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[Müddeiumuminin beyanati] 
Meşhud suçlar 

0/o 60 azaldl 
Vatandaşlar arasında arazi ihtilaflarin

dan mütevellid nitaklar kalınıyacak 
Bir muharririmiz dün Müddeiu-ı cezalık i~ gelmit olduğu halde, bu 

mumi Hikmet Onatı makamında sene ayni müddet z,ufında gelen it 
ziyaret ederek, muhtelif adli itler miktarı 208 dir. 
etrafında, kendiei ile bir görti~me Yeni tapu ve kadastro kanunu 
yapmıotır. Müddeiumumi, muharri- hakkındaki aualinize gelince, ekaeri 
rimizin auallerine cevaben, aoağıda- hukuk davaları emvali gayri men
ki beyanatta bulunmuttur: kulenin tasarrufuna nid husu!arda!l 

« _ Cürmümethud valc'aları •on ileri gelmektedir. Betahsi.<J tnşralar, 

Yeni mütteflklert n İnıflb lmparator.:uıtıe Amerlk.ayı ıösterir harita (~Ilis lmparatorlafu arazisi fnce çlq1Jerle tara~ır) 

da bu gibi davalar ekseri:reti teşkil 
zamanlarda çok a:ıalmıttır. Diye bi- eder. Yeni tapu ve kadastro ka nu· 
lirim ki, geçen seneye nazaran ha- nunda arazi ihtiHifa m:ıhal bırakmı• 
diseler yüzde altmıo nisbetinde nok- yacak oe.kilde tesbit ve tahdid ve 
aandır. Buna müeuir olan bilha"a muta!larrıfı tayin olunacağından, ar• 
kanundaki aürattir. Yani, cürmü- tık tatradaki hukuk davalarının ek
me~hud hadiselerinde davaların seriyetini tetkil etmekte olan arazi 
hemen o gün intaç edilmesi ve auç- ihtilaflan, bu kanunun tatbikile or
luların yaptıiı fiilin cezasını ayni tadan kalkacaktır. 

A_man -Japon ve 
lta~yan ittifaki 

,, ............................................. , 
1 Yeni ittifakın 

kıymeti ve 
hedefi nedir ? 

Üç taraflı 
paktın akisleri 

Pdetin neşredildi 
4. 'V'rupa ve 

4.syada yeni 
llizam ... 

Ribbentrop, pakt dünya ~ 
•rılhu 'd t . i nu yenı en esıse 1 
!Jarayacaktır, diyor i 

~ ! 
eiJ:~edenin Sovyetler Bir1i- i 

1 
bç i.kid arasındaki müna- j 

e ata tesir icra etmedı:ği 1 
ilan ediliyor J 

ll -'d erlin 27 (AA ) B .. ··ğ .. en • • . - ugun o -
~et •o.nra saat 1 3 te yeni baıve
hlrit· denesinde Almanya voe İtalya 
t~ı;i/Ye nazırlan ile Japonya buyük 
-~.ı, Al~anya, İtalya ve Japo:ıya 
"ed~~~ uç taraflı bir ittifak mua-

1 ırn:zalamı~lardır. 

13 
Paktm metni 

,_dy:llin, 2 7 (A.A.) - Alınan 
lta.rı F' •n, !talyan, Japon, Ameri
~or'v llı.nsız, Yugoslav, Danimarka, 
~~Y:ç, Holanda, Belçika ve Slo
't\~, 13 l'a?yoları ile bi ı lik te çalı ta· 

YAZAN---

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
cBon Posta. nın ukerl 

muharrirl 

Bitler Almanyaamın öte· 
denberi bir gayesi var

dı: Berlinden Romaya ve o ra· 
dan To ky oya uzanan bir Mihver 
teşkil etmek ve Asya ile A vru-

Tokyo ihtiyath 
Amerika ve 
• 
Ingiltere de 

kanaat 
" Pakt Amerika ve 

lngiltereyi istihdaf ediyor, 
hedefi propagandadır, 

panın karalarını bu üç ve em- R elt • 
peryalisLdevlet araaında taksim U~V ga.utecıler 
eyleme\. ! .,ndll"7iiiliJ'Iifflr'htflfımfihlam4 

Üzerinde birçok fikirler itle- • ratta bulunmaktan içtinab 
-tilmit ve edebiyatlar yaratılmıt etti /ngiüz ıelirile gÖrÜflÜ 
olan bu birkaç senelik oldukça 

1 
-

eski Alman idealinin vasıtası 
bugün artık tekemmül etmi,, ya
ni Alman - halyan - Japon itti
fakının aktolunmasile Berlin -
Roma - To ky o Mihveri tamam 
olmuotur. 

Dün Berlinde, yeni başvekl -
let dairesinde aktolunan bahia 
mevzuu yeni ittifakın bu defa 
Romada, Hitler namına Ribben· 
tropla Kont Ciano ve Duçe ara
sında görüşüldüijüne ve orada 
yeniden takarrür ettiıildiğine 
tüphe yoktur. Bahis mevzuu o -

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Vaşington, 27 {A.A.) - Ber
Iinde üç taraflı paktın imzası habe
ri Arnerikaya ıabah kahvaltı11 za
manında gelmit ve buna binaen he
nüz reami tefairat elde etmek imka
nı hlaıl olmamıştır. 

erlınde baovekalet binasının 
<Devamı 3 üncü sayfada) '•·••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••..ıl 

Bununla beraber, pRkt Vaoing
tonda mütahidleri hakiki bir hay
rete düşürmemiotir. Bu müşahidler 
paktın Amerikanın müstakbel dı~ 
aiyaseti Üzerine ne gibi tesirleri ola
cağını merak etmektedirler. Ciano 
akid memleketlerden hiç birinin 
hiçbir kimseye meydan okumak ve· 
ya biçbir kimseyi tehdid etmek ar-

(Devamı 7 nci sayfada) 

sabahkl Anadoludan gelen Yetmişlik bir kadın 
Baberler tüccar bir Şiieden istanbula 

rt1oskova ve Peşte 0!~~~~i!~~ ~.~!~nd~ Şiled•~~~~ .. ~~~~~ .. A. 

elç•ller•ı m1•z tanbula. mal alma.k üzere gelen Meh- lfteddin ve Hanife Lsml~de dört ki~l, 

1 t 
med adında blr tüccar, evvelki akşam iddiaya nazaran akrabalarından Ha-

S an b u 1 a e· d "1 etlenmek fizere Beyotluna çıkın!.§, bir mide adında ihtiyar bir kadının sah-g ; 1 er gazinoya oturarak 1çme~e başlamUJ- te takrlr vennek yolUe büttin mal 
'-. llu. aabaıı tır. Bir müddet sonra çakır keyif bir ıarına ve tarlasına tesnhüb etınlşler-
ı......?iiYUk ki Ankara trenlle Mosko- halde gazinadan kalkan ve caddeye dir. 
~ aer~lz All Haydar Alday ve çıkan Mehmed, bir otomobil gezıntt. Bil~hare, hMise :adliyeye intikal 

tn lehr Ruşen Eşref Anka - Bi yapmak arzusuna kapılmllJ ve bir ederek, dün 2 nci a~ırceza mahkeme-
-~kQ'ta. iınlze ge.lınJ.şlerdlr. (Devamı 7 ncı sayfada) (Deva.nu 7 nci aa.yfada) 

""QQet ~Uyüit elçlmiz, kısa 
~~ a lehrunlzde ltalacak önümüı- TT k •• •• h • h • d 
"'eı !:! 1k~.stnde vazı.re.s1 bQfına ha- [ V ZUn O n r U ap lS an e S ın e J 

.,ette cett.ır. r 
~'o~ ae~~irnız. Ruşen E.Jref de İa.. kanlı bir va k' a 
., ~'< gQn Jtalaal<tır. 

os~ovad_~. muhim Bir katil, bir kadin 
ııa.,k ır m ulakat d. b. 

~1'1 ~~o~ (A.A..) - Harlclye KO- g a r 1 ya n 1 V e 1 r 
&erı11 S t, Perşembe günü Ame-

~~a:ı::<l~::ul ~;~·~ ma h k U m u ö 1 d ü rd Ü 

.................................................... 

Ma kineye 
verilirken 
Japonya Harici ye 
Nazırı Beriine 

gelecek 
Üç Hariciyc Nazırı 
dün telefonla 10 

dakika görüştüler 

günde çekmiye başlaması lceyfiyeti- Kanunun temin edecl"ği ikinci bir 
dir. Ağırcezalık cürümlerde de ay- fayda da şu olacaktır: Gene bu a
ni oekilde azalış \"ardır. Geı;t:n 11cne Tazi davalarından dolayı kntle ka• 
Eylul bire kadar adliyeye 262 ağır- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Dünyanm bugünkü vaziyeti 
karşısmda Türkiye ve istanbul 
Eski Maarif Vekili Hikmet Bayur dün 

mühim bir konferans vardi 
- Sabık Maarif Vekillerinden Manisa 

Tokyo 28 (A.A.) - Domei a - meb'usu Hikmet Bayur dün aaat 18 

ıaur tarafiftdan limlm1cHzıne röre, de üntversite konterana salonunda 
tal~~ .~ ~lmanya - Japonya .~rası?- kalabalık bir halk ve gençlik küUesi 
d~ uçuzlu paktı~ ~ktını . _muteakıb önünde, 11dünya vazlyeti ve buhrauı 
Mıhver devletleıının harıcıye nazır- dola.yısUe Türk vatandaşının içtimal 
ları telefo~la Jcıpon hariciye nazırı vazlfeleri• mevzulu nıühim bir kon _ 
~-a~uoka ıle 1 O dakika r.üren bir feraruı verml.ıjtir. 
goruşmede bulunmuıtlardır. 

Matsuoka, yakın bir istikbalde 
Beriini ziyaret etmek ümidinde ol -
duğunu Kont Ciano ve Ribbentropa 
söylemi~tir. 

Hatib demiştir ki: 
- Dünyanın acıklı vaılyetinl gö -

rüyoruz. Ateş bütun dünyayı aarml.4-
tır. Bu awş ne zaman duracak. bu
nu klınse kestirememekted.ir. Bu ha~ 

Ja N b · t karşıSında herkese bir vazife dü.ş -
p00 azırınin eyana 1 mektedlr. Bu vazlyet müvacehesinde 

Tokyo 28 (AA.) -- D. N. B. Türk milletinin ve hükfunetinln ye-
bildiriyor: gft.ne gayesi, yurdu barllJ için yaşat... 

Beriinde akdedilen anlaşma hak- mnk, dünyada yeniden barlljın ku -
kında iradettiği bir nutukda, hari - rulmasına çalı.şmak veyaluld savaşın 
ciye nazın Matsuoka ezcümle §Öyle daha tazla yayılmasının önüne geç
demiştir: mektir. Bunu losant duygularunızın 

Japonya tahrik edilmediği tak - icabı ve beşeriyetın kurtulu§u Için 
dirde herhangi bir milleti tehdid ni- istiyoruz.• 
yetindo değildir. ımanet Bayur sözlerine şöyle de-

Bazı memleketler, barı§ın eski vam etmiştir: Hikmet Bayur 
nizamın idamesi demek olduğunu eBugün dünya o kadar ka.r~ık ve oalıştığını eörüyoruz. Bu bize terahlllıt 
zannederek aldanmakta . idiler. şuursuzdur ki, ve dünya öyle bir kör vennelidir.t 

Uzak doğudaki islahata gelince, dövüşü içindedir ki, 1dmse yarından Hikmet Bayur, kuvvetin yalnıı u-
Japonya bu meseleyi sulhan hal ar- emin olamaz. Her millet sebebll ae - kerl de~U. manevi ve ekonomik oldu
~"undadır. Bununla beraber ani bebsiz tecavüze utnyabillr. Nümu - tuna J.şareue; vatandaşıatı manevi 
kararları istilzam eden hadiseler zu- nelerini gördük ve görmekteyiz. Her- kuvvetlerini sa~lam tutmala ve çıa -
hur edebilir. Hükumet ve millet her kesin vazifesi hazır olmaktır. Hük1l- lı.şma~a uyanık bulunmn~a davet e
türlü ihtimali karşılamağa lmado • metlmizin kuvvetiınizi ve cücümüzü derek, İstanbul halkının vaılteslntn 
dir. artınnak için elinden geldili kadar (Devamı 4 üncü eayfada) 

················································-······························----·-------··------------
·aarbaros ihtif'ali 

Merasimden iki inbba: Vali nutlumu eöylerken ve havaya alet edilirken 

"~<ıra ~~e kaybettiler 
Ge teıer· (A.A.) - Dün Alman Edirne, 27 (Husust) - Uzun
Gtt tı:uu, ~~~niden İngUtere üzerln. köprü hapishanesindo kanlı bir 

Büyük Türk amirall Barbarasun rJmlzde bulunan meb'uslar, Parti ve Llltti Kırdann bir nutku ta.klb etmı~ 
nan Huriye derhal ölmüştür. Preveze muzıı.fteriyetinln 402 nci yıl- vilAyet erk~nı ve birçok güzlde ıe - tir. 

Katil, Huriyeyi kurtarmak ittiyen dönümü dün Beşikta.ştakl tUrbesının vatın bulundukları ihti!ai meraslml- Doktor Lütfi Kırdar bu nutkundaı 

.\ıı... Ulde n kınlar ya.pmUJ}ar. vak' a olmut. k;ıtild6i 
ı~'4ltılar 

130 
mahkum Sapailcalı 

bı l>Uot ka tayYa.re ve 800 den dınlar kısmı. ~~l!m!Ks;;Yt 
~~n Ybetm!flerdlr. pa ile ba§ı 

kaybı 30 ıtayyaredir. dıktan sonra --.u ........... ., 
turtanı • rine 

mahkumlardan Çököylü Hüsııüyü önünde yapılmış, büyük ölünUn ma- ne askeri kıt'alarla Denl2 ve Kara ~Ulf Şefimiz ve Re1s!cümhurumul 
de başına vurduğu sopa ile öldür- nevi varlı~ı büyük meras1mle tazl:a ' ınönünden aldltı direktır üzerıne be-
müştür. edUmLştir. Hnrb Okulları talebeleri \'C blıilerce ledlyenın derhal !aaliyet ve mesaisi-

Yapılan tahkikata göre, cinayet, istanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. halk ıştırak etmıştır. ni !azlalaştırarak k,ı.sa bir zamanda 
Huriyenin hapishanede kurnar oy- Lütfi Kırdar İstanbul Kumandanı İhtifale saat 10 da Deniz bandosu- imar ve ihyasına çalıştı~ı Bıı.rbaroa 
nandaiını haber vermesindeD doi·J OenE!ral İsh~k Avnt, General Musta- nun çaldılı İstiklAJ. mar§ile başlan • türbesinin bugün için -aziz ölünUn t 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-

japonyanın ka~arı 
- Yazan: Muhittin Birgen 

D ün gelen haberlerden ar.la-
pldığına göre Japonya, ni

hayet knrannı vermi§, henüz tartla
Tt malum olmıyan bir muahede ile, 
mukadderatını Almanya ve İtalya
nın mukadderatına bağlamıttır. 
Japonyayı böyle bir karar verrneğe 
aevkeden derin sebebler ve bunla
rın istinnd ettiği hesablar bizce ma
lum olmadığı için bahein bu tarafı 
için söz söylemeği lüzumsuz görü
rüz. Fakat, timdiye kadar geçen ha
diselere bakanık timdilik ~u noktayı 
teabit etmek kabildir ki, Japonyanın 
bu kararı, Avrupada ba§lıyan bu 
harbin, bugünkü dünya şat tlarının 
inkişafına gÖre, yavaş yava~. bu ne
ticeye cl'oğru gitmesi zaruri görünü
yordu. Japonyanın Uı:akşarktaki id
diaları ve bu yüzden Amerika ile 
olan münasebetlerinin gittikçe fena
la§lllaaı, ona ancak Almanya ve İ
talya tarafında yer alabileceği fikri
ni telkin edecekti. Zannederaek, Ja
ponya da kamrını bu ana fikrln te
eiri altında vermiştir. 

Bu karar, enternasyonal vaziyet
te, timdilik büyük bir değişiklik ya
pacak bir karar değildir. Amerika
nın lnııiltere tarafını zaten aımsıkı 
tutmakta olduğu malumdur. Japon
yenın da kartı tarafı ötedenberi sım-' 
aılu tuttuğu malum id;. Su halde, 
kuvvetler müvazenesinde halen, si
yasi veziyet bakımından, büyük bir 
licğitiklik yok demektir. Dt-ği~klik, 
elsa olsa, Japonya da harbe iştirak 
ettiği ve onu da Amerikanın takib 
ettiği farzedildiği zaman tahaddiis 
edebilir. Muknyese artık siyaset sa
hasından çıkarak kuvvet sahasına 
Intikal eder ki bu hususta da girndi
den herhangi bir tahmin yapmak, 
alelade kahve dedikodusundan da
ha ileri gidemez. 

* Harb büyüyecek mi? Yani Ja-
ponya ve Amerika da bu harbe ka
Tıqacaklar mı? Bu su ale kehanet u
aulile cevab vermeği bir tarafa bı
rakalım; fakat, Junu söy)iyelim ki, 
eğer böyle bir tey vaki olursa «Ci
han Harbin ismi, asıl böyle bir harb 
için verilmek icab edecektir. ı 9 ı 4 
deki Cihan Harbi bir Cihan Harbi 
değildi: dört Avrupa devletine kar
tı birçok memleketler, ancak naz.ari 
olarak harb ilan etmişlerdi. Hem 
bilfiil harbedenierin miktarı, hem 
de bizzat harb sahası mahdud jdi. 
Halbuki Japonyanın ve Amerikanın 
da ayrı ayrı taraflarda vaziyet al
malarile inki~fını tamamlıyacak o
lan bir harb, tam manasile bir Ci
han Harbi olacak ve nrzın her aa
ha~ında insaniann birbirlerine Kir
dikleri görülecektir. 

Bu harb ba1ladıiı gilndenberi. 
dünyanın yann ne olacağının kesti
rilemiyeceğini bu aütunlarda müte
madiyen söyledik. Japonyanın ver
dijH karar dahi dünyanın nereye 
doğru gittiğini henüz anlamaya k.i
fayet edemez. Kimin galib, kimin 
mağlub olacağını kestirrnek için bi
linm,.si lazım gelen teyleri bu küçük 
kafalarımızın almasına imkan yok
tur. Yalnız tunu bilmemiz lazımdır 
Id arz. arz olalı böyle bir badire 
görmüş ve hattA, insanlar, böyle bir 
harbi. henüz. roman mevzuu ola
rak dalıi. tasavvur etmiş değillerdir. 

Ibretle ve dikkatle hadiseleri ta
kib ve tetkik edelim. 

dluhı'ffı"n c!Eli!fJeH 

Yol vesair inıaata idare amir
lerinin isimleri konulmıyacak 

Dahiliye Vekaleti vilayete ve be
Jediyeye gönderdiği bir tamimle ba
dema, idare amirlerinin yaptıklan 

~serlere, yollara vesaireye kendi i
aimlerini koymamalannı bildirrnittir. 

Amerikadan otomobil malze
mesi geliyor 

Amerikadan llipariı edilmi1 olan 
otomobil llatiği ve yedek parçala
rırun Buraya ıeldiği anlatılmakta
clır. Bu maddelerin memleketimize 
ltara yolile ithali için aipari1 veren 
fırmalar tetebbUse ııiriJillişlerdir. ................................................. __. 
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SON POSTA 

Resimli Makale: Sıkışan insan Sözün kı s ası 
-····-B eyinsiz yaşatılan 

M ahiiıklar 

~----E. Ekrem Talu .-

G azetelerde gördtim: oıırbıll 
bazı al!mleri, cıı.nlı mahlflld:lo' 

rm beyinsiz yll§ayıp yaşayamıyaeat· 
larını anlo.mak sevdasına düşm~ • 
ler ve bir takım tecrübelerde bulun• 
muşlar. Bu tecrübelerin verdiği ne~ 
ticc müsbetm!ş. Bu suretle beylnle 
klSIIlen veyahud ki tamamen çıknrl • 
lan hayvanlar pcklUil yaşnmı§lar. ,., 
i§in, alimlere, garlb gelen clheti: a 
mahlükların beyinsiz kaldıktan son· 
ra, d!~ er ~ssalarınm kuvvetlenın l 
olması imiş. 

Bilmem hangi Fransız mütefekki • 
rı, gök kubbenin altmda hiç yenı ıı·r 
şey olmadı~nı söyler. İlınin muvııf ' 
fakiyet ve yenilik sayd~ı şeylertil 
hepsini tabtat vaktlle meydana k01' 
muş, Jsbat etmı:ıtır. 

