pen -
ceresinden sokağı seyrederken düş
müş, başından ağır ~urette yara -
lanmıştır. Yarnlı Beyoğlu hastane -
sine kaldırılmıştır. 

lerimi hiç kimseye tekrarlnmıyaca
ğınıza söz verir misiniz) 

- Ne söyliyeceksin, bilmiyo ,. 
rum ki, melei;im. 

- Hiç! Kendime aid .• belki ba
na bir akıl öğretirsini.L. 

- Di, bakayrm 1 
izniyar gök bakışlannı yere eğdi. 

.Yeni inkişaf eden ~öğsü helecnn -
dan hızlı hızlı kalkıp iniyordu. Bir 
cinayet ikrar ediyormu~ gibi, pes 
ve ürkek bir ~ada ile: 

- Birisini !leviyorum .. dedi. 
lrryal kalla hayretle, yerinden 

sıçradı. 
-Ne dedin) 
İhtiyar kadıncağızın bu derece 

şaşmakta hakkı vardı. Koc-s pndi -
\'lh sarayının içinde erkel: yuzu 
narnma haremağalannınkinden gay
risini görmüyorlardı. Kalfaların ve 
acemi tabir edilen kızların ise so -
kağa çıktıkları yoktu. Salt Tamaza
nın on b~inde, kepenkleri sımsıkı 
kapalı kupa arabalann içinde 1 Iır
kai Şerif ziyaretine giderlerdi. Ora
da da, arabalar avluya girer gir -
mez ııhalvetıı olur, haremin hizme-

Sözün kı s ası 
Magdanoza dair 

E. Ekrem Talu 

~ asretıtin Hoca., bir yaz guıı 
.I.'W harareiten içi yana yana ::;. 

tiği bir karpuzun çekirdeklerine 
mış, bakmı.ş da: e1l' 

- Hey Allahım! demiş, §U 1 
111 

meyvanın içine bu kadar çekirdcAı 
diye doldurursun? İşin ml yok? 9 

Haklkaten, tabiatin {Lşenmcdcll ~· 
tığı i§lere Insan ibretle baktıkç:ı r:eı. 
meUi hocanın sunlinl teltror ede 
gellyor. 

McseHi ~ mnydanoz denilen r.~ 
neyi ele nlalun.. nihayet iki parA~ 
hay.slyetı olan bu otun her bir y:w·· 
~ı sanki bir usta .kadın elinden çıt1' mış dantelüdır. o ne oymalnr, ne lt'' 
rımlarl Örneğini ancak karanf 1 g • 
zarif ve nadide çiçeklerde buıurs~ 
n uz. 
~aydanoz neye yarar? Bence. W 

bir şeye. Her nebattn bir şifa }la..ı:S o
tevehhüm eyllyen eski Osmanııı:ır, 
nu mldevl bellemi.şler. Hatt!i bu yıi': 
den, iınlfisını ta~ir ederek: M ~de d! 
nüvnz yazarlarmış. Amma belk1 ıı: 
bu, onda gerçekten mideyi okşar 
hususfyct bulunduğu Için değil dC sJ. 
deee bir ukallüık tcabı 1mt.ştlr. ~ 
ki zamanımızda Londra 'yı LC~~ 
Dere şeklinde Izah ve tersır ede 
bulundu .. 

Biz şimdi maydnnoza avdet edt' 
lim ... 1. 

Hasiyetı olsun olmasın, bu o• e 1• 
leriınize, mutrn~ımızn sokulmm. ~ 
leşmiştlr. Her yemcğln Içine C 
mübru-ek. Oöreneğe her ljeyden zi)-911 
de ehemmiyet veren, muharaı~leı 
aşcılar, ev kadınları, müstp}l)il> 
onsuz çorba, börek, basdı, salntn. 0 

ma rtasavvur edemezler. Halbıtld ı1l 
danozun, yemeklere, lezzet itllı"r~ 
k.at'iyen dahlii tesiri yoktur. ae,. 
de, domnres salatasmın üzerinde. 
ilc yeşllin göze hoş görünmesi dnl!\

0 elle, yakışık alsın. Onun hnr 1.' 11..4 

hele plşmlş yemeklerio içinde, '~· 
vakti. maydnnozun çok defn sl11 
andırdığı ve tlksindirdliU vakıclir~ 
Dediğim gibi, maydanozda ne d . 1 

otunun iştlha artıncı çeşnisi, ne ~ 
nenln fernhlandırıcı raylhası oııtı' ı 
dığı halde, tabahatte bu önemli ı1l 
kli nasıl tuttuğu şayanı hayrettlt; 

Hatti\ bazılarınca onn o kndnr 
hemmiyet verilmi tır ki n.hım şııfl 
bir seymlş gb!: ' 1' 
Neler de neler, maydanozhı köfttlt 
Diye, hakkında bir de dar'hı J1lett

uydunılarak ehemmiycti bllhass:ı 
lbarüz ettirilmiştir. 1 

Bana sorarsanız. maydanozıı !ll . 
manılle lüzums\17. ve faydasız bU•:ı 
rum ve ondan hiç hnzzetmem. 

Ve maydanoza d~anlıih ~ .. l:"etı 1 

ledir ki pap:ıJ'ianı hayvanların en ~ 
kıllılarından ve en ço'k zcvki!:PUJll 
hiblerinden addederlm. 

C. Ckr.e11ı ~a-ll# 
--------------------~ 
Mini Piyango Çarşam baY' 
Fener st'dmda çeki' ecek. 
M·ıl· · 'd ı· · rtj§l ı ı pıyango ı are mec ısı d ~ 

Nihad Ali Üçüncü dün Ankara '1 
şehrimize gelmi~. Fenerbahçe st~ , 
dına giderek, yeni otomatik kiir.e. • 
!erin yapılmakta olan montııj ıŞ 
lerine nezaret etmistir. ~ 

Milli piyangonun yeni otort'~1 
, 

kürelerle ilk defa olarak şchriıtı~e~ 
de çekilişi münasebetilc kecide , 
evvel Fener stadında şehir baııd0~ 
sunun iştirakile bir tören yapıla'11 

tır. 1 

Çekiliş safhalarının yurdun ht1J• 
tarafından takib edilme!\i için ıt~l 1 

da radyo tertibntı vücudc getiri 
m~i~ J 

Milli piyango idaresi lstıııı~ 1 

bürosu şefliğine Iş Bankası Mi~ft' o' 
tişlcrinden Edib Kandemir tnyırı 
lunmuş ve vazifesine başlamıştır· 

tinde münhasıran ukağalar bulı.J 
nurdu. j,ii' 

Diğer taraftan, sarayın içinde ~ , 
küm süren ve muhtelif kısknnçlı]ell 
ların kümelenmesinde"l ileri ghtP 
müstebid zihrtiyet, kadınları o' 
arkaya, yüksek duvarlara bakııtl dıl' 
dalarda yaşamağa icbar ediyor eli• 
Bu şartlarla küçük Izniyarın nered ~f 
kimi görüp de sevebileceğinC· Jıl• 
saraylı bir türlü akıl erdiremiyor 

Şaşkınlık anı geçince. sordu: • 
- Kimi seviyorsun, kız) ıl~ 
Izniyar gene önüne baktı ,.e ~rl~ 

tu. Tiryni kaHanın zihnind,.n '~o>' 
ihtimaller geçiyordu. Acaba, b~ go' 
çocuk, şehzndelerden birine rııı fl' 

nül vermişti) Zira, onlan aradtı ~~~· 
rada saray sofnlannda rostltıYtJ , 
görmek mümkündü. Bilhassa . ii' 
suf İzzettin Efendi, hassn ferik• • 
niformasile. kılıcını şakırdatD )~ • 
kırdata, kendisine delicesine u 51); 

kün olan büyük annesinin yanırıll 
sık geliyordu. 

