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an ajansı 
1 IUrh · souuet 
1 Dostluğunu bozmıya 

. çahş1yor 

ngili~ ve italyan donanmalari 
arasindaki ilk çarp1şma 

alti saat devam etti 
i Vesikaları 

l
l tahrif atmiye 

ba,lad.ılar 

ltalgan tebliği 29 ltalganın öldüğünü, 69 garalı olduğunu, bir muhrib ile 
denizaltının batlığını ve bir zırhlının hasara uğradığını bildiriyor 

1 -
f Işte muharref vesika 1 
• Ankara 10 (A.A.) _ D. N. B. ajall8l 1 

Ingiliz . tebliği : "Insanca zayialimiz yoktur, 
muhtelif Fransız ..i-si ...,bsiyetıerine nt- : 
~ı ~~ - 1 1 en vesıkalar serisini neşre devam : 
etmektedir. 

M Fr!Ulsanın Ankara büyü-k elçisi B. 
llSslgll'yc atfedilen diğer bir telgrafı a. 

Şağıya dcrcedlyoruz: 
Fransanın Ankara buyük elQ!si B. 

'Massıgli'nln ı Nisan 194.0 da B. Dalad -
Yeye çektl~ı bu telgraf altıncı Alman be 
Yaz k'ta -kil 1 bının 23 numaralı veslkasını teş. ! 

etmektedir. E 
B. Masstgu diyor .ki· ! 
26 • . ı 

nıüt Mnrttn Ingiltere hariciye nezaretl, ı 
b' terilc devletler tarafından Bak:fiya 
k ır taarruz yapıldığı takdirde Türk bU 
fınıe~lnin muhtemel hareketi ne olaca

ğını Ing·ı· -
8

• H ı ız seflrlnden sonnuştur. Setlr 
bır ughe Knatchbull Hugessen mezun 
la:n~~~undan bu teblı~e 27 Martta mas-

tguzar hüUisaten aşa~ıdaki şekilde J 
cevnb vermiştir: 

Muharebe sahası Vf'l İngiliz - ltal yan donanmalanna aid gemiler tl~d- Türk hUkfunetinln hattı· hareke- 1 
ruz e Sovyetler Birll~ine karşı iblr taar. 
tera:::rbı imklinını derp~ bahsinde bir 1 
kft mevcuddur. Fakat mezkftr hft -

ınet mütteflklerle henüz böyle blr ta 
ndr~uz hazırlıklarını müzakerere Amad; 

Londra, 1 O (A.A.) - Royter bildiri- ki Ingiliz bahri kuvvelteri ba,kuman~anlıfıl Bir İngiliz zırhlı~ı ate1 es~as!nda bir 1-ı· Lo~~ra, .1 O (A.A.) - Bahriye n eza re> 
yor: dütman kuvvetlerile Maltanın p.rkınôa te- talyan zırhlısı üzenne tam bır ıaabet elde tı teblıg edıyor: 

R b"ld' ')d"'ne göre Akdenizde- mas teaia ettiiini bildirmiştir. ıı etmi§tir. (Devamı '7 nci sayfada) ....... ~!!!~.~ .... ! .. !~· ... !~~ ........... ~ .......... ; ............................................................................................................................................................................................ ·-··---
eı:;lldir. 

1 2 - Türkiye, halyaya karşı bir harb 
k~~fı.nı ha~kında müttefiklerle mutabık 
Pro:~ahna:~c~ Rriaya karşı bir harb 
Yacaktır. n a m zakerede bulunmı - ! 

3 - Sonbahar bitmeden Tü k 
Yaya karşı harbe 1 r iye Rııs. 
nu ancak ınüttert~~~~ecektir. Ve b~
mUzaheret ııldıı;ı takdird en geniş bır 
Ur. e YapabUecek _ 

4 - Buna blnaen Tü k . 
lerin Bnk{)ya k r Iyenın müttefik 
hareketine l.şt·r~rşı pe~ Yakın bir taarru; 
böyle bir hnr~ke~~~ ımt~na eyledlğlni ve 
sini kuUnndı~ı tak ç n. Turk mnıı arazı _ 
muhalefet edece~n~lrde .buna şiddetle ! Zirndır Ratttı TM derpış etmek lA _ 

~ larından lstif d Urkfyenin milli toprak _ 

I
f hücumun d .::ı e etl\liYerek yapılacak bir 

tlğinl r ll neticelerinden cndtşe et-
5 

arzetmek 1cab eder 
M"t . 