HO yıl evvel İnıiliz donanması Fransayı abluka. altma almıştı. Frarwı- Nonnal iusan zekAsı her zaman için faaliyet halindedir. Fakat ınsan ~te bu da onun blr misaU. Diln>" 
da açlık buhranı başlıyordu. Bır gün Birinci Na.polyon'a: medeniyete h izmet eden bul~larımn çoiunu yoksulluktan, setaletten ve- kuruldu kurulalı şu kürenin üzeritl' 

- Margrat isminde bir Alman pancardan şeker yapmanın U3ulünü bul- ya har!Jden doğan ıztırarlara borçludur. de nlce beyinstz' mablfıklar heın d' 
mu~. Alm:ınynyı Bindistanm şeker ltamı.şından t.urtarmıştır. Bir b~ka. Tarihi hatırlayınız, vahşi hayvana karşı m~arayı, so~ta karşı vahş1 yalnız iki ayaklılarından m'ilyonlat ' 
Alman da Aiyadan patates ismınde blr yiyecek getirmi~. Almanyıı.da tamim hayvamn derisini bulımı devrinden, toz halinde peynlr, ekmek, sebze ve et cası. gelmiş, geçmLş, .sizden ve 'beıl' 
etmıştir, dediler. Na.polyon dcrhal emir verdi ve Avrupada pancardan şe- imali devrine kadar bütün bulu.şların birçoğunda mecburJyetln vurduğu den daha iyi, daha mllref!eh, cıatı' 
ler yapma\: usulünti ve p:ıtateJi yayan bu emir oldu. geniş damganın uini mutlaka bulursunuz. mes'ud ve mukbil olarak yaşamışı,ı!· 

............ ·-········ .. ··-······· .. ····-.. ····---·-·····-.. ·--·······························································•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bu hakikate ancak ~Imdi eren s:Y •1 t ®lll B ~ CD ~ yın al!mlerln ortaya müsbet oııırııJ : }• f. fTJ ~. ~ } • ~ rr:::;' koydukları bir şey varsa, o da be~; 
· ! ' · NJ j \ll ~ · ~ l.i/ LL:J aizlerde d~er bazı hassaların da" 

1 kuvvetli, daha mütekAmil oluııudul' ra r 6 " ~ ı Bu da, gerçi malftm Idiyse de, ı.ıın1 bil 

ı 
U b kat'iyetıe sabit olmuş değildi. şınıdl 

'7 j _.. /) ~·-'1 7 ' u . - ~ 7J: ,... ~· 0 . ®endik, Iyi oldu. Bundan sonr~'~ 
Bir müşterek gazel ~ >6. "l:A.N : .r.::~ u.u.a. o0lA:/a P~u.yA:x.- herhangi birimizi yakından uguere~ 

Geçecizade fzzet pa~a. daha e _ kimselerde zetl notsanı gördük :ıı1 
fendiliğinde romntizmadan muzta _ Zl. U a 

1
. . r ha ll r a hayfiarunamıza mahal yok .. bilece ; 

rib olarak Bursaya gitmivti. Sonra - c 1 tız ki o, aınJyane tabiri ile .tafııdll~ 
gayri müsell!h adamca~zın yürt'~· 

dan vak'anüvis ve adliye nazırı Cev- pek, siniri kuvvetli, midesi sa~Jıı~ 
det pa~ olan arkada§ı Cevdet e -fendiyı' de beraber götürrnü•tü. Dev gözü yılmaz, hlcabı kıt, cür'eti zıyıı_,; 

y dedir. Eh, muvaffaktyet amnıeri v 
rin bu iki zeki ve malumatlı genci _ 18 _ ı da'va vekili- bir zatın delfüetıne ve ,lım. O zamana kadar geçinmek ve bundan başka ne olabllir? Kafall o-
bir gün Bursanın aulalr ve ağaçlık Ben .şehri mükerreren gez.mi.Şdim. gazetelere verilen ilanlara rajtmen yol par~mı te'min etmek mümkün lup da yufka yürekli, zayıf Asablı. 
ı;:;d!~e~eu:dd:fen~;:nde dola§lyor - Otele yerleşdikden, yıkanıp yemek matlfıb ha.ru olamadı. Bıın.da Ber - olacakdır. Memlekete dönmek çiU'e - bozuk mldell, çekingen, utangıı" 

_ Akar su gam dağıtır, bunda yedikden sonra. Vedadı bilmediği bu llnde olduğu gibi ~e ~ir ii.'ile pe~i - lerini _arar, daha sonrasını Uerlde dü- say~ılı o~~nın ne faydası var? eıl 
hikmet nedir? şehirde blr cevcl~n yapmak üzere on-u, ne de her turlü asrl ~kılata tfinllruz ... - Ya Berllnde kalan para- cikbal cur'etkiU' olanındır!• mes 

Diye sordu. serbest bırakd:.m. ben de para işlerlle m:ı 11 k büyük mtkyasda umuml pen - lar? .. diye sordu. tA. Romalılardanberi tekerlene teker• 
Cevdet efendi: meşgul olmak mere bankaya gitdim. sıo.ı-lar yokdu. Baba o~ul epeyce si - - Onları büsbütün kayb et.sek b!le lene bize kadnr gelmiŞ ve daima ö' 

G d 
·ı . 'h Banka müdiri icab eden .~u'belerden nirlendik, hele çocuk gezip gördüğü. harbin memlekete kaybetdirdlti ~ey'- doğruluğu sabit olm\14 düsturlardııtl' 

- am enı en tey, ınannın zı - " .. . • _ . . 
· d b' T 'kt 'b tti F'k.i 1 tahkik etdikden sonra bana dedi ki• muz yerlerın havasız, guneş.sı:ıı, bir lere nisbetıe bu şa.hsı z.J.yan o kadar dır. 

bnın e .~r 1 .''d' etn 1

1 
are ~· ı r er Bavale benfiz gelmem;• Ahvalde~ han odasına benziyen lbtldal halle - küçük kalır ki onu unutablliriz, yeti- Ne yapalım? Kudretin eli, yarat' 

unun uzenn e op anır, ınsana e -. oyo • •• _ • • 

Jem verir Suların akmtı lt dolayı üç beş gün daha. gecikebilir. rinı gore gore Berlinin güzel odasını oı.r ki memleket .kurtulsun! .. dedim. tıklanna, ninletlerin he~!nl 
. ll, .-rı lll d .. - ı, ··ıı 'nin bted ü iee fikirlerio toplanmasına mini 

0 
_ Tcmenni e~elidir id bu müddet lçln- ~ere..., go en .. yqını zn e. Baba oğul Lausanne-a geçdik ve vermiyo~. Arada. tek t k ~ ...... t.ı"'A7.! 

hır, onları hilalcia koparıp dağıtır de mark dU.,ınekde devam et.ı:ne.sln. medı. Ben çocuh boyle yerlerde ika- Muammerin ikamet etdiii Hotel Find yok değil. Lô.kin bunlar da ka 
Bundan ötürü gamı da giderir. l!lt~ Yanınızda para _varsa bugün 100 mar. mete mahküm edemezdlm, nihayet sor..a lnd.ik. Burası bir ~alace degUdl. lstl.snalan ka.bllinden. 
gene bundan dolayıdır ki, ~irl~r, ka mu~abil 64 !sviçre trangı verebi - paraca tedak1rlı.la karar vererek BA.- Nlsbetle küçük! .. Fakat ne temiz, ne Ve iyicene d\lfilnecek olursak, 
devamlı bir şekilde dü~ünemedikle- lirlz. (Ihtiyat ederek paltomun dikiş.. d~ker..de tavsiye edilen Vwa..Jara mazbut; hususile pek ~biU'A.ne bir ta. edecejtimiz bunlar değil, hatil 
rinden su başlımnda ıiir eöyliye _ leri arasından biner marklık kl~ıd- muraca'at etdlm. B~rdan en_ ~u- e~ası vardı ki bizi de.~hal cezb etdi. k~ mariz ve Aciz olanlar da 
mezler. ları Çlkararalt yanıma almı~dım.) vafık. olarak bana Villa ~Y gorun.. Butün mü.§teriler mültecilerden ve yüzde yüz muvaffaklyete ve m 

Cevabını verdi. Bunun üzerine Müdlr: -Bunlan nasıl geçirdini:ıı? dU. Oraya karar verdik. Iyi ll'ileden pek yüksek bir aı.nıf mensublanndan fa.ldyeUe beraber maddl ve 
Fuad efendi: demedi. Borsay<lı eenb vermek pek yqlı kızlarm idare etd1klert bu vn - mürekkebdL huzura namzed bulunan öteki pe 

_ Havdi öyleyae, dedi, tÜr aöy- müıltll olacakdı. Bana dedi kl: -;-Böy la-da mü,teriler de pek az ve pek İlk gece bizim muvasalatımızı ha _ yinsizlerdlr. 
}emek kabiliyetimizi :zorlıyalım, bu- le bir mes'elede bir taVBiyede bulun- seçme idi. Bir pl.yan~u. zengin blr ber alan bütün türk dostlar bisl si _ Şalr, tevekkell dememı.., 
rada tabiate karp beraber bir gazel mak doğru d~; fakat iater:ıents kütübhanesJ, m!l§teriler arasında. mu yarete gelü.ller. Kimler vardı: Muam- Ya Rab! Ne eksiUrdi deryall77.ol'!ttıııı··. 
aöy)iyelim 1 bunlan te-bdll edelim, burada kalmak aik~ina.s olanlar vardı. Velha.sıl para mer, yine burada ikamet eden doktor Peymlnel vücuda ır:ehri.b ı.ıu••,....,_, 

Cevdet efendi bu teklife hf'men için sl2ıce bir sebeb yok3a, mademki hususunda tasarruf endl.§esln.in hari- Ahmed Nurüddin..ld benim pek ya _ A.za.desar olo.rctum lsfbl ~,.,. .... u··--· 
bir rnısra ile cevab v~rdi: ~lniz orada imi,, Beme.e glcliniz. cine çıkınLş olmakdan ba.fka hiç bir tından dostum ve köy kom~ idi. YA dehre ıelmeseydtın, yl aldıın 

- Dide jevvare dili zar suyun Bana adresinizi bırn.kın, iben siZG ha- mahzur görmedik. Öyle ki Vedad bü- _ Ahmed cevdet Tevfik Amir Malı-
başıdır. vale gelir gelmez telefon eder ve em- tün Berne ikamet1nde burasını ter - mnd Muhtar tal~be eemtye'tinden 

. İkinci murraın ve ikinci beytin bi- rln.lzi aıınm. ketmed!, cütübhaneainden ezcümle bir çok gençİeY daha bir çok kiınse-
ri~ci mıar~n.~ aöylemek~e Fuad efen- Beme-de inceetimiz otel malüm i- orada bulwıan Almanların meşhur ler ... Otelin .saİonu hinca hınç dol _ 
di pek a-uçlu~ çelcmedı: .. . . di: Schwelzerhof. Adresimi bU:~k - kamüsı uiQmundan, piyano.sundan, du. 

Bu. teferruçte akan gozlerımın dım, paraları bozdurdum, teşekkur e- penslon sakinleri arasında bir keman 0 1 B 11 d ml k td .... 
· ~-ri n ar er n en, me e e en, au~ 
y~ ..... ır. derek ayrıldım. O ıeceyt Zurlch..de çalan kadınla. beraber aynile - Brö - 1A h d.is ob kll 1 d B 

Sinema ve tiyatrolarda 
pasif korunma 

konferansları verilecek Sim bazulann andıkça gii.nıilf eeçirdlkden aonra ert.esi &ün iwıçre steke-e evinde oldulu gibl Mwıique vlina d ... en Alma va d e yorhar lıd. erb -1 nd · , , ml . en. anya an, a va en o 

C d f d
. d 'k' .ruh yu. a. payıtahtına. geçcllkw_ d ensemble yapma.kdan aza istifa.. bol batııııı etdik yalnız memleketden Pasif korunma komisyo.nu, 

ev et e en ı e, ı ıncı eyti ta- T de imkA.nmı buldu. il nl 'ibl b d d ril 
mamlıyarak üçüneünün birinci mı.. Ben bu "ehri ilk gençlliimde tanı- Artık bu şehirde yapılacak lt kal •• aynk he od'~r gk.d- en e e ve e - larda ve köylerde elde ettiği 
raını aöyl~di ve müşaereye böylece mışdım. B~ sefer onu bir haylı de _ manıışdL Derslere başlanmak için ce ava ut Y0 u: . bet netice üzerine, halkın · 
devam ettıler:. . li§ml.f buldum. De~işmlf ta'biri hlO 00., on gün vardı, ben burada kala _ Bir aral~ mi.safı.rlerden bıri -bll - bulunduiu yerlerde, sinema ve 
Cevdet - Gozlerım sanki Bursa- doğru değil onda eskiden kalma, or- cak de~ildlm. Leusanne-da oturacak- mem hangı muslkl meraklısı: bU:. k~- yarrolarda 15 er dakikalık o 

. ..da Pına.rocışıdır. ta çata mahsu.s evsafı, aene öyle du- dım. Gerekibana havale edUen i§ 1 _ ıJede. a~ını açmadan, her aoz soylC.: korunma'' mevzuunda kon 
D d kki1 1at • e ın ağzından çıkan her kellmeyı verdirrneğe karar vermiştir. B~ erı I.L .nçeı vus . - ruyordu ve jbelki en cAzib tarafları çin, gerek orada bir çok Türk dost - y n . ' . verem elispanseri başeczacısı Alı 

.da :ıcı . .ımaşçı heççemış_. da bu ldi·, buna mukabil yeni yeni larımı ezcümle Muammer ve çocuk - son bir d.ik~a~e ta k:ıb eden, hususUe 
P t hat ~k b tun türk dostlan burada za ilen öğretmen Hamid ıs erı ra ı . , eşı- mahalleler, son zevke Te tislfıba mu- larını bulmak fırsatı 1çln bu tehri In- a~cası~, u mur edilmiştir. Bu iki zat 

. . yı ~şıdı.r. va!ık inşaat vücude gelmiJ, eski te h- tlhab edeeekdlm. Tam oraya hareket a lleler?e bera~e: toplanmış görmek- tarafındaki konferanslan idare 
Fuad 

Ulucamıdekı mıhrabı re fillve olarak asr1 bir §ehir me yda- etmek üzere iken Zürieh bankasın _ den ~ade tl yuzunde okunan V~~ad-
r..e yapsın a.şık.l ıkm ğ ba.tla.mlfdı dan haber verdUer: Havale gelmiJ dan pıya.no çalmasını Istedi. O ı'tırnz ceklerdir. 

Cevdet - Ku_bbei v~7ı~c~ ana ı;4- naB~rad: ;örülecek ~l~r vardı: Her !akat maritin fi'atı düşmil~. orada 1: etdi, diier misafirler de U.k teklifi Bir çocuk arkada,ını 
rın ıkı . 1c~şıtlır: §ey'den eVTel Darülfünun me.s'elesinl ken 100 mark M fl'ann. boZ'durula - yapana lmtisal ederek iata.r etdller yaraladı 

Kaplıca lrnY'L gıbı. cite.şı halletdik. Müşkilfı.ta. tesadüf etme _ tıllınll Iken rakam tersine dönerek ~nlar isılar etdikçe Vedaıhn -eall~ Beşikta,ta oturan Abdullah 
seyyaleı aşk. den Berllnln denileri buraya nakle _ 46 1rank olmuşdu. Böyle devam eder- ba bu kadar kalabalık b.r.ş~ Kadri adlannda iki çocuk kavga 

Ga~?ı;n d~on maraını da Fuad dllm\f oldu. conservat.oire yerini ıu • .se ne olacakdı, hele Beriinde kalan imtihana çekll:esıne P~~ız!~ mişler, Kadri bıçakla Abdullah' 
paşa soy e ı: . ta.n musi.ld müessesesine müracaat .oıermaye? Bunu d~ünmek bile l.!te - mala iCes&re~ emeyere • a ğır aurette yaralamı,tır. Yal1lh 
Fuad - Aşıkın hep esen ahı ıe· etdfm. Müdlr Von Röding ' blr iyi te _ medim. Her §ey'den evvel velev bü - k:arı§lk imtin aı devam etti, nihaye" davi altına alınmış, carih 

rer paşıdır. sadüf net1ce8i olarak meşhur bir pla- yük blr ziyanla mevcud 'Parayı İ.!viç. A.ciz kalınca bir behane bularak o- rak hakkında takibata 
__________ R. __ Ek. __ nı.ste imif. Vedadı d.lnledl ve onunla re frank.ına tebdil etmek llzundı. dadan kaQdl. ;;;;,;:;:==::ıcz:=======r?'] 
Maliye V ekili düıı ,ehrimize bı.&t me§glll olmak ısted1. Bıı 11 de Vedad blltün bu ziyanlara ve vu - Burada bu gün bana pek aeı ıelen geçmek kuvvetimin fevklnde bir 

eldi böyle en muvaf.ık bir teldlde halledl- ku'a ıeıccelı: zararlııra kendtsinln mü bir hatıra var. Bende ba'zen zabt vedaddan biraz sonra ben de 
Maliye Vek~ Fuad Airalı dün 11nce çoeuk için bir l'Ue ne:ııdlnde sebbib ve mes'ul oldu~ zlhablle azlm olunamayan sinir bulıranları ve on- behane bularak odadan çıkdıln· 

ı; . . ı . . V kil b ikamet imkAnı arqdınldı. Befaretin bir tiltur Içinde: -Ya ele geçecek lardan miltevellld hamleler vardır. ıunan behane nekadar kabule 
~~ ııe mıtı tdtir. t ~~·'-• dazı mba- ... ft-'cle milnuebetler1ne vesat.et eden :para bize yetişmezse? .. dedi: - Hele Beş dakika. sonra peşiman olur ııta- olursa olsun anlamak mr 

e mueaseM n a e~er e u- .uou• f k t d b ·· n ni 
lu 

_ '- _,.illerden -callba miltevazı' bir tir kere senin ta'til zamanını bula - nırım. a a o sıra a unun on~ıne çoc\llu tekdire gidiyordum. Be 
nae-...;bT. J- - -ıa ,_ .. zamandan beri sormeu.Liooi o....-

ISTER 1 NA N, 1 S T E R I NANMA l 
B1r e.rkad&l anlattı: 
- Bir ıkır tahvMinde oturuyordum. Caddenln lı:atfl tar6fında beledl.. 

yenin tanzifat otomoblllerinden blr1 gelip durdu, toföril tnd1, eokalm 
öbJr köşeatnde göıden ka.yholdu. 

Kamyon keslf bir duman çıkararak, çürük gaz kolrusu saçare.k 14leyip 
duruyordu. 

On, on beJ, yirmi dakika geçti, lbelki de daha. fazla zaman geçti, niha... 
ret. toför. göründü, &tü b~ı temiz, anlaflilı blr adama benziyordu. 

Merak ettim, &klıma e.sti, gidip önUnde durdum ve .sordum: 
_ Bu otomobll ya:n.m saat ikendi kendine işledi, bir hayll benzin i!raf 

etti. İliniz çıkmış olıı.blllr, fakat giderken mot.örü ııOndürsenlz olmaz 
mıydı? 

Şoför beni mukabn bir suaııe bT§lladı: 
- Bu auall ne sıfatı& SOl"Uyorsunuz? 

- ıno bir alfatım ,ok, sadece §ehir lıalkından btrlyim, o ısıfatla so
ro.maz mıyım? 

- SorabUirsiniz, faltat t>llmedi~ bir bal:ıst a.n.,tı.nyorsunu.z, SÖY-
111eJim: Bu otomobUleri belediye yanlış inti.hnb ederek almıştır. Zira 
bunlann matörleri mazoua. ~erler. İlk defa harekete getirOmeleri gayet 
IÜQ olur. Bu sebehle sabahleyin gamjdan çıkarken bütün şorörler eVTell 
bir otomobll1n başında toplanır, elbir11i1 ile onu 13letır, sonra if -
Uyen ıtomobilln itmesile di~erlerinl harekete getiririz ve lbu zorluk do_ 
layısile motörü aqama kadar, i4 olsun olmasın, işler w.zıyette bıro.kınz. 
Tahmin edcr!m ki §imdi anla.m14.9ınızdır. 

Belediye mazotlu otomobili 1ş1etme masrafı nz o1sun diye seçmiştir. 
Fakat bu motör mütemadlyen itleY -vaziyette tutulduğu için bir t.e.raftan 
yaptığı ıcrı.rı öbür tara.ttnn kaybetmiştir. FaZla. ~ motörün çabuk 
yıpm.nması da oaba.dır.P 

IN ANM A l 

ıtı zeminlerde lıubıhal içln 
bulunan miaaflrlerlmi yalnlS 
kıp sa'f1lı$llak o D.dar 
ka'ldelerıne ıve ~rafet 
mugayir bir hareket idi Jd 
onu d\i.şünürken hall 
Talo'a bq dak.l.kadan ziyade 
batetmedim amma. gaybubetın 
sebebi de aynca aleyhime tetsU' 
nncak bir oey'cli; fakat bütün bll 
ıahazalann bugün için bir 
ti yokdu, asıl b~iln beni 
det\1, derin bir blcran d 
müteelllm eden Vedadcı~a 
gece kullarlılan sert tekdir 
oldu. Bunu niçin yapdım, 
infl'al hamlesini zapt etmek 
tini bu,'ıa.madmı diye ibugüıı 



e leE on e Te Isi Baberieri 
A~ınan -Japon ve 1 

ltalyan ittifaki 
etin neşredildi 

Zonguldakta bir madencilik 
teknisyen mektebi açıliyor Yeni Alman - İtalyan

Japon ittifakı 

Dahiliye Vekili Tekirdağında , 
telkikierine başladı 

Y"lt (B&Ştarafı 1 Inci sayfada) l •alonunda imzalanan Alman-
o'n tll~Ya ve Japonya arasındaki e-

ornık . • k • h' t • sıyası ve as · eıı ma ıyette 

Ankara, 2 7 (Huauııi) - Maden tetkik ve arama enııtitüsü Zongul
dakta bir madencilik tekniııyen mektebi açmağa karar vermi~tir. l\1ek
tebe, orta mekteb mezunları kabul edilecek ve tedriııat üç eene ola
caktır. Bu mekteb mezunları 5 senelik bir mecburi hizmete tabi ola
cak.lardJr. 

Yazan: Selim Ragıp Emeq 

A. lman hariciye nazırını birkaç 
gün e-..-vel Romaya sevkeden 

ve orada bir takun gizli müzakere -
lerde bulunduran arnilin ne oldu~u 
dün Beriinde Almanya, İtalya ve Ja
ponya arasında akdolundujtu ilan e
dilen yeni misak ile anlaşılmış oldu. 

Tekirda~ 27 (A.A.l - DahUlye Ve
kili Faik Öztrak dün Çorlu ve Murad
lıy9. u~nyarak Teklrdafına gelmiş ve 
şehrin methallnde vilAyet ve Parti 
erkAnlle halk tarafından karşılanmı..ş.. 
tır. Vekll retakatlerinde bulunan meb 
uslarımızdan Cemıı Uybadın, Ekrem 

Pekel ve Nazmı Trak ile beraber dolf• 
ruca belediyeye Inmişler ve şehrin: 

muhtellf i§lerl hakkında aHikadar • 
lardan izahat almışlardır. 

Fark öztrak bugün Tekirdajtındakl 
tetkiklerlne devam edecek ve Malka. 
raya gidecektir. 

. a~aflı ittifak paktının akti me
ırnın' Pa ı ne~retmiııtir. 

tnt kt, Almanya adına Von Ri
e /op, İtalya adına Kont Ciano 

b~~onya adına Japonyanın Beı-u "k ~ Yu elçisi Kurusu tarafından 
p •nrnı§tır. 
H alttın metni ~dur: 

er milletin dünyada kendisine 
Üddlan .. sahayı alınasını uzun 
rt e

1
t surecek bir sulhün iptidnt 

l61~ 0 llrak telakki eden Almanya. 
anya Ve Japonya hükümetleri, 
ha~n~ bulunmayı ve büyiik Asya 
'·k~k ıle Avrupa mıntakalarında, 
ir n· hedefleri bu snhalarda yeni 
uraranı Yaratıp idame etmek ve 
e la arda oturan milletleri n refah 
~r adetini temin eylemek olmak 
lı), e,d karşılıklı i§birliklerini te~ki-
B~ ırına~ı kararlaştırırlar. 

L&ıı~c{"d.an ba~ka, üç hükumet, i~ 
da eon;, dUnyanın diğer kısımla

ih lat?~Utan ve gayretlerini müşa
iha ı anıete tevcih ve bu suretle 
en Yet dünya aulhünU istihdaf e
llt ernellerini tahakkuk cttirmeğe 

~·nernayi} bulunan milldlerin işbir
Lilt ed teşnıi} eylemek arzusunu iz-

e erler. 

Avrupa ve Asyada 
B yeni nizarn 

un._ binaen, Almanya, ltalya ve 
k hükumetleri, aşaiıdaki hu

~ d llrarlaştırmışlard<r: 
a de 1 - Japonya A'•rupa-

Ye ·b ' t.lya nı ir nizamın kurulu~unda 1-
ldara n - hAlman idaresini tanır ve bu 

"Ye .. 

Amerikanin 
Japonyaya karşi 

vaziye li 
Va§lngton 27 (A.A.) - Cordell Hull 

bir Japon müşahidinin Birleşik A -
merlka~'l Japon inkl§afının sarsılmaz 

bir muhalifi olduğunu 'takdir eden 
ve Birleşik Amerika. AvJ.upa harbine 
glrdi~i takdlrde, Japonyanın Alman
yaya !i!ll yardımda bulunma'k ihti -
mali olduğunu beyan eden Japonya. 
lı bir müşahidin sôzlerine işaret e -
derek .aunları llfıve etmi,tır: 

Blrleşik Arnenka beynelmilel işle -
rini evvelcc tesbıt edilmiş olan pren
sipler dalresinde idare etmektedir. 

Japon gazetelerinin hücumlan 
Tokyo :n (A.A.) - D. N. B. 
Japon gazeteleri, Amerika Birleşik 

devleUerlnln Japonyaya k~ı aldığı 

vaziyeti şiddetli suret te tent ide de -
vıun etmektedirler. 

