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1care 1m1z1 aa a ar· 
e en 1 1 mü 11 mese e 

1 

Dış piyasa/ara 
düşük fiatla 

Illa[ teklif ediliyor 

Dış ticaret 
devlet inhisarrna 

ahnmah m1? 
Ortaya ablan fikre 
tüccar ne diyor ? 

raab S Karut 

Spekülasyon kasdile hareket eden ve. 
ln~rnleket piyasasının düşüp . kalkma~ı ıle 
alakadar olmıyan bir takım tacırler faalıyette 

Dün çıkan sabah arkadaşla
rımiZdan birinde, bir başmaka. 
le gördük. B~uharrir, bu ya. 
zısında ithalA.t ve Ihracatın in. 
hlsar altına alınması lüzıımu • 
nu ileri sürmekte, devam eden 
harb sonunda. ergeç, liberal tı
caret sisteminin yerini devletçi 
bir ticaret sistemine terkedece -
ğlnl yazmaktadır. Şehrlnıızın 
tanınm14 .ıthalftıt ve ihracat ta. 
clrleri bu hususta şunları söyle. 
rnektedirler: 

Ingiliz Somaliftnde y~rli kuvvetlerden bir müfreze 

f Şehrimizdeki müteaddid hhnlat 'yan bazı ihracatçılar tara.fından ya-
lflllaların gelen .malumat ,gör~ pı.lınl§tır. Bunlar ,daha zıyade spc-

Alrnanyadan birçok emtia yola çı· küliıııyon kasdile hareket eden ve 
karılmıgtır. memleket piyasasının dü~mesi ve 

Diğer taraftan ihracatçılar da Al- kalkması ile nlfikndıır olmıyan a
llıanyadan müteaddid ııipaTig tek- damlardır. 
lifleri almışlardır. Son günlerde piyasada speküla-

* Eski kamblye müdürü, lh. 
racat taclrleriınfıden Bedri Ne. 
dim Göknll diyor ki: 

«- Şunu anladım ki, makale, 
tıcaret sistemirni:a ve bilhassa 
ticareti hariciYCmilıin bugünkü 
mahiyeti hakkında esaslı bir 
tetklk mahsulü de~Udlr. Çiin. 
kü gene bu makalede, hfıtü -
metler tarafından tayin ve tes. 
bit edilmiyen birçok meselcler. 
güya hükümetler arllSında ta • 
karrür ettiriliyonnuş gibi gös_ 
terlllyar 
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53 ALMAN 

TAYYARESi 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Bir Alman torpidosu 
da bat1r1ld1 

Manş denizindeki 
çarpışmada 3 Ingiliz 

vapuru torpillendi 

Londra, 8 (A.A.) - Bahriy:.e 
ve hava nezaretlerinin tebliği: 

iNGiliZ 
SOMALiSiNDE 

MU HAREBE 
ltalyanlar1n ileri 
hareketi durdu 

Ingilizler İtalyanların 
denizalb üssüne 
taarruz ettiler 

Kahire 8 (A.A.) - Resmi 
tebliğe nazaren İtalyanlar Ingi
liz Somalisindeki ileri haıcket • 
lerini durdurmuşlardır. 

Tebliğde vörle denilmekte -
dir: 

Batı çcilünde 7 Ağuııtostn hu
dudda tam ı.ükunet hüküm sür
müştür. 

Sudanda, Atbara üzeıine 
muvaffakiyetııiz hir hava baskı
nı kaydedilmiştir. 

(Denmı 3 üncü sayfada) 

···············································---
FRANSADA HARB 
MES'ULLERiNiN 
MUHAKEMESi 
Idam cezası 

verilemigecek 
Yüksek mahkemenin 

iki hususiyeti var ! 

ilk celse 
Dün Franunın Rioın ııehıinde 

yüksek ada!et mahkemesi ilk eelse
sini ak.tedecekt' 

Evvelce de yazdık: 
Bu yüksek adalet mahkemesinin 

teşkilinden maksad, 

Salahiyettar bir membadan aldı- tif mahiyette bazı hareketler sezil
~ırnız malu ata göre bazı firmalar mekte hakiki bir eebebe istinad et
Alrnanyaya n~iyaaa fiatından % 30 miyen fiat dütürme ve yükseltme 
tıoksanına tekliflerde bulunmuşlnr- har.eketleri olmn.~tndır. Keçi kılı ü .. 
dır. Caribi de şudur ki bu teklifler zerıne yapılan yukseltmeler de bu 
hiH:ıassa ellerinde stokları bulunmı- meyandndır. 

Bizim hiik(imetlmizin Uk dün. 
yn krlzt ' liiŞJ.tı.dılı giındP.nberf 
Jı3leldnr olmak tehlikesine ma. 
ruz kalan ticaret ve tediye mü
vnzeneslni tanzim etmek ve 
mllli iktısadiyatı korumak Için 
alınağa bll41ad$, bucrünc kndar 
geçen zamanın ve hfi.dl~lcrin 

Icabiarına intlb:ık eden tcdblr. 
lerin hepsi birer rnüdafaıı ted
birleridlr. Yoks:ı liberal ekono. 
mtnın. bunun Icabı olan ticaret 
serbest.ısinin ort.adan 'kaldınl _ 
masına matuf tedbirler sUsilesi 
değildir. Denını 4 üncü s:ıvfndn 

Bu sabah çok erken henüz gün 
doğmamıı,ık.en dü~manın motörlü 
torpidobotl n Manıı cl rıizindeki 
knfılelerimizdt!n birine hücumlarda 
bulunmu~lardır. Bu hücumlar esna
sında bir Alman torpidobotu batı
rılmış, bir diğeri de hasara uğratti
mıştır. Kafileye dahil bulunan kabo
taj vapurlarımızdan üç taneııi bat
mıştır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Fransanın muharebeye sürükle
n işinin ve muharebeyi kaybedişınin 
mes"ullerini arnştırmaktır. 

._ ___________ _. (Devamı 3 üncü sayfaf!s) 

Milli Şef Yozgada 
hareket ediyor 

1 
................................................... . - -
Makine ye 
verilirken 

Amerika ile Sovyet 
Rusya aras1nda 

dostluk 
Iki devletin münase

batını ıslah için 
çalışılıyor 

Vnşington 9 (A.A.) - Summer 
\Vells yaptığı beyanatta Amerika 
ile Sovyetler Birliğinin miınascbet -
lerini ısiaha çalıştıklarını ihsas et -

Milli Şef :zel:zele mıntakasında tetkikler yaparlarhen miştir. 

Rumen - Bulgar 
müzakereleri 

başliyor 

iran matbuat1n1n 
Mo lototun 

nutkuna cevabiari 
Bükreş 8 (A.A.) -Önümüzdeki iki Tahran, 8 (A.A.) -Para ajan-

gün zarfında Krnivovn'da Bulgarıs - sı bildiriyor: 
tanın Romanyadan a.rnzi isteklerine Sovyet ha_ric.~ye ~omia.er.i B. Mo
dair ınüzakerele.rln ~larnasıncı ınti. lotofun Bak;ı uzcrınde akı tayyare 

ı ft"tadır uçmu~ oldugundım bahseden ve 1-
zar o unmw.. . h• d' k "b k ı·· ranın a ıscyı te zı etme uzu-

Hariciye nazırı Popof'un reisl i.ği •• d ·· ~ ·· · k d den yAnı· munu gor ugunu ay e . ~ 

altında bulunan Bulgar murahhasları söylemil olduğu nutku mevzuubahs 
sabahleyin Bükrcşe gelınlş ve o~e eyliyen Iran matbuatı, lranı hıç n
yemeğini Romanya başvekili Olgurtu fakadar etmiyen Alman beyaz kita
ile beraber yemi.şlerdir. bı hakkında Sovyet gazetelerine bir 

Romanya narnma müzakerelcro iş_ kaç hafta evvel verilen cevabı hn
tirak eden murah1uı.slnr Romanya tırlatnrak ~unları yazmaktadır: 
bariclye nıı.zırı Manoilesku lle ~oı_nnn Vermşi "olduğumuz müsbet ve 
yanın Sofya ve Bclgrad elçlelrıdır. pek muhik delail sayesind~ meııele-

Rumen - Macar görü,meleri nin tavazzuh ettiğine ve memleke-
Budapeşte 8 (A.A.) - Ha:ber alın - timizin böyle kombinezonlara gir

dı~ınn göre, Macaristanln Ro'lıanyn miyerek tam bitaraflığındı.n hiçLir 
arasmda başlıyu.cak olan müzakere- <Devamı 3 üncü sayfada) 
Ierln esasını hazırlıunnyo. memur Ro. 
manyanın Roma setiri Bossy, kont 
Teleki ve kont Csaky ile görü., tükten 
sonra bugün Bükrcşe hareket cde • 
ccktir. .................................................... 

A A • h · · İsmet lnönünün yarın Wells, dün Sov}•etler Birliği bü-
nkara 8 (Hususı) - Cum urreısı. y ada mütevec- yük elçisi Umıınski ile yaptığ: uzun ~============ 

•~hah (bu sabah) saat onda otomobılle ozg d rar görüşmeden babsederek iki memle- : 
cıhen hareketi muhtemeldir. Milli Şef son zelzele e za ket münasebetlerine tanilük eden bir 

Şit;hanede 
dünkü kaza 

iÖren t k ·d t tk"ıkler yapacaktır. çok meselelerin dostane ve müsbet ""-' ___ mın a a a e . "h . 1 · · d · k - bır zı nıyet 1 aıresın e muza ere e· 

Bir arabact karısını vurdu dildiğini b;id,,m,,,i,. 

1 Mısırda ecnebifer polisten 

Meçhul bir şah1s da sokak ortastnda 
bir genci yaralayip kaçtt 

D.. "k j Bu sabah saat 7,30 da Çar§Clm -
A un gece saat 23 de Beı~ı taşt d B ~· mahallesinde Çul -
rı.hb ~ 1 11 · d 18 ba a eycegız nsaga ma ıa esın e oturan k ~ d 3 nurnarada oturan 
hı~larında Mehmed oğlu Ahmed a- halar so agın :ı b B h · d _ 
d b" ıı· larında arn ncı a n a m ında bir genç soknktn meçhul ır e ı yaş 40 1 da Ha-., h ' d b ' · d kamı yaş arın '"" ıs tarafından bıçakla yaralan - n ın c, . . . d ı _ m d" b akla ıkı ycrın en yara arnı~ 

ırtır. Meçhul mütecnviz Ahmc ı tunu ıç. . · · J"kten mü•e -lki . k H~ dısenın geçımsız ı ~ 
yerınden yaraladıktan sonra ~ç- tır. "d 8 lduvu anlaşılmıştır. V.!'k'ayı 

lttış ve yaralı Beyoğlu hnstnnesıne vellı ~ g b B h · kaç· n:ııcıtır k 1 k d ··t k b arn acı n rı ""~'"" • 
ll dırılmıştır. Hadisenin bir n ın mu j k d H ki hastanesine kal-

tekabeti yüzünden ileri geldiği söy- Yara ı n ın nsc • 
dınlmıştır. 

vesika alacaklar 
Kah i re 9 ( A.A.) - Dün ne~ re

dilen bir kararname mucibince bun
dan böyle, kordiplomatik müstcsna 
olmak üzer~. Mısırda ikamet eden 
bütün yabancılar hüviyet kartı ni -
mak üzere polis~ müracaat ve kay
dedileceklerdir. 

Yeni tarihi 
romanımtz 

Budin Paşasının 
klZI 

17 nci asırda 
bir Istanbul baldırı 

çıplağının aşk hikayesi 

Pek yak1nda 
Taksiınde Feridiye caddesinde 

oturan Arşağın idaresindeki 9S 1 
ııayılı huııusi otomobil dün Şişhnne 
caddesinden geçerken, önüne bir 
çocuk çıkmıştır. Arşak çocuğu çiğ
nememek için direksiyonu Hasan
bedreddin yokuşuna karmıttJr. 