Kızın ağz.ını aramak istedi: >''' 
- Efendi de pek fanlı. pek ,ı) 

luşıklıdır, hani ya) (Arbsl 11 
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Sovyet Rusya 
ve Balkanlar 

ı Mudurnuda bir muhtar delik 
deşik edilerek öldürüldü Nihai karşılaşmıya 

dair 

Fransız elçisinin Anadol 
Ajansına gönderdiOi not 

! ............... YAZAN ............... i 

1

1 Emekli general i 

H. Emir Erkilet 1 

İzmit (Hususi> - Mudurnunun gelmiş ve kendisini kapıya lltadar da. 
Belttemurlar Jtöyünde müthiŞ bir cL vet. etmiştir. Bu davete icabet eden 

yet olm~ ve .köyün muhtan Meh. muhtar tabanca kUI1unlannm ~
:ıoo 

8 
yerinden tabanca lle yarata - muruna tutularak kanlar içinde dev

ak oldürulın~tur. Muhtar gece rUın1ş ve can vermiştir. Meçhul ka_ 
::nde otururken meçhul bii şahıs til nranmaktadır. 

Yazant Selim Ragıp Eme,. Ankara 4 (A.A.) - Fransa büyükısının ve Türk matbuatının 
7 el~ Masslgli 3 $stos tarihinde rlca ederler. 

ıngiltere üzerine yapılacağı ya- Anndolu Ajansına gönderdiği aşağı- Daha muvasalatıarından 
zılan ve söylenen Alman taar- daki notun ne.şrinl rica et.m~ir: haklarında gösterilen hüsnü kabul 

ruzu ne zaman vukubulacaktır) Ankarnyı bidayette derpiş ettlklc- 18 aydanberl kıymetll delilini gör 
Ahvalin bizler gibi uzak ~eyırcısı rinden daha çabuk terk zamretinde dukleri tevecciih ve muhabbet bay 
olanlar için kat'iyetle bir şey söyle- kalan Fransa büyiik elçisi ve Bayan bayan Masslgli için unutulmaz 
nemez. Fakat gerek )ngiliz kaynak- Rene Massigll, Türkiyedeki bütün hatıra olarak kalacaktır. Bütun •Son Posta.nın askeri muharrırl ~ 

················································ S ovyet Ru'!ya, Besarnhya ile 
~imali Bukovinayı aldıktan 

•onra Balkan ielerinden elini çeker 
~ibi aldu. Zaten o hnrbden, daha 

Japonya Amerikayı 
protesto etti 

Sovyet - Macar 
ticaret anlaşmasi 
Budap~te 4 (A.A.) - D. N. B. a

jansı b1ldlrlyor: 

dostlarına şahsen veda arzusunu ye_ larına teşekkür eyler \'C hepsine 
Ianndan akseden haberler, gerek 
mukabil taraftan sızan bazı malu _ rlne getlremem!Şcrdir. Buna bina - si saadetleri ve aziz memleketleri 

en görmek imkfı.nmı bulamadlklan nin refahı hususundaki temennile 
mat, bu nihai knr"ılac:ma için her iki " • dosUanna vedo. için Anndolu Ajan- rini a~ederler. 
tarafın da son ha:ıırlıklarını yapmak -------------------------------....,.r 
ve tamamlamak üzere olduklarını ingilizler Derne 

limanina ardi ardi 
3 bask1n yapt1lar 

oğıusu Almanya iİe ademi tecavüz 
~~ktı aktindenben ne vnkit neyi 
•etıyeccğini ve ne olabileceğini ev -
~elden tasarlıyan, kntedcceği yol 
ıl~ Varacağı hedefi hesnblıyan:ık ta
Yın eden, elhasıl olur olmaz her 
tC:.Ye karışmıynrnk i ini bılen azim-

Va.şington 4 CA.A.) - Japo~.ya. se_ 
flri, harlciye m üsteşan Welles ı zıya_ 
ret ederek Amerlkn t:ıra:!mdan tay
yare benzinine ambargo konmasını 
protesto etmıştır. 

Na.zır Alfred Niokel'in riynsetlnde 
bir heyet Moskovaya giderek bir Ma
car - Rus iktısadl anlaşmasının mü_ 
znkerntına b:ışlıyacaktır. 

gösteriyor. 
Ingilizce Times ve diğer bazı In

giliz gazetelerine göre Ingiltere, 
düşmanının savJetini karşılamak 
için maddi, mtınevi bütün tertibatı 
almıştır. Ingiliz adaları yanaşılmaz 
birer kale haline getirilmi:lerdir. 
Fransa harbinin nihayetine doğru 
Fransız topraklarını terke mecbur 
kalan lngiliz sefer kuvvetlerine kar
şı icab eden tesirli hareket göstcrile
miyerek büyük bir fırsat kaçırılmış 
ve bu kuvvetler, ıimdi, müdafaa 
tertibinin temelini teşkil etmişlerdir. 
O zamandanberi Ingiliz bombardı~ 
man kuvvetleri azami haddine çı
karılmış, keşif ve avcı tayyarelen 
her türlü mukabeleye muktedir bir 
sayıya yükseltilmişlerdir. Ingiltere 
şimdi bir ordugiihtır ve hiç bir teh

Bulgar Kralı 
VonPapeni 
kabul etti 

ar bir ı:ıdam taHile harekete ko -
Yulmu~tu. 

B'r Bulgar heyeti Çarşamba 
günü Bükreşa gidiyor 

(Bastarafı 1 Inci sayfada) 

Budapestenin lktısndl mehaffiinde 
bUdirUdi{tlne göre ihzart müzakerat 
o kadar ilerlemiştır ki, 1tillıfın akdi 
pek yakında mümkün olabllecektır. 