Asahl Şimbun ga~etes! diyor ki : 
Japonya ile Am•rl1ca Bırleşlk de·r

letleri ara.'5ında bir anlaşmazlık, ö -
niine geçllmez bir mah ~ et gösteri -
yor. Ruzveltin J aponyaya petrol, de
mir ve d!ier nıalıeme ihracını me -
netme.sı, Japonlar tarafından bekle
nilmekte idi. Bu sebebden Japonya 
için bir sürpriz t&~lill etmcmi4t1r. Ja. 
ponya, yeni var!ycte, daha evvelden 
alınm~ olan tedbi::erle k:ı.rş. koya -
caktır. 

~~~d urrnet eder. 
h!iYi.ilc de 2 - Almanya ve İtalya, bilakis bu tadil tesrı edilmi§tir. 
t'-tnın t~Ya ııahuında yeni bir ni- Bu dünyada tahammül edilmez 
t.ııır Urulu~unda Japon idaresini bir hale gelen Yaziyct, hiicuma uğ-

"e bu idareye hürmet eder. ramıt milletierin darbel erı t.ltında 
t hhudl çökmektedir. Insan cemıyetinin 

~ aa er müsavi haklı aznları ısıfatile b...ı dün-
t'-!)o~;de 3 - Almanya, İtalya ve yanın zenginliklerine i~tirakten vim-

l"birliğ·a, yukarıda esaa üzerinde diye kadar menedilf'n büvük nıillet
ll.tdır ı1tapmakta mutabık kalmıİ- ler, mücadele edecekler ve bu dün
t.ly, ' Undan başka, Almanya, - yada en büyük hak.la li ınaden, 
biriei/e Japonya, üç akid taraftan kat'i hukuic müsa .. atını kazanacak
Cin _ 

1J Avrupa harbine veyahud lardır. 
'tnUt . a!>on anlatmazlıi:ına h~&len Bu mücadele, diğer milletiere 
tllfınd ıttırak etmemit bir devlet ta- kartı değil, fakat dünyayı bir kere 
~nde "_n .hiicuma uğramaaı takdi- daha kanlı harbe atınağa muvaffak 
~Illi, ~ktıdarlarında bulunan bütün olmu1 bulunan enternaayonal aui
~'rtıl;lclktıeadi ve askeri vasıtalarla kaad tetkilatına kar~ıd ır. 
fltret t ı hau.~ette birbirlerine mliza- Bu blok, yalnız karşılıklı dostluk 

~1.\d~a hudünü almı,lardır. üzerine deau, fakat :!:!Ul ıa.s.~a, taali 
~e.n " e 4 - Azaııı Alman, ftal- halinde bulunan ve ayni sosyalist he
~an t: .J np on hükumetleri tarafın- defler için çalışan Uç &Cı.v milletin 
~ktıik kn ~ilecek olan rrıii$terek menfaat blrlili ilzerine müe&esdi. 

•ki içj donıısyonlar, bu paktın tat- Bu sebeblerden dolayı, bu pakt, hiç 
n "rhal toplanacnklardır. bir millete k8.Ilı de~il. fak~t yalnız 

h Sovyet Rusya bütün mllleUerin t.aki i.1 meııtııatleri 
~ •vıadd 

5 
l hllC.fına olarak busıUnkU haıbi uzat-

'Pon~ e - Almanya, talya ve mağı veyahud cenl.Ç!c•mc~1 istiyen 
~tıtft, e., bu hükümlerin, Üç akid harici dünya harb fl§kırtıeılarına ve 
t lraı~ her biri ile Sovyetler Birli- gayri me.ı:'ul unsurlannn lı:ıırşıdır. 
~~~t! hi~~~ halen m eve u d aiyaai sta- Uç devlet, paktın hedefierini tes-
ı~ini biid~ .•uretle tesir icra etme- bit ederken, gerek müzakereler esna-
~'dd ırırler. aında gerek bizzat paktın me-tninde 

~Uıealtıbe 6 - Bu pakt, imzayı §U ciheti büytlk memnuniyetle mU.,a
~t~elt derhal mer'ivet mevkiine hede eyltyebUmLşlerd.lr ki bu yeni ah.. 
tt rnevk~· on sene müddetle mer'i- kA.m kendilerlle Sovyetler Blrllli a

' ek lk'd ıınde kalacaktır. Üç yük- ras~da halen mcvcud olan veyahud 
~:bı :,kJ~~af. taraflardan birinin istlkbalde mevcud olacak bulunan 

'nden ırınde, paktın inkıza ta- müna.sebct.lere hiç bir suretle te.sir 
~tııiilnı ·t""el lecdıdi için '·akit ve ıcra etmemekt.edlr. 
llt<Jır, ı e görüvmelere başlayacak- A~ .. k:lf~l illifak 

Al Berlin, 2 7 Eylul 1940 o 
Jo lll~~ya haricive nazırı: Şimdi imzalaruı\lf bulunan pakt, 

ac,uın Von Ribbentrop dünyanın en kuvvctJI de\·let.!erinden 
İtalya hariciye nazırı: üçü arasında. bir askeri it.itaktır.Bu 

J .. p kont Galeazzo Ciano pakt, gerek Avrupa suhn.:;ındil, gerek 
00Yilnın B.:rlin B. e-lçisi: büyük Asya saha.sındo. do~ru bir ni-

Ribb Kurusu zam kurulmasınıı. yarayacaktır. Bu 
Q . entropun beyanati pakt, bllhas.sa, yeniden ve mümkün 
()er lı n 2 7 oldulu kadar çabuk bl: tarzda dün-

ltqı ç d~vl (A.A.) - D. N. B. ya sulhünün teminine hizmet edecek-
ttı .ıtıb, J:'··ht Paktının imzasını nıü-
~tı harj U. rer salona girmi-ştir Al- t~u bloka, milletler arasında yeni -
ttı.ın. itrı~~ıye .na.zırı, üç devle: pak- den sulhperver münasebetıer tesisi-