ve haıyauntefıklerın hazırlıklım bit1i~l 
Projelerı "ttef mutabakat hallne k mu iklerinkile 

klye müttefikler onuldufu zaman Tür. 
topraklan üzer· d tarafından İran mını 
bir tanrruza :n~~ en Bnktya yapılacak 
cektlr. Bununla anına~an Iştirak ede -
den uçu~ tevlldberaber Türkiye üzerin_ 
bldayetlnd.,... edecek bir taarruzun ..... , evveı Türk 
muvafakatı sorul iye bükfulletinin 
icab eyllyecektı mak ve fstlhsal edUrnek 

ingniz ınoktar 
telgrafıındnkı nazariarı 661 numaralı 
maktadır. TUr~\klrlere geniş mlkyasta uy_ 
ınnde olacıı~ı ta:ıenln harbe glrme~e tL 
rnlı fıkradaki he dair olan üç numa. 
terım tnrafınd:kt.aı naznr, ataşemıu _ 
telakki edilmektc l>ek bedbin bir şekll1e 
saı nrkada.şımın d~ .. Difer taraftan me
ancak küçük bir fıı:rınc muhalif olarnk, 
uçına~ı tazanun Türk arazisi üzerinden 
Ankara ihükO. ~n eden blr hareket için 
Istemenin .bl ~ nin sarih muvafakatınl 
ğı flkrind r blye hatası teşkil edece
küınetınıne :ı-ar ediyorum. Türkiye hU _ 
dilıne,sı k1t undan resmen haberdar '! -

avet etmek icab eder 

....... Ve işte hakikat 
çLs~~ara ıo. (A.A.) - Fraruıa büyük eL 
k!Um · Massıgll tarafından Harlciye Ve
tir: ize aşafıdaki mektub gönderllm~ _ 

Ekselans Şükrü Saraçoflu 
Türkiye Harlclye VekiU 

Miinih loplanl1s1~dan 
sonra Macar talebleri 
dün Biikrese bildirildi 

MOnih 
gOrOşmeleri 
Hillerin riyasetindeki 
görüşmelerde Macar 
talebleri tesbit edildi 

Bulgar talebleri hakkında 
bir karar verilip verilme
diği henüz belli değil 

Ber'lln 10 (Husus1) - Bugün Münlhte Hit
lerin ı-iyasetı aıtmda yapıla.n toplantıda, 
Macar t.aleblerlnln tet.lddc ve tesbit edUdili 
anlaşılmaktadır. 

Macar tııleblerl, Münih toplantısında. ho. _ 
zır :bulunmul} olan Bükreşdekl Alınan setiri 
Dr. Fabriçius tarafından Romanya hUkQ. _ 
rnetine bildl.rilm.i§tir. 

Bulgar talebleri hakkında herhan.gt bir 
karar verilip verUmedi~i henüz belli de~tı _ 
dir. 

Bugünkü toplantıyı müteakib kont Clano 
Salzburg•a hareket etm~tır. 

Dünkü toplanh 
Münih, 1 O {A.A.) - Garb cephesine 

yapmıt olduğu ziyaretten avdet eden Kont 
Ci.a~o bu sab~h hususi lrenle Münihe gel
~ıştır. Mumaıleyh istasyonda Alman hari
cıye nazırı, Fon Ribentrop tarafından istik
bal edilmi;;tir. 

'Kont Ciano, şehrin merkezindeki otel
l~rjlen birine .inmiıı ve Alman hariciye na
Zlı;\ Hl! ~1r müddet görüıımüttür. 
~~ onun Münihe muvasalatından 

Macar ba§vekili Ko nt Tel eki 
nazırı Kont Csakinin 

Macar heyeti gelmiştir. 
rler Fon Ribentrop ve harici

...... ili..,.. •.• ..-.. Bay Gauaa tarafından kabul 

' 

Teleki Hitler Ciano Ribentrop Şald ·------...._ ........ ---········ ... ··--····--···········································-··· 
Fransada Mareşal 
Petene fevkalô.de 
salô.higet verildi 

kendi imzasile Mareşal Peten 
istediği emirnameleri çıkarabilecek 

mıştır. 