Sofya 4 (A.A.) - D. N. B. a-
jansı bildiriyor: • Kahlre 4 (A.AJ - İngHız 

kuvvetleri karargahının tcbll~i: 
Molotof, Sovyet - Alman anla~ 

~asını Sovyetlerin dış eiyaeetind.e 
bır dönüm noktası olarak tavsif 
etmekte haklıdır. Çünkü, Sovyet 
Rusya, ancak bu anla~madan son -
la, batı hududları boyunca, Alman
Ya ile ~at1şmadan hayli büyümt:ğe 
~uvafiak olmuGtur. Hem de öyle 
bır büyüme ki, Lehictanın doğu ya
rı~ı, Galiçya, Letonya, E.stonyn, 
~tvanyn ve nihayet Besarnbyn ile 
şımali Bukovinıı hnııbsiz alındılar. 
Yalnız Finlandiyadan Kareli bcr -
zahile Ladoga · gölünün ~imal ı;e 
Rarb sahillerini alabilmek için, çe
tin bir mukavemete çnrpamk çok 
kanlı ve zor bir hnrb Jiapmağa mec
bur oldu. 

miıı olan Romanyanın Belgrad aefi
rinin. bugün Bulgaristan hariciye na 
zın ile görü~eceği zannedilmektedir. 
Bu görüşme esnasında, cenubi Dob
ıucanın Bulgaristnna iadC!.i bakkın
da yapılacak olan doğrudan doğ • 
ruya müzakerelerde tatbi~ edilecek 
usulün mev:ıuubahs olacagı znnne -
dilmektedir. 

Bir ftalyan denizallısı 
üssüne dönmedi 

İtnlyada bir yer 4 CA .Ll - Umumi 
karargfı.hın 58 numaralı tebll~l: 

Doğu AfrJknsmdakl !ilolarıımz SO. 
danda Erkoviki ve Halya hava mcy _ 
danını bombardıman ederek büyük 
bir hangara ate.ş verrnl.şlerdlr. 

Kral Boris dün Sofyadan ge~ 
mekte olan Almanyanın Ankatn 
seEiri Von Papeni kabul etmiştir 

Rumen - Macar 
müzakereleri 

Bükrcş 4 (A.A.) - Hnvns ajansı 
bildiriyor: 

Bir taraftan Romanya ve diğer 
tarnftnn Macaristan ve Bulgaristan 
arasında müzakerclcre yakında baŞ
Ianacaktır. 

Dün Libyada Derne limanıle ha 
meydanı üzerine büyük muvnffakl 
yeUe 3 hava hücumu 
Blenhcim tipi tayyarelerden mute 
şekkil kuvvetli bir İngiliz rnosu 
vcla limana ta.arruz etmiştir. 
bir gemiye tnm Isabet vfl.ki 
tur. Vapur ateş almıştır. Dı{ter 
vapurların hemen yakinine de 
balar düşmüştür. 
Mütenkıb akın da büyük 

dunan grupları tarafından 

Filvaki, bütün bu yerler Rusya
dan Büyük Harbden sonra, hatta 
kendisine sorulmağa lüzum göriıl -
meden, alınmışlnrdı. Bu sebeble. 
~ukaddema Avusturyaya aid olan 
tımali Bukovina ile Galiçya müs -
tesnn, hep Itendieinin olan ve ayrıl
ınalannda ekseriyn rcyi bulunmıyan 
~u Yerlerin istirdadı emperyalist bir 

areket sayılmaz 1 Bahusus ba?i.s 
lllevzuu olan bu yerlerin ya ahalısı, 
~ualara göre, kendi ırklarındandır 

eyahud mezkur topraklar, gene 
leendi ifadelerine nazaran, Sovyet ~ 
lerin garbe kartı emniyetleri için 1a-
2.ımdırl 

Bu bakımdan, Besarabyn hare-
lteti sıralannda, Sovyet ordusunun 
oradan Dobrucaya ve buradan Bal
kanlara ve daha bilmem nerelere 
yürüyeceklerini tahmin yolunda ka
rihalara verilen geni,.Jik manasızdı. 
Nitekim Molotof yeni nutkunda, 
Sovyet Rusyanın garbe doğru ge -
ni~liyerek hududlarını ,,fdelden 
(Volgndan) sonra Avru~anın en 
büyük nchirierinden ve bırç~k .Av: 
rupa memleketleri arasındnkı tıcarı 
muvasala ı.:e ınübadelelerin esaslı 
Yollarından biri olan T unayn kadarı) 
ttötürmesinden Sovyet dış siyaseti -
nin bir muvaffakiyeti olarak bah -
aettikten sonrn, ((bundan böJ·Ie Ro
manya ile olan miın ıtebetler t.am 
normal bir ekil almalıdm• demış -
tir. Bu da gösteriyor ki So..,•yet Rus.
Ya mua)yen hareketlerine muı:ıyyen 
hududlar çizmesini bilen ve meyda~ 
nı bo, bulunca uluorta hareket eden 
bir hükumet değildir. 

Fakat Molotofun Bulgaristan& 
d~ir &öylediği sözler, Bulgaristanı~ 
bır ınüddet evvel Moskovaya askerı 
h~Yet göndermesine ve Sovyetlc~ 
~~rliği ilc Bulgaristan arasında yenı 
l}'ı münasebetler tesisine çalışılması
na rağmen, bu iki memleket ara -
tındaki münasebetleri nihayet 1 nor~ 
mal olarak telakkı edilebilecek» ve 
((bu münasebetlerin bundan sonra
ki !alahına mani olabilecek hiç bir 
taanuz mevcud olmıyııcak ' bir hal
de göstermesi dotayıslle dikkate §a~ 
Yandırlnr. 

Sovyet - YugoslavyR münasebet
leri de hiç bir ınkı husu~iyet göster
medikierine göre, Sovyet siyasetinin 
lU anda Balkanlarda hiç bir faal rol 
o~namadığı ve oynamrık nıyetin~e 
bı~e olmadığı aşikar görülmı:kte~ı.r. 
Nıtckim T una ve Bal ka :ı ne alının 
aralanndaki ihtiliıfları halliçin teı -
cihan Führer ile Ouçenin diyarına 
taşınmaları da, Sovyetlerin gnrb~e, 
Sovyet - Almanya ,,nlaşmasile gı -
debilecekleri son yerlere artık var
mış olduklarını göstermektedir. 

;ı(.~~4t. --···················································· 

Hükiimetle alukadar bulunan 
mehafilden haber alındığına göre, 
bir Bulgar heyeti, belki Çarşamba 
günü Bükreşe hareket edecektir. 
Bu heyet Snlz.burg' a gitmiş olan 
azalardan mürekkeb olacaktır. Yal
nız başvekil B. Filoff dahil bulun -
mıyacaktıı;.. 

Sureti mahsusada Almanyadan 
avdet etmiş olan Almanyanın Bul -
garistan sefiri Von Rihthofen dün 
B. Filoff ile bir görüşme yapmıştır. 

Eminönünde bir genç 
rakibini öldürdü 

Kenyada Vajlr'ln cenubunda bir 
otomobil parkı bombardnnan edn -
miştir. 