ıuır. edıldığini Führere bildir- til k h nun ne yardım etmek niye . e ba an er 
~~~~~ ı.ı trıüt k devlet samlmlyetıe karşılanacak ve 
~ ll Von R«:ba ıb, Alman haıiciye yeni 'siyası ve ekonomik nizama Iş 
b~ e .. tıa~ırı ı bentrop, İtalya hari- d t ı kt 
..,_ Y\idk eJ,.·ı . ~ont Ciano ve Japon birllii vnpma4a a.ve o unnca ır. 
j'~n , "111 "'-Urusu F··h . h Avrupada veyahud Uzakşarkta bu 
llt<Jı ' resmi b ' u rerın uzu- meselelerln hallinin son safhasına AI' eyanatta bulunmul- müdahale etmek ve bu üç taraflı pak 
~ttıtr ltıarı haticiy V R.b ta dahU bir devlete hücum eylemek 
Unrn:P, a;ağıdak' nbzırı on bı - niyetinde bulunacak her memleke 

Sen~tı.ır: ı eyanatta u- kendisini Uç milletin blrl~mi.ş 'kuv -
~~ttı ,}erce süren Al vetl yani 250 mUyon nüfus karşısın-
ı:ıır ı "'Pı) ve • manyaya • t 
til .ıtıaırı rnış olan h k l ki da bulacak ır. 
,._ fneaj ınn aulh yol .1 

8 •11hız ı arın Bu .suretle, bu pakt, herhalde dün-
·•ıild ne i k~ u ı e nı ayet ve-
tl ltı m an husıl 1 b. 1 ya sulhunu yeniden tesise yarıyacak-tm 1 &onra Y o nn ır ça ış-
~ltrb 0ıttasilen' nh u di - Kapitalist tır. • • • 
Atm cuıaıı. An teşkilutlandırılmış Kont C ıanonun sözleri 
~n 'n~a t vrupnyı, hiçbir suretle 

)en· barafından iııt . Berlin 27 (A.A.) - D. N. B. Uç dev 
~ ı h ir h arbe sokenmtemışFo- ı et paktın ın Imzasını mütcakıb, Al -

ld· muı~ ur. a- İ 
1 ·~ ile. Avrupada ta- man harlclye nazırından sonra, tn -

nazırı Kont aşa -

Yeni ittifakin 
k1ymeti ve 

hedefi nedir? 
İspanya hariciye nazırı Bay Serra

no Sünerin Beriini zlynret eylemesini 
takib eyl!yen bu seyahat, hattı\ biz -
zat İtalyan gazetelerince de kaydo -
lundu~u veçhlle Avrupa hnrblnln ye-

(Baştararı ı Inci sayfada.> nı bir .safhaya girmesinin işareti te-

Çekoslovakga ve Filistin de 
bizden mal almak istiyorlar 

lzmir, 2 7 ( A.A.) - Çekoslova kya ve Filistinden tanınmış bazı fir
malar Ticaret Odasına müracaat ederek mal talebinde bulunmuşlar-. 
dır. Yugosla~.ralı bir firma da fıçı imaline yarayan ağaç satmak tek~ 
finde bulunmuştur. 

lan üç devlet arasında zaten eski lakki olunmu.ştu. Yani bu gazetelerin 
bir komünizm aleyhtarlığı misakı kanaatince İtalyanın Mısır tanrruzi 
bulunduğu ve ancak bu bilahare, hareketi b~lar başlamaz, bu hare -
Alman - Sovyet ademi tecavüz pak- ketle mfiterafık olarak İspanyanın -----------------------------,..._ .. J 

tı ve Sovyet - Japon mütarekesile da Mihver devletlerine karşı fiili te- Romanyada Hı"ndt" çl·n·l 
muvakkaten icra mevkiinden, çıktı- sanüdünü bUdirmesinin artık kısa bir 
ğı için yeni Alman - İtalyan - ,Japon zaman meselesi telakkl edilmesi lı\ - 5 • 1 h d d d 
ittifakının akti güç olmamıştır. B ila- Zlm gelecektı. Harbin yeni safhaya 1 n g i iZ U U U n a 
kia bu ittifakın aktini Mihver dev- girmesi tabirlle ~te böyle bir hareket 

Jetleri bakımından kolaylaotırtp ifade OlUnmak J.oıtenlyor gibiydi, _lo'a- tevkı"f edl"ldı" Çl"nll"lerl"n harekaAti 
tezleştirmekte üç ehemmiyetli amil kat Mhver devletlerlle İspanya ara. 
rol oynamıştır: Birincisi, Almanya- sında ötedenberi mevcııd olan sıkı fı... 
nın Ingiltereye ve halyanın Mısıra kı müna.5ebetin ~u veya bu istıkamet
taarruzlarının güçlüğe ve tevakkufa te inkişaf g&cıtennesi Mihver mer _ 
uğraması; ikinci,i, Amerikanın In- kezlerinde uzun ~lu müzakereleri 
gittereye azami yardımda bulun- icab ettlrecek mahlytte bir .şey sa
maslle beraber Japonyaya ham yılamazdı . . !Bundan dolayıdır ki üç 
madde ve petrol vermemesi; niha- devlet arasında o ir vakıa oldu~ u bu
yet iiçüncüaü, Sovyet Rusyanın şüp- gün belli olan yeni anlaşmanın mev
heli durumudur. zu ve mahiyetinin çok gizli tutul -

Bu yeni ittifakın siyasi ve askeri muş old~na bu münasebetıe bilk
hedef ve mahiyetierini anlamak için, medebilirlz. 
evvel! son zamanda İngilterenin ingiltereye •karşı Almanya ve İt:ıl
Amerikaya çok yakla~ması neticesi ya tarafından yapılmakta olan a -
Amerikadan ehemmiyetli yardımlar mansız harbde Japonya ile bu dev -
almuına mukabil Sovyet Rusyanın letlerln •bir mt.sak akdetmelerinln bir 
Berlin - Roma Mihverinin harb me- ıttifak yapmaktan !bQ9ka iblr manası 

Bükreş 27 (A.A.) - Reuter: Çunking, 27 (AA.) - Çin u
Amerikan Steaua Romana pell'Ol keri makamları Hindi Çini hududu 

~lrketıne mensub üç memurun Plo- boyunca örfi idare ilan ctmiı.ılerdlr. 
esti petrol merkezinde evvelki gün Hududu geçen kimseler ı;ıkı bir n
tevkif edildi~i bugün teeyyüd etmiş- ra~tırmaya tabi tutulmaktadırlar. 
Ur. Bunlann 1k1sl İngilizdir. Bu tev- Çin kuvvetleri Çin arazisini 
klf hareketine pollsle iblrllkte demir terketmemi§tir. Çinliler Japonlann 
muhafızıarın da iştirak etmiş olduk- gerilerini iz' aç için, J aponll\rın mu
ları -ıannolunmaktadır. kabil hücumlarına rağmen Kuon-

Gene Ploestl'de !ki İngiliz ı., ada- tung sahilinde ve Naninnge giden 
mUe bunlardan birisinin karısının büyük yol üzerinde bulunan Fan
da dün tevkif edilmiş oldukları bil- ~engi tamamen i~gal etmişlerdir. 
dirllmekt-edlr. İngiliz makamatı va k- Gazeteler Hindi Çini Rnlaşması 
aları ciddt olarak telakkl etmekte • münasebetile Vichy hükumetine 
dır. ,iddetle hücum ediyorlar. Mlistakil 

ııai ve gayretlerine kar~ı bigane ve yoktur. Bunun .slyast old~u .kadar İna'iJiz aefirinin ltttcbbüsü 
hatta, bazı müdekkilc görüolere gö- askert mahiyeti de esasen saklannıaz Bükreş 27 <A.A.) _ İnglltercnin 

Sinminpas gazetesi başmakaleaindo 
,öyle diyor: 

re, hasmane bir vaziyet aldı~ını ha- görünen blr haklkattir, bu muahe - Bük.Teş elçllili, ingil~ tebaasından 
tırlamak lazımdır. Amerikanın In- denln Sovyet Rusyaya müteveccih bazı kim.seierin tevk.ltl ve bunlara fe
~riltereye 1on zamanda çok aktif olmndı~ının m.n edilmesi İngiltereyl na muamele yapılması hakkında ha
}'ardımları, devamlı Alman uçak kasdeyledl~lni lf~a eylerken Japon - riciye nezaretınden hemen izahat ye
hücumlanna karşı bunun mukave- Amerikan mUna.o;ebeUerlndeki ger - rllmesini istemı.,tlr. Saat 12 de bu te
metin! arttırmıo ve Sovyet Rusyanın ginUic de nazarı dikkate alınarak şebbüse henüz hiç bir cevab verilıne
fÜpheli ve bazan manalı duruş ve mezkiır devlete de mütevecclh olacajtı mlşti. 
'hareketleri de Mihverin Mka cep- hesaba katılmak IA.zun gelir. -----------
heainde bazı endiıteler uyandırmı1tı. Filvakl ötedenberi Japonya ile A -
İııte bütün bunlaıa karoı Berlin - merika arasında telif kabul etmez bir 
Roma - T okyonun, bir iki haftadan- menfaat zıddlyeti vardır. Bo n za -
beri devam eden gizli müzakereler manda. bu devletin Japonyaya petrol 
neticesinde, bulduğu yeni tedbir, ve demır ihracını menetmesi, Ame -
bahis mevzuu olan taze bir siyasi ve rikanın Japonya ile ergeç muhasame 

ittifak aktetmek olmuatur. haline gelebilece~lni kabul ett!iinin 
Bu ittifak için Beriinde yapılan bir tezahürüdür. Bunu anlıyan ve bir 

müzakereler aırasında, İspanya da- taraftan İngiltere d~er taraftnn A
hiliye nazırının burada bulundurul- merikanın ikt~adl tazyiklerini ıören 
ması herhalde bir tesadüf eseri de- ~aponya, zahiren yalnız Almanya ve 
iildir; belki Ispanya da ittifaka a- ıtalyanın ekme~ine ya~ sürmüş gö -
lınmak istenmittir Fakat yorgun ve rünen bugünkü ittifakı, !.şte bu ıa -
zayıf olan bu devlet muhtemeldir ruretıerln llcasile imzalamı..ştır. Siyasl 
ki böyle bir ittifaki\ girmek için mil- bir ve.sika olmak itbarle ehemmiy('ti 
naaib vaktin geldiğine hükmetmiye- inkdor kabul P.tmyen, fakat mn.tlüb 
rek mukavemet etmi~tir. ~iri gösterebilmesi Sovyet Rusya -

Kezalik Sovyet Rusya dahi itti- nın müstakbel hattı hareketine ba~.ıı 
fak haricinde kalmı~ veyahud bıra- bulunan yeni a?laşmanın ~nşlıc~ mu
kılmıttır; çünkü kendisinin böyle him hu.suslyeti ~rbin şümullu bir 
bir ittifaka davet edilip edilmediği devreye girrnek uıere oldu~unun ha
veyahud böyle bir ittifaktan kendi- bereisi olmasıdır. 
sine haber verilip verilmedi~i henüz Almanya İngiltere ile çıkmazda iÖ-
ma11m değildir. rünen bir hava harbl yapıyor. İtalya. 

Yeni ittifak neticesinde Sovyet nın .Mı.o;ır ta~rruzu i?ki.şaf edeme -
Rusya Japonya ile Almanya arasın- mı.,tır. Cebeluttank üzerin~ atılması 
da kalmıatır. Gerçi Japon kara or- beklenen İ.spanyada l8e henüz blr ha
dularının mühim bir kısmı Çinde r~ket yok. Yenı misak, çok muhtemel-

b ")d b b bl S t R dır ki ingiltereye yardıminn mahsw 
aıı ı ır ve u se e e ovye ~s- bir hale gelmek lstldadını gösteren 

yanın Uzakdoğu memleketlerıne Amerlkayı tehdid ederken faaliyeti 
büyük kuvvetlerle taarruz edemez; aksayan bu noktaların hareket hızı-
fakat Alman orduları fU anda aer- . 
b · 0 h Id S t R ya nı arttırsın. Bu ve.sıkayı ım-ıalıyan 
. e.sttır. . a e 0-v;'~ us}:a devletlerin Sovyet Rusya üzerinde ve 
ıttıfaka gırerek kenduııne verılecek onu M'hver J.o;tikametinde vürütmek 
olan her vazifeyi ifa mevkiinde ka- için ayrıca hususl bir te.oıi; yapmak 
lacak veyahud neticede dağılarak lstemı., olmalan da, bu arada akla 
~lmanya - Japo~ya. araaında tak- gelebtlen bir ihtimaldlr. Bütün bu 
aım olunmak tehlıkesıne maruz ka- ahval önümü?.deki günlerin çok 
lacaktır. Bu . yeni ~ttifakın.. Sovyet ma~ul oldu~unu ve dünyanın pek 
~uayay.ı İngıl.~e~e~.ın ~~cagına ata- ciddi günler yaşamakta bulund~unu 
bıleceği de ~uşunulebılır. . . . gösteriyor. Onun için vaziyetin ay _ 

Elhasıl Mıhver devletlerı ıçın bu dmianmasını beklerken bilhassa A
harbden muvaffakiyetic çıknınnın merikanın alnca~ı durumun ehem -
tek yolu İngiltere ile Ingiliz impa- miyetine işaret etmek çok yerinde 
ratrluğuna kafi taarruzlar tertib et- bir dikkat olur. 
mektir. Almanya lngiltereye, lspan- 5 m t:; 
ya Cebelüttarıka, İtalya Mısıra, Sov- i!lbtı UCatJILJt GI112Ç 
yet Rusya Basra ve Hindiatana ve ' 
nihayet Japonya Singapurla Avus
tralyaya karşı kat'i taarruz hareket
lerine giri,medikçe Almanların ve 
İtalyanlarını nihai zafer ümidl~ıi 
bo,tur. Bu sebeble yeni ittifakın bir 
gayesi Amerikanın Ingiltereye yar
dımını menetmek veyahud hafiflet
mek olabileceği gibi asıl hedefinin, 
Sovyet Rusyayı İngiliz imparatorlu
ğu aleyhine harekf't~ getirmek ol
ması pek muhtemeldir. 

Bu ittifak hakkında şimdilik na
zari olarak düşünülebilen noktnlar 
bunlardır. Pratikte ne gibi neticeler 
verebileceğini ise ancak '·ak'ıılar 
gösterecektir. 

TtT 

Maşhud suç'ar yUzde 
altm 1ş azaldl 
(Baııtaralı 1 lncl sayfada> 

dar müncer olı\n hadiseler vukubul
makta, vatandaşlar arasına nifak 
girmekte idi. Bu bakımdan yeni ka
nunun ceza i,lerine de geni~ ölçüde 
faydası dokunacaktır. ıı 

Müddeiumumi, mer'iyete girmiş 
bulunan yeni icra kanunundan alı
nan neticeler etrafında, arkl\da~ımı
ı.ın ııorduğu eua\.:: de şu cayabı ver
mi~tir: 

«- Kanun henüz yenidir. 
hususta rakama müstcniden bir ~ey 
söylcnememekle beraber, faydalı 
neticeler elde edileceğine kanaati-

Manşta Alman işgali 
albndaki adalarda 

vaziyet 
Londra, 27 (A.A.) - Alman 

işgali altında bulunan Man~ denizi 
adalan hakkında serbest İrlanda 
hükumetinin aldığı resmi bir rapor 
tu n ları bildirmekt'ldir: 

İmkan dahilinde yapılan mü;a
hedelere göre, halk mümkün oldu
ğu kadar rahat yaaamaktadır. Ada
larda fU nizarnname tatbik edil
mektedir: Gıda maddelerinin sıkı 
bir tahdidi. Yiyecek maddeleri yal
nız haftada iki defa tevzi edilmek
tedir. Almanlar F ranııadan oldukça 
mühim gıda maddeleri getirmt"kte 
ve Ingiliz donanmaaı da buna mani 
olmağa çalışmamaktadır. Işgalden
beri adalardan pek az kimse kaçma
ğa muvaffak olınuatur. Zira firar e
denlere ölüm cezaaı tatbik edilmek
tedir. Söylendiğine nazaran knçma
ğa tevebbüa eden birkaç kitl yaka
lanıp kur~una dizilmiştir. 

<<Dakar hadisesi ve I Iindi Çini 
anla~ması Vichynin tamamen Al• 
man tahakkümü altında olduğunu 
ııöstermektedir.» 

Afrika da ha r b 
İtalyada bir yer 27 (A.A.) - İtal

yan umumi karargAhının 112 numn. 
ralı tebll~l: 
Şimalt Afrikada ileri karakol faa .. 

llyeti olmuştur. 
Düşmanın Sollam ve kıteatımı.za 

kar.şı hava akınları neticesi yalnız bii 
kişi yaralarunı.ştır. 

Hava kuvvetlerimiz Hay!a petrol 
merkezini bombardıman etmiş v4 
COrodac'ın mansnbında petrol depo. 
larına Isabetler vG.kl olmuştur. 

Şarki Afrikada, Oallabat'ın gar • 
bı-nda Monte Arnadi çölünde bulunan 
bir dÜ§nlan konak kampına küçük \'8

1 

biiyük çaplarda bombalar isabet et
miştir. Diğer blr tayyare teşkkülU Al .. 
bart - Soudan nehrinin sahUlerlnda 
bulunan di.l.şman gruplarına 'küçük 
çapta bombalar atml§tır 
Düşmanın Oi!isa, Berbera, Djidjlg• 

ve Gura'ya karşı yapm~ oldu~u hava. 
akınları esnasında cem'an iki kişi 
yaralanm" ve hafif hasarat kaydo -
lunmuştur. Metenuna'da, hemen hep. 
al yerll ahaliden olmak üzere 6 ölQ 
ve 20 yaralı kaydolunmuştur. 

Hava müdafaa bataryalarımız ta. 
rafından 2 düşman tayyaresi alevlel 
!çinde diişürülmü.ştUr. 
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Abbasağa parkının eğe. 20 ara Bir çocuk anasının 

Türkiye 

iRAAT 
Cümhuriyeti 

BA KASI 

açthş töreni kucağtndan 
yapıldı zam yapıldı düşüp öldü 

V ali parkta miniınlniler arasmda 

Dün Preveze muz:aHeriyetinin 
~u'idinden sonra Be§iktattaki Ab
baaağa parkının açılı§ töreni yapıl
lntthr. 

Ekmek Pazartesi sabahından itibaren ll 
kuruş 10 paraya, fırancala 

bugünden itibaren 16 kuruşa satılacak 

HükUınetin müstahailin menfaa-ılinde kullanıldığını ve ne kadarının 
tini ~orumak üzere buğday müba- da değirmen veya fınnlardan hari
yaa fiatlarını artırması üzerine buğ- ce aabldığı hakkınıdaki iddiaları 
day piyasaaı da ayni nisbette yük- tayine matuftur. 

Calatada Serçe sokağında 16 nu
maralı evde oturan Mehmcdin kan
sı Ester, dün kucagında çocuğu ol
duğu halde Beyoğlu kaymakamlığı 
merdivenlerinden inerken ayağı ka
yarak dÜfiDÜ~tür. 

Bu düşme esnasında Esterin ku
cağında bulunan 2 ya;,ındaki oğlu 
Nazmi kadının kucağından kayarak 
15 metre irtifadan binanın zemin 
katına yuvarlanmı1tır. 

Kaza esnasında vücudünün muh
telif yerlerinden aiır urette yara
Ianan küçük, Şişli hastanesine kal
dınlmışsa da bir müddet sonra -öl
miiştür. 

aelmiotir. Ofisin şehir ekmeğini te- Bundan başka Ofisin verdiği buğ
min ıçın değirmenlere verdiği buğ- daya daha dü1ük evsaflı ve fazla 
dayı-n da 20 para yükselmesi üzeri- çavdarlı buğday karıştmldığı ve bu 
ne Belediye vaziyeti tctkik etmie ve sebeble oehir fınnlannda yıı.pılan 
ekmek fiatları narkını değietirm('ğe ekmeklerin bozulduğu iddiaları da 
karar vcrmi~tir. Dün bu mııksodla ileri sürülmektedir. Bu sure tle piya
yapılan toplantı neticesinde franca- ııadaki ucuz buğdayların istihlak e- --------------
la fiatları 16 kuru~a çıknrılmı~tır. dilerek Ofisin daha iyi buğdayları- Dünyamn bugünkü vaziyeti 
Bu karar bugünden itibaren mute- nın tasarruf edildiği ve bunların ha-
ber olacak ve ekmek te Pazartesi riç p iyualara arzedildiği gibi bir karşısmda Türkiye 
sabahından itibaren 20 para fazla- netice hasıl olmaktadır. 
sile ı ı kuru1 1 O paradan satılacak- Tetkikat iledeyip te tehrin ek- <.Ba.'}t.arafı 1 Inci sayfada) 
tır. mek ihtiyacı için verilen buğdayın büyüklO~ünü hatırlatmı§, İstanbulun 

Diğer taraftan tehrin hakiki un tamamen mahalline sarfedilmediği her. bakımdan bir merkez old~unu 
sarfiyatının tetkikine devam edi!- tahakkuk ettiği takdirde daha ce:rri ve Istanbulun manevi kuvvetinin ve 
mektedir. Bu tetkikat Toprak Mah- tedbirlere teveaeül edilecek, değir- gayretının bütün memleket flzerinde 
sulleri Ofisi elile verilen ucuz bui- men ve fınnlara fiill kontrollar mUe.ssır oldu~ıınu söylem~lr. 
daydan ne miktarınun ekmek ima- vazedilecektir. Hatıb demiştır tl: Vali Luıfi Kırdarla, İııtanbul Ku

mandanı lııhak Avni, general Mu~ 
tafa Koçak, vilayet ve Parti erklnı ----------------------------

ve ihtifale ittirale eden zcvatın bu- Peyn 1• r t1• ati ar1 O rta tedr·1 sat 
cİstanbul her vakit milll §uurun 

başında yürümü.ştilr. Türklywln aa~
lam manevıyatını bütün dünya bl -
lir. Kahramanlı~ını, ordusunun kuv-

lunduklan açılıt törenine fstiklal 

mar§ile başlanmı~. bunu Vali ve Be- t tk" k d 1• k d 1 
lediye Reisi Lutfi Kırdann bir nut- 8 1 e i 1 yor a ro ari 
ku tıı.kib etmiştir. 

vetını bfimlyen yoktur. İstanbulun 
yüksek manevıyatı da bunda bir a

Vali ve Belediye Reisimiz; bir 
nıüddet evvel kasvetli bir mezarlık 
manzarası arzeden bugünkü Ab
basağa parkının İstanbulun en güzel 
veçhelerinden birini teşki! ettijiini 
aöyliyerek: 

«- Yeni parkımız. halkımız için 
hayırlı ve müteyemmen olsun» de
mi~tir. 

Peynir fiatlarının yühelmesi et
rafında Mmtaka Ticaret Müdürlüğü 
de tetkikata başlamıştır. Peynirciler 
geçen seneler sütü 5-6 kuruşa aldık
ları halde bu sene 7-1 O kuru~a kon
turata raptettiklerini ve bu sebeble 
teneke ha ına 140-200 kurut ara
sında bir fark husule geldiğini bil
dirmektedirler. Ayni zamanda 20 
kunışa aldıklan tenekenin 60 a ve 
ka lay masrafının da 1 O kuruetan 
20 ye çıktığını ileri sürmektedir.).er. 

Orta tedriaat k&droları tamamen mildlr. Bu maneviyat yüksekli~l ha
hazırlanarak Ankaraya gönderilmit- n.şın devamında esaslı blr amlldir. 
tir. Ankarada bulunmakta olan Ma- Bu ahval içinde İstanbula düşen 
arif Müdürü Tevfik Kut Vekaletle vazifelerı hatırlatan konferansçı t.s.. 
tema'a ederek, kadrolan n aon tekli tanbulun kalabalığından, yaban~ı i. 
tesbit edilecektir. Bir hafta içinde deolojfierln bwıa.dan yayıl~ından 
bütün münhaller doldurulmut bu- beşinci kolun, muhtelif memleketıer~ 
lunacaktır. de başardı~ı .iflerden bahsetmiş, Türk 

birlik ve beraberlifinin hiç blr za _ 
Bulgaristanla mevcud hususi man yıtılamıyaca~mı tebarilz etLi -
takas anlaıması 6 ay uzatıldı reret: 

Bulgariatanla mevcud ticaret mu- - BiJI kendimizi böyle biliyOruz. 

Ii:.uruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve tıcarı her nevi banka muamelelerı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankaslnda tumbaralı ve ihbarsu tasarruf hesa.blarıl1dl 
en az 60 lirası buluııanlara tıcnede ' def& çekilecek kur'a lle ~al1 

da.kl plana &öre ik.ramlye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 

" 4 " 
250 

" 
1,000 

" 40 
" 

100 
" 

4,000 
" 100 

" 
50 ll 5,000 ,, 

120 " 
40 " 4,800 

" 160 " 
20 

" 
3,200 ,. 

Dikkat: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 lirada.n 
d~lyenlere ikrnınlye ç:ılttıtı takdirde % 20 fıızla.slle 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eyl(ıl, ı Birincl.klnun, ı Mart ve ı 

ran tarihlerinde çekilecektir. ' 

Bundan sonra parkın kÜ§ad kor
delisını kesen Dr. LCitfi Kırdar tö
rende bulunan binlerce Beşiktaşlı 
tarafından hararetle alkı;ılanmı§ ve 
}lalkla birlikte parkı 2ezmiştir. 

Vali Lutfi Kırdar beraberindeki 
2evatla birlikte Abbasağa parkın
dan Beşilctaşa dönmüş, yeni kayma
kamlık binasının açılı~ töreninde 

Alakadarlar peynir saklamak id
dialannın varid olmadığını ~ p;y
nirlerin her sene olduğu gibi bu aene 
de tehrimizde ve Trakyadaki buz
hanelerde durduğunu bildirmi~ 
lerdir. 

h d · h"k" 1 · .. 3000 ı· isteriz ki dünya da böyle bilsin ... de-a e esı u um enne gore ı- miştir. 
raya kadar emtia mütekabilen hu- ~--••••••••••••••••••••••• .. .,. 