Hatıralar Arasında 
YAZAN 

Ostad Halid Ziya Uşakhgil 
Ikinci sayfamızda okuyunuz 

Benzin sarfiyatının 
tahdidi 

tasavvur ediliyor 
Ankara 1 O {Huausi) - l\1em 

benzin istihlai( miktarınd:ı tasarruf 
eylemek maksadile benzin sarfiyatının 
didi tasavvuru yeniden doğmu§tur. Bu m 
sele bugün tetkik edilmekte olan i~ler a 
sındadır. Takside çalı;}an arabalardan 
ve çift numaraları taşıyanların ilnr•v,..:h.tı 
ile ve birer gün fasıld ile 
hususi arabalara haftadel muayyen 
da benzin verilmesi derpi1 olunan 
lerdendir. 

~--------------------

Meclis yann da 
toplanıyor 

Hükümetin beyanatta 
bulunmasi muhtemel 

Ankara 10 (Hususl) - Biiyük Millet Meo 
list bu hafta Cuma günü bir ildnci 
daha yapacaktır. Bu toplantıda hüldbtıteUı 

dış meseleler hakkında beyanatt.a ·u~•uu.&ıuıı 

sı ihtimalinden bahsolunmaktadır. 
(Denmı 3 üncü sayfada) 

ingiliz sahillerinde 
dün müthiş bir hava 

muharebesi oldu 
Londrıı. 10 - Royte.r: Bugün 

terenin cenubu şarkisi üzertnde cereyan 
büyUk: hava muharebesi hakkında Royter 
jansının muhabiri aşaA-ıda.tı tafsUlt.ı ver 
mektedir: (Devamı S üncü ,ıu.ırf&Aıl&) 

Bir Sovyet 
ko miseri 
aziedildi 

Moskova, 1 O (Royter) - Krıt1ııTiırı 
ne g6re, demirden maada m 
seri Samokhvaloff, merkez 
tnveiyesi üzciıine vazifesiındcn 
tir. Samokhvaloff, «mikdan 



Hergün. 
~ BeslmU BeJrala: 

~- Yuu: Muhittin Birsen 

.a. vrupalılar .şu ibi.zlm köhne de olsa 
~ marnur A~upayn b'l.r türlü sı~ama

ıar. Aralarmda.kl aile kavgıılarun bir tür
bertaraf etmenin ça.reslni bularnıyan bu 

.çareler, ne zamandanberi birbirlerini ~o: 
wama.kla m~uldürler. Bir tarartan mıllı 
ngalar ve emperynllst davalarla. dl~er ta_ 
fta.n da ldroloJI ihtUMlarile. yani din ve 
ezheb knvgalarfle bil'birine girml.1 olan bu 
vrupanın en büyük <lerdl, hak ve adalet 
ltsullu~u. tahakküm hırsı, taassub, rlya -

U'lık., yalancılık, ahde rlayet.sizllk, vefasl?-
c vesalrc vesalre gibi, bütün ınsanlı~ın a_ 
rlardanberi dnlma mahkiırn ettl~l ahlfıkl 
alıklan yenernernek gibi manevi bir hruı
ıktı.r. 

Bu suretle hasta olan Avrupanın hAlen ye
den kurulması bahtc; mevzuu oluyor. Av -
lPQnın yen den kurulması fikri yenı dP -
ldlr. Tarihte em.sııll oldu~ gibı, bu defe.ld 
nı nizamın sözü dr çoktanberi vnrdır. 1\n_ 
1ı: Avrupanın bu yeni niznmının nasıl bir 
~m olncaı;ını ve tatbık'ine fırsat bulunup 

ılunnmıyaca~ını henüz bilmiyoruz. Şu ka
r sövlenlyor ki bu nlzam, Avrupada hak 

Ç..Jk düşünrn insanla hiç düşünmiyen insan bir tck noktada 
birJ~irler: Her ikisi de fazla inadcıdırlar. 

= lnad hem iyi, hem fenadır 

lnad denilen huy hem iyi hem fenadır, adamın:ı göre. deği
§ir, doğru {(Örende fayda, yanlış görende zarar getirir. 