Denizaltılarunızdan biri iissiine 
dönmemiş tir. -------

Ingiliz Kraliçesinin 
40 ın cı yıldönümü 

Londrn 4 (A.A.l - İngiliz kraliçe_ 
si Elizabeth, bugün 40 ıncı yıldönfı -
münü sade bir aile toplantıslle tes'ld 
etmıştlr. Harb dolayısUc ne bayrak 
çekilmiş, ne top atılmış, ne de a~ır 
kıyınette hediyeler verilmiştir. 

didden korkusu yoktur. 
Ingilterenin bu sarih vaziyeti alı

şı karşısında Almanların ses çıkar
mnmalarına bakılırsa. yapılacak 
hareketin azametini tamamen m\id
rik olduklarına ve zamanından evvel 
bir şey söylemek istemediklerine 
hükmedilebilir. Buna mukabil ltal
yan membaları Alman haz·rlıklan
nın vüs'at ve ehemmiyeti hakkında 
bazı malumat vermcktedirler. Bu 
malumata göre hazırlanan Almnn 
taarruzu ta Narvik'ten Fransanın 
şimal münteha sahil noktası olan 
B rest' e kadar uzayan bir cephe ü
zerinden yapılacak ve bu hareketin 

Buknrester Tngcblatt isnllndekl al
manca gnzete, Almanya 11e İtnlynnın 
bu müzakcrelere müşahid göndere -
cekleri hakkındaki haberleri yııJ:m _ 
lnmaktndır. 

----------------------
Almanyada ayda 1800 

tayyara yapıhyor 
Stokholm 4 CA.A.) - isve~i tek -

tı.ikçiler turntından verilen malüroata 
nazaran Alman fabrikaları halihazır_ 
da ayda 1800 tayyııre ve 2500 motör 
imal etmektedir. 

ı ·ı• k } } istinadgahını bilhassa hava kuv -
(Baştarnfı ı Inci sayfada) ngı ız onso os arı vetleri teşkil edecektir. Almanlar, ... d 

mud arasında şlddcm bii münakaşa F ası terkettiler bütün hazırtıklarını r.eceleri ynp - Nafia Vekili Tekirdagm a 
başlamış, ve bu hal .köprünün Emin- makta ve gündüz hiç bir faaliyet Tekirda~ 4 (A.A.) - Nafia Vekili 
önü c.lhetıne kadar bütün hızile de- Tanca 4 (A.A.) - Fransa ne İngn_ göze çarpmamaktadır. Ali Fund Cobesoy diin akşam Geli -

ve rıhtun ile nmanda dem1rlı ki 
pura doğrudan do{truya bombalar 
sa'bet etmiştir. 

Uçüncü baskında, 
tayyarelerimiz ha va meydanına ve 
mana taarruz etmişlerdir. Rıhtun 
lnra, hangarıara ve toprak 
dağınık vaziyette bulunan tnyyare 
lere bombalar atılmıştır. 

Bütiin tayyarelcrimi.Z salimen üa 
lerine dönmüşlerdir. 

İngillz hava kuvvetlerile teşrlki 
ısai eden Fransız pilotları na,ocııısıa: .. 
daki Diredrua bölgesi üzerinde 
niden faydalı tstikşnflnrda bul 
ıardır. 

Gençlik klüp~eri 
30 Agustosta açıhyor 

vam etmiştir. tere arasındaki siyasi münase&etlf'rln Iki taraftan sızan hazırlık malu- boludan romorkorlc Tekirda{;ına gel. 
Nihayet bu esnada Kô.zım belin - inkıtal üzerine Fransız makamları ta matı j"te bundan ibarettir. Hasım - mtştlr. (Baştarafı 1 inci sayfada) 

den bıça~ını çıltarm~: rafından 24 saat içinde Fası terket- lar arasında son uzla~ma ümidi dahi manga, takım, bölük teşkiline 
c- Fatma benim elimden öyle a _ melerl için vuku'bula.n davet üzer;ne ortadan klkmı~ bulunduğuna göre lng:lizler Sardonyayı tutulacaktır. 

lınmaz. böyle alınır!ıı diyerek olanca Fransız Fasmda bulunan İngiliz kon- beklenen nihai hareket basinmak Kendim de 8 viliiyet 
hızlle hasmının sağ boPilne sapla - solosluk memurlarının hemen hep - üzeredir, denilebilir. Bu belki. yarın, bombaladtlar larda gençlik klüplerinı 
m~ır. si Taneaya gelmişlerdir. belki bir hafta sonra vukubulacak- (Baştarafı 1 Inci sayfada) yürütecek arkadaşlarin temas 

Bu ani ve müthiş bıçak dnrbesl knr tır. Fakat yapılmıyacağı kabul edi- Londra 4 (AA.) _ Hava neznre tını buldum. Zelzele, aeylub d 
.şısında sendeliyen Mahmud kanlar L Almanlar franSIZ balı lemez. Çünkü ictinab edilmez bir tınden teblii; edilmiştir: aile mecburi beden terbiycsi 
çinde yere yuvnrlanmışsa da Kazı- Afrikasında akibet olduğunu, ahvalin seyri, Dün: bo'mbnrdı:mnn tıeyy:arel('rimiz lefiyetinin Amasya vilayetinde 
mın Balıkpazan Istikametine doı;ru akseden haberler velhasıl herşey düşman tarafından Holflnda ve Fran müddet için tehirini münasib bul 
kaçtı~nı görünce bu sefer düştiiğü (Baştnrafı ı Inci sayfada\) işrab edip duruyor. sada işgal edilmekte olan hava mcy- dum. 
yerden .kalkarak onu tnkib etmeğc ahalisl metropola karşı en samimi < . m G danlarının bombardımanma devnın Hemen her gittiğim yerde bu u 
başlamıştır. b~lılıklanndn berdevnmdırlar. Jefim UCa-'i/1-f" {_,llti!Ç etml.şlerdlr. Bunlar arasında Schipol, lusal davanın anlaşıldığını, idare a 

Bir müddet bu tnklbe devam eden HükfrmeUn tcbli{tinde şu Iki hAdi- .................................................... Hamstede ve Abbcville meydanları mirlerince mekanizmanın kavrandı 
Mahmud aldığı yaranın ağırlığına seden bahsedilmekte ldl: K.nmeroun_ R s t vardır. ğını gördüm. ... 
dn.yn.namı.Yarıık Balı.lopazarında 58 da 24 Hazirandanberi Douala'da de- Uffiefi - ovye Gece, Rotterdnm'da benzin depo - Bir çok bölgeh·rde gençlik 
sayılı Vas Un dükkiinının önünde tek mirli bulunan İngiliz kruvazorü Bu- larlle Ruhr'daki Bottrop ve Oelsen_ ve klüplerinin Ağustos sonlunna 
mr yere düşm~ ve ölmüştilr. lolo'nun yerine 21 Temmuzdn bir münasebab ldrchen'de ve Renani'deki Monhclm- ru tesis edilmiş olacağını ve 30 A 

Elinde 'kanlı lbıça~ile Balıkpazarı drıı.gon gelml.ş ve bu veslle ile silAh. de tasfiyehaneler bombardıman cdil. ğustosta klüp ve gruphmn -töre 
caddesinde knc;mafa te.şebbüs eden ıı İngniz devriyeleri karaya inerken .. . miştir. açılacağını kuvvetle un,uyorum. 
ıaı.tıı rabıto. memurlan tarafından şehir sokrklarından geçmiştir. Atlas . Buk~~. ~ (A.A.) - D. N. B. a- Diğer hedefler Holnndn Uc batı maksadla her yerde mükelle-f sayı 
yakalanmış, TahtakD.le komlserli~lne deniZindeki Fransız kuvvetlerinın a_ ıansı bıldınyo~: Almanyasında hava meydanlan ve larının tesbitine ve kütüklere yazıl 
geUrlJmiŞtlr. miralı süratle müdahale et.mlş, bu_ B. ~olotof u? nutku~dan bah .~ Westphalie, Ruhr ve Rcn:ınic'de de- masına devam olunmaktadır. 