ausi takasla ithal edilebilmektedir. Türk ordusunun kuvvetini ve ha - Bugün Baştan başa bir heyec.an 

kasırgasi ve mevsimin ,ı 
bulunmuştur. 

Eyüb Halkevinde konferans 
ve temsil 

EyÜb Halkeviııden: 
Dil edebiyat kolumuzun tertib 

ettiği ikinci edebiyat g ecesi 20.9.940 
Cumartesi günü saat 20.30 da Evi
miz salonunda yapılacaktır. Nuaret 
Safa Coııkun cıGençlik ve Edebiyatı) 
mevzulu bir konferı\na verec~ktir. 
Aynca Ar kolumuz da konserile 
hu geceye iştirak edecektir. Arzu 
edenlerin davetiyelerini Evimiz ka
tibinden almaları. 

Mevladu şerif 
Hwmü.tnbiat matıbauı sahlble -

rlnden Asım Ak.dumıının o~u. Divan-

Yapılan tetkikler bo maaraflar <la 
nazarı dikkate alındıktan aonra be-
her tekenede aııgari 1 00 kunh bir 
fazlalık mevcud olduğunu göster
mektedir. 

Peynir fiatlannda gayri tabit bir 
yükseliş mevcud olduğu tesbit edil· 
diği takdirde peynir satışlarına aza
mi fiat konulacaktır. 

Müddeti altı ay olan bu anlaama al- rikuU\de mazisini anlatan, tecrilbcll 
tı aylık bir müddet için uzatılarak kumandanlar elinde bulund~unu, 
bir seneye iblağ edilmi1tir. başımızda İnönü gibl her sahadalti 

Imtihanını muvartaktyetıe vermı., 

Alacak yüzünden bir adam bir oet olduğunu aöyliyen Hikmet Ba-
yaralandı yur, Milll Şete, ordumuza., hüküme-

Dün akşam Şehremininde Meh- timize tamamile güveneblleceğlmizl 
_ _ı d d b' · ·ı .. .. k k söyllyeret, zaterlerln silAh tistünlüği-mea a ın a ın ı e tutun aça çıaı 

Hayri arasında bir alacak yüzünden 1~ de~U. karşı ~ararın bozuk mane -
kavga çıkmıştır. Hayri bıçağıru çe- vıya.tından Jstıtade edilerek elde e
kerek Mehmedi sol elinden yarala- dllditini izah et.m!1 ve Çanakkaleden, 
mış, yaralı Cerrahpap hastanesine İııtlklA.l Harbinden misaller vc~tir. 
kaldırılmıttır. Sözü milli birliğe hltikal ettiren kon

---------------------------~ feransçı halkı her tUrlU propaganda-

Şark Demiryollan memurlannın 
500 bin liralik davast 

lara kar§l uyanık bulunmata davet 
etmLJ ve ınllll haklanmıza. bir teca • 
vüz oldotu takdirde şahlanacatımızı 
söyllyerek bltirmiştir. 

Hlkmet Bayurun konteransı dak.l -
kalarca alkl§lanm~tır. 
Viiiyellerde de konferanslar tortib 

edildi 
,-olu maliye tahakkuk tefl merhum 1 200 k d f d I d tJ:ustafa Nesibin mevlüdü EyHllün • a ar memur tara ın an açı an avanın Ankara a7 (Husus1) - Cümhuriyet 
29 uncu Pazar günü ö~le namazını d t• t hk • d b J d Halk Partisi vilA.yetıer teşkilAtı önü.. 
rnüten.kib Aksarayda Vallde cam1.sln- UrUşmasına ıcare ma emesın e aş an ı mUzdeki günlerde yurdun her tara-
de Hafız Bilrhan tarafından tıraat fında vlllyet merkezlerinde olduiu 
edilecektir. Merhum un me.slet arka- Tasftye ihnUndeki eskl Şark Demir-j 11fı anlaşılmadıt'ı takdirde, diye ka- kadar kaza merkezlerinde, kaza ve 
clıı§lo.rı, yedek stlbaylnr, lise talebesi ıniryolları tirket1 aleyhine 1200 k~dar yıd vardır. 35 - 40 senelik emektar nahlyelerde dünya vaziyeti karşısında 
"e btıcfimle tanıdık ve arzu edenlerin memur tarafından açılan tazmınat memurların vazifesine nihayet veri - Tilrkiyenln takib etmekte olduğu si-
teşrınerl rica olunur. davasının tahkikat safhası bltm~tt lerek, çalı.şma~a muktedlr olanların yasete dair konferanslar tertib et _ 

Ba.ba.'ll - Asım Dava :-s~ye ~ ncl U~a~et mahke~~i Devlet Demiryollarında tavZiftne gö. mettedırler. 
Yalidesl - Atlye umum eye ~e lsevılıno untmuşDve un re, firketin nam ve hesabına hepsi - --------------

durU§masma ua~ ıın ~ır. avacı - nin ~ine nihayet verllml§ d ıtt · Ilk M k b 
Kardetl - §ekip Akdııman - lar, 4irketten 500 bin lirayı müteca- İmtiynzm mooburen devr:~ ıri e te 

viz tazminat taleb etmektedirler. mes 

M E V L U
- Dünkü celsede tirket vekill bu ta - keyfiyeti de yoktur. Şirket, hükftmet- c . 1. 

D leblert reddetm~ ve memurların mu- ten aıdı~ı satı~ bedeıue beraber, ev- Oğ Q 
Sirkeeide Bahçeli lokanta aahibi vakltat. alı:idle ıstihdam edlldillnl, velid ııenelerin atlı'ını da almıştır. r ga 

merhum Ali Riza Ardanın ölümil _ kaldı itl, flrketln bükilmete mecbu • Evvelce firketi, eski §irketten memur 
aün kırkmcı günü münasebetile bu- ren devri dolayıs.l.le, memurların 11 - aidatından müteraklm 300 bin altın- Ög" retmenlerine 
Jiin öileden aonra saat 14 de Top- den çıkarılmalan .keyfiyeti de mev - la birlikte devir ve teslim almıştır. 
Itapıda Gazi Ahmedpaşa cami~inde zuubahs olmadı~ını söylernioftir. Şimdi .Ise, memurlannın mUkteseb 
Mevlüdu Şerif okutulacaktır. Mer _ De.vaeılar vekili All Şevket :Ise, bu haklannı vermeden i§den Styrılınak 
Lumu sevenlerle akıabıı.lannın ve iddiayı :reddetmiş ve ezcümle: Istiyor ... 
arzu eden din karde~lerimizin tet - c- Müdataada iJıtlnad ettikleri Demiştir. Mahkeme, evrab tetkJ _ 
rifleri rica olunur. borçlar 'kanunu maddesinde •muka- ke a.lınlş ve duruşmayı tallk et.mlş _ 

AILESI veleden veya Işin mahiyetinden hi - tir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

M&a.rif Vek1letince llk mekteblerln 
4 ve 6 cl sınına.rına kabUl edilen Mt... 
ra.şlı ıtazanc~lu Abdillkadir Sadi _ 
nin .YENi İLK COÖRAFYA• kitab. 
lan Mll11 Talim Te Terbiye Beyetinin 
son deli.Şikliklerile cSEMİH L'ÔTFİt 
Ktta.bev1 tarafından haritalar ve re
simler yeniden yapılarat emsalsiZ 
blr nefasetle neşredUmi~ir. 4 cil 11 -
mf 2ı, 5 cl 30 kuruttur. Toptan alan. 
ıara büyük tenzntt. yapılır. 

Sinemasında 

T0RKÇE 
sözlü şaheseri : 

ŞERLOK HOLME9 
(KRALlN HAZİNESİ) 

Ayrıca: RENKLİ MANZARA - 2 Yeni FOKS DtlNYA gazete.sl 

Bugün M&t ı Te 2.30 da tenzilA.tlı halk matinelerL 

tiiJNE~ 
EHCER TRACY 

iCHARD GREENE 
NANCJI KELI.Y 

' Bugün SARAY Sinemasındıl 
Büyü_t ca~ ~lnln AL ı• lt E ~ .A. ._, 'tJ 
cazıb mumessılesi " ~ & 

Hollywood'un en güzel yıldızları ile , 8 
CONSTANC'E BENNET tarafından yaratılan FRANSIZCA slJ'IY 

KANATLI KADlNLAFI 
A4k ve hayat. için mücadeleyi tasvir eden bil' film 

İlA.veten: FOKS JURNAL halihazır haberiert 

~-••• Bugün saat 1 n :ı.so da tenzilA.tlı matineler -~~~~~~ 

İstiklil Kahramanı 
Vatanını müşterek düşmanlarırı8 
karşı müdafaa eden kahramall 

Türkçe sözlü bUyük aşk ve harp fil 

TAKSiM SINEMASlNDA 
Mısırlı ' 

San'atkar 

s 
Fatma Ru•• şt•l 'nin He~kesl bllhassa 

gençlıgi li.l8kadar 
eden Şaheseri 

AD T YUVASI 
Çok alk~ ve takdir kazanmaktadır. Gerek mevzuu ve gerek oyna

n~ ttıbarile haklkaten mükemmel olan tıu 11lmde FATMA RÜŞDİ'nin 
kalblere hitab eden yakıcı şarkılarile §ark ııazı da seyirelleri heye -
canlandırmaktadır . 

. İH\ve olarak: Mısırdan tayyare ile gelen son harb harekAtını iös
terir sıneın& eazetesi 

U.15 atlı) - Uli -
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Harbin sinema üzerindeki tesirleri, sinemanın 
vazigeti ve gen i Türk filmleri 

4 
Bir mllc1c1ettenbert ııeşretmekte ol- Avrupanın her tarafında, Balkanlar-

~unıuz ~inemacıla.nmız arum4a Suallerl·m,·z da. yakın Te hattA Uzak§arkta bü-
:nltet. adlı 7azı scmlni: tehrtmiztn yük muvaffakiyeller kazanıyorlar _ 
n eski alnma.eılarından ba.y eN, 1n dı ... Son zamanıarda Fra.ruız atüdyo.. 
cevubıan ne ka,pıyonıs: 1 - Bıqinkü n.alyeüa alııe - lan bu Amerikan tflmlertni fransız.. 

1 B• .. •·"-'"""' -·""et al ma ür.ert:a.d. u.tıi olmn• ma -- ... ...ua. ... ·~ ln aınem ar ..... caya 9Cvirmek hususunda pek ibüyük 
11zerinde tes1ri olm~tur. Bu tesırı d.ar! muvaffakiyeller ka.zanmı.olardı ... 
Ol."ndiden .. .__ ı - A. ft'llpa slnemacılıtı 1na .. 
ı Bezme .... ıur.blldlr.. . 8lnema- Bir cVOyam Povebln, bir cJanet 
ar istodlkl P.a. ne halc!edJrf ..,_ eri filmleri buhı.mıyorlt.r, Makdonalcilın, bir cGreta Garboıınun, 
•<mı bu'L.- ~ U ...n 1 - 811 w.slyet Amerikan st. Pak u..anı var, .ı.ia. a.r " .. uektir... bir eelark Gable.in sesini aynen tran 
ın nt bUgünk:ft vaziyette bunlar nor- nemacılılım mütee$slr ecllyor sıza olarak veriyorlardı ... 

aı Gcylerdir. muf Amerikada çevrilmlt olan fakat 
lweını k t 4 - Memleketimiz slııcmacı:.. bı~.:. e e l.m1z sinemaları cidden fransızcaya. duble ettirilmeml~ bulu-

u;.ruk b!r durend!§llk, yl.lt.sek kabi - ;: =c 1na vaziyetin tesir. nan tilmler bugün memleketlınlze ve 
et 8&termi~er4ir. Balkan ve Y~ark memlekellerine 
lıu~~nkl.l ha b 5 - Aınecrika n ATnıpadan 

tl 
.,.. r vazlyetl ve bu va - kolayca eeı.,e bUe frarunzca kopyeleri 

Yetın ;.e fllm cetirtebUdln.b miT 
"anı vlid eyledltl bulıranlar de - 1 _ Ne rtbl ILmler cöstere. kadar muvaffak.fyet kazanamıyacak-
( OY1edJ4i mllddetçe slnemalnnn cekııln.ld lan muhakkaktır ... Bu varldat mem-
~ bu buhra.ns. to.bl olacakları hiç 1 _ Sinema mentml balarının ortadan kalkına.sı Amcri _ 

l>he côttırmez bir haklkattır... kan .!lnemacılıAıru herhalde dz'aç~ 
C\rSu 81nema mevstmı f6yle böyle ıe- Pretramıaruıız iallWil m.ıT eylemı.,tir. 
tn Uecek, 1dn.rel maslnhat 1ç1n slne - 1 - Da Dltı'fıdm tçbı en çok Şimdi Amerikalılar, menturu bu _ 
bıralar bir fllmt bir ba.ttadan fo.zla ~~lrfrtı~ lundukları cldareıı prensiplerine ria-
ta lnftddet gösterecekler, arada prol 8 _ Sinemanın atklDl D.Uil yet eyleme~e bQ4lrunJ.§lardır. ta: bir iklncı derecede film koya • &'Öırii1ors11DuzT AlelA.de, ha.ttl hiç bir ehemınlyeU 
~ r, halkı memnun eylemete ut- ha.1z olmıyan mevzular için milyon _ 
kaı~llklar ... FAkat bu badlre ortada larea dolar aarteylemekten çeklnmi _ 
•tn sa, muhakJtak ltı ielecek seneki birlltl İngU!z alnemacılıfuıın ln.ld4a-l yen Amerl.b.n .ınemacılan 4imdi be-
lla f!lna mevatmı, cmev&!nb namını fına nı1.nJ olmtl§tur. aab ederek il görmektedirler. 

2 
XlUyaca.k kadar kısır olacaktır... Alman .sınemacılıfına gelince: Al • Bununla beraber, anketinize cevab •1.1n- Avrupa. aınemacılııtını aoruyor- man slnemacılıtı bugün hAll çalışıp veren bir sinemacı arkad~ın ded!.ll 

Ply Uz? .. Son aeneler içinde Avrupa durmaktadır. Randımanlı blr .surette Cibl Amerikan tUmelleri Amerikada. 
Fr ll.!aaıru tutan, hem Jyfce tutan mesai .sarteylemettedir. İ§gal altında ki piyasalar lle ma.sranarını pekAlA 
t.eıatıata tUmlerı olmtl§tu. Ci~en gtı.. bulunan mahallerdek.f .sinemalar hep amort1 ediyorlar... fiatelik bir hayli 

193Fra.ıwz filmleri çıkıyordu. Almanyadan !Um tedarik eylemekte _ de U.r temln ediyorlar ... 
lar b 9 .se.nesı son aylarında harb baş.. dirler. Bu hnl Alman alnemacılılını Amerikan Binemacılannı, fllmci _ 
~ ltflamaz Fran.s~ alnemacılıJı dur fae.ll)'ete ıevkeylemektedlr. ÇevrUen lerini, 4imdlden d\'şündüren milhim 
baıe~ ba.§la4ı. Aradan çok geçmeden bilytik tilmler ha.kkın<1a sarih malO. _ bir nokta daha vardır: o da harbin 
CÖÇttı nezt'de ıcıı. 1940 ortasında da mata sahlb de~nız. Bununla beraber yakın ve uza.Jı::taki tealrlerı neticesin
h b · Uzun bir zaman için knlJt&ca- Içlerinde bazı &üzel f0mler1n bulun _ de halkın ze'flı::lerlnde husule relen 
tuıc1 enıeınıyor. Fro.ruıanın ı.ı,gal al - 4uRu .söylenmektedir. tebeddilldür. Bugfinlük bu tebeddül 
buı a bulunan kısmı Oe i§eal altında Teknik kudreti aayesinde Alman göze çarpmamakt:adır. Yann ise bar-
batllnınıyan kl.mıı arasında mtlnue- elneımacılıtı bug1ın Avrupa sinemac.ı:.. bin alacafı şekle göre halkın zevki 
l'lı ;e :r:ntmakallt. tesıs edllirse Fran- J.ıtının Uk aaftuıs tşcal eylemektedlr. tamamlle delfi.şebUlr ... 
btraı bıenıncıı.ııının tattınması belki Ha.ric plyaM.lan dtl.liintlp propaıan- Amerikan sinemacılan ve 1'11meUe
ktı et1r'at elde eder. Fakat bact1n- dadan Ari tUmler vtıcude ııetirdf~i ri bilAhare gene plya.salarda hAlı:im 
tıı leraıt altında bunu beklemek dol takdirde muhakkak ki daha ml.lhlm mev.kll elde eylemek tlmidlle tabir 
~a~~f~dir. Alman aınemacılannın bır yer tutaca.ktır. caiz Ise, daima. halkın nabzını' yok _ 
llyete e 1 Fransıs .stüdyolannda !aa- İtalyan Blnemacılıtı: Harb vaziye _ Jamaktadırlar. 
ber neiec;ee&k.lert aöylenlyor. Bu ha. - tınden müteeıı.sir olma.m~tır. Film Amerikan ainema.cılıfı hakkındaki 
~enı. dereceye t.adar dotrudur bU- çevrUmektedir. Bu sene için 120 film fikirlerime ou aözlerle nihayet nrl _ 

.\1 vücude aetirOdili söylenmektedir. 1- yorum: 
tt ~ıuııa.nn çok e.skl zamandanbe- talyan ainemacılıfının Lyda Borelll, Avrupadaki harbin ou veya bu şe _ 
ltıeJt nsızıar lle birlikte fllnı çe'rir • naneesca. Bertlnl., Alberto Collo ılbl kilde bitmesi muhakkak ki Amerikan 
ı. bua~uıa.n vardı. Ha.ttO. her tıraat- biiyük aan'atU.rlar ı:amanmdakl bi _ alnemaeılıfı ilurlnde pek büyük te -
'<terı &rlulannı mnk.fl tatblta va~ rincllıttnı tekrar elde edip edemlye _ a1r ya.pacaktır. 

\[ziaA. 
Marinos 

koyunlarinda · 
sut verimi 

Tahminler hildfına Türk meri· 
noslarındaki siLt verimi samldığı 
kadar az!llmamıştır. llk mü.şa
hedeler, 'iyi. bakım şartlan 
altında bulunan sürülerin süt 
hasılatında büyük bir fark 
oımıyacağını isbat etmektedir 

Yazan: Tarımman 
-2- (*) 

Geçenki yazımızda merinos ko -
yunlannın yapağı ve et bakımından 
~österdikleri üatünlüiü incelemittik. 
Bugün de a~l gayanı dikkat oian aüt 
verimine aid ilk rnÜ§nhede ve ra -
karniarı kaydetmek istiyoruz.: 

.Şimdiye kadar birçokları: meri -
nosuft bir yapağı ırkı olduğuna ba -
karak, tüt veriminin bizimkilerden 
pek aşağı olduğunu ve bu tebeble 
yapılacak melezlerneden elde edilen 
yavrulann da süt bakımınden ve -
rimaiz olacaklarını ileri aürüyorlar -
dı. Yalnız, bu ihtimal üzerinde o ka
dar ileri gidili}·ordu ki, merinos ye
ti~tiricileri arasında aüt gelirine kül
liyen veda edileceği ~eklinde mcnfi 
tefsirlere yol cıçılmı,tı. 

Merinoııun, yapağısı için ıslah e
dilmiş bir koyun olduğu yalan de -
ğildir. Onun çokça Üretildiği yeder
de, sütü ancak yavruya kifayet e -
decek derecededir. Ru Pebebden Al
manyada süt istihsali için anğılmala
n bile adet olmamı,tır. Yapağıya o 
kadar ehemmiyet verilmi~tir ki, ön
celeri bu koyunlann iyi eti; olmaları 
lüzumu bile hiç dü~ünülmemişti. Ne
den aonra iyi yapa~ının ancak ivi 
bir vücudde bulunabileceği sabit ~
lunca, et kahiliyetinin de yapağı ile 
birliktt' gözetilmesi 'zaruri olmu, ve 
bu ,ekil daha Üttısadi görülmüştür. 
Nitekim bizde de iki vasfı birden 
yüksek olan Alman merinoslan U -
retilm ektedir. 

Fakat mcrinosu sütü için ıslah et
mek veya ondan süt veriminde bir 
üatünlük beklemek hiç bir memle -
kette mevzuubahs olmamı•tır. Hal
buki geçen yazıd:ı arzettiğim aebeb
ler dolayıaiJ~. bizde aütünden fay
dalanılmıyan koyun itibardan dü~er. 
Az çok mutlaka bir 'ey alınması ar
zulanır • 

Hadiseler Karpsıuda 1 

U AlL· Cle:V AB 
S u~lle, ee'?b kol kola yürü-

. . d~ler. Gulhane bahç~ine 
&'~rmı§lerdı. Bahçenin kapıaından iki 
yuz adım kadar ötede Sual durdu, 
Cevnb da durdu. Sual ba~ını yolun 
aol tarafına çevirmiııti: 

Sual - Bu nedir bu~ 
Cevab Sualin baııını çevirdiği ta-

rafa baııını çevirdi: 
Cevab - Kukla sahnesi. 
Sual - Kukla nedir ki) 
Cevab - Çocukların çok sev -

dikleri. zevkle seyrettikleri bir o -
yu n. 

Sual - Ya ... Demek çocuklar 
kukiayı çok severler~ 

Ce va b - Sorar mısın?.. Bayı -
lırlar. 

Sual - Burada kukla oynatılır 
ha~ 

Cevab - Evet . •• 
Su al - Hergün mü) 
Cevab - Hıı},r . 
Sual - Haftada bir mi) 
Cevab - Hayır. 
Su al - Ayda bir galiba) 
Ceveb - Hayır. 
Sual -Ya ne vakit} 
Cevab - S enedtm seneye, ynni 

bayramdan bayrama, yani çocuk 
bayramından çocuk bayramınft 1 

Sual - Cocuklanmızın eğlen -
rnek jhtiyaçlan, baYTamdan bayra -
ma ruı aklım:za gı-Jir~ 

Cevab- IJI!II 

* Sualle Cevab kartı karşıya otur-
dular ... Sual sordu; Cevab, cevab 
verdi: 

Sual - İstanhulda bir çocuk ti
tayrosu var değil mi) 

Cevab - Evet var. 
Sual - 8u ~ocuk tiyatroau no 

vakitlerde tem'~itler verir) 
Cevab - l<ı~!an kı~a. 

Sual - Ya yaz mevsiminde) 
Cevab - Yaz mevsiminde 

ya tr o olur mu) 
Su al - Y n yaz mevsiminde 

cuk lle ile vakit geçirir) 
Cevab - Bilmem ••• 
Sual - Ya kim bilir) 

* Sual sormakta devam etti, 
va b da cevab verdi: 

Sual - Ankarada bir çocuk 
yatrosu lcurulmuııtu değil ıni) 

Cevab -Evet, ben do nu1vn,_ 

tum. 
Sual - Aklımda kaldığına 

büyüklere ( çocuklar:ı değil) bir 
teri~ temsili verilmiJti değil mn 

Cevab- Evet. 
Su al - Ya sonra) 
Cevab - Sonrasını 
Sual - Onu da yel 

aötürdü galiba) .. 
Cevab - Zanncderim. 

* Sual sormaktan bıkmamıth. 
Sual - Karagözü çocuklar 

vermişler diye duymugtum, 
mu) 

Cevab - Evet, doğrudur. 
Sual - Çocuklar karagözü 

rede aeyrederler) 
Cevab - Bilmem, 
Sual - Yalnn: büyükler 

ze dair cereyan eden mUnaa.aı:ccu•• 
okurlar değil mi) 

Cevab - Evet. 

* Sual - Bizim çocuklarımız 
eğlenirler) 

Cevab - ltiiiii 
Sual - Bizim çocuklanmız 

mi eğlenmezler) 
Cevab - ll ll !ll 

r:.J dffl.et dJuLiUi 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? 
Hapishanede ser~et sahibi olan avuka 

On ••n• a~katlok ~ 
ettikten aonra i~lediği .. ~ 
bir cürüm yüzünden ...._ ' 
on sene hapse mah - "' ,.,..~ 
kum olan bir avukat, 

mahktimiyet müddetinin hitamında 
çok müteeasir görünüyormu,. Ha -
pishane müdüril merak etmit ve te
essürünün aebebini avukata aormuf. 
Avukat cevab vermit: 

- Nasıl müteesair olmam. On 1&-

ne serbest olarale avukatlık 
Kazandığım para ile aneale kıt 
naat geçiniyordum. On senelik 
körniyetim zamanında ise, 
mahkUınlann davalarında onlara 
kir vermek için, nldığım para ile 
dukça milhim bir. ıaervet temin 
Eğer birkaç tene daha burada 
saydım hapishaneden çıktıktan 
ra bütün hayatımda hiç çalıtmad 
rahat bir ömür geçirebilirdlm, 

le erdi. l"ran&ada bUe tan.ınmı:ran edi me$üktür. Fakat bu sahada İ- 4 - Mem.leketlmts alnemacılıJma 
bır ~an töhretleri tJ7YUb. çıkan talyan hl.lk~etl hiç bir aurette yar _ gellnce, vaziyetten herhalde mtltees.. 
Jt)'a. ~ü Fransız aan'atklrlannı dftn- dımını ~eınemektedir. Yal.nııı a _ &ir olmu~tUl'. Olma.ma.sı da ImkAnsız 
G! me 8 bllha.ua l"re.naaya, yani ten- ea.ba İtalyan tanı kmnpanyalan ı. _ idi. Cftnk1i linemacılılımıs fazla mik 

T'urkiyede merinoııçuluğa ilk ba,
landığı mralarda aUt meselesi endi
!feyi mucib oluyor, v~ aleyhte söy
lemek İstiyenler hep bu noktayı tek
rarlıyorlardı. Halbuki ilk müeahe -
deleT. merinoaçuluktaki aüt veTi - •• - ........ . 

___ .. __________ ......... ._.. .......................... . 

tıezn znlekelleriruı tanıtan Alman aL- ted.ilderi ve dünyanın ratbetini eel tarda. cmfl.!tehlJkt, pek az miktarda 
tr, neıııaı olmtı.ttur. Almanyaya bedecek eaerleri bulabUecekler mi da cmtlstahsll• vaziyeUndedir. 
~~ a&n'atklrla.nnı, artı.stlerlni dir?... Daha dotruau memleketteki 61nemalanmız bu seneki mev.slm 1-
letıerı ~ek lQ!n akla eelmfyeıı aühu.- muharrlrler, sena.ryocular, ainemae.ı:.. çin filme mallkdlrler... Bunların 1 _ 
~ röaterirlerdl. Fra.nsızlarla fllnı lar ne dereceye kadar serbeııt bu _ çinde çok gti?',el prodl.lk.~tyonlar ol -
ba\tka~kten hu duyarlardı.. Bu bir Junmaktadırla.r? .. Bunları bllıniyo _ duR"u il-bl, güzel ve orta prodübt -

4te tı.r... rus. İtalya.nlar .on günlerde memle • yonlar da mevcuddur ... 
~r 'I' ~l.nı.di bu Alınarilar Paristedlr- tellerine ~ıs kalan Fransız san'at - İ.stitraden şunu arzeylemek ı.te -
ıetiy abıatUe onlarla film çevirmek kO-rlarmdan bazılarını davet eyle - rim !tl alnemacılar bir tum lı:umpan
~1, ::,aklerdir. Muvaffak ol&ca.kla.r mi.şlerdir. Bu davete icabet eden yMmdan yalnız ıüzel filmleri ala -