Temmuz ll 

Sözün kı s ası 
Münir Niga;·;·da kaybettik 

...... _____ E. E~re n T d ı 

Jl isli tiirleri ve pürüzsüz Jisanile son 
aann Türk edebiyat taribinde rr.uh

terem bir mevki tutmu~ 'blan merhume (Ni
gar binti Osman) Hanımın üç hayrülha -
lef evladından en biiyüğii Münir Nigan, 
kalabalık bir dost kafilesi, dün Rumelihi -
sarına götürüp muhterem annesini~ koy
nuna gömdü, 

Münir Nigar fstanhul kültür muhitinin 
iyice tanıdığı ve sevdiği bir sime idi. 

adalet devrini açacak ve milletiere hu • 
:r ve refah, uzun blr sulh ve rahat bir ça_ 
ma linklınlan verecekmiş. E~er böyle ise 
ı gfizel duaya .Amin!ıı dememek kabil de -
dir. 

Galatasaray sultarjsinden aliyyülala de
recede çıkmış ve orada bir müddet mate -
matik hocalığı ettikten sonra Osmanlı Ban
kasına intisab etmişti. Fevkaladc türkçe -
sinden mnada fransızc..ayı bir Fransız gibi 
bilir, söyler ve yazardı. Şair eviadı olduğu 
halde şiire heves ~tmemiş, lakin pek genç 
yaşında gazeteciliğe intısab etmişti. Uzun 
seneler bilhassa, frans:zca V>! ingilizce inti
şar eden Levant Herald"da, fransızca Is
tanbul'da Türk harsını vr. Tiirk zarafetini 
yabancılara tanıtbrmağa çalışmış, sonra 
meşrutiyetin iptidalatıncla Salith Cimcoz ile 
Celal Esad Arseven'jn müştercken çıknr -
dıklan (Kalem} ~azetesindc nezih, zarif, 
nükteli mizah yazılan yazmıştı. 

ı en çok sevdiği, hepsıne tercih cylediği ti -I. tıı·bad ve Terakkı·nı·n verdı·u-ı· vaz·re birM;:!ıu~i~=tr J~;:~d~~n~~~a,:~ 7;;~;si~d~ 
. . • yatro idi. Tiyatroya karşı gönlünde öyle bir * Cemıyetın umumı merkezinde Talatla yAzAN k d H muhabbet taşırdı ki bir aralık memuriyetic 

Pakat, Jefn fenalı~ı oradadır ki hak ve a. ·L· f"k" ·b Id ba '''"'"''''''' ............... zi re eyim. enri Lavedan, Jean Riche - · ·v· .k. k d k Id v p . h "' Utı re 1 ını u um, na hemen haber ver- gıttıgı ve ı ı ay a ar a ıgı arıstc, er 
et de nen •"V b"ı .. atihl M ... nisbi olan blr d"l S pin, Jules Claretie, Emile F•auet ... Bu so-

n ..- .. vv"- '.er: - ize bir yolculuk <>Öründü; de - R [•d z - gecesini Komedi Fransczin temsillerine de-
!Snedlr ve herkes bunu başka bir endaze d ı f k b" • a l ,·ya nuncusile olan müli.lcabma dair sonradan 1 . • • ı er, u a ır endite ile sordum: - Ne _ vam a geç1rmıştı. 