Derhal hı\diseden haberdar edilen nun üzerine İngilizler denize açıl - seden nım ~.esmı. ~om~nuı ga:r.,etesı, mlryolu münakalcleri olmuştur. M ükellefierimize yeknasak bir 
müddelumumt muavinlerinden Atlla mışlaraır. nutkun şu cumlesı uzerınde .. durmak- Keza Kiel'deki deniz üssüne mü - yafet temini için çalışıyoruz. Bu kı 

d k 1 t.o.hklkata cl koymuş ve ka- İngı1izlere göre tadır: <ıSovyet - Rumen munaseba ~ him bir tnarruz yapılmıştır. yafet rok sade olacak ve elkıiS«~le'l 
Yur a u apmıştır t j t1 bir dönüm noktasında olup, ta - ... h kfı.tt.nn üç tnvvıırc " tllln sorgusunu Y · Londra 4 (A.A.) - Reu er a BllSl- •

1 
b' . k' f d y Bütün ..,u are ·" - ucuzca alınabilecektir. Gelecek se 

ı ti 
.. k lık nın diplomatik. muhabiri bildiriyor: mamen norma ır ın ışa a ogru Iz fuılerine dönmemiştlr. b k d Katil KCızım bu c naye .... ıs aııç . k . m · ne 19 Mayısta bütçe a ımın an 

vüzünden tşlcdi!;lnl ttıraf etmlstlr. Madagaskar ve Kameroun'a İngiliz gıdBece tır.ıı B M 1 f .. Eslrgeme De'l'lldinln kan bulunursa, her bölgeden ge.ıc••cw 
Hadise meşhud suçlar kanunu dahi_ askeri çıkarıld~ı hakkında bir A - u. gazete, . d ol oto ~n luşa - seneilk kır ba'osu gençlik birlikleri}~ binlerce 
linde görüldü~ünden katilin bugün merika kayna~ından verilen haber hedelsıle Rumenf kev e.ty.a. ~m arının Sua.dlye Plli.j Gaztnosunda geçid resmine iştirak ettiramesi ta 
a~ıreeza mahkemesine verilmesı muh hakkında Londrada hiç bir malfimat arzuk arıd~ın teva u ettıgını ı§aret et- 17-8-940 Cumartesi akşamı savvur halindcdir.ıı 

ldı yoktur. me te ır. 
kızım, bir anne gözü pek nadiren 
aldanır. 

teme r. 

nın edebi tefrikaaı: 94 
«Son Postan 

Nakleden: Muazzez Tah•in Berkand 
b' b' iıniz _ 1 anindığı için durdu; tekrar kızar-

Haluk la ben ır ıkr k'ı dı. Saffet hanıf mahzun bir te -
· · kada~tı ··• 1 le öyle ıyı ar . ·· h bb _ bessüQlle ve anla.ran bakışlar a 

k b .. riik bıı mu a e .. .. d S y .... Ona arşı U)l • l efen- onu suzuyor u. ustugunu gerun-
tim var; buna emın ° unuz ce müsfik sesile: 
dim l .. - Zeyneb.. dedi. Beni haki-

Karışık ve manasız şey er 50
{- ki anne bilerek doğrusunu söy -

lemeğe ba~ladığını an~y~ncat ı: ]eyiniz: Oğlumu tam mimasile, 
zardı ve nihayet, ken .. ı?.ı tud: _ yani aşkla sevmenize imkan yok 
mıyarak heyecanla sozune mudur) Böyle bir şey olamaz ma} 
..,·am etti: • . b Yavaş yavaş gelinini kendisi-

- Biliyorum .• onunB ıçınb u ne dogy•ru çekmiş, onun siyah buk-
~ f' d V'ld' unu en l kadarı ka ı egı ır.. d' Jelerini okşuyor, !>nçlarını a nın -

d
e sizin kadar takdır e. ~yorud·~· dan kaldırarak gözlerine bakı -

· · 'b' onun ıçın un-- k 

ne görüyordu} Acaba bu daki -
kada yüzüne mahzun mahzun ba
kan bu gözlerin oğluna karşı 
aşkla, ateşle parlıyacağını mı ü
mid ediyordu~ 

Zeyneb kayınvalidesinin müş
fik okşayışlanna, müdekkik na ~ 
zarlarına büyük bir sabır ve mc
tanetle mukavemet etmişti. Bir
denbire başını kaldırarak şu söz
leri söyledi: 

- Sunlinize cevab vermek 
niye iyi~ Benim Haluku aşkla 
sevebileceğimi tasavvm ctsek bi
le bunda ne fayda olabilir) Ma
demki o beni sevemez ..• 

- Bundan emin mi!liniz~ 
- Maalesef evet ..• Aramızda 

Handan vardı .. halil da var ... 
Bir iki saniye sustı.:lar. İkisi de 

kendi düşüncelerine gömülmüş -
tü. Biraz sonra Saffet hanım sö
ze başladı: 

manasite mesud görünmemişti. 
Onun güzelliği kendisini büyüle -
mişti. Daima endişeli, daima muz 
tarih ve heyecanlı idi. Mutlaka. 
istemiyerek Handanın kusurları -
nı görüyor, bundan azab duyu -
yordu. Ben uzaktan onun bu hal
lerini tetkik eder, üzülürdüm, çün 
kü Handanı çocukluğundanberi 
tanıdığım için bir erkeği mes'ud 
edecek mcziyetleıe mrılik olma -
dığını biliyordum. Fakat, ne o 
zaman, ne de ayrıldıktan sonra 
Haluka ondan bahsetmedim, oğ
lumla aramızın açılmasını i!tc -
miyordum. . . . 

- Onu ikaz etmedınız mı} 
-- Hayır kızım. Bu gibi ah -

valde anneterin söz.leri çocukla -
rına müessir olmaz. Yalnız. elim
den geldiği kadar onrı: şefkat ve 
muhabbet gösterdim. ]şte o ka -
dar. 

Zeyneb kayınvalidesini büyük 
bir alaka ile ve kalbi çarparalt 
dinliyordu. Ne düşünüyordu'> Ne 
ümid ediyordu~ \şi ttiği kelime • 
ler onun üzerinde nasıl bir tesir 
yapmıştı) 

Bir saniye için Halükla arala• 
rına dikilen yeni maniayı unut -
tu .. kalbi ümid ve saadetle çarp
tı · lakin bu ümid. gökte bir an 
için pariayıp kaybolan bir alaimi 
sema gibi hemen sönüverdi, u • 
fuk t'!krar karardı. 