ltınaıı hUd olurlar mı? .. Pariste bu _ Fransız sa.n'atkArlan bulunup bulun- mazla.r. F1lın kumpanyalan yilksek 
t~? P'ran.,ız aan'at.k.Arları han&Ue- madıtını henüz bilmiyoruz. prod\Utslyonlan Ue birlikte orta de -

Q l3unıan bllnılyorus. !,te Avrupa. slnemaeılıtı.nın bu - recedekl bazı tllınlerinl da.hl aürer -
tu~;ell.nı. İngnı.z slnemacılıR"tna: İn- cilnldl vazfyet.l. ler. Sinemacılar bu ort& fllmlerden 
'tlıenı El<1e EISa.!en tam mo..naaUe bir S - Avrul)a.daki h.arb vutyeU, dl.ln bıwlarını da. almak mecburlyetlnde -
t'a4a. a. l!anayU yok ldl. B~ IM o.. yadaki bU2urBuzluk, Amerika.n sı.ne- dlrler. 
~ hıç tUm çevrtlmlyor. İn8UiJ &1- ma&lıltru tablatDe müteessır eyle - Bunun Için ainemalarımızda ara 
~~ltı~ınuı mevcudiyet göatereme- mı.ştır. Ne de olaa Avrupa plya.saları sıra. görülecek orta derecedeki pro _ 
4ıtıer sebebi tıır,uında muazzam Amerikan ainemacılJiı için iyi bir dü.biyonlan halkıınl% hoş görmeli -
tetıdiı:a ~lnema aanayilnin mevcudl- mahree idi. Buralardan iyi para çek.f- dlr. Yakında harb bttmedi~l ve gele
le kıır~ılyonıarea dolar sermaye 1- yorlardt. BUha.ssa Fransa; Amerikan cek seneye kadar .sürdutü takdirde 
t\laıı.n UŞ ob.n Amerikan kumpan... fllmleri Için çok mühlm bir merke~ ememalarım.ız o vakit biraz mtl.şkill 
ttietlıd& ın •uuzam aermayeler ııe idi. Amerikadaki etüdyolarda mahal- durumda Jtalacaklardır. 
t..biatu te+~~dikleri fllmler tartıaında n ll.san üurlnc çevrilm{f olan ytlz - Bu vaziyetın milli stnemacılııtımız 
tes~~ 4J.~i1Jz atnemacılılı rekabet lerce ve yüzlereo filmler Fra.nsada için büyl.lk fayduı olmu.ştur. Bunu 
lerı a1n1' Cüntü bu Amerikan fllm- bilha..ua te.sı.s edilen mükemmel atüd- açıkça .öylemellylm. 

minin hiç de sanıldığı derecede ek
silmiyeceğini giSstermektedir. 

Tetkiklere göre sürülerimizde ba
b<ılık eden Almftn et ve yapağı me
rino'llan bizde 25 kilo kadar süt ve
rebilmi~lerdfr. Rıı nıiktar bizim kı
vırcı1clara nisb,.tlı:o •ünhe.sir ~ok a,a-
ğı, yan vaTıva gibi bir 'leydir. Rnr
sa - Balıkesir çevresinde, mOeaid 
meralarda kı'V'r-:ıkların 40.50 kilo 
siit vermele:i tabii 'lavtlır. Yerine 
~öre 3 aydım 7 aya kadar sağılan 
ıoıilrüler vardır. 

Miktar itibarile üç veya beş, ne 
olurea olsun merinoaların kıvırcık -
lardan daha az süt verdikleri mu -
haklcakhr. Ve aoyun yavnıya tesiri
ni inkar etmiyonak, az stitlü olan bir 
ırkla, ondan daha aijtlü olan bir ır
km tesalübünden elde edeceğimiz 
yavn.ılarda, her iki tarafa ııid ka -
hiliyetlerin mü,terek bir hrıddinl gör 
mekliğimiz asıldır. 

Bu nazariy~ye ıcöre TiiTk meri
noalannda süt veriminin eskiye nis
bette azalması tabii olmakla bera
ber bunu tahminde hayli ileri ve if
rata gidilmekteydi. Halbuki kanı tes-

(D•Yıurn '1 nci !!Ayfada) 
~ekeı Z3.nıanda İııiUtere ve mtl.a- JOlarda en .son tetn.ık uauller tlsere Avrupadan n Amerikadan kolay 
.\znll'i;~e hi tab ediyordu. Fran.mca aözlend.l:rfll)'Ordu. Bu .,aye- kolay !Um tedarik edUemedlitlni ıö - <•> tk yazı 26/ 9/940 tarihli 
-=~ Ue ırk birl112. 1Jan de J'ran.su:lt.pn Amerikan fllmleri (Devamı 8 ncı sayfa~a) Pooada. 

8on 

((So,. • ı x.: ~ottcm nın edebi telrUran: 61 i~ inaana ııidiyordu. Bu tartlar 
- eriainde o keyifli olmu da, kim o · 

ıl ıL, UliUI1B ır~l~• yemeiini kaplıcada yedi -
r. Hacı hanım pek neft. yemekler 
apmı1. getirmitti. Ille irmik hel -
a.sı bir tah~erdi. Koca toneerenin 

Ve M· .. 
Yazan: frcumend Ekrem Talu 

.._ J..t UJ8'i.na dönerek illve etti: "t l'ıltll ı: di, hdınım 1 Elini, yüzii-
tı ~ı.lıın li rıtarini aiy vaktile yola 
h Bir t •Ydi aalannn l 
ltı~~ır ol~~elt aaatin lçind6 hepsi do 
~ rı11 dU:ıı.Gİd ~rahalarla Çekirge yo -
~t~ı.ğı hı üle.r. l\1iijgan, mekteb 
ı:tur~'rile ;t çfcuk cibi, hayran na • 
ıt.~~U teyd ra ı seyrediyor, her gör· 

ıece.lt be.? net' ini arttıracak, ta-
" ··ı . ır v ') b 1 d hı~ı.'h llıı:thtlU eıı e u uyor u. 

,, •tıs ı_ hamnrnınııı umumJl 
Q lfb atocll 
k11c1ı i Çırp ~an havuzunda bir de-
k11ı ı, ~emın ı, Hanze kadına ta -

'ttı, ttlrl"tfendinin loı.larile fll • 
u rnu:dblikler, .-klaban· 

'll ... • ve aaçtı. 

•üz keyif içt:tde duyuyordu, Onun 
attJiı kahlcahalardan alınan ve si
nirlen~ Hafize kadının: 

- Kızi O kadar aülmenin sonu 
iyi değildir •. ağlarııın sonra .. 

Demesine gene bir kabkaha ile 
mukabelede bulundu. Ağlamak.. 
niçin) Ne aebebe a~lıyzıcaktı) Nef' e 
ai kime zarar veriyordu Id). 

Havatınm henüz bahnr feslıncla, 
o Easl~n da en parlak çağında idi. 
CönlünU daha hiç bir riddi nğu ze
hnlemi~. karartmış değildf. İlk gün-
lerde, olanca l!af!yetf Uo severek 

bağlandıit kocasından beklediği, 
umduğu kar1ılı~ı birden bulamarnlf, 
falı::at aon zamanlarda ona da 

'ibi sörUnUnce her aiızdan bir te -
· =hhüf •eai çıktı ı, 

-At Bitti bile!. Yazıki 
- Afiyet olsun! 
İkindi vakti. yUksek derecei ha

'1lretteki suva dalıp çıkroadarı hep,i 
oancara dönmÜf, takatten düşmU~ 
tii. Arhk eve dönme zamanı gel -
mişti. Sarılın Mrmalanaralc, yeniden 
arabalara bindiler ve tehre avdet 
ettiler. 

Hacı efendi, kansının gıyabında 
mutfağa girmi,. o na Icendi mehıı -
retini. manfetini göstermek istf'mi$-' 
tl. Kocaman bir tepsinin Içinde, 
manzarası. en körlenmi• istilıaYl a -
~an nefts b8relcler, gelenleri bckli
yon!u. 

Bir kahkaha faslı da evde oldu. 
de, yorpnluklarına ve tok -

Yemekten aonra, ohanım kızııının 
şerefine, ömründe ilk defa namazını 
evinde kılan Etem Efendi, s~ime 
Hanımın, aençliğindeki güzelhğine, 
Saimin çocukkenlci yaramazlıkları -
na, babasının huyuna, mizacına dair 
bir yıiJn menlcıbe anlattı. Hele Be
sime Hanımın yosmalığını söy)iye 
söyliye bitiremiyordu. 

O kadar ki Hacı hanım bir ara -
lık dayanarnayıp lltife etti: 

- Gözün varmıt elialem aenin 
de, Hacı efendi 1 

İhtiyar: 
- Yat dedi; 1eninle evlenme -

den göreydim, onu lllırdım . Amma, 
senin Ustüne gül koklamllm. 

Hep gülü~tüler. Müjgfın, bu ihti
yar karı kocanın, bu yaşta. bu türlü 
eevişmelerine, birbirlerine bağlı ol -
malarına bayılıyordu. Bir aralık, 
kendini tutamayıp: 

- Vallah, ne iyi.. ne iyi!. Allııh 
sizi hiç bir vakit ayırmasın 1 dt-di. 

Hacı Etem Elendi bu temenniye 
mukabelede bulundu: 

- Neden ayıracakmıt. bo kız-

:l:ki 'ıktan biri .. 
Bir genç m anlatıyor: vet, genil ya.şa.ına imk~an. 
- cAllem benl kararımda tamamen aranır. Yeter ki, hayatı utanılmıya 

serbest bıraktı. Önüme çıkan iki cak, fazla sıkılınmıyaca.k şe'kilde 
gen~ten bitini seçebillrim. 'Birlnct.. rl.ltmek imk~nı mevcud olsun .. 
sini seçersem sanıyorum kl, aevebi- sen latikba.J. de kesillp atılm~ detU 
lece~im. pnes'ud olabileee~ fakat dlr, bugün sıkıntıda olanın yarm 
geçim va:sıta:sı ıenif dean. hayattan nı blr hızla servet yolunda 
fru:la 4ey beklememek şartUe.. başla.mıyacatını kimse temin ed; 

cİkincisine gelince: O, biraz sof;ulı:, mez. Fakat genç !k~ .sevmiyOr, s-.-tılH 
biraz ha.şindir. Sinirli hallerinf de bUecetını tahmin diyor. O halde Jr:eıiiLa 
gördl.lm, sanıyorum lti, Jı::endlslnl se - dlslne daha eenl.l imkanıara 
vemiyece~im. yalnız gcçlnı va:sıtaıarı olan ikinci erkek üzerinde du.ııu.ıu.ıi~. 
geniştir, tstncbali daha parlak da o. slnl tavsiye ederim. 
labilir. Ne dersinlz?ıı * 

Diifünmiye lüzum ıörmed.en cevab Bay cJ. B. H.. a.: 
veriyonnn: Mektubunuzun bat tararı beni a 

- Bu genç m e~er bahsettıfi Uk cındırdı, alt tarafı Ise kızdırdı. 
erke~i .. sevebllecefinden, de~ıı. csev. cİQ güveysi .. , diyorsunuz. Ben 
d!~indenıı emin o~aydı kendislne te.. za.man bu isteği duysa.m 
reddüd etmemesını aöylerdlm. İn.san önüne kendlni bedava besletmet 
cen tiddellb a.tln yalnız bir defa du- 7en bir adamın hayall gelir . 
yar, kalbin tldd~tle çarpablleceıtı n- görüııiis, aize l'afdım 
man tae çok mahduddur. Para, 5er -

Kara çukura ikimiz birlıkte airece
ğiz. Değil mi, köroğlu} 

Memnuniyetinden clizı kulakla -
nna varan Hacı hanım kocasını te
yid etti: 

- Öyle. Anca beraber, kanca 
beraber. Zaten Beytullaha da bera
ber gitti idik. 

Müjgan, o aeeeden •onrA, bu roh 
ok~ayıcı evde üç gün daha kaldı. 
Bir türlü aynlamıyordu. Bu ikamet 
Hatize kadının da işine ııeldığinden, 
o da itiraz etmiyor, bit aea çıkarmı
yordu. 

Nihayet aynlık gUnU geldi, çattı. 
Ev halkı, kendilerini tesbir eden 
Müjganı daha da alakoymak isti -
yorlardı. Ukin buna imkan yoktu. 
Kocasından aldığı iznin müddetini 
geçirmeğe gelmezdi. Kim bilir) $e
hime Hanım da kızına ne türlü mü
tehassirdi. O da onu yarımda uzun
ca bir zaman görmek, alnkoymnk is
tiyecekti. Dönüşte tekrar Bur&adan 
geçileceği için, o vakit d~ bir iki ge

kalmayı vadederek. Müjgan ya
güç hal ile kurtardı. 

bütün tertibatı almıotı. 
aen müemrnendi. O umanki Bu 
valisi. kendi vilayetinin hudud 
içerisinde bir tek baydud bıra 
mıttı. Yol k~smeyi. yolcu aoym 
m~lek adinen tiririerin cümleai 
dan yılmıtlardı. Bununla 
!!.tem Efendi miaafırleriııi 
en ağır başlı arahacısına emanet 
ti. Fazla olarak, yanlarına, tesadü 
fen Mihalice gidecek olan yaşlı 
lı bir tanıdığını kath. Ayni 
Bursadan o · havaliye posta da 
yordu. Hacı Efendi, posta t .... I'ATıınJı~ 

ay nca kulağını bük tü; avucuna 
iki meddiye koydu. 

Böylece aabah karanlığında 
çıktılar. 

Konak yerlerinde, 
ihtiyar adam, kadınlıırın i..ışeleri 
barınmalarına dikkat ediyordu. 
da da, arahacının yanında 
rak, kendilerini tacizden ıl'!ıl'!ıcınııvo~ 
du. 



6 Sayfa 

Samsun da 
Beden terbiye mükel
lefleri faaliyette. Bir 
ıtış poligonu yapzlıyar. 

SON POSTA 

leket Ila berieri ) 
Havzada zengin bir 

İrfan hazinesi 
Havza kütüphanesi 3000 den fazla kıymetli 
eserlerle doludur ve bunları Mustafa Con 

adında bir kitabsever hediye etmiştir 

Çankırıda 

Meclis Reisi ve diger 
meb'uslar halkın 

derdierini dinledi/er, 
köylüler mekteb ve 

su istiyorla 

EylOl 28 

Sinemacı/arım ız 
arasında anket 
(BIU}tarafı 5 inci .sayfada) kill durum.dadırlar. Nazarı dikkati 

ren sinemacılarunız yerli filmler çe- alınacak mühim, çok mühim notta 
vlrme~e koyulmllflardır.. sinema makinelerinin yedek parça • 

Memle.ketimizde bulunan ü9 stüd - larıdır. Bu yedek parçalar gerek stüıl 
yoda birkaç aydanberı hummalı bir yolarunızda gerekse sinema prolek , 
!aaliyet müşahede edilmektedir. Dur siyon makinelerinde hayatı ehemınJ.
madan filmler çevrllmektedir. Hem yetı haJzdlr ... Ham tilmler gibi arı 
de cl d den güzel fllmler ... Şimdiye ka- kömürlerinin, yedek parçalarm kAfi 
dar çevr~ olan türkçe ve yerli miktarda memlekete celbi hususunda 
!~erden çok üstün !ilınler... da muktezi tedbirlerin alınması çoı 

Isim zikretmiyorum. Takdir hak - yerinde olacaktır. 
Samsun (Husus1) - Havzanın ye • kadar eser mevcud bulunmaktadır. kım, çok ince bir zevke sahib bulun- Slnemacılarımıza ıcab eden vesaitl 

4ll yamaçlarmda, tehre hAkim en Bunu söylerken, bu eserleri memle - d~unu yakinen bildl~im halkunıza temin eyllyelim, ondan sonra da on-
güzel bir mevki de ötedenberi har ab k ete kazandıran hayırsever ve maa- bırakıyorum... lardan iş istiyellm, güzel filmler ıs .. 
bir bina iÖZO çarpmakta idi. Tarihi rifci Türk çıocutunu da !hürmet ve ı YalJnz burada bir iki noktaya i§a- tiyellm ... 
bl.r ml.mart &lub tıt.~ıyan bu blna, 'ü.tranla anmak şarttır. Bu Türk ço. ret edeeefim. Bu noktalar ha.kkmda Sinemacılarımızın teşvike muhtaO 
333 tarihlnde Amasyalı Yorglc; paşa cutunun adı Mustafa Condur. Bü - da nazarı dikkati celbedeceti.m. bulunduklarını batırdan çıka~ .. 
Zade Mustafa bey tarafından yapıl. bin hayatını tetklke vakfetml.ş ve Film hususunda -Negatif ve 1.ş lun ... Unutmıyalım ki b~l1n Tüd 
mı~tır. Ve bir imarethane olarak u_ iervetinl zengin bir kiitübhaneye sa _ fllmlerl- Sinemacılarımız, stüdyoia- slnemacıh~ı bir varlıktır. Balkanlarda 
zun ytllar ida.re edilmiştir. Vakfedi. hib olmak utruna. sarfetm~ olan nmız mü.tklil vaziyettedirler. Piyasa- ve Mısır hariç, Yakınşarkta Türk sı .. 
Ien çiftlik vesair akar ile iblr çok fa. Mw;tafa con, Havza e§rafmdandır. da Icab ettıtı miktarda film bulama- nemacılığına üstün sinemacılık yok • 
kire muntazaman yemek vermek üze Bir çok bin lira de~erlnde bulunan dıklarından, buldukları filmler ıçın tur ... Bu mütevazı hallerı ile stüdyo .. 
re masrafları sa~lanan bu i.maretha- bütün kltablannı, bir memleket kü - kendilerinden yüksek flatııı.r taleb e- Iar:mız bu muvaffakiyetıeri göster • 
ne, 1302 tnrlbinde kapatılmış ve ha. tübhanesı kurmak üzere nı1llete he • dlldi,flnden arkadaşlar şikayet edip dikten sonra bunlar daha mükem .. 
rabiye yüz .tutmuştur. Sonralan 81 • diye etmek suretile büyük bir yurd - durmütadırlar ... Film kıt olursa si - mel §ekle i!rat edilirse §üpbeslz :tl 
vas Valisi Muammer ibey, kubbeleri severlik göstennlştir. Bugün Havza Meclia Reiai ve diier Çankın nemacıları.mız IStedikleri gtbi film - sinemacılık lleminde Türklülün yü • 
çökmüş ve kapıları, duvarlan harab kütübhanesinde mevcud 3000 loymet. ıneb'u.lan Çanları istasyonurula ler çeviremlyeeeklerdlr ... Filmin ne zünü atartacaJdardır. Ve bu aayodt 
olmuş bu binanın hiç olmazsa ü.!t ll eser, doarudan do~ruya onun hetıı.. derecede büyük bir propa&ıanda vası- beynelmilel sinema muhitlerl.nde !~ • 
katını ahşab olarak tamir suretüe yesidıa Bu hareket karşısında derin Cankırı CHususl> - Kıymetli Meb- tası oldufunu bir a.n bile olsun hatır- merikan Alman Fransız ainemacılık .. 

Bamsun (Husus1) - Sa.msunda be- büsbütün yıkılmasının önüne ıei • bir iftihar duymamak ımk~ı var mı- uslarunızdan M. Mecliai. Re~l Abdül- dan çıkarmıyalım. Bugün İsviçre - ları yan~ba.şında' Türk sinemacılıtı d• 
en terbiyeıst nıükcllefiyetıne dahil ~tir. dır? .. Mustafa COn şöyle demiştir: balik Renda, Hüseyin Cabid Yalçın, den, Surlyeden, Cenubl Ameri.kadan, iyi blr yer alacaktır .. 
e.D.91erin tallmlerme ıeçen Pazar gü. 4te bugün, çok iÜZel bir manzara - Bu ~erlerden milletım küçük Doktor Akl! Arkan, Ziya İsfendlyar- hattA Ca.vadan Türk filmleri taleb e- Her sahada oldulu gibi Türk ken
ti b~~tır. Bamsunda. ihtlsu arzeden ve mükemmel blr kütübhane bir fayda görürse, benim lçln en bü • o~lu ve Profesör Nazml Örgün mecll- dllml.ştlr. dislni sinemacılıkta da göstermtştlt• 
lübü ola.mk fanll.yetlerine devam olarak ırfan llemine kazandırılan yük saadet işte bu olacaktır. sin tatili münasebetile intlhab dal _ Bu arzuları J.s'af eylemek, sinema- Bundan birkaç sene evvel memle # 

ı1en ld(.\p!er, zengin bir çalışma. pro~- zarif bina, kültürcü bir valinin bu Dünün zengin kütübhanesinln aa.. relerı 1 cılarımıza çaıı.,ma vasıtaları ternın ketimizi ziyarete gelmiş olan ecnebl 
unı hazırl:ım.aktaaırlar. Bu meyan_ tarihi A.b:deye karşı gösterdi~! alA. _ hibl, bugün de mületın malı olan kü. . 0 an ç~~kırıya geldiler, ve v1- eylemek üzere mebzul miktarda Ne - fllm operatörleri pek genç bir Tilrl' 
a &ımsun spor ..lübü, pro~ramını ka ve ihUmamın cidden alkı.llanma. tübhanede kütübhane memurıutu layetın her koşesine da~ılarak kaza- gatif vesair filmierin memlekete itha- film operatörünü ı., başında görmii4" 
)k zen.ıin b:: eJ.illde b2zırlamıştır. ia. de~er bir eseridir. Havzanın bir yapmaktan 2evk duymakta ve gene larm, köyterin ve .şehirlerin halklerile ll hususunda icab eden tedblrlerJn a- lerdl... Bu delikanlının sırf prntilı 
1manyurdu da luıraret:ıe hazırlan • k:ütübhaneye ne türlü ihtiyacı bu _ bu eserler arasında yaşamaktadır. temas ederek derdlerinJ, ihtlyaçlarmı lınmasını makamı atdinden, matbu - bilgisi sayesinde gösterdiği çalışına 
aaktadır. Iundu~unu takdir eden dünkü Sam. Havza belediye kutübbane.sine de ge. ve isteklerini sordular. at müdlrlyetı umumlyesl.nden, eSon tarzına, muvaffaklyetlerlne parmıı.J 
Bölge tbeden trbiyesl dlrektörlü~ü- sun :valisi Fua.d Tu.ksal, bu imaret _ ne 500 cild hediye eden zat Mustafa Abdülbal'k . Posta. vasıtaslle çok rica ederim. ısı.rmışlardı ... 

e tayin ('dilen Muhıttln Özkefeli, hanenin iyice tamir edildiği takdirde Conun ta kendisidir. Bu mütevazı ı Renda, Eskipazar, Çer. Bir de arkadaşlar ark kömüründen Bu elemaniarı unutmamakla kal .. 
lu.>le.rin tıı.aliy.,Uarl üzerinde alA.ka. mükemmel blr memleket lcütübhane- killtür adamının harekAtı, herkes 1- keş, Kurşunlu ve AtkaracaJa.r nahl - ve yedek parçalardan bahseylediler ... mıyalun, onları teşvik edelim ... 
arlarla J-nJO.nd.an te:na.! etmektedir. si olabileceğini düşünmU.,, hemen 11 çin blr örnek olmalıdır. yelerinde, Hüseyin cahfd Yalçın n - Bu hususta ben de blr iki söz söyli. 5 - Sinemanın atlsi fevkalAde par
u sene &.msı.ın bölgesinde spor !§le. başına geçmiş, vil~yet meclisinde lA. Havza kütübhanesinde çok kıymet. gaz kazamızda, di~er meb'uslarımız yeee~i.m. Ank kömürünün güç bulun- laktır ... Gün geçtikçe de ehemmiyet1 
.nin çok bızlanacalı a.nlafılma.kta - zım gelen cihetıer tezeletür edilm~ ll e.serler vardır. Tarlbl eserlet', divan cıa muhtelif köylerde eculikten sonra dutu, eskisine nisbeten daha faz - artmaktadır. Bugün sinema aı.rt bit 

ve 3600 lira sarflle bina bugünklll lar, en eski kitablar, İbrahim .~.ıüte. şehirde de halkın ve köylünün dllok- Iaya satıl~~. do~udur. Bugün piya. zevk, bir e!Uence vasıtası olmak.tat' 
haline ıkonulmu.ştur. Her §eyden ev _ ferrika zamanında basılm1.1 küll!yat lerini dinlemtşlerdir. sada bu komürlerın stoku hayll azal- çıkmıştır Tıb lleminin, maariflO, 
vel üç yanı toprak yıiınlarile örtuı _ vesalre bu korksiyonları zenginleştir- M b' 

1 
ilA. t· h t mıştır. Gün geçtikçe de azalacaktır. emniyet Işlerinin, milll müdafaa ,..._ 

müş bulunan bina, bu toprak açılmak mektedir. Küt.übhanenln henüz bir • e ~ a~ımızın v ye ın er ara- Fakat ainemacı arkadaşlar bu seneki sıtalarının çok kıymetli bir yardıın .. 
suretne meydana çıkarılmış, etrafına çok tertibat noksanı vardır. Küçük !ında koylu ve halkla yaptıkları bu sinema mevsimi için ihtiyaçlarını cısı olm~tur. Bu harb ortadan taııı:
asfıı.lt güzel geçiciler yapılmış, dahnt bir ihtirnamla bunların da en kısa kon~alarda memlekeUn ciddl ih - temin eylemişlerdir zannındayım. Bel tıktan sonra sinemadaki yenilikler. 
tertıbatı yenUenm~tir. Fuad Tuksalın brr zamanda doldurulacdı umulmak.- tiyaçlan mevzuubahs olm~tur. ki Anadoludaki sinemalardan bazı - terakkiler ba.ş döndürücU bir sürııU• 
memlekete kazandırdığı bu eseri tadır. Köylünün meb'tıslanndan fa _ ları bu hususta hattA. şimdiden müş.. ortaya çıkacaktır. Osman Tufrul 
takdir ve şükrarıla .seyret.memek nıüm Havza kütübhanesini ziyaret etmek tekleri tek iki nokta üzerinde birleş.. 
kün değUdir. kültür dostları içln muhakkaktır kt 

Havza kütübhanesinde, elyevm 3000 en büyük bir zevk tet}k.il etmektedir. 
ını.,tir. Bu da köylerine su ve mek -
teb yapılmasıdır. Dilekler arasında 

Bursadaki ::~ :ı:~dı.r~yatmın canlandı-
Çorlu 1\laln:ı.üdürlülii- Balya Mal- esrareng•lz c•lnayet Di~er taraftan köylünün yeg~ne 

müdürü Fazıl Alcıncı naklen Çorlu oikA.yetı orman ql ve köyde hayvan 
Malmüdürlü~üne gelm~ ve işe b&f • d 1 d hırsızbit olmuştur. 

ıaı:::ı:::;;~:~urhıiu- Uzun ay In anama 1 Kıymetli meb'uslar1DU2 Çanlorılı -

Bölgem.i.ı beden t~bl,ye.s1 ~eri üze. ınüddet Çorlu Belediye 6lhhat me • Bunadan yazılıyor: Bursa-Kara- larm bu temennilerinl ve olklyetıe -