ölçer. Sırf blr misal almış olmak için şu reye'? bir makale yazmıştım ki cTanino de mev- Bir zamanlar, Türk sahnesine fikren ve 
.tt b k bUl · · p u k/ [ cuddur. Matbuattan Echo de Paris - Her-ava a a rız. . ari.se.t. ce.vabını alınca itiraf etmelidir ŞQ ıgz• kalemen hizmet de etti. O vakitler Dorül -
Bugünkü kontlnantal Avrupada hfıkim 1ı: p d h bette başmuharriri, Tardieu o zaman b d . d . d"k' S h' T" 1 ansın aıma tes ir eden cazibesi te - T b h . . G . J l d e ayı a ını taşıyan şım ı ı c ır ıyatro-
ninen iki nyn ölçü vardır. Bunlardan birl- sir:i altında aevinç duydu Il d b . ................................................ ....... 1 emps aşmu arnn, auvaın ourna es sunun edebi heyetinde k<"ndisil~ berah~r -
n öl,.iisü. ırk ve millivet esası üzerine fıvar h" A . m, Y•~~r. an en 1 ı·ı h k .. .. v . Debats ba§muharriri. k T • b 1 d k " ıç v:rupa seyahatıne çıkmış degıldım, he- ı e . are et rnumkun olmadıgından Ca"ıd, di . iyatro onun ı;an at i gisin en ço · is-
Umiştlr. Dl.~erl de, adalet ve hak mefhum- Je Parıs gözümde tütüyordu. Bu yolculu - ~eşıd ve Ben Köstenceye ve ~radan Ca - Herbette-le benden ziyade H~idin te- tifadeler etti. Bundan rnanda, galiba llii -
rını birer 1çt1mııt sınıf mefhumu lle bir - ğun sebebini hemen izah ettiler. Balkanlı- vıd ayn yol tutarak, biz Parise gidecektik. maslan oldu, fakat Pierre Loti'ye bitaben s~yin Suadla beraber yazıp temsil ettiıdiği 
.te görür. Aca.ba yeni Avrupanın ölçiisfi J J h ·· k •· b Öyl k ya'"dıgvım açık bı" ktubu mu""mku""n degvı·l (K · ··11 "} d d · ·ı ar a enuz at ı ir uzlaşmaya varılmamı~- ece yaptı . .. r me ayserı gu en a ın a pıyesı e tıyntro 
ngi ölçlı olacak? Avr\ll)anın nimetleri, in- tı. Pariste müsalaha şeraitinin Türkiye le- Pariste görülecek işlere dair Reşidle ve gazetesine kabul ettiremedik. Sefarette Ri- müellifliğindeki yüksek kahilıyetini ele ishat 
n küUelerin1n h~vat hakları, acabn han~l hine takarrürü imkanlarını yoklamalı, ve daha ziyade o esnada Paris feriri olan aziz fat Paşanın himmetile sofrada yan ynnıı eylemiş oldu. 
•tl lle ölçfılüp mllleUere ve ferdiere takcim ötedenberi Balkanlılar lehine ve Türkiye ve sadık dost Rifat Paşa ile efkar teati et· saatlerce kaldığım Tardieu de Türkler~ hiç Fakat bütün bu meziyetlerin haıicinde 
Uecek? Bızim gtbl. kendi mllli hududları aleyhine mevcud kanaatleri tashihe çalış _ tikten sonra teşebbüsata giriştik. Bir yan - mütemayil değildi, o da açık mektubumu ve fevkinde. Salih Münir Nignr temiz, dü· 
ne Qekllip OTnda sakin sakin çallŞlTUlktan malı. Bunlar kolayiılda yapılacak i~lerden dan doğrudan doğruya istenilen mülakat • kabulde itizar etti. Hele açıktan açığa Türk rüst. samimi ve terbiyeli bir insandı. 
•ka bir davalan olmıvan milletler l~'in. bu d -·ıd· ı 1 b " f R d b d"" a ı V apa r nal d s o.:bats'nın ., " eg1 ı, uzun zamandanberi teessüs eden ar a. ır tara tan eşi in ecer:ikliliğile uşm n ıgı Y n • our e ~ Mafevkine, abaniarınil daima· hürmet. 
al "1-'-'en merak edUecek blr mesele te" • f"L· ] • d w• 'b d"J J k 1 1 b h ' • h t" • k tm t gv h"ç "' ~ . : ıınr en egıştirmek iki i!ç ay içinde üç beş tertı e ı en te a i er e, bir yandan da se- aşmu amrı uaume ını e e me e 1 madunlarına daima hilm ve nezaket gös-

eder. Acaba, A_vrupayı ye~ıd~n ;antıJm kiJinin meaaisile, telkinatile mümkün ola - fir:in beni icab edenlerle buluşturmak üzere lüzum görmedi. Onu bu eski. sürümü gn - terirdi. 
mek işini üzerlerıne almVl 0 anldark.l u nk- bilecek muvaffakiyetlerden sayılamazdı. tertib ettiği öğle yemeklerile, hemen müm- yet mahdud, fakat siyasi mehafilde nüfuzu Mesleği dolayuile geniş ölçüde tcmast:ı 
nurlannı tatbik lmklı.mnı bu u nn tn - 01 1 d f"k' 1 1 b 1 k"" ··r·d 1 b"" ·· h · 1 . pek kavı· olan """ .. etenı"n kendıs" ı· kadar esk1' h f ı d T. k"" ii sa o sa mevcu ı ır er e un arın sclb un ve mu ı o an utun şa sıyet erı gör- • .,.-.. .. .. , bulunduğu ecnebi me a i.in e ur ·un m • 
rde girlşec.n:l r~l Vf'nl hnk VP adalet tev • çareleri ara~tırılarak iptidai bir fikir hasıl müş, onlarla görü~müş oldum. ve pıs matbaaııının, butun duvarları evra.cı meyyiz vasıflarını kendi şahsı ve ahlnkınd'"' 
Ltının ölctıs"nıı tııvln bah~tnde :.la~lŞ edinilehilirdi. O zaman asıl yapılacak işi Türkiyenin vefakar muhibbi Pierre Loti havadis yığınlarile dolu bir odnsındll gör -ı sevdirmişti. 
tlunuyorlnr ıııl?. ~~ks~, ;upu~~ ;m ~n söylediler: Cavid buradan benimle beraber Pariste değildi, Hochefortda inzivagnhına dük. Açıktan açığa Bulgarİstanın hudud Iki senedir aman vcrmiyen bir hastnlıkll 
nra.dtı n~n gelmMını •,st vr_n er gl k· onl art n hareket ederek ilk önce orta Avrupada, çekilmişti. Oraya kadar gitmekten!e ken - taleblerine mümaşat ediyordu. Gençliğinin pencel~şiyordu. fl.:ihayet. her fani gibi o da 
• n~o<u sonr,.,~nn gr nır~ını m arar a.ş ır - p \ '" B 1. d kk d" ·ı h b · "h · d b · 1 h ı ı ·ı R "d · · ı· 