Bir genç k1z1n tığla 
yaralad1ğ1 genç 3 

ay sonra öldü 
Eyübde oturan Receb oğlu Hur-... 

şid isminde bir genç, 2 Mayıs ha• 
har bayramı günii bir genç kızlll şa
kalaşırken, kızın çiçeğini kapmak 
istemi~ genç kız cin şaka olsun diye. 
dindeki tığı Hurşidin hacağına ba
tırmıştır. Bilahare tığın tesirile açı• 

lan küçük ynrn Lüyük' bir iltıhaba 
sebeb olmuş, Hurşid hastaneye kal
dırılmış ve dün tedavi edilmekte 
olduğu Curnba hastanesinde ölmüt· 

tür. 
Hadise adliyeye intakal ederek. 

tahkikata baslanmıt ve cesedi mu· 
ayene eden ndiiye tnbibi morgn kal
dırılmasına lüzum görmü~tür. 

Fakat bu manevra nt'!ticesindc o
tomobil bu vokuştan aşağıya yuvar
lanmış ve hurdchaş olınu~tut. Kfıza 
esnasında Arşak kendi~ini otomo
bilden yere atmak auretile muhak-
kak bir ölümden kurtulınuştur . He
sim otomobilin halini aöalcriyor. 



Hergün 
Gene Türkçe 
_ Yazaıa: Muhittin ~..,J 

B ir zamandanberi gazeteler
de Türk okuyucuları bir 

türlü anLyamadıkları kelimelere te
udüf ediyorlar. Bunlann bir l.isle
eini yapmak icab etse, bir ay zar
fında göz.e il;şen nümunelerile bu 
eütun dolabilirdi. Meseli, Türk ~ 
kuyucuau bir gün «enterne edılmi -
bTl> diye bir ~ey görüyor. Anadolu 
ajansının kaleminden çtkan bu cüm
leyi o gün Türkiyede yüz binlt-rce 
okuyucu okumuş ve anlaınnmıştır. 
Gene son gü:ılerde gazeetleıde bir 
kelime göze çarpıyor: aEire». Be. 
hala çocuklarımızan coğrafya kitab
Iarında «lrlandar> ismi altında tanı
dıklan memleketin adıdır. Bir gün, 
gazetenin birinde töyle bir serlevha 
görüldü: ttGcrilla'da harb devam 
ediyor.» Bu serlev:hnyı muharıir 
doğru yaz.snydı f(iyle diyecekti: 
«Çete muharebesi devam ediyor.B 
Bunda da kabahatin aslı gene a-
jansındır. Çünkü uÇete har-
bi > diye türkçe yazacak yer-
de cıGuerilln» diye fr nsızca ke
limeyi k.ulhnmı~tı. Serlevhnyı k~ 
yan gazete muha~riri bu ııi anla
mazsa zavallı Türk okuyucusunun 
!'llıY haline 1 

Dün, gene bir gazetede görciü..-n: 
Türklerin en eski zamaninrdanberi 
tanıdıklan Süveyıı ismi Suez şekline 
eirmiş. Türk olup tn Süveyş ismini 
tanunamak ve onun yerine Suez di
ye ecnebi ~mlasıru kullanmak ~k 
büyük bir kabahattir. Kendi kendi
ni iokar etmek. kendi varhğını u-

nutup ecnebiye tapmak gibi bir ~· 
Herhalde büyük bir kusur. Nitekim, 
Cebdüttank kdimesi de bi7Jm gn· 
zetelerde birçok defa Jibraltar diye 
çıkmı~tnl 

* Bütün bu garib ve ayni zamaııda 
acıkla şeyler, ya çok cahil, yahud 
da ecnehi takliddsi dlerden çıkıyor. 
Biri diğerinden daha acıklı olan bu 
nevi hadiselere kn~ kuvvetli bir 
mücadele ile mükellefiL Bu mak
Adladır ki arada sırnda bu sütun
larda bu nevi yazılar yazıyorum. 

Okumak ve anlamak için eline 
bir Türk gazetesi alnn Türk okuyu
c:usuna enter~e etmekten bahsey],.. 
mek bir bakımdan tiirkçeye, diğer 

bakımdan da Türk halk kutle~ne 
hürmetsizlik göstermek demektir. 
F..ire'ye lrlandıı, Suez'e Süvr.y de
diğimizi bilmemdt. yahud da bile 
bile. kasden bunla:ı böyle kullan
mak Türk halkına ve türkçeye kar-

fl lakayidlik göstennek, yahud, hiç 
değilse tahsan balkın z.üppe1ik de
Cfiği şeyi yapmaktır. Her muharrir, 
yazı yazarken bunla{ı düııünmeğe 
mechurdur. Aksi takdirde ona Türk 
muharriri diyemeyiz. 

Halka hürmet etmek mecbuıi
yetindeyiz. Avrupada tahsil r.:tn•jş, 
Türk mektebi görmemiş gençler, 
eğer bu hürmette kusur ecleıler5e 
ve kusurlarını böylece yazdıkları 
türkçe ile gösterirlerse. Avrupa da 
hiçbir ~ey öğrenmemis olduklarının 
acıklı bir delilini vermekten başka 
bir şey yapmış olmazlar. Avrupaya 
gidip te halka "e millete hiirmet 
etmemeği ve kendi milli varlığına 
tapmayı öğrenmeml!k ise nHedile
miyecek ku'3urlarc1andır. 

dlu..lıi:t.t.i n cJ3 itu; e n 

Kömür sahf depoları 

e 
Insanin çok zayıf bir karak

teri vardır: En ziyade kendi

ainde bulunmıyan vasıftan 
bahseder, hemen daima bu 

nokta üzerinde durur. 

Hamle ve hareket adamının 
dudaldarmda lım-net kelime -
ai yer etmez. Güzel kadına 
malik. olan kocanın da kan • 
amdan babaettiği hiç •örül • 
memiıtir. ' e 

Kuvvetten bahseden zayıfdır - Sözün kısası 

Bir okuyucuya... j 
Ve kırmızı bibere dair 

\, E. E.krem Tala _ 

T amı.stan, ~k bir yazı, piŞ ~ 
.kin bir ifade, altmda da buı7• 

larla taaruz eden bir kadın -hem di 
maruf bir Türk edibesinin her iki ... 
dım birden benimseyen- imza.sile tılt 
mektub aldım. 

._._.. ................ -... --··-· -----.. ·-··-·-··---·-·--······-·-····-····-·-··--·-·---------------,--··----··--·--········· 

Satırlarm arasmda ekserlya sırıtaıı 
maksadları sezmeğc ~ eski btr 
!tkir mücadeleclsi olmak dolnyısUe 
bu mektubun pek hüsnüniyetle yn • 
zılmadıcını ve mahza bana t,ariz e -
dllmek gayesinin gfuiüldüğünü a.n • 
lam!lkta zahmet çetmedim. 

Kömür darhğ1na 
meydan 

blrak1lm1yacak 
Şehriınizin bu seneki kok kömü

rii sarfiyatı 90.000 ton olarak tes
bit edilmiştir. Bu sarfiyata bütün 
müessesat ta dahil bulunmaktadır. 
Halka yapılan satıtlarch tek fiat u
sulü lrullanılmakla beraber Kara
bük, aömik.olc: ve gazhane kokun
dan mürekkeb üç cins lrollanılmak
tadır. KömürYerin depoda teslim 
fiatı 21 lir dır. Apnrtıman, resmi 
müessesat ve diğer k.alorifer kulla
nılan yerlere verilen kömürler ~o 
30 gazhane ve "'" 70 Karabak ko
kundan mürekkebdir. Evlere veri
len kömürler ise yüzde yüz somı
koktur. Bu sene herhangi bir kömür 
darltğma meyda:ı veJmemek ıçın 
~mdiden tedbirler alınmıştır. Şeh
rimizde günde 200 tona kadar pe
rakende kömür anh~a yapıldığı anla
şılmaktadır. --------

Iş bulmak vadite 
dolandırıcılık yapan 
bir adam yakatandi 

Iş bulmak vadile birçok kimsele
ri dolandıra.'l yaman bir dolandırıcı 
zabıtaca yaknlanariik, adliyeye tes
lim edilmi§tit. 

Şaafettin isminde 20 yapnda 
bir genç olan suçlunun ağına düşü
receği safdilleri avlamnk için takib 
ettiği usul tudur: Günün muayyen 
saatlerinde Beyoğlunda tünel civa
nnda dolaşmakt ve işsiz adamları 
tesbit ederek. bunlarla ta:uşmakta
dır. Daima fevkl\lade tık ve temiz 
giyinen maznun, kendisinin Tünel 
idaresinde inşaat müteahhidi oldu
ğunu aöyl~ekte ve: 

«- Vah, vahl Demek. açıkta 
kaldının iş bulamıyorsunuz. Si1:i 
Tünel idaresine yerleştircyimı• diye
rek. zavnllıları iş bulmak. hü1yası ile 
nldatmaktadır. 

Şerafeıtin bu ~ekilde birçok lcim
aeyi kandınnnğa muvaffak olarnk, 
pul parası vahucl masraf olarak, pa· 
ralannı çekmhtir. 

Şerafettin 7 nci sorgu bükiminin 
kararile tevkif olunmuştur. 

S bze ve meyva pahaltlığının 
önüne geçilecek 

Muhtelif semtlerde açılacak perakende sabş 
yerlerinde halka ucuz fiatla sahş yapılacak 

Bir müddet ~~vel teşekkiil eden ynııl mak suretile halka ucuz fiatla aatı
meyva ve sebze bir~ §ehrin bazı lacak, sd>ze ve meyvac.ıkı.r ihtild\
semtlerinde perakende satış fube- rmın önüne geçilmi~ olacaktır. 
le.ri açmıştı. Sa.~ .~eleri. mütema- Perakende satı,-, vcrle:inin ~yısı 
dıyen zarar e~~ıgı ıçın faaliyc:tte bu- her semtin ihtiyacını karşıbyncak 
luıın:alarına luzum olmadığı • k~- genişlikte o Ineağı için halk manav
naatı hasıl olmuş, bu şubeler bırlık )ara rağbet göstermıyecektir. Bu au-
tarafından kapatılmı~ır. 1 • ••· H ld t t f" tla tıl ret e manavlık kendılıgınden yavaş 

a e op an ucuz 18 
• sa an ·ava ortad11n kalkacak onun e-

meyva ve ~ebzcler halkın elıne ieç· >. lJ tt b-' -k b" yt 
•V• d k ""k k f" b 1 k nne ucuz ea ş yapan uyu ır e-

tıgı sıra a pe · yu se ıntı u ma - ekk"") d • 1 · 1 k 
tadu. J.stanbuJ Beled" · ehir hal- ~ · u mey an:ı ge mış o aca ·tır. 
kmın ikhsadi bakımd~ z!ıara gir- Belecüye, bu teşkilata bizzat kendisi 
memesi içüı ~ehrin bdli ~lı yerle- y~p~ak. _kabil olamadı~ı. takdirde 
rinde perakende y~ sebze ve mey- buyuk ~~essesc~erdcn ~ı~ıne. _yap· 
va satış dükkfuıları açmayı düşün- tırmak ıçın tetkıklere gırı~mıştır. 
mektedir. Daimi mürnkabe altında Satış yerleri için metruk duran 
bulundurulacak satış diikkanlımndd medreselerden istifade edilecek, 
sebze ve meyvalar gayet az Uuln eebze ve meyvala,.ın aıhhi kontrol
ve ancak nakliye masrafı ilave olun- ları da kolaylaşmış bulunacaktır. 