nde sö~ülürken bilh8.38& blr atı§ murl~u ve ubıtal belediye Amirlik - cabey yolunda. Karaağaç janda .. ma rlnl not ederek aynlmışlardır. 
ollgonun:ı olan buyük ihtlyac Oze- lerını yapan Fehml Gürel İsparta k~rakolu civa.nnd~ l<lssızhanu de- Bu arada Büseyin Cahld Yalçın 

d d -·•-... • ... ın '"ir "n evvel merkez sıhhat memurlutuna tayin e- nılen yerde bır muddet evvel pan- Halkevinde cGünün vaziyeti-. mev -.n e uı w..ı•..,. ve u u-. .., .... .. · ı · · k · K b . car uretme ıo erı tır eti araca ey 
l.l}arılm~ı içın lui.rekete ieçUmlştır. dllml.ştlr. tubeai muhaaibi Sırrı Durgun'un ea- zuu altında blr konU§ma yapmıştır. 
ali konağı karflSlllda.ki Talimhane Adanad& A'fcılar Bayramı - Ada- rarengiz bir surette öldüröldüğünü 
ıeydanında blr tı.~ poligonu kurul. na Avcılık ve Atıcılılt spor klübü bir bildirmiotim. Katil henüz buluna -
a.sma b51gec~ karar verilmi-7 ve bu avcılık ve a.tıcılık bayramı yapmlf • mamıt olduğu için zabıta ve alaka-

atın .te fi ya.ptmlın~tır. Ke~fe tır. Bayram, Mlsi.! cıvarmdak.l bir darlar keturo davranmaktadırlar. 
ıp .ş Bununla beraber bu hususta muh -
:>re bu !ş 60C!l liraya malolacaktır. koruda kutlanmıştır. telif kanallardan ou malumat •ır -
SamBund:ı. atUJ pollı:onuna büyük Bu münasebetıe atıı mü.!abakaları mı1tır: Buna benzeyen bir çolc. ha

IZ ratbet gösterfl~ ~~ anl~ılma.k. • yapılnu.ş ve avcılar taratmdan vuru. diselerde olduğu gibi cinayetin bir 
ı.dır. Beden terblyesi Bamsın bölgesi )an tuş etlerinden blr ziyafet veril _ kadı~ y~nden ik~ edilmi, olduğu 

üz rlnd ehem.ml tl tetltlkl '•tl tahmın edılmektedır. Maktut Sırn-
ll ~ e e : ye e er ın..,. r. nın haoka bir yerden getifdiii ve 
ıpmaktadır. Re nimlz, Samsun atli Adana Vali Mua:nnllil - Adana Karacabeyde oturttuğu l:iir metresi 
ıeraklı.sı sporcularından bir grupu, Vali muav1nll~ine Konya vall mua - bulunmakta idi. Haber verildiğine 
z atıo esnasında göstermektedir. vinl All Rıza tayin edllml.ştr. göre bu kadın kocalı olduğu gibi 

Sırrıdan ha:ıka bir adama da vaJcti-

Nuradli nahiye köylerinde 
yol f,aliyeti 

Muradlı Uiusııstı - Muradlı ile Te
iı'dat ve Muradlwı asfalt yola bal
ran Karı.'jtıran nahlyesi arasındaki 
~ylerde yol ıaall:vet.i ~anuştır. 
er köy fOSelerıe ırtıoat temin etmek 
tn tM yol ya:pt.ırnuıktadır. 

lzml.ffO kömUra nark le metreslik etmiotir. Ve kendiani 
fazla aeven l~ıklan da bulunmak -

konmaSI isteniyor tadır. Sımnın öldürülmesi çoktan -
beri kararlaştırılmış, Ankara ve E-. 

İzmit (Husus!) - Şehr.lınlzde kö - kişehirde takib edildiği tesbit edil -
mürün kllo.su perakende surette 7 miştir. Öldürme plS.nı İ8tanbulda 
kurllŞtur. Halk bundan çok şikAyet - tertib olunmu~ Bursada kuvveden 
çldir. Kömürün bir narha ve sılo mü- fiile ~ıkarılmıttır. 
rakabeye tA.bl tutulması istenmektt - Iddiaya göre vak'a günü Sırrının 
dir. bindiği o.tomobilin !loför{i katil zan-

romanı: 15 ve mantığa irca etmek üzere farze -
delim ki ben bu bahsettiğiniz evra
kı elimin altında bulunduruyorum. 
Siz de bu evrakın peşindeainiz. Ka
bul ..• Peki amma ben bu kadar kıy
metli vesaiki hali neden ü•tümde 
taoıyayım}. Daha emin bir yet'e 
saklamıo olamaz mıyım} Öyle yap
mak lazım gelmez mi idi) 

-~eENTELCEHS SER\/ Sa 
Meçhul adam Ingilizin zihninden 

ec;enleıi sanki gözlerinden okumu~ 
ibi, sol cehinden kiıçük bir çelik 
oğana benzer bir teY çıkardı ve 
liratic bunu silahınıı ili~tirdi. Sonra 
urur ve em niyetle: 

- Şimdi silahım tamarnile sessiz
etti. Çıkacak kurşunun aesini belki 
Iz bile i~tmiyeceksiniz. Binaena -
')'h muk.avemetiniz artık hana za -

olmaz. 
Baııset kuruyan dilini ve dudak -

J latını..va. çalışırken öteki: 
Haydi, dedi. Söylt"diklerimi 
r •• 

nakleden: Behçet Safa 

yanıba~ına g~ldiğini ve üstünü ha -
tını aradığını gördü. Silahtan eser 
yoktu. Meçhul adam bu cihetten e
min olunca: 

- Ala: dedi. Mesele kalmadı; 
dönebilirsiniz... Ellerinizi de indi -
rin. Şimdi cepterinizi boşaltmak için 
bu eller lazım o!acaktır. 

Basset, karşısındaki adama ateşler 
püsküren nazarlarla bakıyor, fakat 
öteki hiç aldın~ etmiyordu. Her a
rada b'ir dudağının istihza ile bükU
)üşünden onun, gördüğü bu çılgmca 
tehevvür karşısında zevkiyab oldu
ğu bile 

Bu iddianın pek mantıki olduğu 
meydanda idi. Meçhul adam bir lah
za tereddüd etti; düoündü: 

- Bilmem ... Belki ... Fakat in
sanlar o kadar garibdir ki ... Vakıa 
bu vesaiki çoktan mahfuz bir yere 
yerlettirmi~ olmanız gerektir: am -
ma gaflet de insanlara mahsustur 
ya ... 

- Bence bu i~e girenler ~aflet e-
demezler. Her ~eyi vaktinde dütün
meleri lanmdır. Siz benim yerimde 
olsaydınız, ne yapardınız) 

Meçhul adam birdenbire •inirlen
di: 

- Neden vakit kazanmıya çalı -
tıP bot lakırdılarla beni oyalıı:J'or -

nedilerek asıl katilin takibine chem
rniyet verilmemi§.. bu atada cina -
yetin içerisinde iolendiği otomobil, 
vak' a akahinde yıkanmıttır. Katil, 
evvelce bildirdiğim gibi bu otomo
bile binerek kaçmak istemi., oto -
mohili kullanamadığı cihetle buna 
muvaffak olamamı,tır ki bu auret
]e direksiyanda ve otomobilin muh
telif yerlerinde kanlı parmak izleri 
ve kandan mütevellid bazı emare -
ler bulunması mümkün addedil -
mekte. bunlann yıkanmıt olmasın
dan dolayı, zabıta için kıymetli ol -
ması lazım gelen delailin ortadan 
kalkmıo olması mevzuubahs olmak
tadır. 

Bununla beraber adiiye ve zabıta 
durmaksızın faaliyetine devam et
mektedir. Son günlerde zabıtanın 
mühim bir iz üzerinde çalıl'tıiı 7an
nı-diliyor. Yukanda iearet ettiilm 
v.ibi alakatı makamlar çok büvük 
hiT 'ketıımivet S!'ÖIItermektedJr 

tığa davet etmek istiyorum. İtte o 
kadar ... 

-Ya! .. Öyle mi acaba} .• 
Meçhul adam aözüne devam ede

cekti. Fakat sokak k.apısının zili u
zun uzun, tiddetle, ndeta «acele!ı> 
denen bir aesle çınladı ve bu st"sın 
Basaetin gözlerinde bir ümid oulesi 
pariattığını meçhul adam gördü. 

-Nedir bu} 
Diye sordu. Yabancının bu aua -

l.indo telh ve endioe, hatta bir kor
ku sezerek Basset sevinmekten ken
dini alamamı~tı, 

Acele acele sordu: 
- Sizin kapı mı çalınıyor, kim

dir bu} Birisini mi bekliyordunuz} 
Basset cevab vermedi. Kalbi 

göğsünü parc;alıyacakmı1 gibi r.~ -
rak ve heyecan içinde oiddetle a •• -
yordu. Hiç 1üphe yok ki kapıyı ça
lan onun imdadına gelmişti. Demek 
ki telefonu boşa gitmemiş, yarı kal
mıt olmakla beraber vaziyet anla -

11ılmıştı. Fakat bu imdadın vaziyete 
hakim olmaaı için daha vakit vardı. 

ı 
Ta lun in 
bedeli 

1575,00 

3500,00 

ıeoo,oo 

İstanbul Belediyesi İlanlan ] 
İlk 

teminat 

ııs,.ıa 

~2.50 

3-37,1!0 

Cerrahpaşa hastanes1 için almacak 6 aded çam,... 
fll' yıkama ve sıkma ma.kı.nesı. 
Temizlik arnclesi için almacok 600 çift lAstil' 
çizme. 
Temizilk i~lerı amelesi için ya.ptırılacak 900 ade<l 
m~amma. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı !.şler ayrı 
ayn açık eksilt.meye konulın,llŞtur. Şartnameleri Zabıt ve Muametlt 
Müdürllliii .lcaleminde görülecektir. ihale D/10/940 Çarşamba günü saaı 
l<l de daımt encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat, makbuz ve
ya mektubları ve 940 yılına ald Ticaret odası vesikalarile ihale güntl 
~WIJ'Yen aaattA dalml encümende bulunmaları. (~050) 

~ 

Vali k:ona~ karşısındaki Çocuk bahçesinde yaptırılacak mermer mer .. 
dlven vesaire ın.,aatı açık eksiltmeye konulmllŞtur. Keştt bedeli 7698 ıır• 
65 kUIUIJ ve ilk teminatı 577 lira 10 lrorugtur. Keşif ve şartname zablt 
ve MuamelA.t Müdürlülü talemlnde görülecektir. İhale 2/10/940 çar "' 
oamba «finü ea.at lf de daiml encümende yapılacaktır. Taliibierin ilk te-
minatma.k.buz veya mektublan, ihale tarihinden 8 gün evvel Fen i.,. xnU .. 
dürliiiüne milracaatla alacakları !ennt ehllyet ve 9-W yılına ald Ticare• 
odası vesikalarile ibale &ünü muayyen saatte da1m1 encümende bulun "' 
maıarı. (~) 

Teknik okulu Müdürlüğünden : 
1 _ Mühendl3 kısmı giriş tmtıhanıa.rı ı. Teşrinlevvel. 940 Salı gııoO 

yapılacaktır. Kayıd olunanların karnelerile o cün saat sekiz bU ' 
C)Ukta mektebde hazır bulunmaları. 

1 _ Fen memuru tısmı giriş lmtlharıları günü ayrıca il~ olunacatı.. 
3 - Tedrisata ın. Tetrinlevvel. 940 Pazartesi günü b~lanac$ Ug.ıı 

olunur. (8997) 

kapı kırılsın ve gelenler içeriye iir
sinler. 

Halbuki öteki bir saniye bile kay
betmek niyetinde deiildi. Bassetin 
yüzünde ümid ,uleleri RÖriince ka
pının cıiçin çalındığını anlamıştı. Ge
ri seri giderek eararenııiz bir hare
ket yapb. 

Sol elini arkasına götürdü. Ka -
pıyı kilidledi, anahtarı cehine koy
du. Sonra Bassete: 

- Haydi çabuk, dedi. Şimdi yü
zünü duvara çevir. Yani bana arka
nı dön! .. 

Bassetin tereddüdünü ~örünce: 
- Donnervetter dedi. Ne söylü

yorsam onu yap, haydi ..• 
Buset arkasını çevirmenin ne de

mek olduğunu anladığı için itaat e -
diyormuş gibi bir hareket yaptı ve 
birden duvardaki tabioyu kapınca 
bütün kuvvetile düşmanının sura -
tına fırlattı. Fakat onun hareketin -
den daha süratle sıçnyan meçhul a
dam aiJr tablonun suratını değil, 
koluna çarparak yaralamasını te -
min etti. Bu •uretle yuvaılanmak -

bir darbe ye -

ve ıözleri 'bir katil sözü aıihi par ll' 
dı. ,. 

Baaset, önündeki bir iakernlei)f 
ltaparak en aon müdafaa silahile dır' 
manına bir dakika daha kaybett • 
rnek iatedi. Fakat iskemlenin ketıj1 
nna ili~en elleri birden gevteyiverd 
öteki silahını çekmi~ti. r' 

Otoma..tik ailah bir fısıltı ile k"il• 
tununu savurarak vazifesini görrıı 
tü. 

* ı ·ı· 1 ı· · .. ~ .. ttıtat,) ngı ız so e ını gogsune iJ• 
yüzü koyun yere yuvarlandı. Bu </ • 

cudün yere yıkılı,ı bütün apa~tı"' 
manda bir uğultu husule getird!d • 
kapının zili gittikçe artan bir ~ r' 
detle c;ınlamakta devam etti. S0118~ 
merdiven ba•ında memurların 8."1 ı~ V ' 'tJ 0 
sesleri ve kapının zorlanması ıtı ~ 

Yabancı adam etrafına bir. !e
gezdirdi. Pencere ile arasındaki el' 
safeyi ölçtü. Bir an sağa sola sC 

adımlarla gidip geldi. çı ' 
Onun pencereyi açmasından , 

kan ses kapının önündeki patırtl 
rasında hiç iıitilmedi. 



. Dun ingiltere 
üzerinde yeniden 

şi d d eti i hava 
rnuharebeleri o~ du 

Karagöz 

Düşen tayyarelerio 
sayısı gittikçe artıyor 

ın~ndra 27 (A.A.) - Bugün 98 Al
Ine tayYaresinin dfuJürülduğü res 
E n bUüirUmektedir. Hacivad - Vay Karagözüro se-
z:edrlki gün dü~ürülen tayyareler ni hangi rüzgarlar attı} 
Dü a 27 (A.A.) _ Reuter: Karagöz - Poynıza Linmiştim. 

tere n gece Alman t.nyyarelcrl İngU - lodosa aktarma olduk, derken ka
da ~in muhtelif kısımlarınil hücum rayel, cıille de olmaz hen s:tötürece
haas Ulunınuşlardır. Bu hücumlar bU- ğimıı diye ıerar etti. Onunla bura -
ingua Londrıı, Londra civarında ve ya geldim. 
(ta tetcren1n olmali garbt mmt.nkasın- Hach·ad - Bu ne ııaçma laf Ka-

Lo merküz ctm!.şlerdlr. ragöz. poyraza binilir, lodnsa aktar-
born ndra varoşlarına gelişt güzel ma olunur, sonra da knraye! ısrar e
atna~ala~ atılmıştır. Evler, ticnret ve der «seni ben götüreceğim'ı der mi? 
lı.tu müesseseleri hwıara ultramıştır. Karagöz - Senin saçma sualine, 
&ıntn Yangın bombalarındıın yan - bundan başka cevab verilemezdi ki 

)d ar <;ıkmıştır. Zayiat vardır. beni buraya hanr.i rüzgarın attığııı~ 
ti ... e:.ısey kıyılarında evlere ve tica- s~rdun .. İnsan~ bir Ytrden bir yere 

"•uesseseı ruzgar atmaz, ınsan kendi ~ider. 
lar Wlnn ere hasar olmuş, yangın. Hacivad - Kendi mi gider) 
nı ış tır· K 

'h._ ~er Şimall garbi mıntakalarındıı aragöz: - Evet kendi gider. 
-;:r azdır. Hacivad - Göster ncrP.de} 
ı..~alitfın bu mmte.kalardan şl.mdlye Karagöz ·- Neyi ııoruyoreun} 
-u r ı Hacivad - Kendini. 
)'~t az~:an hııberlere nazaran zn- Karagöz - Ne demek istediğini 

lngu · bir türlü anityamadım Hacivad ... 
oeh'- terenin cenubu şarkisinde bir K lta'ılll' de evıer hasara ugrnmıştır. Fa- endimi karşında göriiyorsun ya? .• 

zay· Hacivad - Merhaba bAy ken -
Saı ıat azdır. din ... Nasılsınız, iyisiniz ya ';1 .. Gör-

birç0~ kısımlarda ,şehir ve köylerde miyeli epeyce olmuşttı. Sizi biraz 
de a Innhallere bombalar dfuJmüşse gözüm ıeırıyor galiba. 
hıektz ~asar ve zayiat oldu~u blldiril- K edır aragöz - Bir kere benim a _ 

bün · · dım bay Kendin değil. 
ri ad unba edilen d{i..c:man t.nyyarele- Hach.·ad- Ya ... Demek adınız, 
tö.ste ~dl 34 dür. Evvelce kaybolarak birkaç kere bay Kendin; birkaç ke
flalını tilen Pilotlardan ikisinin sa~ ve re bay Kendin nasılsınız, iyi miei-
~dukları şimdi anlaşüı:ruştır. nid Sizi gözüm ısırıyor. A d Karagöz - Ay, aman, canım 

b
.na o:udan ge!en YBJl~~-civad ·- Ne oldunuz, birkaç 

1 r t •• 1 d kere bay Kendin) uccar soyu, U Karagöz- Daha ne olsun ısı -
nlan yerler çok acıyor. 

taksi <Ba4tarafı 1 Inci sayfada) Hacivad - Vah vah, sizi ne ısır-
-- ç~~ırarak ~före: dı, sakın tahtakunıeıı olmasın. 

ll:ı.iftir UYukdereye çek. emrinl ver- Karagöz - Daha büyük. 
i'akat ş !" Hacivad - Anladım. Kurt kÖ -

ll:ı.~tiın o or arabwıında benzin kal- peği. 
~If 1 ve almak için de parası ol- K ımıaÖ7 - Ond11n küçük. 
ltı~nı &ÖyUyerek mU4terlsinden a.. Hacivad ~Anladım, pire ... 
lılehıne~ bir mikt.ar para istemiş, Karagöz - Canım o hdar kil-
tl\) fof" e benzin alması ıçın çıka - çük değil. 
AıeU:e t lira verml§tlr. Hacivad - Fil öyleyae. 

iıı<ılren edden 4 Urayı alan ve cebine Karagöz - O kadar da büyülr 
l.erıa· 40!6r bu sefer de uy.sal mllş.. değil, ikisi ortası. 
tlt: Ille lU YOlda bir teklif yap:ını.ş Hacivad - Kuzu. 

,._ .lı.t Karagöz - Canım o da değil, 
lıuliikd feder.slniz bayıml. Madem ki sen söyledin ya 1. 
cıın <le ereye gidecetlz, müsaade e _ Hacivad -Ben mi töyledim Ka-
Ot.oı:nob~ve u~rayıp bizim refikayı da ra göz"> 
tı.'la a]se alalım, o da sayeni.zde bir Karagöz-Sen siiyledin. 

,.._ ın .. , Hacivad - Tövbe büyük aozü-

beın~1Y. hay ... Alalım.ı. me. 
...,. "i r Karagöz ·- Ister büyük sözüne 
•ola lı: • bir evin o6~an otomobil, Beyotlunda tövbe et, ister ortanca aözüne .•. 

tıtan iki nunde dunnu.o, bu evden Sen aöyledin. 
~~ ı:nn ... _kadını ~tör otomobile ala- Hacivad - Ne aöyledim kD 
-"'Ulı~~rısi Mehmede karım ,.e Karagöz - Gözünı ısırdı, dedin, 
Geıen diyerek tıınıtmı3tır. beni ıeıran itte o senin gözün. 
~a .~adınlardan birl Mehmedln Hacivad - Canım eöz uıırır da 
"""Ylee~ ~~~i ~ soluna oturmuş ve hiç can yanar mı"> 
tlr. a....rÜkdereye hareket ., ... cuu~q- ,ı Karagöz - Canım hiç eöz ıaırır 
~ rm"> 

bQ Cadı Hacivad - Karaeöz sf'n de hiç 
~ l'olcu~ arasında geçen bu otomo- bir şey bilmiyorsun, o Byle bir ta-
dınıar utu esnasında Mehmedle birdir. 
~ Olac~ ahbab~~~ı blr hayll llerle - Karagöz - Tabir ha ... Her ne 
' btlra.d ki, Buyükdereye &elinin- ise.. aen eimdi beni tanıyabildin 
tatlının ıçı~ bir gazinodıı oturularak mi"> 

tarı.ı:ıdan ~~ ve masratlar Mehmed Hacivad - Tanıml\z olur mu -
.,._l ödenın~tlr. K '- k t~ı.ı.ı Uya yum.. ara ~~:ara ara .. 

~ ntı :n·h nıaı olan bu samimi ( !) Karagöz - Kısa kes, bozuk gra-
lea.rn etnı,~ ll:Yet. geç vakte kadar de - nofon gibi Karaları birbiri arkasına 
, ~elen ıİ fakat yatmak üzere dizme. 
d~~ıtı ehıned, yele~lnin Hacivad 
lığUJ:lu .}70 liruının a.tınlmış ol - Karagöz 

Göz, göz, ıtÖz ... 
Anladımsa kapkara 

btın .. orı:n~tür. ta tm olayım .. 
la.~t e<ıere~Yet Müdürlü~üne müra- Hacivad Canım L:ara, kara, 
cıı:ın ~e~ ~aşından geçenleri an- kara, göz, göz, gÖz dedim. 
t.ıı. .. If bir <l ed ın mahirane tertib e- Karagöz - NP. dedin ne deı.lin} 
~ı ll.nJ Olandırıcıhb kurban Hacivad - Senin adını aöyle -

teYaıt·a ~~~tır. dim. 
l'iJ.ele (\ev~fında t.nhkikata ehemmi- Karagöz - Benim adım ... Kara, 
~alt ~ç or~den 'Zabıta tabi tofÖ- kara, kara, göz. göz, göz mü) 

tacıır olan kadınları ara - Hacivad - Oııun kıs.ası. 
~etrn:-:-:-----_.1 .l'k . _ Karagöz -·Öyleyse sen de kı-

Ş 1 b k Alt da adımı Itendım de duyayım. 
lstanb 1r adm Şiieden Hacivad - Karagöz. 

Ula yayan geldi Karagöz - Ha töyle ... Şimdi 
•itıt~ (8attaı-a oldu. 
ıoe duru.şrn fı 1 lnel aayfada) Hacivad- ltte Karagözüro böy-

~~e h.tınııa ~ına bl.4}anmıttır. le, yıkbn haneyi, eyledin viran va-
*tııı t ~. Pata.s ulunan ~l.kA.yetçi Ha- rayım aahibine haber 

SON POSTA 

Açıkgöz 

Açıkgözün canı hal 
yordu. Dakkala ~itti. 

- Bal kaça? 
Diye aordu; bakklll: 

yemek isti -

- Kilosu yüz yirmi J 
Cevabını "·.-:rdi. Açıkgöz ç'>k pa

halı bulmuştu. 

- Ben balı bedava da bulabili-
rim. 

Diye düıündü. Yakın bir kÖyde 
bir köylünün arı kovanları olduğu

nu biliyordu. Dosdoğru kÖyÜn yo -
lunu tuttu. Kovanları gördü. Bal 
yemek için yaklaştı. Elini kovan -
lardan birine unttı. 

Fakat elini kovana uzatır uzat
maz, kovandan arılar fırladı. Ve a
çıkgöze hücum ettiler. Açıkgöz ne
ye uğradığına ~aşırmı~tı. Kaçmıya 
başladı, kaçıvor. Fakat arılar da o
m:. kovalıyorlardı. 

Kaçarken bir fıçı gördü. 
- İşte, dedi, au dolu bir fıçı, 

şimdi içine atılır, arılardan kurtu -
!urum, j(oştu ve fıçıya atladı. 

Fıçı su dolu değil, katran dolu 
idi. Açıkgöz fıçıda katrana bulan
dı, ve fıçıdan çıktığı zaman adeta 
bir zenciye dönmü,tü. Bu yüzden 

herkese gülünç oldu 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

Geçen bilmecemizde kazananların 
tsımleri Salı günü çıkaca.k sayımızda 
tı~n edilecektir. 

Üç taraflı 
pakhn akisleri 

<Ba.ştarafı ı inci sayfad:ı.) 
zusunda olmadığını söylemiş olmnk
la beraber, paktın imz<.ısı yakın ol
duğunu bildiren sabah gazetelerinin 
son tabıları bu paktın Amerika ile 
İngiltereyi istihdaf eylediğini bildir
mektedirler. 

Mü~ahidler ayni zamanda B. 
Ruzveltin demir ve çelik ihtacatı ü
zerine ambargo koymak için intihnb 
ettiği dakikayı manalı bulmakta
dırlar. 

Ruzveltin aözleri 
Vaşington !27 <A.A.J - Ruzvelt bu

günkü gazeteciler toplantı.sındn Milı
verin Japonya lle nkdettt~l pakt hak
kında tefsirattn bulunmnktıın içtl -
nab etmiştir ve buna sebeb olarak da 
bu hususta henüz resmi malumat al
madı~ını söylemiştir. 
Paktın beklenmedik bir şey mi ol

du~u sorulmwıı üzerine cümhurre!sl 
chem evet., hem de hayır• cevabını 

vermiş, fakat bu cevabı izah etme -
m!§ tir. 

Dl.#er suale cevab veren Ruzvel 
İngilterenin yeni o:uçan kale. ill§aa
tının yarısını kendi hesabına temin 
etti~i hakkındaki haberlerden malü
matı olmadı~ını söylemil} ve petrol 
ambargosu veyahud Ihracat lisansla
rının daha sıkı bir kontrola t.Abl tu
tulması hakkındaki sunllerin harici -
ye nezaretıne tevcih edUme.~ıl icab 
edeceğini ilAve eylemlştir. 

Ruzvelt İngili2 1efirini kabul etti 
Gilzetecller, toplantısından biraz 

sorıra, Ruzveltln İngiliz büyük elçıst 
lord Lothianl ö~leden sonraki kabi
ne toplantısından evvel de mını mil
dafaa erkanını kabtü ettili bildirU
mJ.ştir. 

Arnerikaya kartı 
Nevyork, 27 (AA.)- Üç dev

let paktı hakkında Berlinden rad
yoda konuşan Amerikalı spikeri, 
töyle demiştir: 

Berlindeki bitaraf müşahidleı, 
paktın Amerika Birietik devletleri 
aleyhine müteveccih olduğunda 
müttefiktirler. 

Amerikalı spiker, bundan sonra, 
Kont Cianonun tayyare Meydanın
dan başvekalet dairesine giderken 
geçtiği yolun manzarasını anlatır
ken, şunları ilave etmiştir: 

Olacak feyden uldığımız ilk e
mareyi; ellerinde Alman, İtalyan 
ve Japon bayraklarını sallıyan mek
teb talebelerinin manzarnsı te~kil 