d ,... "! U r k .111 eşte, ıyana ve CI ın e teva uflardan ısı c mu a ereyı tercı ettım, o a r-nı zapto unamıyan am e en e eşı sınır ıce magvlub oldu. 
bJ}ar ır? E~er or n•ın ecııc;ı ır ve mı - ·· k 1 d p . A d • · f"kl · d b. k ·1 ·· b ··b h · · · y 11 d b · d" ·ı · ) 

1 ks b ,_ f "l .. .. .. d ve muza ere er en sonra arı~e gececek - ca emıe re ı erın en ır açı e ve uç eş mu a a~eye gın!ltt. ı ar an en e ını ınış (Devamı '1 nci sayfada 
ı O aca n u ..,e sını u rı•c;unıın avacı. m· b d .. h. b' · "k - kd" ed"bl t f d' b tl b" · bir kanantin böyle yirmi dakikalık bir mü- ............................................................ .. 
n ne dlye~ekler? Böyle de~n de, Avrupa _ t ış bvb~. urda a km~ ım0 ır ıstbı raz n 

1 
ıdne ı e .emıı1sadge ıkr ı,h u surbe .. 7. ız~. u1T.u~ '--k öl n-n f Öl n. ii 

1 
ks k eşe us e ece mı§. nun u mese e e zaman ışga e ec e , emen utun gun en- hnhnse ilc değiştirilr.miyeceğine hükmede-

n mı. çl.l.:)u sını çu.c; ı o nca n. ır ve ff k' . . . d ,_ b' · · d Id k 1 h- . l k b ··h h · k k · · · f Qll t d ıl b b hlsd d" .. ü muva a ıyetını ternın e eceıı;: surette ır mızı o uraca m~ga e zu ur etmış o u- re en mu a eseyı ı~a estım, ve ıtıra 

1 Y; avac arı tı n e ne uşun • zemin ihzanna çalışmak icab ediyormuş. yordu. Geceleri'? •. Geceleri. yalnız bize, ederim, bu adama kar!lı kinle oradan çık -:n ar ..n h k b {i •• ..h. Haber verdiler ki benden ayn çalışmak tiyatro la ra, konserlere. badara mahsus idi. tım. O, öyle anud, göri~ünde öyle musır 
çb 11 

.. pd ~ voA. ubg nluk~ en .möul ü•mismteev .- üzere Hamdullah Suphinin reisliğinde bir Ben Pnrise karşı bütün açlıklarımı doyur - idi ki hatta diğer temaq ettik~Timde müşa-
u ura ı:ı..ır. ca a. ı nevı r s mı- h t d 1 k k .. . . b" ·ı k "ht' l "d" R "d d ı·v· . L d 1 •. f 'd .k. e 1>. Jı"sa n bı" le 
t lif tm .._ k &.ı] ldl b t lif i 1 eye e yo a çı ma uzere ımış; ta ıatı e, mn 1 ıyacın< a ı ım, eşı e genç ıgının ne o an or e aı nazı an ır n . 
e e e~~. nuı m r ve u e ş va - 1 1 t d"l ı· . . M"" k" I b"· ı ·· 'ht" 1 b L. • b 1 ı·· .. .. d p· L t" J 