Askerlik işleri: 336 doğumlulari davet 

Suadiye plaj 
gazinosunda garib 

bir hadise 
Evvelki gece Suacliye pl.lj gnzi

nosunda adam ba§ma 50 ku~ dii
huliye kesildiği görülmüş, Kadıköy 
kaymakamı ile Belediye lktısad Iş
leri Müdürü halka yapılan bu usul
aüz muameleye müdahale dmi.Ier, 
gazine sahibi hakkında zabıt tutul
mu~ Te halka, paralarını gazina sa
hibinden istemeleri anlatılmıştır. Bu 
esnada gazinanun dahilinde bulu
nan maliye memurları da hazineyi 
zarara soktuklarını iddia ederek 
Kadıköy kaymakamı ve Belediye 
Jlctısad İ;ileri Müdürü hakkında za
bıt tanzim etmi lerdir. Bu garib ha
dise dün vilaycte aksetmi~. Beledi
ye ile Defterdarlık tema!a geçmiş
tir. Evvelki gece gnz.inodn bulunan
lardan 53 kişi dün Kadıköy kay
makamına müracaat ederek kendi
lerinden alınan 50 kuruş dühuliyeyi 
gazina sahibinden tahsil edemedik
lerini anlatmıı,lardır. Kadıköy kay
makamı hadise gecesi tanzim edilen 
ve 5 3 kişini:ı dindeki dühuliye 
makbuzlannı dün müddeiumumHiğe 
tevdi etmi~r. _;...._ ____ _ 

sarıyer Askerlik şuhesinde.n; sa6 yapmadan memuriyet aıamıyacakla- Ana oğul bir ihtiyann 
doğumhı ve bunlarla muamelcye U. rmdan 939 9-10 ders yılmda bu gibi 1 
.b1 daha yüksek doğumlulardan lise okullardan mezun o1up dn tnhsiHne para ve eşya ar101 
ve muad1l okulla.rd:an mezun olup da nihayet verecek okurların son yok - çalmışlar 
yüksek tah.sile de'lam etmiye~ o - lamal:ırı Be~ nskerlik ~ubesındc o·· d1iy k 'b b" .. 

• ı 1 k --'· rli.,· ----ı:~· d 5 20 un a eye ço gan ır mu-
lan tam ehliyetnaınelllerın yo:s: ama- kurulacn W>Ae "'" .• ~ın e - 1 t M"" t _ı._,L· . . racaat yapı mı~ ır. • urncaa EWllDI 
J.a.:rı BeşıktaJ} ASkerlik Şubesinde teş- Atustos 94C da ya;pılaeaktır. F d c:::··k .. · · d ''-' 
ı..n --ın _..._ lik ___ .,_,__, 

5 
A B b ~ lük" mü...a..ı~ 1,.,.,de. ener e oturaı1 . ..,u ru ısrnın e uru 

~ ı::-ı.ıuen ~er .uı.t.~ı.-:.ı..ı.ıue - n on ~ gun .... """"' .,u: .. .• 1! __ ,_ ___ ı:k b" "htı" d · . ~ .... ~ı.,. h....... gozu amca ~ ır ı var ır. 
tustos 940 tan 20 Ağustos 940 tarıhi- yold3m:ısım .J ... ...,.ınnı,............ ~ ...... '1_ An1a v .. c:::. k t · · · d 

ttıgma gore ~v e asmın e 
ne kadar yoklamaları yapılacaktır. da :kanuni muamele yapılaea~ds.n bi k d" . 
Bu eTSafa halı olanlardan şubemrze Beşiktaş askerlik çubeslndeki askeri r gençA en ıaıne: . h 

ı..•---t.lll · k.. _..,_ ,._ .. __.I_.... ·· h •- oamı sana vereyım, em mcnsub olan :ıasa. ·uu.ı.ıu; erın yo me="' gu=ı=• ııı=>- uıere emen . . b ~___ h L 1 k . d ·· b.._j-- " .,__ ışıne a&aın. em &.arı ı etsın e-
lamaları ya.pt'ı:I:ılnuı.k uzere hemen Beykoz şu =ı.u.c:: muracaa.......... . .h . d b -'-lif" k b 1 · 5 be d ~ ı hyar a u tCK ı a u .. t-
fUbeye gelhm1:ıerı li~fınl olun~. l . u ye avet miştir. 
Tam e ıyet • er ç~gırı ıyor Yedek nakliye nst~en1 • fehmed Ana oğul Şiikrünün e-..·ine yerle~ 
Beykoz Askerlik Şobesi.Dılen: 

2 
Ll.c:e ollu 319 dofh._umhl Mebhmed .. S::ıd!~ ~ler, fakat gözlerinin görmc.me-

veya mua!Ull ve daha yühek ukul- U779) un emen şu eye m uracan einden bili5tifade birkaç gün içınde 
lardan mezun olanlar askerliklerını etmesi. . bütün asını •oyduktan son-
, •••••••••••• ---... ··------··············-··············---...... ··----·--.._.. evın eşy !f ~ ra, firar etmişlerdir. 

ISTER (NAN ISTER INANMA f i Bu gnrib hadis~ etrafmda müd-
' E deiumumilikçe tabicikata ~Ian-

Fransız gazetelerinde okudu"u - nız mnmni hizmetlerle muvazzaf • mı~ tır. 
mma göre: kimselere verildi. Geçen gün gene ---------
Fransanın Citroen, Renault, Peu_ Fransız gazetelerinden naklen yaz. Karaya oturan Tapurun kur-

geot gibi meşhur otomobil fabri - ml.fbk. Mesela Gül'ben!kyrul gibi tanimasma çalıııhyor 
_, __ bir ....... haftnva kadar yenl Fransa dı.şında senede 3 mllyon ton hamulesil H" d" tand el 
~· ~ .r tenzlnl olan bir timsenin Fransa Çuval e ın ıs a::ı g 

Sayın muarwm. son z:.unnnla.rda., 
tıkralarım için seçtiğim mevznbrl 
be<"enmedi~lni söylüyor. Olab"lir. aet 
mevzuun her karil ayni surette tat~ 
min eylemesi mümkün değildir. Klınl 
dikkatle okur, en ınce ve gizli nük " 
teleri sezer, kimi de ayni fıkrnyı o -
lrudufu anda dalgındır, en vnzıh bit 
kelime oyununun, bir telmfh!n fnr -
kında bile olmaz. Bu ltibarla, Tarsus .. 
lu o!tuyucumu memnun edemedi i -
sem, bnndan dolayı bana, ancak ken
disine teessüfümi.i beyan etmek -ve 
özür dilemek düşer. 

Muhterem okuyucum: o:Sirl~ gibi 
bir adamın böyle bahçe ve bostanltı 
m~l olmasına tahammül cdeme -
diml• diyor. Lakin eter be!ı bahçe 
ve bostanin me.<jgnl olmamış o!~ay .. 
dım, hem «Şliküfe» hem de cNihalll 
olmak lddlru;mda buJunnn kendile -
rllc nru;ıl teşerrüf ederdim? Kaldı Id 
İranın en büyük _,fı.iri Sad!, ölmiycn 
eserlerinden birine cGülüstan .. di,;e
rl:ce de c~tanıı adım vermekle k11-
lemlnln kadrini nsla. tenzıı C\""lcmiŞ 
değildir. 

Mııarızun, benim yazılanml:ı. otu .. 
yuculanmm sabır ve tahammüllerlnl 
sulistimal etmekte oldul:rumu da ;d
dia ediyor. Fıkrn muharrtrinLoı mev
zu dağarcığı Bonmarşe denilen dük
kft.nln.ra benzer. İı;lnde, maliann tyisl 
de, kötüsü de bulunm -re bunlar ~
blldir ki herkesin zevkine ~ 

Mevzu bulıı.mıyorsam, menıleket 
dahilinde seyahat.. '"e ~yed yorul -
muş i:lem bir müddet ıstırahat et • 
mekliğim de muhterem muha.tabmlın 
tavsiyeleri eümlesindendir. Memle -
leket <b.hlllnde, benim kadar benlr11 
beşte birim kadar, kendilerlıını de 
seyahat etmfş olmalarını dilerim. E
~er kültür hareketlerini, fikir işlerini, 
ima bnyurdnklan gibi. allilm ile ,.e 
yakından takib bııynnmış ol~lardl 
konferans vermek Için yalnız Adnn!\ 
ve Mersin havalisine ik! üç ,eh git
miş oldu~n bilir -re hntırl:ırlnrdl· 
İstlralu\te gelince. o münhasırı-n be
nim takdir ed('ceğim şeydir. 

Gelelim ~ktnblarmın en son fık

rasına.. bunda, ı;avın muarızım, r.ı

yed ayni mevzudati yazılantnt:"n i • 
nad ve ısrar edee~ksem. o h vnlide 
çiy .köftentn yanında yemesi mıyet 
hoş olan kırmıZl biberden de bnh.<;et
memi teklif ediyor. 

Mevsim müsafd olsaydı, şı1nh ·z, 
bu dileklerini de yerine ge i~~dllJl· 

Fakat yaz mevc;imlnde kırmı~ı b" -
ber pek sevillr. lstıhlfık edilir, ııattft 
buluntır şevlerden değildir. ~eçen 

yıldan artıp da bir kösede snı.ınn -
mışı varsa, onu da haddini biJmhC'O, 
yaramaz çocuklann ağızlarm:ı sürer .. 
ler! 

den faaliyete geçecek.lerdiT. mekte ola.n Yunan bandıralı Kilian-
Bu fabrlka.lar muharebenin llk içinde yirmi litre benzin bulması tis adındaki vapurun Çanakkale a - Hacakları kırılan hırsız 

beri ..... b malz sl 'blle mümkün d~dir. Soma Frnn- çıklarmda karaya oturduğunu dün te-kı·f edildı· 
gününden ı=r eme~ ya.. sadan OO.,ka Avrupanın diğer ak _ " 

ı H 
• pıyorlardı 'Şimdi tekrar sulh za- yazmıştık. · Halu"bulllh isminde bir ~un hır-

ktısad Vekili Boıy üsnü Ça- · ' samında da benzin kıtlığı giin geç. Gemi büyük bir süratle seyrederken sızının Sultanahmedde ....... ıı~•-- .. A"~-

lkbsad V ekilimizio 
kızı evlendi 

k L B KA o b t manının lşine dönerek otomobil tlkçe nrtm"kt~ ... ·-. ......_"'_ da arta - ~~ ,....,. ırm ıı;tzı ayan um ran anın- .. a.uıı· ı.~<u<A ltn.raş-a. oturmuş olduiundan. ke•di :mal: isterken. San'aUar metı::t~"-min 
Etihankın şehir dnhflinde açtısı Jo..ö mış tüccardan Harndi Kefelinin oğ- y.apaeaklardll'. Fab.t- mesclcnin ca.ktır. O halde yeniden faaliyete vesaltile turtula.ln.ı;yacatı llilliDjılmış damından ,...re atladı"""-ı ve .._eve- .. -

m depo,~rının Uıt1yacı ka ı ] ""k k ""h d" Y h K f ı· mühim bir noktnsl var: ge,.ecek olan otomobil fabn"k"lar• ~ .. __ J~ e.ı.u u~ ...... 

çoğaltılacak 

ur = r_,ı ama _ u yu se mu en ıs a ya e ~ ı- ~ " - Te Gemi Kurtarma w.aresinin Alem_ lan kırıldılını yazmıştık. 
~ı yolunda beledlyeye yapılan şi _ nin nikahlan djinkü Per~mbe günü Fransada henzin kıtlı§ı dolayısi- nın yapncakları malı satın alacak dar ta.hlislyesl :kaza mahalline gön _ Suçlu dün bacaltları alçıda olarak 
.. i,..tıerde.n ~·b~-ı.. +----'bul m" B H"" - Ç"kt B ta td k" le otamobil kullanmak hakkı ..,.,ı_ m;;cr•-ri bulnbDeceklerine.· • J~ .:.w .._._ ....-....u. u - ay usnu .. nn os ne n t e- ~- .... ~ deriı:mı.,tlr. 7000 tonluk yeni hlr şlleb adliyeye gotüriihnr.& ve mer ... ·ı-"" _ 
mesallliii habt'rtmr edilmiştir. Kö - vinde samimi bir aile muhiti t.-inde ISTER INAN, ISTER INANMA r ""l u·~ ., olan Eleantisin ya.raları ehemmlyeL leri çıkamad$ndan sorgusu ad!lye 
mür satış şubeleri Ihtiyaç nisbetinde aktedilmi1tir. Her iki tarafa .aadet- U oldutundan kurtarma tşinln güç- methalindek.i !DezareUıanede _yapıln-
~tılacaktır. ler dileriz. '- J lükl d ....ı ...ıı.ı anı 1 lrt:ıı.dır _,. t ,.., ~;;;;;;;;~================~~~~~====================~~·~··;··~··~·~··~··;··~··;-;·~··~··~·-~--.~·--;;·~~~;·~··~-~-~·----~~~~~~~~~~;-~~--~~~-·~··~··~~~e~~e~~~~Ç\.l~~~~~~~~~~~~m~a~~~~-~~~~~~e~v~~~·~e~d~ihn~tş~ur~·;·==========~ 

<<Son Postan nın edebi tefrikası: 11 Hatıralarile ve onların doğurduğu yordu. Her maisalı ayrı ayrı ağın- her iki minaresinde birden. lahuti --Şimdi öğle ezanı okundu. 