Henüz kayınvalidesine verece
ği cevabı hazırlamamışken bir -
denbire sokak kapısı anahtarla 
açıldı, önde Handan, onun ar ~ 
kasından da Haluk içeriye gir -

diler. 
Kadında telnşlı bir hal vardı. 

Bir İngiliz gemisi 
denize indirildi 

Sidney 4 (A.A.) - Ingiltere 
iç.in Avustralyada inta ,.dilen ilk 
devriye aemiai denize indiıilwittlı· 

Ben de sızın gı ı. 
1 

b"- yor, parmaklarını genç ızın ya-
b .. ük saadet er, en u . d d 1 yada en uy l d" d naklannda. çenesın e o aştırı -

yu
"k mevkiler. velhası . udn?'a a yordu. Acaba Zeynebin güzel iri 

. . sa temennı e ıyo - . d k d " O -en ıyı ne var . . i i kö- gözlerı n e ne o uyor ur sıy 
um t Ben ona kalbırnın en y cak bakı~ların, korkalt oldııgu 
~ini vermeie çalıttun. Id x... 

0 
kadar saf nazariann arkuında 

:w-Fazla eö:rleınekt• o UauD 

- Onun için Handanın hala 
mevcud olduğunu zannetmiyo -
yum kızım. Bunu ıotma temin bile 
edebilirim. Handanla seviştikleri 
zaman Haluk hiç bir vakit tam 

Son defa siz Yakncığa geldi -
ğiniz vakit Halukun değiştiğini, 
yüzünde, bakışlarında mes'ud bir 
mana bulunduğunu da anne göz
lerim dcrhal anladı. Bana inan 

bu halini laknyidlikle örtmeğe, ta 
bii tavırlar takınmağn gayret edi
yordu. Buna rağmen, içeri girer 
girmez Zeynebe düşmanca na 
zatlar atfetmekten geri kal 

(Arkası var) 



(s?n Posta! s; po B 
Dünk.. kiirek yarışları 

ve atletizm müsabakaları 

Galatasaray knrekçileri 
bntnn yarışları kazandılar 
Atletizm müsabakalarında 60 puvanla Fen er 
birinci, 49 puvanla Galatasaray ikinci oldu 

İstanbul kürek teşvik müsabakala-ı tlrak ett~ müsabnkalarda 60 puvan_ 
rının ikincisi Kumkapı lle Sa.matya la Fenerbahçe birinci, 49 puvanla 
arasında ve pek muntazam bir şe - Galatasaray ikinci, Beşiktaıj 2ı pu -
kilde )~pılm~tır. Galatasaray kürek- vanla üçünci1 olmuştur. 
çilerının parlak blr zaferlle sona eren Müsabaka netıcelerı çunlnrdır: 
bu müsabakalarda dokuz blrincili~i 100 - Melih (Fenerbahçe> ıı.ı, 
şereni tarihine kaydetmek suretne Zaven (Galatasaray) 11.4:. 
bir rekor yapan Gala.tnsaray ekipini 200 - Melfh (Fener), Atıneos 

tebrik ederiz. <Kurtuluş). 
Alınan dereceler: Müptedi. 400 - Gören (Galatasaray) 51.2, 

Çukurovada arpa 
ve yulaf mübayaası 1 

TAKV 

AGUSTOS 
Rumi MDA 5 

1 M 

Arabt sooe 

Adana (Hususi) - Toprak 
mahsulleri ofisi Çukurovadan müba 
yaaya devam etmektedir. Bir ay 
zarfında yapılan mübayaa 9 milyon 
kiloyu bulmu§tur. Bunun 
üç milyondan fazlası arpa diğer kıs
mı yulaftır. 

. . Buğday mübayaası için de alım 
şartları gelmiştir. Henüz başlanma
mıf olan buğday mübayaast için kı .. 
sa bir intizar devresi tercih edilmi~
tir. Alınan mahsuller her gün de
miryolu vasıtasile merkez silolarına 
nakledilmektedir. 

ıB56 • 1859 - -Temmuz Rea:nf aene Hı :tır 

28 1940 {)2 

PAZARTES 
GÜNEŞ Re ce b 

IMSAK 

s . D. s. D. 
6 00 ı 8 86 
9 87 7 87 

Otle llciudı Alı,am Yabı 

s. D. s. .J. s. D. s. u. 
V. 18 2() 17 14 20 28 2:.! 12 

E· 466 8 52 12 ı 47 

Duvardan düıerek ayağı 
kırıldı 

Zeyrekte Kırkç~ sokn~ında 5 
nurnarada oturan seyyar satıcı BUfll 
o~lu Veli, Zeyrek yokuşundakl duvar_ 
dan aş$ düşm\l4, bu sultut netlee
sinde sol ayağı kırılmıştır. Yaralı 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış. 

tır. 

Br tek: Galatasaray 12,4.6, Güneş Znre (Galatasaray). 

!;.s7, <müs:ı.b:ı.ka harıcn İzmit lkin- ço~~r;- <~ı~~t=~~. <Fener>. İska_ ~"-· Dokuma Posta Şefi AranlYOr 
2 çifte: Galatasaray ıı.2s, Güneş ı5oo - Rıza Maksud <Fener> 4.22, lzmir Şark Sanayi Kumpanyasi 

12, İzmit uçüncu. Mo.kldis (Kurtuluş), Osman (Galata-
4 tek: Galatasaray 10.14, Güneş saray). Türk Anonim Şirketinden : 

.İzmıt 5000 - Artan (Beşiktaş) ı6.29, ~- Fabrlkamız ıçın boyalı, tantazı ve kıLput bezleri imalO.tını Idare ede-
Kıdcml ler: ref (İstanbul lisesi) 17.4A. cek bilglll bir dokuma posta şefina ihtiyacımız vardır. Şeraitimlz aşa~ı-
B r tek: Galatasaray 12.39.4, Bey. 10.000 - Hüseyin (Fener) 33.49. da yazılıyor. 

ko.,. İzmi& Osman (Galatasaray) 36.3. ı - Fabrl!cıunızda çalışacak posta şefi Türk olacak ve Türk tAbllye-
2 çı!te: Gala.tnsarny 11.32, Beykoz, ııo mfınia - Yavru (Galatasaray>, tlni haiz bulunacaktır. 

İzmit <müsabaka harici) ikinci. SMl (Fener). 2 - Y~ı. otuzdan nşn~ı. kırktan yukarı olmıyacaktır. 
4 tek: Galatasaray 10,23, Güneş 400 mAnla - Faik (Galatasaray) 3 - Mutlak surett• türkçe okuması, yazma.gı olacak va dokuma Işle. 

10.4!!, İzmit. 57,09, Neriman (Fenerbahçe). rile alAkada.r he.~ab işlerini bilecektir. 
Bu yarışlar 2000 metrelik bir mesa~ 4X400 - Fenerbahçe, Galata.sa - 4 - Fabrikamızın imalAtını yapan müm:ısll bir imalathane veya fab. 