etmiştir. Biz, bu bayraklar aruında 
İapanyol bayraklarını da göreceği
mizi zannetmietik .. 

İngilterede tefsirler 
Londra, 2 7 (A.A.) - Royter 

ajansının diplomatik muharriri ya
zıyor: 

Almanya, ltalya, Japonya ara
tında imzalanan anlaşma Alman ve 
onu takiben de bermutad İtalyan 
propaeandası taralından tantana 
ile ilan edilmit olduğu halde Japon 
tefsirab tersine olarak ihtiyatlı gö
zükmektedir. 

Bu hal Japonyanın lakayıd oldu
ğu manasını tazammun etmez, fa
kat müşahidler bu anla,ma Uzerine 
herhangi bir şey elde edip edemi
yeceğini merak edebileceklerdir. 

Hedef propoganda 
Hülasa, anlaşmanın hedefi pro

pagandadır. Fakat Japonya ıçın 
faydası fevkalade şüpheli ııörünii
yor, Japonyanın kendisine hiçbir 

-lım temin etmiyen bir anla~ma
ya sürüklendiği neticesine varma
mak müşküldür. 

Anla,ma maddelerinden birinin 
Amerikayı korkutmak için olduğu 
anlaşılıyor. Zi~a madd,.nin ba~ka 

rhangi devleti istihdaf ettiğini an
lamak zordur. 

Bir hüküm vermeye aalfıhiyetıar 
mahfellerde kaydedildiğine göre, 
anlaşma Amerikanın infiradda kal
ması ümidini tamamen terketmedik
lerini göstermektedir. 

Almanların kendi milletlerini u
:zun bir harbe hazırlamakta olduk
lan anlaşılmaktadır. 

Tokyoda tefairler 
Tokyo, 2 7 (AA.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Hariciye nezaretinin beyanatta 

bulunmaya memur mümessili gaze
tecileri fevkalade bir toplantıya ça
ğırmış ve Amerika gazeteleri tara
.fından yeni paktın Sovyetler Birliği 
ve bilhassa Amerika aleyhine mU
teveccih olup olmadığı hakkında i
rad edilen auale cevab vererek ü
çüncü ve betinci maddelerin sarih 
olduğunu ve paktı.l antikomintern 
paktile hiçbir alakası o:lmadığını 
bildirmiştir. 
Amerika hariciye nammın sözleri 

~~klb tçın ; 0lmadı~ından dava
tll.lt e~ lllıret· am beş gUn ~ gece 
~01fehrtın1'Ze ile 13ileden yaya ola 

taba d., llanıı gelm~t.ır. 
"e ;ı. lhtıya deyc .raatııyan blr a -
~u.a Plak ay: kadının hilline acımış 

bilmecem iz 
Vaşington, 27 (A.A.) - B. 

Hull bugün öğleden sonra iazete
ciler toplantısında yaptığı beyanat
ta, Japonyanın Mihver devletlerile 
ittifakının uzun 7..amandanberi mev
cud olan ve Amerika tarafından ha
rici siyasetini tesbit ederken ~"S~ en 
nazarı itibara Rlınmış bulunan bir 
vaziyeti sarih hale k~ymuş olduğu
nu beyan etmiştir. 

lı::ı çatıkı:ıaıına gcçlrme.oıl için 
d.ti11 de, Ve rını verrnıştlr. 

ete~tir, ne Yaya olarıı.k, Şlleyo 

Beş harfi i bi:- kelimeyim: 
Birinci, ikinci, üçüncü harf

lerim gözün üstünde bulunur. 
Üçüncü, dördüncji, beşinci 

harflerim zarif giyinen ınana
tma Kelir. 

Beş harfim bir araya gelin-
ce, çorba içmek için elzem bir 
teY olur. 

Ben 

ye uç liralık kitab, bir kişiye 
büyük bir Şirley nlbümü, diğer 
otuz beş kişiye de ayrı ayrı gü
zel ve kıymetli hediyeler vere-
ceğiz. Bilmeceye cevab verme 
müddeti on beş giindür. Bil -
meece cevabını bize gönder -
diğiniz zarfın üzerine c(Bilme -
ce» kelimesini ve bilmecenin 

tarihi 

Nazır §Öyle . demi~tir: 
llf:.n edilen ittifak muahedesi, A

merika hükumetinin nazarında yıl
lardanberi mevcud olan bir 

Sayfa 7 

Merinos koyunlarında 
• • süt verımı 

-------------------
(Ba.,tara.fı 5 Inci sayfada) 

bit edilmi~ :ıürülerde bile azalma 
nisbetinin '7u 30 kadar olduğu gö -
rülmüııtür ki, hu yapa~ı ve ku;ı;u ka
zancı yanında köylüyü dü§ündürebi
Iecek bir şey değildir. 

İlk müşahedeler baba kanı ilc yn
pağının düzeleceği:u müjdelediği ka
dar, ana kanı ilc sütün de (bnbadn
ki kadar) azalmıyacağını müjdele
mektedir: M. Kemalpaşalı bir ye -
tiştirici merinoııçuluj':a başlamadan 
önceki 128 sağmalından cem'an 
4992 kilo süt almıştır. Koyun başınet 
39 kilo demek. Ayni yetiştirici sene
lerce sonra üç kıın merinoslaştırdığı 
gene 128 sağmalından bu defa 
cem'an 3870 ki!o l.!Üt aldığını söyle
miştir. Bu da koyun başına 30 kilo 
demektir. Meranın darlığı ve bakı
rnın noksanlığı sebebile gerek eski 
kıvırcıklarını, gerek sonradan edin
diği merino~lnrı ancak 3 ay ~Rğabil
miştir. Ayni merada ve mutad ba -
kım şartları altındaki ıki sürünün 
süt farkı % 33 den ibarettir. 

Asıl havrete değen - Ziraat Ve
kilinin Ağustos a}•ı içindeki eeyaha
tinde ortaya atılan rAknmlaıdır: 
Muhterem Vekil Bur<ıa Ziraat rnek
tebini gezerken oranın ötedenberi 
mf'rinoslaştırılmasına devam edilen, 
haliıı Türk merinoıı ııiitüeünü de gör
müş ve bu yıl ne kadar süt alındı -
ğını sormu~tur. Kendisine veıilen 
malumata ıtöre dört kan ınerinoslaş
mı~ olan bu sürünün 1 09 tıağmalın· 
dan cem'an 4880 kilo, yani beher 
koyundan vasati 44 kilo slit alın -
mıştır. Kanı henıen hem~n tesbit o
lunmuş bir si.:rüd~ vaııati·44 kilo süt 
alınması mübnlaf,alı görünürse de 
resmi bir müessesenin kayıt!arından 
elbet ~üpheye mahnl yoktur. Ziraat 
mektebinin bu koyunlar;ı son dere
ce iyi baktı~ı :nuhakkaklır. Yoksa 
alelade bakım şartlan içinde me -
rinoslaşmı, b:r sürünün hu dıorece 
süt verebitmesi verRset kaidelerini 
aşmış bir vaziyet olurdu. On ı:ene 
evvelki mekteb sürüsü koyun başına 
5 5 kilo süt vermiıı! Övlcyae azalma 
nisbeti ancak C{ 20 dir. 

Ziraat mektebinden sonra Ha -
midler köyüne giden Zir:ıat V ekili o 
rada da B. Alişin sürüııünü görmüş 

ve belki de bakırnın faydtılı netice
lerini teyid için bu yılki süt hasıla
tını sormuştur. Bu vetiştiricinin döt 
kanlı 100 merinosu, 50 de kıvırcığı 
vardır. Gayet doğru olan süt satı~ 
defterine göre bu yı] koyunları 21 
K~nunusanide sağmaya başlamış JO 
Agustosa kadar devam etmiştir: 
Tam yedi ay kıvırcıklarııı bilı.- bu 
kadar zamnn sağılması ancak fev -
kalade müsaid sartlar içinde müm
kün olurken, merinoslaşmı) olani ... 
rı;ı da a_y:n~ müddetle sağıma gele • 
b~lmelen cıdden ho<~a gider bir ~ey
dır. B. Ali, sürii<~ünden top yckun 
6200 kilo süt almıştır. Hesab cdCT
seniz koyun bRşına 41.3 kilo düş -
tüğünü görürsünüz. 

Gerek rnekt-ebin gerek hu yetişti
ricinin aldığı ~üt miktarları gayet 
memnuniyetbahştır. Gerçi Bay Ali
~in bana bildirdiğine r.öre 1)31 den 
935 e kadar olan beş •ene zarftn -
daki vasati süt verimi koyun başına 
61.3 kilo imiş. Yani bir az.almıı var
dır. Fakat bu da 'J.· 33 den fazla de
ğildir. 

Esas dava dn zaten budur: Süt 
verimi köylüyü korkutacak bir de -
recede azalmıyor. Gerçi her hangi 
bir vasfın tezahüriinde ne ~ereceye 
kadar irst kabiliyetİn veya irsi ol
mayan harici (aktörlerin (= bakım, 
iklim, mer'n) tesiri bulunduğu kes
tirilip atılamaz:on da, merinosçulu
ğumuzun ilk yıilarındaki bu müşa -
hedeler, ümidli bir neticeye i~aret 
sayılabilir. 

Tanıdığım koyuncuların bir çoğu 
ralcam veremernekle heYaber bu 
noktada ittifak • etnıi lerdir. Bizr gö
re ııüt veriminin az çok sovda ek -
Bilmesi aıııldır. Fakat iyi bakım şart
ları ile bu ~biJm .. yi a7altmak müm
kündür. Her gecen vıl yapağı ve et 
ha .. ~atını arttıracağı için bu eksilme 
tedricen hisııedilmiyecektit. 

Her halde bir zamanlar menfi 
propaganda ves:lesi olan süt veriml
nin iddia edildib-i kadar azalmıya -
cağını miijdelinn mtişahedeler mUs 
bettir. Bununla beraber biz bu mev
zuu tetkike değl"r bulU\·or ''e bu ya
zımızla sadece mimliyoruz. 

Tanmman 

• 
Barbaros lhtifali 
(Bqtarafı 1 lncl sayfada) 

rihl varlı~ına l~yık zarif bir abtde 
haline getirildl~lni söylemif ve: 

«- Şu dakikada Türk milletinin ın
sanlık tarihlle başlıyan şerem ve üs
tün varlığı iÇinde, :buıUn bize asırla
rm maverwıından bakan büyük kah
ramanlarmdan birinin huzurunda -
YlZ·» diyerek Barboro.o;un kudsiyetlnl 
tebarüz ettirmiftlr. 

Bundan sonra yüce arniralin Türk 
denizcilik tarihinde baflı b3.4ına bir 
kahramanlık destanı olan ve 1538 
tarihinde cereyan eden Preveze deniz 
muzafferiyetinden bahseden Dr. Kır
dar: 

«- Bugün türbeil etrafında hür -
metıe toplan~ım111: buyük a.mıraı, 
kahraman torunlarından ve bUtün 
Türk mllleU, t.nziz etti~i güzlde genç. 
li~inden ümidle, emnlyetJe bu tıırzda 
asırlara hediye edilecek mislisiz şe
hametler ve medeniyet sahasında ya
ratıcı zekAlarından bütün lnsanlı~ın 
minnet ve şükranla seltı.mııyaca~ı bü
yük eserler beklemektedir.• 

Demiştir. 
Vali ve Belediye Relsimizln çok al

kı!}lanan bu nutkunu, denız üstte~
menlerinden Fahir Karayelin bir 
söylevl takib etm!.ştlr. 

danlıtı, istanbul Vllfı.yctl, Belediye 
Rlywıetı, Parti başkanlıltı ve şehri -
mlzde mevcud resmi teşekküller ta -
ırafııldan gönderilen çelenkler tU:r -
beye v4zedilmişUr. Merasim esnnsm
da blr tayyare filomuz da uçmıık su
retile tezahürata iştirak etmiştir. 

Merasime t.,tirak eden asker1 kıt'a
larla, harb okullarının geçid resmin
den sorıra ihtl!ale nihayet verllınlt
tir. 

Alman - Japon ve 
hatyan ittifaki 

( Baştarafı 3 iincü say lada) 
eıdakl beyanatta b;ılunmU§tur: 
Buılin İtalya, Almanya ve Japon

yayı birbirine ba~lıyan pa1tt, dünya
nın yeni tarihinin vUcude gct.irlldi~ 
bu aenelerde, bu üç memleket ara -
sında mevcud menfant ve hede! te
sanlldUnU, siyasi, ekonomik ve as -
kerl blr ış blrllki taahhüdü ile tem -
h.lr eylemektedir. 
Bu~ün akdetti~lmlz paktın hüküm

lerı vuzuhunu basitlik ve açıklarında 
bulmakt.ndırlar. Uç devlet hiçbir kim
ieyl asla tahrik veya tehdid niyetin
de d~illerdir. 

Japon elçisinin sözleri Genç sübay, büyük Türk amirall 
Barbarosun kahraman tahslyetlni a-
teşli bir hitabe lle camandırarak ez. Berlin 27 (A.A.) - D. N. B. ajan -
cümle şunları söylemLşt.lr: sı bildiriyor: 

«- Sen bizim ıçın mazl de~u. bir U9 taranı paktın imzasından son-
istikbalsln .. Burada mukaddes meza- ra Japon se!irl Kurusu da söz alarak 
rının başında tek duygu ve bu duy. dünya. tarihi bakımından haldkaten 
gunun yaratt~ı sonsuz heyecanla blr mUhlm olan paktın imzasından do
le.şip, yekpareıllkte tunçlaşan kalble- layı sevincini bildirmiş "e üç memle
rimlzle senin yarattı~ın eserler de~e- ket an'aneslnln benzer ve mfuJterek 
rinde eser yaratmak için büyük hu- çiziller arzetti~~ni kaydettikten sonra 
zurunda and içiyoruz. AAya ve Avrupada tesisine çalışılan 

Bu anda yüdönümünü büyük bir yeni nizarndan bahset.ml-1, üç mcmle
iftiharla. kutıula.d~ e§Siz zafe - ırcUn birbirine saııam dostluk ba~la
rin mukaddes şehidleri, kahraman rlle ba~lı bulund~wıu bildlrr.llştir. 
babalarımız! 

Bugün bir mezar sahibi de~ilseniz 
de hepiniz, hephnlz!n kalbinde ebedi 
olarak ya.şıyor ve ya~yacaksınız. 

Kalblerl.mizde ya§lyan ve y3.4ıya -
cak olan a.mlraiim sen de, tam bir 
güvenç, itmlnan ve lftlhn.rla uyu ... 
Denizler kndo.r engin ynt ... :D 

usttejpnenin bu nutkundan sonra 
İstanbul meb'usu Abidin Daver de 
kı.sa bir hitabede bulunmuştur. 

Nutuklai'l müteakıb türbenin ö -
nünde mevki alan Deniz Hnrb okulu 
talebelerinden bir müfreze tarafından 
havaya sllfı.h endaht edilmiş, bunu 
fhtiram resmi olmak Uzere lkl daki. 
kalık sükftt takib etmLştlr. 

Şişli Terakki 
Lisesi müdürlüğünden: 

ESas talebe kadrolarımız dol
mu§tur. Devam eden müraca
atlar kartısında eınıflarımıza 
(Yeni Şubeler) aç m ağa karar 
verdik. Kayıd olmak isteyenle
rin acele etmeleri icab eder. 
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Telefon: 80547 ~----.. -----.1 ,-. S tR K E C 1 
KIZ Sallaımöiüt Demirkapı ERKEK IŞLI TERAKKI LISESi 

ANA • ILK • ORTA • LISE. Yabancı dillere bUhaua itina edilir. 
Tedria n terblyeaindet.i ciddiyet Dnlet imt.thanl&n netıcelerUt sabittir. 

ı - Talebe kaydı. herıün saat g_IJ e kadar Halll Rifa.t Pap konaltDda yapılır. 
2- Tedrisa.ta Uk ltısunmda 30 Eyltude, orta ve lisede ı İlktetrlnde b~tanacaktır. 

1 Karyola fabrikasındaki 

aerziyi ziyaret ediniz. 
YATILI 

a- IQLYid lçm nılilerln blzza.t mektebe p1.ıneleri prektlr. Nilln- .-.... ıı--.ıı-...... 
tafl ftumeU 'N Çınar caddeleıinde. BİÇ ata YDDB ŞuaESİ Yoktur 

YUCA ÜLKÜ (İsanbul) ve ÜLKÜ (Uşak) 
Liseleri Direktörlüklerinden: 

Derslere İlktetrinin birinci günü bqla.nacaktır. Talimatname muclbince bütünlerneden engele kalaniann 
sınavları derslerin ba}ladılt eünden ıtıbaren bl.r hafta 1Qinde yapılacak ve yeni hiç bir mazeret ka.bul e(tll. 

--... mfyecektir. Engele talınlf olanlann ayın birlncl gününden iUbaren okulda bulunmalan gerektir. 

J;v! Yeni Kolej Nic~:rl ~ 
1 L K - ORT A - L 1 S E 

Taksimda Sıraselviler 86 - YENI AÇlLDI. 
IIUi..ri - .-ı ftılli Terakki Dtrektki. 11. All Bqmet ~ 

Ruuatyetıen: YAaANCI DİLL!:R ööR.B'I'bdNB ıenlf mityuta 
ehemm.tyet ftr'lll.K. IDUtlarııu az meveudla te4kll ederek talebealnln 
caı,.. ft ~. llhhat 'Ye inz.ibatile y&kından allkadar olmaktır. 
Metteltln denlle nlzar Jı:al6riferU tenertilahane n Jlmnutıkhanest 
Yardır. Herıün aaat tt Ue 11) aruında ta.lebe tayıd Te kabul olunur. 

Telefon: •ıı:,s 

20 MIMICieaberi hütiia dünyaca 
tanınm•t 

ELECTİON 
Kronometreleri metin, huau ve 
prantilid.ir. Yeai zarif modelleri: 
Babçekapı Oç Kardetl•, Karaköy 
Köprü Cad. Pancilü. Beyoilu Fo
to Siireyya Dl'fıu Burhan RuW 
maiualannda aatıhr. F"~atlar mak-

tudur. 
TopUıı~er 

lçla müncaat 7erl H R Ko ı• Yeni rün 1331 JZMİR 
• • r Inci sokak No. 1 

Istanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyo
n undan: 
Pen ratülteaınde Jll)tırılacak 7H4,66 lira t~ l&bora.tuvar dalrealnin 

teaıaat n tadll1tı 3.10..1MO Pertembe günıtl aa.t 15 de rektörlü.kte açJk ek
.Utıne lle ihale edllecekt.il'. İetetlJ.lerln en az 5000 liralık bu ıiJ)l ifler Ja,p.. 
&alma dıtJr ek.siltmeden 1 IÜJl enel İstanbul VUA.yetinden Yealka almalan 
NO Ticaret Odası veatka•!Je M6 liralık munü:a.t temin&t nnnelert llzun.. 
dJr. Mı ceçen lfe ald ketif. p.rtname, m111ta.vele proJesi .,esair evrak rek -
tklil.tte C(ıril6r. eliOla 

• 
o iş MACUN U 

BOtOn diş ve diş etlerinin erızlllarını, giderdikten 
' başka aöaz kokusunu da izale eder. 

Her yerde O E N TO L di' macununu arayınıı. 

• 
1 EL ZL • 

1 
UmaiDI arzu tlzerine 15 Birincitetrine kadar açık Ye 

Trealeri itlerecektir. 

Satılık köknar tomrutu 
Devlet Orman Işletmesi Düzce Revir 

Amirliğinden : 
Bolu_ Düzce f08&Sl özerin.dfı Tatava mevkiindeki 1 numaralı depoda 

mevcud •965• metre ve c892• •eaimetre küp mua.d111 d59'b aded köknar 
tomrutu UOMO Cuma cünü aaat 15 de Dilzcede D. Or. İf. revtr lınirl1-
lin4e mü~kll tornı.yonda açık arttırma ile aatılaca.ktı.r. Tomrukla. 
rm bir metre küpünün mıthamınen kıymeti 10 lira 50 kun.ı.ttur. Satlf& 
aid f8,ltnameler İstanbul ve Jilela Orman Çevi~e MOdürlüJderl, Ankara. 
da . Orman Um um Müdürl\ilile Düıcede revir linll'lili.mbe ve tomruklar 
yerinde pülebWr. 

Tallblerm ,r, '1 ,5 teminat ft nratı lbimelerlle hrai:Mrr ihaleden ey _ 
vel Dilxede mezkü.r komisyon& miiracaaUan. c8'11b 

Edirne MaarU MDdllrlfttiln· 
den: 

ıtırdırmanın 
Cinal Azı Qoıtu n,atı ~ 7,8 teminatı Ta.rthl Glinü S. Şekli 

Kilıo Kilo Kuru~ Sn. Lira Kuı-ut ---- ---- --- ----
Has ekmek 126300 1410000 10 1200 30/IX/940 Pazartesi H ka. 

Koyun ett 
Sıtır eti 
Sadeyalı 

12'700 
12500 
6000 

Zeytinyalı 3550 
Pirinç 7550 
Toz teker 8500 
Çay Seylt.n 88 
Kalın t113 3050 
Kuru aota.n 6000 
Un &M R. 4300 
Kuru ta.s\ilye 5'700 
Salça 130 
Slrke 1560 
Yumurta 

tane 121000 
Llm<m tane 28000 
Zeytin 1'700 
Ka.tar 1150 
Beyaz peynlr 3600 
Süt 5550 
Yolurt 9200 
Pl.tateıs 11800 
Ma.karna ve telı-

18000 
17000 
9308 

i300 
11050 
13000 

111 
2660 
t200 
6401 
'1200 
1360 
M58 

.. .. 
•• 101 
i lO 
6 

18 
H 

• ll 

l50 

• 
" ,. 
46 
ll 
ll 

• 

palı zarf 
607 60 30/IX/MO Pazartesi H açık 

446 25 • • • • 
80'1 SOliX/HO Pazartesi 14 Ita. 

233 
298 
861 

palı zarf 
SO 30/IX/940 Pazarteat 14 açı.t 
35 • • • • 

tl 62 
11 

'" 40 98 
129 80 
M 30 
27 56 

171 
144 40 
8250 
99 75 

175 50 
76 QIS 

176 40 
114 10 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • , . 
.. . 
.. . 
• • . .. 

riye Irmikll 2050 StOI 18 13 30 • • • • 
Nohut 1300 11101 ı' 21 38 • • , .. 
sabun 8850 4051 17 1.24 88 • • • .. 
Soda 2350 1301 lt M 75 • • • • 
Me§e odunu 165000 230000 t 80 310 SO • • • • 

Edlme yatı orta okullarının Mayıs 1941 sonuna. kadar ihtiyaçları olan 
etna ve miktarlan yukanda yazılı 27 kalem erza.k 17.9.940 tarihinden itl_ 
baren 15 gün müddeUe bizalarında tyıızılı ~klllerle etsntmeye lronu.L 
muştur. Ta.liblerin kapalı actla olanlar içln M90 sayılı kanunun S3 ve 
S4 üncü rna.ddelerine göre teklif mektublarmı vennelerl Te açık ebiitme 
ne olanlar tae ayni kanunun •2 inci maddesine göre hazırlanrnalan, kır
dımuı.nın Edirne Maarif Müdürlü~ü dairesinde yapDacatı ve şartname. 
)eri görmek istiyenlerin Pazardaıt rnaa.da her gün ~leden sonra ve Cu. 
marte.sı günleri ~leden evvel Maa.rlt Müdürlütüne müra.eaa.t eylemelerı 

llln olunur. (8878) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Mü
essesesi Müdürlüğünden: 
:Uüea.sesemıs sahumda tesila edilmek tartlle evaaf ve mikdan a.taiıda 

JU1lt D11Lka.s traverslle oomıal Jtoy travers aatm alınacaktır. Talib o. 
Janlann en ge9 30.9.1840 tarilinde saat 12 ye ka.da.r müessese müdür • 
lülüne teklifierini vermelerl no.n olunur. c9142, 

Mikdar a'a.d 

6000 aded Gürgen travera 2.60 M. boyunda normal cl.nsten 
40 • Gürgen maku tn ver si boy 4.50 M. 

4ıO • .. • • 4.20 M. 

60 • • • • • 4.30 M. 

60 • • • • • -i-00 M. 

40 • • • • • 3.80 M. 

40 • • .. • • 3.70 M. 
40 • • , • • 3.40 M. 
40 • • • • • 3.30 M. 

60 • • • • • S.lOM. 

60 • • • • • !2.90 M. 

60 • • • • • 2.70 M. 

5540 aded 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz kız ve erkek taıcbe&l lçin mlltdar ve muhammen !le

deli Ue muvakkat temlnatl. afatıda yazılı dört kalem muhtelit clns ku
m&.fın 12.10.~ Cumarteaı ctuı6 aaat u de rektörlült binasındaki müte
oet.k.il komisyon tarafındaa Ihalesi kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye glrmek t.stiyeclerın muvakkat teminat ve tetuı mek.
•tublarile tanunun tayin ettlll vesaltle ihaleden bir saat evvellne kadar 
komiSYon reisiiline verrnels-L 

a - Kumq nümunelerlni görmek ve daha fazla lzahat ve ııartnarnesi
nl almak isUyenlerin enstitü daire rnüdürlütüne müracaatıan. 

• c6139. c9230• 
Mlkdarı Fiatı Tutarı 

Baş, di•, nezle, arip, rom=-ın~:ırr 
Nevralji, K1r1khk ve butun agr1larm1Z1 derhal 

İeabmda ıüDde Uç U,. alınabilir. Talditl..mden ulcmnus. 
Her yerde pullu kutulan lll'llrla iateyiniz. 

Belediye Sular Idaresinden : 
1 - İdaremlzin Fertköy üzininde yapılacak beton ln§aatın 

ldarece verilmek üzere, yalnız tşçlllli pazariılda bir milteahhlde 
edJleeektir. 

2 - Pazarlık 7.10.940 Pazartest eünü saat 10 d& Tat.aimde 
lenleki idare meruzlnde J&ı)ıla.caktır. 
ı - Puarlıla glreceklerin, bu gibi tnpa.tta ihtisaslan oldutunu 

terlr vesalk ibraz etmeleri lAzımdır. 
f - Talibler oartnameyi idare merkezln.de, levazım eervlainden i# 

bilirler. c9L88• 

• 

Büyük bir Pari• terzihane
ainin mütterek meaaiaile bir 
Fransız aüzellik mütebanıaı· 
nın vücude ıet:rdiii yeni 
puclra halitası: 

cRache b: O ayet beyaz blr clld 
için ~ffaf ve saf blr güzellik temin 
eder. eP~ he.: Açık tenıı earner ye 
sar14ınların ek.seri.slne uygun olarak 
pembe blr parlaklık verir. 

cBrun Solell•: Esrneriere eazib bir 
sevimlllilc temin eder... Ve yalnız 
Tokalon pudrası serisinde bulablle
c~ınız dıter bfr çok yeni ve cRzib 
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