. -,. ·- ~ .. .. · . . : . 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Halbuki eşyanın kendinden ay

nlması ancak gene kendi iradesine 
bağlı idi. 

Bundan başka. o eşyadan hi!T bi
ri, Şehime Hanıma çocukluğunun 
veyahud lti gençliğinin bir aafhasını, 
bir h!' disesini hatırlatıyordu.. Üzeri 
mermer taşla konsola, ilk adımla -
nnı atbğı zaman minimini ellerile 
«ıtunmuştu. &ın pirinç mangalın 
kenarında. annesi ona mısır pntlata
ıak masallar söylerdi. KaryolaSJnın 
üstünde serili duran örtüyü Icendi 

Pembe fanoslu çift parse-
lirobayı paşa babası onun çe

için satın almqtt. Misafir oda -
bnape tak1mı anncaiııin kapı 

70llde!....-1IMIIAD, $e}aimeaia u çek 

ae.Ydiği Arzıniyaz Hanımın hediyesi 
idi •. 

Hisılı. şimdi ufak. birer kül yı -
ğını halinde, ı-vinin enknz.ına karış -
mı~· bulunan bu munis ve vefa lı 
dostların hepsinden birden aynl -
mış. cüda düşmiiştü. Kendini pek 
sevdiği kocası tarafından terkedil -
miş bir kadm gibi kimsesiz. kolu ve 
kanadı kırık hissetti. 

Y organı başınn çekerek, gizli giz
li ağlamağa başladı. Birdenbire bo
şalan gönlünü tekrar. kenclr j:ÖZ 

yaşlarile doldurmak istiyordu. Ote
de, duvarın dibinde serili yatağı -
nın içinde sakin aakin uyuyan Müj
aiuun muttarid tenelfü.üaü duy -
muyord..., DMya rahatsız oiN:akb. 

demle ba~başa kalmak ·kendince yoidu. VaLiyelini tayin etmek. ne sesli müezzinler aala verrneğe ba, - - Deme!. Amma dn uyumu • 
bin kat müreccahtı. yapacağım knrarlaştırmak it!cdi. ladılar. Şehime Hanım gözlerini ka- şum. Neden uynndumadın kız. b~

Ağlamak, bozıık sinirlerinin üze- Aklı, fikri perisandı. Bir çantanın padı, bu eza:ı sesine hu,ii ile kulak ni} 
rinde müaekkin bir Ni~n yağmuru içinde kurtarabildiği birkaç. parça verdi. Her nağme, kanayan lı::ılbine - Besime Hanım teyzem: "V-
tesiri yaptı. lz.tırııb veren hatıralar mücevherle bir iki yüz altın lirayı ayrı einiyor, ona. dinin, hiç bir şe- yaooırma, bırak uyusunln dedi. 
bir bir uzakla~tı. Uyku ihtiyacı bü- ve bir bohça dolusu ana yadigannı yinkine benzemiyen tesellisini veri- - Sen burada yalnız ne yapı .. 
tün hislerine ssalebe çalıyordu. Göz akşamdan, karyolasının altına koy· yordu. yorsun} Neye inmedin yardıına";l 
kapakları birbirine bitişti. son ha - muctu. I:!:.ilere.k, baktı.. hen.,inin E a b"tt" k d d t kt .. ~ .- 2 n ı .ı; a ın a ya a an ye- - Sabahtan indi idim. A"agvıda 
Yal, onların uasından usulcacık eıy- yeıli yerinde olduı!unu gÖieıek ~zı- e · d" K d" · d h d" h" d" - - r ın ı. en ını a n ınç ısse ı- zerzevat ayıkladıın. Veli\kin, ı;on• 
rı ldı, adayı dolduran karanlıgv a dal- cık ferahladı. 1\lücevherJ .. ri mta- d All '-- 1 "t b d k -k .,. yor u. ruuı u a e ere yu se - ra, siz uyanır da bir şey isters~niı 
dı cak, bedelini, o iki yüz liraya ek- len t kbı· d la • d . . . e r sa a rı. guya onun a diyerekten, teyzem yukarı göndıır-

Şehime Hanım gözlerini açtığı liyerek bir ev daha ala.caktı. Ne - ruhunu, birlikte alıp burigahı ulu - d" 
zaman, vatttğı oda güne~e b oğul - red e} Onun orası m henüz tayin e- hiyete ulaştırr.ıış. her türlü t-l em, ı. 
muştu. Snğınn, soluna dönüp de ba- decek halde değildi. Her teyden keder ve endişeden tasfive edılmiş Şehime Hanım 0 dakikada mah .. 
lı:ınca, birdenbire bulanduğu yeri tn- önce kendine gelmesi. 2ihnini to - olarak kendisine iad~ eyle~ gibi cubiyet duvdu. Uzun seneler ihmnl 
nımadı, yadırgadı. K,.ndi evinden parlaması lnzımdı. Faknt bu evde. idi. edip de. ancak bdaşı böyle sıkı~ıığı 
başka bir verde niçin bulunduğunun Besime Harumla münıısebeti ne tür- Terliklerini ayağına geçirdi, ma~- zaman evine sığın ığı bu kadına üs-

b b. - '- b" ·ki d k"k ı·· -'-l"f · } d b 1 telik eziy,.t de veriyordu. "''i.-in '? se e ıne neW~' ır ı n ı a !~Onra, u t~ ı sız. o sa a. uzun oy u ~ lahmı giydi,· evde yetişkin bir de - ı'"' 
~ k" - k"b k d k 1 k · · Ne vazifesj idi?. gece ı yangına ve muti"D ·ı vu uatı turup a, ona yü o ma ıstemı - likaniının dıt mevcudiyetini batıılı -
hatır-layınca intikal edebildi. yordu. Kendi keııdine: yarak, ba~nı örtüp e,faya, Besime - Mu\ese.f evim pek dar .• ye-

Müjgan çoktan uya;ımış, kalkmış, - Hele bugünü geçirelim; diye Hanıma müliiki olmağn çıkh rim yok •• sonra bir de yeti§miş et· 
yatağını usulcacık topla:rıp yüklü - söylendi .• yan na Allah kerim 1 Orada yalnıı: Müjg:inı göıünce, kek evlidım var .• 
ğün içerisine yerleştirmi~ti. Kendi Geeeki heyecandan sonra. bu yu- sordu: Deyip de kendisini başından ~v-
ele odada yoktu. Allahü a'lem ev muşacık döşt!k. ona iyi "eliyordu; ve - Nerede teyzea} mış, yahud ki yangını duyınamazJ:ğa 
sahibesinin yanına gitmi~. onu terketmiye bir tüılü knil ola- - Mutfakta.. yemek kotar - gelip de Saimi göndermemiş olsa 

Kadmcaiız UZUD \UUD aeıindi. uııyordu. DUIP indi. ne liıun geliıdi> 
v-ucudiinde dennanerzhk lıileedt - Biraz ileride. Valide cammnin -Ne ~eii> Seat k~ ki}.. una- nd 



Te graf, Telefon Ve Telsiz Baberieri 

-ı 
ltaıya Afrikada ciddi 
şekilde harekete . 

geçıyor 

t-•••••• ....... YA Z AN _ ...... ~ 
1 ı 

Reji Jeneral şirketi 1~fQe 1 

I• zmir viiiyelinden Ticarete ~!lh~sa~ 
koymak reJımın oz 

280 bı·n lira istiyor bünyesinedokunur 
Y ıuan: Selim Ra gıp Emeç 

Ziraat Vekili Uşak 
bavalisinde mahsul 

vaziyetini uozden geçi 
ll E 1 B arb başlıyalıdanberi denne-• m ir Erk il el 1 İzmir, 8 (A.A.l - Gazett-ler. diğini veyahud haril hali dolayıaile bilir ki tl.carl faaliyet ber ta Uşak 8 (A.A.) - Birkaç gün - lcdiyeyi, partiyi z.ıyaret dmiş ı 

Emekli general l 

So 
• turistik vollar i!lşasını d-:ruhte eden mukavelenin feshi zııruri olacağı _....._ •elee ~-- ..... -. YahuA son- denberi.Kütahy:ı vilayeti kauılann- §eker fabrikasını gezmictir. 

••
... n P<o.sta:.nın __ , __ mu--iri 1 ~ _ _!,A • • k d ·ı.u ..... "' 'U6•au•-v"'"' u da '-·'-1 d " •••• ~.. .._... ReJ·

1
• General şirketinin 'VÜa}etın ın- no taaın a ısrar ettiğini ya7.ıyorlar. derece mn ....... ın"'Ua yaplla""'fl"ıyor . ..,._ . tetu.: er e bulunmakta olan Gerek ticaret ve :zi-at 

ı ,.;~:~;~;···;;;;;;;;··~·;;;~:d::·a:~- ,..,. dert>al ba,la,..., hakk•ndalci Şi.keı bu pa.an"' ıe,.;y.,; tak- ,.. barl>e .... _;..,üm ..;:. 0,.,:;.;: Zin.at Vekili Mohli• E•kn•en dün ru ziya.cıleri ve gaek 
. tebliğine cevııben ala~ğı o!a? 280 dirinde inpatu ha§İamağa hazır ol- milletierin döviz ihtlyaçlan, ticaret. d_e Gedız ve Sımav kaznlarında çift da ve civar kö} lerde halk ile 

lcu eaz.ı - Mısır hududunda büyiik bı"n Liranın dı".rhai veralırraı:nı ıste- duğunn bildirmiştir. lerin"ı ıe .... : .. __ __.1 ,._,., .. h> ... g!bl ta- çılerle temastu bulunmuş ve mnh - masları esnasında knzıımızın 
VVetler tah id ederken ayni za- ~.:::_==--------·------------------- ...... ..aı-u.n::" ıu~u~ • 1 . . ltıand 4 A f - ""~- g'l!l"ı ibir .. ft .. _ :.....ntroillü usune _ su vazıyetıni gö;r.den geçirdikten vnziyeti etrarmda!<i dilekJet ile 

r"k a su~ıtostıı.nberi. şariU A - • • 1 ......,. wı.All" ""' k U k' .~ada, İngiliz Somalisine ciodi bir Almanya IZml·r Ing·, tere t"le rin kabul ve tatbtklnl zarurl kılmış.. soz~ a şaVmlc ışnb a gelmiştir. kından alakadar olıın Muhlis Erk 
-arru b 1 k tı. Harbin zuhftru ibu ta.'kyidatm büs.. :..ıraat e i i ugün öğleden ev- men akşam üzeri buradan 
tj za aş adılur. Bu iki hare e - bütün artırılmamnı meebut1leştir _ vel kaymakamlığı, komutanlığı, be- tır. 
dn .. znüıter-e~ bir :hedefi. Akdcnizin fuar•na Ge J d"" G l ---~::=:~,=~~--=-=~~;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;===::;;:1 tn~~ medhalini Ingilizlere kapa - 1 nera o o miştir. MeselA bii'Jde, 'bu yüzden h!L Fransada harb 
~ran ibarettir. sıl olan fevkallide vazlyetl miimkün 