,te dahilinde yapılmıştır. Bundan böy ray. rikada muhtelif dokuma 1.4Ierini bilgili bir surette i!a ettlllne dair bon. 
le butün yar~lar bu mahnlde yapı _ Balkan bayra~ı - Fenerbahçe 3.34, servi3 Ibraz ('decektlı. 
l:ıraktır. Galatasaray. 5 - Hüsnrıhal varakaslle birlikte ne miktar ayllk almakta oldu~una 
Küdınlar arasındaki yarışiara yaı_ Gülle - Ateş 13.90, Arat CBe~tk - dair veslka ibı:ız edP.cektir. . 

:rm Galatasaray eklpi girmiştir. taş) 13.84. 1J - Talib olanlar ~irltetim1z1Jı İzmirdeki merkezine müracaat edebi. 
Puvan vazlyeU: Galatasaray 9 ya- Disk - Arat 39.95, Hayri 38.45. lirler. 

:rışta :ro puvnnla birinci, Güneş 13 Ci~id - Melih (Fener) 55.05, Şertr ,.,.~~~~~~·~_!Ş~ir~k~et~le~r::_.:tzm~:ir~-=-P~os~ta~k~u~tus~u~5=5~_:~~~~~~~~ 
puvanla ikinci, Beykoz 9 puvanln ü. (Besiktaş) 49.87. -

çüncü olmuşlardır. Su Sporları A!an_ Çekiç-İzzet (Fener), Ateş. Belgrad Orman İşletmesı· Revı·r A" mı·rıı·g""ı.nden 
lığı Galatasaray klübüne kızlar ve Yüksek - Faik (Galatasaray) 1.69, 

- ~....:..# ... ~";~~- =-=-=----- --.-- ····----
- ------ . - --~---===-=-===-- . ' 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIVE PLANI 

1940 IKRAMİYELERI 

ı aded 2000 Ura.lı.k - 2000.- ııı. 

1 • 1000 • - 1000.- • 
IJ. ~. -ıooo.-. 

ıı • 250 • - IOOOr- , 
40 • 100 • - 4000- • 
75 • ao • - 1'1&0.- • 

210 • ıo • - &250.- • 

Ketldelu: ı fuba&, ı Ila,.. 
ı Atus&os, ı lkincl&efrtıa &&..- • 
tennde yap&.lır. 

erkekler Için Ud kupa vermiştir. Anços (Kurtuluş) 1.60. Belgrad ormanı Kurt.kemerı deposunda mevcud cılOO• metre mikftp 434 
Afetizm mUsabakalari Uzun - Çaro~lu (Kurtuluş) 6.49, D. M. 3 muadiU c17b aded dört 'köşe meşe kerestesi bir ay zarfında kaldı_ [] 

Tevfik 6.4.5. rılmak üzere 29/7/940 Pazartesi günü saat onda açık arttırmaya çıkarı!- evlet demiryOllari Ve limanlari 
İstanbul atletizm birinciliklerinin Üç adım - Yavru (Galatasaray) mıştı. Mezkür günde talip zuhur etmedi~inden 10/8!940 Cumartesi günü 

son müsabakalan dün Fenerbahçe 13.88, Uçtek 13.42. saat on birde ihalesi yapılmak üzere tekrar müzayedeye konmuştur. letm&Si UmUm idareSi ilanlari 
stadında yapıldı. Galatasaray, Fe - Sırık - Şerif <Be.şikta~) 3.15, VI - Taliplerin rnezkür günde 185 Ura 70 kuruş teminat akçelerile Büyükdere 
nerbahçe, Beşiktaş ve Kurtuluşun !§- ça.ropulo.s (Kurtııhı.ış> s.ıo. Bahçeköy Belgrnd ormanı revlr {lmlrll~ine müracaatlan. T. C. D. D. 9 uncu İ!letme Müdürlüğünden: 

._......_____.... - .-..-...-- Şartname ve kerc.ste çaplarını gönnek lôtiye.nlerin revir flmirl~l ve 

D 
•• k •• ı İstanbul ,Orman müdürlü!jüne müracaatları. , 6706,. Bugünden itibaren banliyö hattında işleyen katarlardan başka hergün 

Un U at Yarış arı -------------- saat 23,45 de Slrkeciden K. Çekmeccye ve saat 23,00 de K. Çekmecedell 
Slrkeciye birer ilhe katarı işlemiye başlıya.caktır. 

Ta~ilft.t Için Istasyonlara müracaat edilmesi. «6935• 

Altı haftalık at yarışhrının dör
düncüsü dün Bakırköyünde yapıl -
dı. Büyük bir kalabalık önünde ce-
reyan eden bu koşular çok heye -
canlı olmuşsa da organizasyon işi -
nin kötülüğü ve hakemierin karar -
lanndı:m nükulü yüzünden halkın 
haklı itirazlarına sebebiyet vermiş
tir. Çifte bahsi 280, üçlü bahsi 640, 
ikili bahsi de 600 kuruş kazandı -
ran ve üçlü bahsin hesablanması 
tam bir saat tutan dünkü ko~ula -
n n neticeleri şunlardır: 

Birinci ko~u 
Dört ve daha yukarı yaşta halis 

kan arab atiarına mahsus idi. lkra
miyesi 190 lira, mesafesi 2000 
metre idi. 

1 - Yaman (lhsan Atlı.) 
2 -- Ünlü (Ahmed Geliş.) 
3 -Yüksel (Asım Çırpan.) 
Favori olan Yüksel ile Vuralın 

c'ki mesinden istifade eden Yaman 
1 ola:ır bir galibiyet kazandı. Miid -
det 2.20 dakikadır. 

Bahsi müşterekde ganyaıı 1 000, 
pllseler dı! 220, 200 kuruş verdi. 

Ikinet koıu (H endikap). 
Dört ve daha yukarı yaşta halis 

kan arab atianna mahsustu. lkra -
miyesi 1 S 5 lira. mesafesi 1800 met
re idi. 

1 - Kamkuş (H. Mutlu) 50 ki-
lo. 

2 --Yaman (İhsan Atlı) 47 ki-
lo. 

3 ·- Yüksel (Asım Çırpan) 65 
kilo. 

B·r evvelki koşuda yorulmuş o -
Jan rakibierinden daha kolay ko -
pn Karakuş rahat bir birincilik el
de etti. Müddet 2.06 dakikadır. 
Bahsi müşterekte ganyan 160 ku -
ruş verdi. 

Üçüncü kotu 
lki yaşında ve hiç koşu kazan -

mamış yerli haliskan Ingiliz laylara 
mahsustu, ikramh•esi 400 lira, me
nfesi 1 ı 00 metre idi. 

1 - U macı (Fıkrt!t Atlı.) 
2 - Ayfer (Fahri A\lı.) 
' - Yetiş (Veli.) 
Dört tay arasında yapılan bu ya

'1 , Umı:ıcının çok kohy bir koşusu 
neticeııinde- birincili~i ile bitti. Fa -
, ori ad dediten Roi n ncak sonuncu 
oldu. 1üddı-t t.ı O dakikadır. 