Af "?kdenizin doğu kopm. A.sy.ayı I•Ştl•rak ediyor arasında l"lt"la ... f mert.ebe aksalı:sız bir surette devnın mes'ullerinin muhakemesi tıkadnn ve Sinn çölünü Mısırdan ettirebflmek için ihü'kfimet, ayni me -
•tıran Sü" le • d B Şa vad üzerinde :tıea.ret yapan kimseleri (Ba.ştarafı ı md sayfadıı.l 
d-nı" . d vey., anaıı ır. uraya p Jzmı"r 8 (A.A.) - Alman bü - Londra, 8 t A.A.) - Du""n _, __ .. :ıın . ·ı· ll" d Ok ' IlK müşterek blıliklere ~adL Bundan Yüksek adalet mahkemesinin ı"kı" 
•und en gırı ır. ın ·ynııu - '·u-metm" ı·n D"nayi propagandası ma- um İngiltere hük~umet"ıle g~ne~.aJ a ~ d B-L"'-- ,.. ... 11 ..- malrsad münferiden her taeinn va - hususiyeti vardır: 
d-b n .,.ap eniz.ıne ise aowı.ı.r:-~ hiyet"ınde o'brnk ent nasyonal ıız - de Ca u U e arasında vak"ı ı"tı"laA Ln " den ·ı· 0 1h Id Akd zın n z'iyeti ve ihtiyaclle meşgul olmamak- 1 - Sadece ihtilafa tnkaddüm 
d d . geçıır. 8 e en~ mır" fuarma iştirake karar verdiği metnini ihtiva eden bir muhbra İddl " d b If eıuzl h" k d Arabıs tı. aya. gore, son zaman a u eden yakın mııziyi dcgvil, uzak mazi-
t:•~ ere ır apısı a, - h b alınmı~tır. neıredilmi.hr. ..n.a tı .... :Yarımadnsile doğu Afrika ara- a:.e::r:_ __ .d:-------- li" yüzden bazı 'i:....uye er meydana gel. yi de tetkik edebilir. 
~daki Bnbülmendeb, yani «Men - h . 1 Temmuz 1940 tarihini taşıyan miş. Blı'lfklerin idare tıeyetıcrlne da. 2 - Herhangi derecede olursa 
qehl) hoğaz.ıdır. Macar ticaret eyeti bu iutafnamede başlıca cuntar ıu- hn bulunan bir mım tucear yabancı olsun tesbit edeceği mes'uliyetleı 
d O halde, doğu Aledenize Hind Moskovada rih edilmektedir: devletlerle yapılan anlaşmalara daha için idam cezası veremez. 

1
1 denizinden serbest ghip çıknbil- İmkim dairesinde Fransız gönül- evvel ıtttıla cpyda etmtş, bu sebebıe Görülüyor ki, tarihinin muhtelif 

~lt için Süvey~le Babülmende~~ de Moskova 8 (AA.) - Tas bil- lü teşekkülü bir Fransız. ordusu ma- ted:arikll da~. mal alıp blrik - ihtilallerinde yüz binlerce idam hük-
~e bulundurmak lAzımdır. Çün - diriyor: hiyetini muhafaza edecektir. linkdD :irnl.iş ve dilter arkadaşlanna. kar~ mü venniş olmanın ncısını cl:in çe-

leu, ~unlardan birine hükmedilmc;k- Tam .alahiyetli büyük elçi AH- hasıl oluı: olmaz Ingiliz bükilmeti üstlinlük temin etmı.,ıermtş. ken Fransa bıı ~hadn yeni bir ha-
.1~ıgeri muattal kılınır. O halde In- 1 d b 1 bu orduyu techiz edecektir. Bu mevrou ele alan btr sabah gnze- taya düşmekten ictinnb ctmevi bil-

tl izi red Niki'in riyaseti a tın a u unan 1 teS!, bu gtbl b1rUldertn vücudünc ın. miqtir. Mahlı:emenın gerçekte-n {!d "ıl 
. er için bunlardan yalnız bir ta- Macar ticaret heyeti 7 Ağustos sa- tilafname mucibinc~ general de beb -ımad ~ sö ll .. u llesın· tu ._ k d '-t!f" el C Il 1 ·ı· ""k ek k :zum ve sc ...,.. ı.,mı Y yerek ve bitaraf olmasını tem"ııı ı",."ın de 

1 tma.. mn sa a &.<ı 1 g - at 9.31 de Moskovaya muvasalat au e, ngı ız yu s umanda he- ~ 
'lllez; İtalyanlar bu kapılardıın yal- yetinin umumi idaresini kabul ede- diyor 1d: mühim bir esas vnzetmi~tir: Hfıkim nız b" • . kl J etmi§tir. k . A b Yabaneı devıetlİhmerle anlaşmslo..n azledilmez, de;;.i .. tirilnıez, vnzı"fesı" 

. . ır tane&ni ele geçır:ne e n - ---------- ce tır. yrı ir madde, Fransız d 1 tt"'ftl d"l , ·• ıtliz.l · kı 1 ._ · k 1 h ev et yapıyor. ç ve """ c 1 e - hayahnın ~onuna kadar sı"ı"rer. 
enn sa Hind vo unu "eamı~ Al t • uvvet erinin içbir zaman Fran•a- mal f tm ,_.ft_ hfık"" 0) la ~ '_L 5 3 man ayyaresl " Cek tn ia 1 V8 mll\.-.ıınl l u. Şimdi mnlık h t" • • • 

d 
u._r r. Süvey§, Aledenizin Y.-ın: ya kar§ı .silah kuilanmaya davet e- · 1 ... u erne eye ının ııum-

0171, ı._ d b dihn met tayın ed yor. Bu işlere lu.zım olan lerini yaz.ıılım: 
d~:". ~UtUpuı ise Babülmedn e • aynı düşürüldü ı iyeceğini tasrih etmektedir. tredfll hfikftmet bankalan temin e _ R "s Cah t • mııhke-ı~n zakdoğu kapı!!l ır. diyor. Tedtyat ba.nltalar vasımsile Yl\- • eı : t odur~. _em~ı.z 

h
• M. usa. olini halyasının •ene.leıden.- , ........... ,, 1 Inci sayfadal ll c h • ıl . ., _.. ftftft .... b ,..1 mesı, cınnye auesL reısı. '"' b baki- --- e •nne p ryor. nın~. vert:Q<;.I\. esau arı. M . . 1 

__ d . h 
•11 ır hülya!!l olan Altdenız • Bu :kafileye bu sabah hava !hü- .., mfR karşılıklı olanık llUkftmetler namına k u~vım: ~d ar e, t~myız ma -

tnıyetini elde etmek, yani lngilizlen. emesı azasın an. Altd b d cumlan ba~lamıf ve bütün &iin tek- V- • tutuluyor. O mide, lbu tşde tüc('nrın A D t . hk . 
li eniulen çıkarmalı: için u) em- rar edilmi tir. Bu bombardımanla- noşesı ,, rolü ne? Ve lbu gazete bu mUtnlea- za: anon, emyız mn emesı 

n tı:arb (yani Cebelüttank ve nn netioeııi henüz tamamen malum sına ~ ihükm.u ilt\ve ~iyor: İthalAt azaAsından. . • .. 
fark kapılarını zaptederek ona ka- ) L d 8 (AA ) 'L ve lhraea.ı tıca!"ettnl hükt\met inhlsa_ - za: Arnıral ':err.' LeJyon donor 
Parnak lA -' B retle lngı1iz olmamakla bernber bazı vapur ar on ra, • • - ı-lavas nışanı ıeref komıtesı azası. 
11. ._ azımoır. ıı •u eb • tl" tt b ugrv a- bildiriyor: n aıtma almalıdır. 
4"'\ttdeniz do .. annıMı Akdenizden emmı8ye 1 shure e. ıı:sarad • 1 1 k Aza: General Vatte:ıu, Lejyon ı_ '-' b •h emmıyetın erecesı ngi terenin apısı mesabesinde ZAhirl surette mantı'kt gibi görii -Çdlttarılmış veyahud hatta kısmt:n u mıh -r-:_r· L uu· de ~"1-"" B ta 1 D ı· dönor ni§anl ~ref komitesi azasın-

.... :_ 
1
_ tıl k ttal kılınınıo: enuz 

10
e 

1 
egı ı;ıır. a n vapur- o an ouvres ımanı üstür.de yap- nen bu mtilA.hazalnnn baştan -başa d ~ ıı:apıı ara mua " 1 ı 11 tıkları 12 kadar hava muharebesin- sakat olduklarını ilAve etmeye lüzum an. 

ol"r n·· l b" b ketin neticesi, lardan kurtuan ann "e yara 1 arın Aza: Ripeıt, Paris llukuk Fa-l • oy e Jr are k · d"d ka k den ve bilhassa Alman ba•kuman- yoktur. nıiltere için, Aledenizle beraber bir ısmı ~m 1 e.n raya çı mı~ • kültesi düvayeni. 
Mal•-. Klbr•'" F""-tı"n ve l\lısıı:ı kay- bulunmaktadır. danlığının jstediği netice elde edile- Filvaltt har.b zamanı fevlta.lftde bir A B . t d 1 t ... ... .... a.uıı memi§ olan .son kesif bombardıman zamandır. Ve her normalin hnrtcln. za: enoıs • ev e vurası aza-
hetmek demektir. Hücumu yapan dü~an tayyare- b,__ - d de .,'"-,de ,...plldı"- ...-.ı blr tnkım sından. 

uelyanın yıllar ::ıoeri ü ya et- lerinin büyük bir .ıuaıuı ~ ve ı ı l b ,_ husus1 tedbirlerin alınmasını ieab eı_ Muavin az.a: Baraveau, temyiz. t cla-L _ h 1 ~---- ~-,· ·k· te§e 'ousun en sonra Alman pilot- au nu ""' ıs• "''u 

t~ ~ey de zaten budur: Akdenızde motörlü avet tayyarelerinin Tefa1ca- :~ni u v:::ıe:~i~~ennem .kölesi» tirir. 'Fakat ahval feVkalft.dedir diye azasından. 
tinıal ve doğu Afrikada yalnız ha- tinde bombardıman tayyareleri :idi. " ıthal~t V" on.-.... tı tnhfs"~ altına al- Muavin aza: l.emaire, istinaf re-

Af 
·• H J L • 1 ·ı· fi Douvres nhalisi yerlerinde kal- " ııu .. -... .... . tına hakim olmak ve rıı<nnın en ücum ann ;ıepsıne ngı ız Bvcı - mak çok mfihtm btr de,...a"·,ik =p - iai. L~ • L 1" 1 1 ı "dd 1 ukabel etm• mı~lardır. Pencerelerin çoğunda kır- ı>~...... _,_ M L f uiiyük müstenılekeci!!l :na ıne ge - o arı şı et e m e 11 v~ maktır IIrt rejimin btzzat llz bUnye _ uavin aza: esueuı, istina re-

d
.. v • t v bru-1 d mızı. beyaz. mavi renkte ve .iize-tne.k.. uemanı agır zayıa a ugra gıat ır. sıne dokunur. Bunun hartcln"'e '"' isi. 

k lt 1 a o·· " t :L-1.1. d 'L •• rinde apğıdaki parola yazılı kağıd- u ~u 
Mihverce Cebelüttarı ın, a Y u~man zayıa 1 ~ın a nenuz nokta da iyi a~lmalıdır: 

ile Almanya'nın vardunlarile, lspıın- tafsilat mevcud olmamn.kla beraber lar yapı~tırılmı~ bulunmaktadır. ~ ı k d 1 1 Parola şudut: Ticaretini tevzln etmek istiycn her 
Ya tarafından ..... ptedilerek kapatı - şimdiye n ar a ınan ma umat :53 dmet, ..... _ ...,..a.-.... mübft"'""1e e.-sını 

Valinin matbuat 
erkan1na ziyaieti ....... S · · d"" •· -ıd- w u Gitmek niyetinde değiliz. Bu ra- ..,ı.c.ı ......... =~ =u:: .,.. 

ttıası mu··retteb görünüyor. • üve) e dü§mnn tnyyııresımn uıuru ugünü :kabul e._'• '-ulunsun. .... _ -ntrol-
ı ı ı k d

. dayız ve bu ta da kalacağız.» ı.uu,. 'u ...,ı= -.u 
Ve Babülmendebe yürümek ase ta- teyid ey eme te ır. ilü blr i'kbsadl rejim takib etsin, el _ Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Yaya aid bir ;

11 
kalıyor. . ... AYCJ ;pilotlanmızdan f 6 81 lta- bette Id elinde ıı:ahth bir bllAnço bU- Kırdar evvelki nk~am faksim Bele-

İngiliz ajanslarının v.erdigı ma- yıbdır. ., Iran matbuatmm Molotofun h:mdurabllmek ıçın bunu lbtr takım diye gazinosundn matbuat erkunı 
lurnata göre Libyada 250,000 kişi- Hava muharebesi nasıl oldu· anlaşmalara istJnad ettirmek mec - §ere:fine bir akşam yemeği vcrmistir. 
~lt Ve doğu Afrikada (yani Ha~e- Londra, 8 (A.A.) - Royte.r: nutkuna cevabiari buriyetindedir. En normal zamanlar- Samimi bir hava içerisinde cereyan 
l~stanla Eritre v-: halyan Soınalı - Mans denizi üzerinde cereyan eden (Başta.ra!ı ı Inci sayfada) dn dahi devletler arasınan y:ıp1an eden yemek esnasında şehir i~leri 
••nde). 30,000 i beyaz ırktan Jta}- ha'\'3 :muharebesini ~ördüğü mnhal- t.iearet muahed~erl bunun bir del! - ve beledi mesclelere dııir muharrir-
Yan olmak ii zere t 5 S,OOO ki~1ik bu- den telefonb. haber veren .~res! z.aman pşmamış olduğuna kanaat lldir. Bu !şin fevka!Ad~ill sadece ler le uzun bir hasbıhal yapan Dr. 
l'~ bir !talyan ordusu vardı~. In - Assodation ajan~ının muharn_rı a- baaıl oduğunda:ı emin bulunmakta ve ş!m.dllf.t flatla ihraç edilecP.'k mR- J..;Utfi Kırdar dörc senelik fna1iyet 
8ılızlerin Mısır ve Fili5tindekı kuv- şağıdaki mnlümatı vkie~~ek~~dır: idi. hn miktarın! :taytne tnhisar eder. Bu ve gelecek seneler için progrnmlaıı-
"etlerinin 

1

imdiki miktarını tnyin Hurricane tipinde ng ~ a~cı Ettelaat gazetesi, ayni meaele J8e bir miidafaainetJs 4ÜlidlT. Fnltat mı~ mesainin umumi hatlan hakkın-
~tnı k k b 1 d V"ld" B zamanı t yyareleri bulut tabakaları uzenn- hakkında töyle yazmaktadır: lbtı gibi abv:alde ttıccaruı temln ey - da izahat venniı<tir. 
S e a i egı ır. an ş. · dae du"" ...... an tayyarelerile muharebe- İyi ki B. Molotof nutkunda, d- ledi~l !kredi devlet banknlnnnn veril- -=======·========= 

udandaJci garniz.on kuvvetli bır §eY ,..... f d k ı> .:;:; <leiildi. Buau· n ı··- buradaki (be - ye tutuprak onları fira~ • m.eebur ran tara ın an zi re pyan bir ha- mez. Orası.. ticart muamelPyi tc. lt ticarete inh1:ıar Jroymak dmlek, 
"" .... d ) d" 1 h. tta !enn ta dise olmadığını•, iıaret etmi•tir. Ba- m-k"z ett1 •·ft ılikl al k Ya~ yerli, niı.amiye .,,.e jan anna etıni!;ler ır. esserse mı " - " = u ren ve ....,rş ı !H'Il. memleketin mühlm bir unsunmu or-

ltu•vetlen· cem'an 1 ),000 i geçmez. şıdığı topların hemSe~ f~e~;n. fası~da- ku üzerinde uçmu' olan iki yabancı verecek hesabla.rmı tutan bir l:ım:ıl- tadnn kal<lırmnk ve iktiSadi bün -
't ah la t •• ;ıerın !!1 tayyare me,clesinc coelince, hadise- d 

Ingiliz Somalisinde 
muharebe 

(Baştarnfı ı Inci sayfada) 

Somafide, derpiş edildiği 
vechile, düşman kuvvetleri Har 
geisa Odbeinayı zapttan sonra 
durmuşlardır Yalnız hııva istik
şafları ve bu mevkiler etrafında 
küçük l,ic faaliyet kııydedilmit
tir. 

Tayınise güre 
Londra (\ (A.A.) - uTı

mes» gazetesinin nskeri :nuha
biri yazıyor: 

İngiliz Somalisindeki Bc:be
ra, yegane liman olduğ.ı gibi, 
yegane askeri bir hedef teşkil 
etmekted:r. Odv.eina ve Har -
geiza, Berb~raya giden ve v(•sa
iti nakliye için yegime geçilebi
lecek ola-:ı ;ki boğazı ihtiva e
den iki dağ yolu üzerinde bu -
lunmaktadır. Hargeizd üzerine 
yürümekte olan İtalyan metkez 
kolunun, takriben iki müstem -
leke liva!lı ilc biraz topçu ve 
tanktan mürekkeb olduğu ma -
lumdur. Diğer iki kuvvetin ter
kibi pek vazih değildir. 

Her :jç kolu ayn ayrı bloke 
etmeğe gayret sarfetmekten ise. 
müdafaa kuvvC'tlerinin düıımana 
müşkül bir anında bir baskın 
yapınağa teşebbii~ edecekleri 
tahmin edilmektedir. 

Deniza!h Üssüne taarruz 
Kahlre 8 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri tebl~: 
617 Ağustos geoesi İngiliz bom

bardıman tnyyarelcri şarki A 
'kada Eritre ve Massawa'chti i . 
talyan denl.zaltı iissüne hücum 
mJ,şlerdir. Alırum ra.))Ora nazaran 
blr gemi ile bir deniznıtısın:ı tam 
13abet vflki olmuştur. Ynpıl:ın di
ter lblr hüeumda 3 gemi hasara. 
~tllmnştıır. Tnyyn.releıimlzln 
hepsi salimen üslerlne dönmüş _ 
lerdir. 

ftalynn tebliği 
İtalyada bir mn hal 8 (A AJ 
İtalya orduları umum\ karar. _ 

gfı.hının 60 numaralı tebliği: 
Bundan 3 gün CV1> ı İng1Uz 8:)

malisi hududunu geçmiş bulunan 
kıt'nlanmızdnn blr kol denize 
mış ve Zeila"yı i~l ctmiıtt"ı-. 

Şnrkt Akdenlzdc hD.rb gemileri 
himayesinde seyreden 5 nakliye 
gemisinden mürekkeb b•r · ş _ 
man kafilesi tayynrelerlmlz tnra.. 
t'Jl!dan bombardıman edllmLc;tir. 
nı nakliye gemisi ciddi ı:ııırette 

hasara $atılmıştır. 
"l~giliz Somalisindeki {ngiliz 'Ve yer- sız end t tı ve pı ı;..... - eo ır. yeyi de~lşttrmek demektir. ı lt l k ft 1 r An- detlı" mitralyözle seslerı yarım saa- ye müdahale etmemiş olduğumuza Tüccarın rolü, bu muameleler save_ Bunun nerelere gldebUe~inl ise 

UVVet eri ise pe z.ayı 11 a • h I dair delillerimize ve bu ithamlara -c:alt_ bunlar, İngiliz So.malisinin kar§! te yakın bir zaman avayı çın at- sinde hem bir ml:tta.r temc.ttü ternın lzaha lüzum yoktur. Vaziyetın müş - G f k M 
aa .. hılle.rind-~kı" Aden )naili,z. asken mıı;tır. MUsademe edef' tayyba.rekler karşı mes'ul olmadığımiZI isbat et- ederek memleketine döviz g~'tlrmek, külAtı yüzünden kontrol işlerinin a - a en o oskovada 

- • d ı ı· aç memize ragvmen, B. MolotC'fuo nut- hem b d .. Jet h ı · t l U · ü k b k B""k 8 {A \) tıasüoden, !talyan clenizaltların.ın. ekseriya ,ehir am arının 
1
• u saye e uev az nesınc ver. zame ın erı s rme ve un1 arşı u reş, .

1 
• _ A 

Aden ko""rfezı"ndek"ı faaliyetlerıne yu•·z metre ii..tün~ ikadartıl alça mı~- kunun perdesi bizi çok hayrete dü- ıti vermek, hem de mal girls çıkısı - bu ~li blr zaruret glb! kullanmak Moskovaya Rumen elçisi tsyin edii-

b b 
mamı.,.•r •Ürmü•tür. Hükumetimizin. Sovyet nın .busuJ -'1-"1~ '-ft-elt U d · t k ·r 1 le 1 · iyi "d t.. • 1 B G f 1c _ı 

tairnen, az çok takviye olunllbiliı ler. (ardır. Hiçbir om a a ~- • ,.. ... e g.,. ""' &' ıw.ı e e. ev - ıs e me • maarı ş r nı ı are e mıt o an • a en o, u ün Moske-

F k ı.. d f" b •ar/alan di\ atet hariciye komiserinin beyanatından ~te. seyt mahreclerf icin ~bbcrllk mek için mektebleri bldınnaktan vaya gı"trneit üzere Bükr-en 8 .,.n• 
L,. a nt ne olur•a olsun "'ö~ü uyor Tay""re a 1 8

' ikA - h kk d '-ll' " ~ ~ l " .. _ Af "- 11 ayet etmege a \ var ır. f'tmektir. Bu ~bf'h~ hıu"lcl ~ rlr.hi- ~a ~llr ~ey olamaz. mıthr. 
. ~lyaoların ljbya ve dogu - :a;çm~a~m~ı~b~r~·===========:~~~~~~~~====================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~----~~~~--=---=--===== .. _. .... ., 

:tikadaki kuvvetleri İngilizlerin Mı - p DIP edebi tefrik.aaı: 98 itibaren .onu sevimsiz. buldum, o üzerinde müth;• bir tesir van - r . • ..Jed aır ~---' ... __ d- ·ı_: ·C- ~ta)) oy ~-·· - ı:.vet aevıyorum ••• u i ... lt • -..uaan. Somali ve ~,ya aıu ((.;,up v• lll& l!!lnamadmı. He-le sonradan mıştı. Aritasındaki kapıya daya- Kocarnı seviyorum. 

b
U\'vetlerine pek faiktirler. Bu se- -"7".!:ijlj~~..,.~l========~=====~==;i==="=~====~ bana karfl olan küstahça tecavüz- naralt ellerile yüzünü örttü. V k k ebJe 1 Ln d bd •- e oşa oşa odımna kaçtı. 

b talyanların Babü en e e~ ııeri beni tiksinti ve nefretle tit - Fakat Zeyneh artık kendisine, XVIil 
1 -~~ bir §eyi iatihdaf etmıyen yenı retti. Onu sevmek dt-iii. ondan sinirlerine hakim değildi. İçmeğe l~ıliz Sornalisi askeri bareketlt' - iğreniyorum. Onun gibi bir alça- başladığı zehiri son katresine ka _ Zeyneb kapısını lcapanıadan. 
~~d-~n muda pek yakında Mıs_ııa ğın, bir arz dütmanının yüzünü dar yutmağa karar veren ümid _ dışarıdan, yemek odasından Ha-
i u~uk mik:>·aırta tnarruz e!melenne Nakleden: Jluazz.ez Tah.in Bul«ıntl bile görmek istemem, o, ancak aiz bir insan azmilt: tekrar başını lükun kahkahnlannı i:ıitti. Bu a .. 
ntl21ır etmddigvimiz .iktız.a eder. b" j hakkım ve salahiyetim "'Oktu si:iin gibi bir kadının kocası ol - eayib, tiddetli, sinirli ve çıl"'n bir 