Bahsi mü terekte nanyan ı50, 
plast'ler de 11 O ve 190 kuruş ver-

Dördüncü ko'-u 
Dört ve daha yui.arı yaşta yerli 

yarım kan Ingiliz atianna mahsus-
tu. lkramiyesi 5 ı O lira, mesafesi 
2400 metre idi. 

1 - Poyraz (Prens Halim.) 
2 - Nirvana (Karaosman). 
3 - Berceste (Prenıı Halim.) 
Bu koşuya yedi at girmi~ti, ya -

nş bu yüzden fevkalade heyecanlı 
oldu ve Prensin atının 7.aferile so -
na erdi. Plase olmıyanlar ımasile 
Frufru, Cesur, Alc~ylan ve Ön -
keııdir. Müddet 2,40 dakikadır. 
Bahsi müşterekte ganyan ı40, pla
seler de ı 00, 105 ve 260 kuruş 
verdi. 

Beıinci kotu 
Üç ve daha yukarı yaşta halis 

kan Ingiliz atiarına mahsustu. lk -
ramiyelli 850 lira, mesafesi 2400 
metre idi. 

ı - Dandy (S. Temel.) 
2- Romanıı (Prens Halim.) 
3 - Komisnrj (Asım Çırpan.) 
Günün bu son yanşı bir fadepar-

dan sonra başladı. Fakat bu sırada 
Yatağanın binicisi Mustafa düşe -
rek sakatlandığı için koşuya i,tirak 
edemedi. Diğer yedı at çetin bir 
yarış yaptılar. Ilk anlarda Tomru 
başta idi, me.!afenin yarısında Ro
manıı birinci vazi}•ete geçti. Son iki 
yüz metrede Dandy sıkı bir atak 
yaptı ve finalde Romans ile Dandy 
başbaşa, fakat Romansın hafif üs -
tünlüğü ile, geldiler. Hakemler ev -
vela Roman!ll galib ilan etıiy~e de 
bir kaç dakika sonra bu karardan 
döndüler ve Dandy birinci ilan e -
dildi. Bu garib kararlı koşunun han 
gi at için tutulduğu mallım olmıyan 
derecesi 2.3ı dakikadır. 

Bahsi mii~terekte gany:ın 290, 
plaseler de 1 20, 100 ve 21 O kuruş 
verdi. 

(TIYATROLAR) 
• Rasld Rn:ıı tlya.trocm 

Bu aıt.,am Beşiktaş H6.şi.m bey 
aile !bahçesinde 
IIABİBE TEYZE 

vodvll 3 perde 

F.RTUÖRUJ, SADİ TEK 
tiyatrosu 

Bu gece Beşlktaş Suadparkta 
2 eser birden 
Sır ı perde 

KARlM KAl'NAN1UI 
Vodvll 3 perde 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajanJ adedi: 265 

Zira! ve ticari her .,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat B:mkasında kumbaralı ve lhba.rsız tasarruf hesabiarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekUecek kur'a ile aşa~ı
daki plfınn görtt ikramiye dağıtılacaktır. 

4A d et 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 " 

500 " 
2,000 

" 4 " 
250 ,, 1,000 " 

40 " 
100 " 

4,000 
" 100 " 

50 " 
5,000 

" 
120 " 

40 " 
4,800 

" 
160 " • 

20 " 
3,200 " 

DİKKAT : Hesablarmdaki paralar bir sene Içinde 50 liradan a~ağı 
düşmiycnle re ikramiye çıktı~ı takdirde % 20 fazlnslle verilecektir. 

Kur'alar sende 4 defa, ı Eylül, ı BirincikA.nun, ı Mart ve ı Hazi. 
ran tnrihle rinde çekilecektir. 

~ 

Muhammen b('deli (4720) dört bin yedi yüz yirmi Ura olan muhtelif 
boyda yaptırılacak 1070 aded maa cam foto~raf çerçevesinin 21/8/940 
Çarşamba günü snat 15,30 da Ankarada idare binasında açı.k ekslltmesl 
yapılacaktır. 

Bu işe girmt>k t.c;tiyenlerln (354) üç yüz elli dört liralık muva.tkat tenıi· 
nat lle kanunun tayin etti~i vesikaları hli.ınilen ayni gün eksiitme saatıne 
!kadar komisyonda Lc;ba.tı vücud etmeleri Hizımdır. 
Şartnameler !lar:ı.sız olarak Ankarada Malzeme dalresinden, lb.ydarpa. 

şada Tesellüm ve Sevk Şctli~inden do.tıtılacaktır. (6928) 

KIZILA Y 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu direktörlöğDnden 
Okulumuz yent ders yılı için talebc kaydına ba~lanmıştır. Okul geeeli 

ve parn.sızdır. Genç kızlnrı.mızı hemşire ve ziyaretçi hemşire yetiştir. 
mektedir. Tnhsil müddetl üç yıldır. Dersler teorik ve pratikUr. Tahsil 
müddeti zarfında talebe modern ve konforlu bir yuvada ya.şar. Bakım 
ve tedrisat rnükemmeldir. Kabul şnrtları: 

ı - Tür!t tebansı olmak. 
2 - Sıhh11ti yerinde olmak, tahsUc ve hizmete m§.nl ihast.c.lıt ve 

kusuru olmamak 
s - Y~ı 18 den aş~ı. ve 25 ten yukarı olmamak. 
4 - İfrot ehll ve iyi ahlô.k sahibi olmak. 
5 _ En ~.z orta tahsilini b1t1rmi.ş olmak veya bu derece baball etti. 

~ini vesikalarla lsbat etmek. 
6 - Evli bulunma.ınak. 
7 _ Altı aylık tecrübe devresinden sonra okulu veya bet senelik 

mec'buri htzmetı ttadan evvel mesle~i terkeyledi~l veya mecburi hizmet 
esnasında ('Vlendi~i takdirde okul tahsil masrafını ödeyecellne datr 
noterden musaddnk blr taah'hütname vermek. 

Kaydolunmnk ve daha. fazla ızahat almak için İstanbulda Atsarny
da Haseki caddesindeki okul direktörlüğüne müracaat edilmelidir. İza
hat almak: fçln ~ı ile de mürncant edilebilir. 
15 EYLÜL 1940 DAN SONRA MÜRACAAT KABUL OLUNMAZ 

SO MER 

SELLÜLOZ 
BANK 

SANAYİİ 
MÜESSESESiNDEN: 

iMüessesemız ihtiyacı içln, kağıd sanayilnde kullanılabllecek evsarta, 
yıkanmış ve toz halinde: 

500 TON KAOLiN AllNACAKTlR 
Talip olanların, fiat teklifierini havi kapalı za.rfiarmı TL. 1.500-

(Bln beş yüz) ıtralık rnuvaldkat teminatlarile birlikte ıs ~usto.s 1940 
Per.şeınbe günü saa.t ı4 de kadar, İzmltte müessese müdUrlU~e tevdl 
etmeleri IJI\n olunur. 

şartıname, izmıtte müessese müdürlüğünden bilfibedel temın 
edilebilir. 

. ..... ································ ······-................ ···························--... ········· 
Son Posta Matbatil: Nc1riyat Müdürü: Selim Hagıp Emeç 
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