Ay · k L"-- Bunu ..... ütenkib genç kız ır " • • lA k kaldırdı ve gözlerinden boqanan ... nı zamanda Cebelüttarı a v~ ou.· ... h d k Mademki o amCftsının ltızile gö - maga ayı tır. .. kahkaha idi ve genç kızın esasen ~at l 1 f - lk" macerasını sa te 0 '" S ·· 1 - v·ı H ya•lara ragv men titremiyen n1etin ngiltereye spanyadan ve ran· gun ev"·e 1 ' k JÜ<~mekte devam ediyordu, kapı- on cum eyı parmag1 e n.nda- "' bozuk olan asabını büsbütün sara-
•" ·ı_ ı tor -eselesini ve bütün kor usu- mı ... o .. nlara kapıyamazdım. Amma · d k b k b bir 11esle ve her kelime i.izerinde 

ı ıoe Alman i~alindeki tima ınt-m ... J( nı ıp.ret e ere üyü ir ikrah- tı. ek J __ ı u mufassalan anlattı. oc:ası o- 1 ·· 1 • · '-'"" ·· k durarak son sözlcıi söyledi: 
. et erinden yapılacak taarruuarın n b" lik diyecek.iniz ki, bir kadınıo vaz.i.. a soy emıştı. ı uzu ızarmıo. du-~lı kulağında olmak gerektir. nu her aaniye artan ar ,a a ve fesi, bu gibi ahvalden kocasım daklan solmuf, bütün vücudü - Hakikati söyliyeceğim •. Ha-

Kapısını öfke ile itti ve yatağı
nın :iizerine uzanaTnk bn.~nı ~as • 
tıkları arasına gömdü, kulakla -:ı .. Bütün bunlat, ingilterenin ba ına, dikkatle .dinliyordu. . haberdar etmektir. Evet, belki de mağrur ve sert çizgilerle mermer- Jlıkun ve annesinin bunu bilmele-

'ilti aebeb ve h:\tadan dolayı gel - Zeyneb sözune ~öylece nıhayet hakkınız var, fakat ko("amı pele leşmişti. rini istiyorum; çünkü artık kal -
:nektedir: Ririnci:ıi, kara ve hava verdi: d- le: iyi t~nıdığım için. onun anlıys - Birdenbire boğazını bir 'hıçkı- birn bu ağır ~rrı jştiab ederniye -
«uvvetleıini ihm.1l ~derek koca ım- - Işte bu sebebtlen. un ~ - cağı bazı sebeblerden dolayı ken- nk kapadı, gözlerinin iki yanın - cek hale gddı. •• Evet aevi)•muın •• 

LParatorluğun yalnız, gittikçe %Jl_Ylf- pm Haluk beni 0 canavarın evın- disine bunlan aöyliyemez, HAn - dan tane tane ya§lar alemağa Varlığımın en ku\'Vetli ihtirnsile. 

b ı de. Onun koılarJ arasında çırpı - k lb" · d · 1 ·ı · Yan, bir donanm<ı ile koruna ı e - dan ve Turhanln görÜJillemeğe o- başladı, omuzlan sarsılarak bap- a ımm en enn aş~ı c scvıyo -

~eiini zannetmek hatası, ikincısi ?e, :nırken buldu. Sıw•leıfe 0~~- ı;;u]· nu iebar edemczdim. Evet. bütün nı önüne eğdi. rum .•• 
llvca impa:atorluğunu yalnız nı - kavemet ettim. onun a ılnucaf e __ e bunlar hakikauir. Ancak doğru - Fakat bütün bunlara ehem- Haliılcu:ı eUeri iki yanına düş-
ltı ı_ d • . . Bütün cunlar maa ese mot- d T k h "b _ı Z b etaerinden VP varidatlann an ı<lı- ettım. H ı·u olmıyan bir fCY var.a o a ur- miyet vermiyeoe , er ~y~ ta - m~ muztan gö:r..ıcn ~ync e di-
fad b f h"ıt bı"r La1cikattir. uasen au kle ·h h · 1 d k · V I 1 )Ak k") · · G k ""-

1 
' ._ e ederek oııa. onun :mu a a.za - n k k han Beye cesaret verme ıt am ammü e ece tım .. l"ger au ı mıştı... enç ız gouerinı .. ör-

•ına lüzumhı ol'" kuvvetleri teda- her zaman bu müst~krt'.hk an <: edilmekliğimdir. Ona c:euret bo •lçaltça ,ftira1ara inanmasay - leten ~lan elinin teraile ittikten 
ti'- · k ı· ·ı ..,..u""nasebctimizi e.smemız _ı L~ L' d ı B · "b d N d k 1 la ıt ıçin ma'!rah!m kaçınma . ste ca ı e .... k d" · vermek o(iyle aunıun, uÜ gün ur ı enı muztan e en o... e sonra mey an o uyan n.a:uır aı 

lltıaz. iye aid bu iki sebeb yü:ıür.den jçin rica etmiştim. Sundu elln ıu:• le keadi antU'Dla onaıda ka .. ~ feci le)' Yarabbit etrafındakilere baktı ve ayıü h&-
"h 1 f de ww-ka· le hatırlamakta ır; ' "'- K -..,.ı tere bugün her tarı. ta taınru:ıa .-- • '"' arunuD 

H. F- Etl&iW kocaDli akr.ltalw•i!2 

nnda bir düziye kocasının aca -
yib kahkahası çınlıyordu. Tıpkı 
müz'iç Ye mütemadi bir çıngırak 
gibi .•• Ve bu kohkaha Zeynebi 

bütün olup geçen vıık"alardan 
çolc müteessir etti. 

- Ne aptal kızmış•m ı Niçin 
k~ndimi ~le verdim~ Niçin sım -
mı ona açtım~ Boyle müthit bir 
itirafı yapmağa beni kim mecbur 
etti) 
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• 
Zafer 30 Ağustostadır. Milli Piyango da lzmir Fua

rında çekilmek üzere bir Zafer Piyangoau tertib etmit
tir. Türkiyenin her tarafında aatılığa çıkarılmıt olan bu 
fevkalade piyangoda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) liraya 
satılmaktadır. Zafer Piyangosona aiz de bir bilet alarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasdalardan biri olan hava kuvvetleri
mize sarfedilecektir. 

!JO Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevhalade piyangonun planı 

lkramiye 
lk ramiye 

lkramiye tutan miktan 
adedi Lira Lira 

ı 60.000 60.000 
ı 20.000 20.000 
ı 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

lO 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 
63.345 Yekun 360.000 

İstanbul Belediyesi İlanları ı 
Hasekl, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zfihrev1 hastalıklar hastahanelerile Zt>Y

nep Kô.mll Vo~umevlnin yıllık ihtıyacı lçln lüzu.mu olan 13,200 kilo s.ıde \'e 
1970 kilo tercyıığı kapalı zart usulile eksiltıneye konulm~tur. Sade ya~ı
nın beher kilosunun ta!ımln bedell ııo Te terayağının 120 kuruş ve ilk te
minat mlktan 1266 lira 30 kuruştur. Şart.nameler Zabıt ve Muamelô.t Mu
dürlu~ ıı:aleminde görülecektir. ihale 12/8/ 940 Pazartesi günü saat 15 de 
Daiml Encfimende yapılacaktır. Tallblerln Uk teminat makbuz veya mek
tubları ve 940 yılına ald Ticaret Odası vestka.larlle 2490 numaralı kanuntın 
tarıfatı çevresinde hazırlıyar.aklnrı tekllf mektublarını ihale günü saat 
14 de kadar Daimi Encümene vermeleri. (6440> 

":r Z A L Trenlerinin V ap ur lan Köprüden: , 25 • 7,3ö - 9 • 1 1 • 

i.:Jvn ruOJ H 

Dış ticaret devlet inhisarına ahnmah mı? 
(Baştarafı ı Inci sayfadal miştir. Bunlar ancak taraflar arasın-

, Devletin siyasetine esas olan parti da itlbara, tecrübeye, şerefe 1tlmad. 
nizamnamesinde kabul ed.Uen pren. la alınıp verilen şeylerdir. Standar • 
slpler de bu millahazayı teyid eden dlze edilmemiş emtianın devlet elile 
ve aksi milltihaznlan müno.kaşaya satılması do~u olamaz. Bu dış piya
blle mü.sald olmıyan mahlyettedir. salardan el çelanak olur. Bugünkü 

Bugün dünyanın içinde bulıındıı - şutlar içinde 1nhisar do~ru de~il -
tu tar~ahk her mllletin kendi lk - dir, müsbet netk:eler veremez. İhra. 
ttsad1 bünyesine, yanl istihsal ve is. cat birliklerinin eUm vaziyeti buna 
tlhllk kabiliyetlerlne göre seri ve taze bir mlsaldlr. Bunlarla ~ yürü -
muvn.kkat tedbirler almasım ve b:ın- mezken, devlet elile yapmak dtş tica. 
lar sa.yeslnde korunmasını lstilznm reti büsbütün felce uğratmak demek 
etmektedir. Her memleketin bu ka _ olacaktır.• 
blltyetleri lba.Şka başka tezahlirler * Şchrimizln marul manlfatura 
gösterdi~nden ve hiçbiri d iğerine tuirlerfnden Halil Ali Bezmen ele 
benzemez olduğundan şu veya. bu şöyle demektedir: 
devletin lkendi bünyesine uygun buL «- İthalA.t ve ihracatı inhisar al. 
d~u bazı ekonomik rejimierin baş. tına almak dofru olmaz kanaatinde
ka memleketıere şumullendirllmesfne yimı Vaziyetı tek: taranı ldareye gl. 
sebeb te.$kil edemez. dllirse Işler iyi yürümez. Rusya b:Ie 

Harbin gayeleri her muharib için bu sistemde tadllat yapmak lüzu.mu. 
birbitine tnban tabana zıd olacak ka- nu hlssetmL7tlr. Bir faydnsı .şu olabı
dar ayrıdır. Bu itlbarla. bu harbe ide. lir. Fiatlar b iraz ucuzlnr, rekabetsiz 
al m ücadelesi denilebilir. Bu büyük olduiu için her çe.şld malı butundur. 
mücadelenin sonunda tahakkult ede- mak Iüzumu h issedilmez. İn.slyatlf 
cek olan Ideal _ ki, sadece ekonomik. ölür, emtia bir elde toplanıp da ser. 
tir - henüz ipham bulutlarlle kanlı - best rekabete meydan kalmayınca i~ 
dır. Bunu görmedikçe harb sonrası çıiırından çıkar. Bu sistemin zararı 
ckonomlslnln şimdiye kadar malilm da, faydası d avardır. Fakat mahzur
olan prensiplerden birine ml, yoksa ları faydastz gnlibdir.e .................................................... 
o günkü vaziyetın tcab ettlrece~ı ye. Dün yedi uyu•turucu madde 
nl prensipiere mf istinad edeceğini -:: 
.şimdiden testJrmek m fimkün deği! _ kaçakçısı yakalandı 
. dir. Emniyet Müdürlü~ü memurları dün 

Blnaenaleyh Türkiyenin elronomlk şehrin muhtellf şemtlerinde uyuştu_ 
sistemi hakkında bugünden nluortıt rucu madde kaçakçılığı yapan yedi 
f tvn vennek hem yerslz, hem de ljlllh.•n yakalamıştır. Bunlardan CeiA. • 
1\ayda.stroır.ıt !ettin, Kasımpaşada., Hüsamettin oa. 
* Tanınmt!f Ithalat ...e Ihracat ta. latada; IDkmet, Cnfer, Muammer, 

«'lrlerfmhden bir fabrfkator d'l fl • Yorgl ve Mebrure adındaki kadın da 
kirlerini <ıö,-ıe hülii<~a edi,-or: Kumkapıda yakalanmışlardtr. 

•- Ben tileri ~ noktadan dol!ru gö Emniyet Müdürlü~üne getirilen ka-
rfiororum. E~er ihraeat ve ithalat bir- çakçıların üstünde yüz gramdan faz. 
likleri bu şekilde bırakthrsa faydadan la eroin bulunarak müsadere ohın • 
cok zarar görece~lmlz muhakkak ~ muştur. 
tır. Bugünkü ticarette hükümet kon. r'::::;~:;::::;::::;:::;:;:::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;;;;;;:

•roıünün cok H\.:r.ıın olrlu/tu kanaatın. 1 T 1 V A T R Q l A R "'\ 
rlpvtm . Fakat bu. Hl•alat ve ihracatın ' ..J 
lipv'etcP fnhlsar altına alınması de. 
rnek delrHdlr T icnret, bilhass::ı ihrJ.. 
rrı.t ser:b"'St ic:i lil•m.,dır. Cüntcü firma. 
'~'rtn tı7Un senelerln verdlğl b tr lti -

1 bqr. Sf!l'Pf ve teriibeleri vardır ki, ha. 
rif'! piyasalarda en mühim rolü oy • 
nıır. 

Memleketlmlzde ticareti devlet In
hlc;ıırıno. ~lmak cok gü~ bir iş~ ir. İh. 
racatımızın ~u standardize edilme 

R ac;fd Rı7a tfyatrmın 

Bu akşam Suadiyede, Şenyol aile 
bahçt>sinde 

Yataklı vııgonlar kontrolörü 
vodvil 3 perde 

E. SADt TEK Tiyatrosu : 
Bu gece Büyükada Lo;kelc gazinosıınd:ı 

K AYNANA 
vodvil 3 perde 

ı Devlet demiryollar• ve limanlari -
Jşletmesi umum idaresi ilanlari 
~~----Muhanunen bedeli (4000) lira olan 10,000 Kg. sar hamızı kibrit tnahhü. 

dunü lfa edemiyen müt~ahhidı nem ve hesabına (19.8.1940) Pazartesi günü 
saat U0,30l on buçukt:ı Hnydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon ta. 
rnfından açık eksiitme usu11Ie satın alınacaktır. 

Bu işe girmek irtiyenlerln (~00) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birliktie ekslltme günü saatine kadar komlsyona 
mftracaatları lAzımdır. 

Bu işe aid şartnameler Stomlsyondan parasız olarak da~ıtılmakt.adır. 

(7099) ,.,., 
D. D. Y. 4. üncü İ!fletme l\füdürlütii.nden: 
İha.ıesl te~ir edilen: Kumaş, astar ve tellis idarece vertlmek üzere tah. 

mlnen 1373 takım elbise ve 1371 aded palto ile 758 nded resmi kasketin dik
tlrilmesi kapalı zarf usullle yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiitme 15t 8/ 940 Perşembe giınü saat 15 de Kayseride 4 İşletme Müdür. 
lü~ü binasında yapılacaktır. 

Bir takım elbisenin muhammen bedeli 5 ve bir aded paltonun 6 bir pan
tatonun 2 lira ve bir aded resmi kasketin 150 ku~tur. 

Bu :t.şe girmek ıstiyenlerin «1218t lirailk teminat vermeleri ve şartname. 
nln 4 üncü maddesinin O fıkrasında yazılı veslkalarlle birllkte teklif rnek. 
tublarını eksiitme giinü saat 14 de komisyon reisliğlne vermeleri l~zınıdır. 

Postada olıı('ak gt-clkmeler kabul edilmez. Bu !.,e ald şartname ve muka. 
veıe projeleıf Ankara ve Haydarpaşa garlarından ve Kayseride 4 İşletme 
Müdürlüğünden parasız olarak dağttılmaktadır. c6640• 

~ 

Muhammen b~ell (4720) dört bin yedi yüz yirmi lira olan muhtelif 
11.50 • 12,30 • 13,15 • 15,45 • 19, 10 dadır. ooyda yaptırıla.cnk 1070 ::ıded maa cam foto~rar çerçevesinin 21 / R/ 940 

'1111••••••••••••••••••••••••••11111'" Çarşamba giinü sıın.t 15,30 da Ankarada idare binasında açık eksiltmesl 

ı 
yapılacaktır. 

stanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve Bu işe girmek f.<;tiyenlerin (354) üç yüz elli dört liralık muvakkat temi-

Eksiitme Komisyonundan: 
nat lle kanunun tayin ettl~i vesikaları hft.mllen ayni gün ek.siltme saatine 
kadar komisyonda fsbatı vücud etmeleri lazımdır. 

Haydarpaşa Nümune hastanesinin sekiz kalem rontgcn film ve malze 
mesl kapalı znrfla eksilt.meye .konulm~ur. 

ŞartnamelP-r parasız olarak Ankarada Malzeme dalresinden, Hnydnrpa. 
- şada Tesellüm ve Sevk Şeflil;inden dağıtılacaktır. (6928) 

Eksiitme 26/ 8/ 940 Pıızartcsl giınü saat 15 de Caialo~lunda Sıhhat ve J j 
i çtimal Muavenet müdürlüıtü binasında kurulu 'komlsyonda yapılacaktır. ~· DEM R ve TAHTA F ABR KALARI' 
Muhammen fiat 6470 Ura, muvakkat teminat taS lira 25 Kr. TURK ANONIM ŞİRKETİNDEN : 1 

ıstekliler ~tnameslnl hergün ko.m!syonda görebilirler. İBteklUer 1940 V 1 f" · 1 d"kk f" 
yılı Ticaret odası veslkasile 24.90 sayılı kanunda yazılı vesikala.r ve bu tşe UmUf a UCCaf aflnln nazafl f a ln8 
yeter muvakkat teminat makbuz veya banka. mek tubu lle birlikte te kan 

1 

Adapazanında bulunan fabrikamızın fırınıa.nmış talaş imaline başla_ 
havı zarfları ihale saatınden bir saat evvel makbuz mukabill komlsyona mı.ş ve stoklarını hazırlıyarak satışa arzetmış oldu~u llll.n olunur. 

vermeleri. ç.7l20• ' , 

lstanbulda: Liseler Alım, Sabm Komisyonu Reisliğinden: 
CİNSİ Tahmin fiatı 

Kr. 

Kok kömürü 2475 tonu 

K riple M. Kö. 1725 tonu 

Odun kesUmi.ş 360 çekiFı 

Mangal tomuru 5,5 kilosu 

Miktarı 

724 ton 

220 ton 

391 çeki 

35450 kilo 

İlk teminatı EksUtmenln 
yapılacağı 

Lira gün ve saat 

1345 

285 

106 

147 

15/8/ 940 Perşembe 
G. saat 11.30 da 

• • 10.45 de 

lt • ll de 

» lt 11.15 de 

Elesiltmen in 
şekli 

Kap ah 

Açık 

lt 

• 
Kotnisyonumuza bn!;lı gündüzlü lise ve orta okulların 1940 mali yılı Ihtiyaçları olan yukarıda. yazılı mahru

kntları eksiltıneye konmuştur. Bu hususa ald gerekli durum yukarıya çıkarılmıştır. 
EksUtm"e İs. Beyoğlu İstlltlM caddesi No. 349 da Llseler Satınalma Komisyonunca yapıl:.ıcaktır. 
İsteklıler kok kömürü için 2490 sayılı nrttınna, ek.sutme kanununun tarifatı dalresinde ha.zırlıyacakları ka. 

p:ılı zarflarını yukarıda bizasında cöstcrtlen saatten bir saat evveline kadar sözü geçen :komisyon re.isll~ne 
vermeleri muktezi olup postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Beyojtlunda Tepeba;ı Çotmıı Meacid 
Çevme aokatında Mehmcd Pa$& ev· 
lerinden üç cv vo araa satılıktır . 
Taliblorio Suadiyedc Merhum Nc, •et 

Köşkiinc mürocaatlan, 

Son Po ta :\Iatbaa!;ı : 

emşireleı 

Okulu direktOrlDğOnden 
Okulumuz yen1 dere yılı için talebe kaydına başlaiUDJ4tır. Okul geceU 

ve parasızdır. Genç kızlarımızı hemşire ve ziyaretçi heın.ştı:e }'etiştir~ 
mektedir. Tahsil mftddeti üç yıldır. Dersler teorik ve pra.tlktır TahsU 
müddeti zarfında talooe modern ve konforlu bir yuw.da yapr: Ba.klll1 
ve tedrisat mükemmeldlr. Kabul şartları: 

ı - Türk tebaası olmak. 
2 - Sıhhatı yerinde olmak, tahslle ve hizmete mlnl butalıt: ve 

kusuru olmamak 
3 - ~aşı 18 den aşağı, ve 25 ten yuko.rı olmamak. 
4 - Ifret t>hli ve tyi ahH\k sahibi olmak. 
5 - En az orta tah&J.inl bitlrmi.§ olmak veya bu derece tahsil etti~ 

ğini vesikalarla isbat etmek. 
6 - EvJi bulunm-ama.k. 
7 - Altı aylık tecrü-be devresinden sonra okulu ıveya bef R neUk 

mecburt h1zmetl lfadan evveı mesle~i terkeyledJtl veya mecburi h izmet. 
esnasında evlendifi takdirde okUl tahsil masrafını ödeyecellne dair 
noterden musaddalt bir taahhütname vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla tzahat almak için İstanbulda Ataaray
da Haseki caddeslndeki okul dlrektörlüğüne müracaat edümeli4ir. tza_. 
hat almak için yazı lle de müracaat edilebllir. 
ı 5 EYLUL ı 940 DAN SONRA M0RACAA T KABUL O""""' .... u r ....... 

ti e e • • Botazm muhtel.ll mıntakaların.a göre zde 25 4eıı 5t ,.. kadar 
ten:ıilitı bavi ı n 1 aylık kıırt abonemantarınuzm yeıdled Alus
tosun ll l.ncl Pııiıaden Itibaren mer 'iyete kcmı&la.-ldr. MldılereDl 
yolcularmuzdan almak istlycnlerin şimdiden idanıl mcdal7emlz 
kontrol kalemine n köprü gfşelerfne müracaatları UAıı ol111111r. 

1 

T. IŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

iLAN 
Bursada muklm İsmail Uzunonat 

tarafından Türk Ticaret Bankası A. 

ş. bankasına terbin edilen köseleler 
hesa-bından borçlu olduğu meblft~ı 

tediye etmedi~inden dolayı Bursa Ti

caret mahkemesinden lstlhsal olu _ 
nan satış iznl üzerine yapılan alent 
satışta talib zuhür etmedi~inden kö
selelerin ikinci arttırması 12t81940 

Pazartesi gününe tehlr edllen ve Bur
sada Koza hanında 135 nu.marah de. 
poda bulunan kö.~leler Bursa ve İs. 

tanbul deri fabrikalan mamulatın _ 
dan altı balyası ince ve sekiz balyası 

orta ve kır.k beş balyası kalın ve on 
sexiz balyası ekstra kalın olmak ve 
ayrıca lkl parça olarak cem'an yet • 
miş yedi balyadan ibaret olan işbu 

köselelerin tayin ve tesbit olunan 

12/ 8/ 940 tarihine müsadlt Pa1.artcsi 

1940 lKRAMIYELER.I 

ı aded 2000 llra1.ı.k - 2000.- Uıa 
8 • 1000 • - 3000.- • 
e • 500 • - 3000..- • 

12 • 250 • - 3000..- • 
40 • 100 • - .ooo.- • 
75 • 60 • - 3760.- • 

210 • 25 • - 6250.- ' 
KqldelM: ı fuba&, ı ~ 

ı Atuatos, ı hinc1teoriJı &u1b • 
lerinde rapılır. 

Açık eksiitmeler ıçin 1940 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzlarile birlikte bizala.nndo. gös -
terılen gun ve saatte komisyonda bulunmaıarr. 

Teminat yntırmak ve şartnnmeyl görmek istiyenlerln Galatasaray Usesinde Komisyon Bekreterll!tine mU • 

Neşrlyat Müdürü : Selim Ragıp Emeç günü saat on dörtten on yediye kn
SAHİBLERİı s. Ragıp EMEÇ dar mevzu bulunduklan depoda ale. 

Piyasaya çıkmışbr. 
Her eczanede bulunur. , _____ _, 

(6607) A. Ekrem VŞAKLIGİL ni olarak satılaca~ı UAn olunur. 