d ? Y .... 1 dllfk al A. on ar a emas e ı me ı ımıs. usta ı ça - u un ı ıyaç arına ser est mr zernın u a- uzum gormuyor u. ıerre o ı ye yazı an 
tmış mı ır· 0 """· ş m Y nız. vru_ 1 k k · b J d b d d k k b b J h f • · k 1 

bü "ki d ki t k ta•·~· ışma ay ın yollarda ılerlemek demek 0 ). i ir i, ir mü et sonra Cavid de Parise açı me tu öy ece er tam. tan ıshs a 
nın vu er arasın a onra ...,ıma - d V Ib d"-k d·ı· d ·ı· ı· C "ll t ı· d .. k 11 f b' d . - .. 'h t tb d k k' tızerlnde bir mutab:ı.kntlı.ı. iktlfn ed;Jin be.ş ma ıgına e ette. ut at e ı ır, enı ıy~r- ge ıp rı on o e ın e mu e e ır aıreye gore gore nı aye ma aasın a pe aa ın 

n ,, b1 fı f kütl 1 h du. Sonunda Talat sordu: - Yanınıza bı - yerleşince gecelerimizi üç kişi arasmda en 

1 
bir mevcudiyetle ancak ya,ıyan Cil Bl as 

z m vona va-.ın r n ı u~ es n€' u - · · ı K" . . . h 1 1 • ~ E b ı 1 · · ··d·· ·· f d h"" - k 
r h k , ··t ki . h ki rını n ın ız.. ımı ıstersenız... oş prt ar n geçırınege ırsat u muş o - gazetesının mu uru ta ra ın an ıısnu a -

r -.e re a verece o.an o e ı~. a arın ı-•· t dd""d d b d" d k b ı - d"" b"" ı l"kl b b db ht k adaletlt>rln tevzll meselesi Napoleon'un ,ıç . ere u • etme en c eva ver ı m: u . u gor u ve oy e ı e u e !l me -
· - Re.,ıd Safvetıl Kimlerle temas ettim, neler sövledim. tuQ nihay~t intişar edebildi. Gazetenin da-

~bur komlsvonuna mı havale edllmtstlr? .. .. . .. .. b hıo ı 
Mo,kovada lctlmal ve slva.c;t btr laboratuar . On~ kuçuk yaşın~~nberı butun. huyla. - hususile onlar neler <ıöylediler, bunları taf- racık muhitinde pek iyi ir te!!ir ası et -
!Idır. Berliooe ve Romnda da bövle o·rer rıle, bılhassa pek ;.nu.s~eıına v mezı):et!erıle silatile anlatmak kelali mucib olur. Viike - tiğlni, hl"le bizde büyük bir memnuniyetle 
)Oratuıır bulundulhı malf•mdur Bu Hi.bo • tanırdı~; yı_lla.rca .. "?,'lırı oldu~un_ı bır ı~a - liidan, nyandan. meb'u~a.ndan, matbunt cr- kınc:ılandığını biliyorum, ıı.mma bundan ne 
tııarda ynrınkl Avrupa uzvivetlnin hüf'rE'- r~~e ~oz.len.~ın. o~unde yetışmış: fa_alıy_e- kanından, Academie azasındnn, edihler • çıkar~ 
11 yaratmak lsttyen cemivet ve sıvaset mfi- tım, dır~yet~nı, ıktıd~nnı h.er vesıle ıle-~~- den, o sırada iktidar mevkiinde olmamnkla Zaten biitiin bu temaslardan, mül~kat
lla&'!L<ılnr• t>&er. ayrı avn Iki hücre tipi {\ _ b?t .etmış bır gen;dı; .g~rçı g~ne _gençlıgı- beraber tekrar hükumetin başına geçmeleri ]ardan, tarafıından sarfedil~n gayretlerden 
rtrıde çnlı.sıvorlars:ı ve mec;ailPr'nin ~erek nın ıcabatından olan dıdışgcnlıklerı, hırçın- muhtemel zevattart lu·men hergün birer ne çıktı~ T ele biT kanaat: Bunu şimdi söy-
~lannı gerek U5ullerlnı telif et Iş d _ lıklan vardı, fakat ben bu n lam o kadar a· mülakat aldık. Birkaç isim zikredeyim: ]iyeceğim: 
ler~t'. va~nkl Avruna dıı dünkü ~-:una"_ l~ş~ın idi!" ve onun her vakit kendi kendi- lık ~~ce hariciye nazın Pich?ndan ?~h- BendP- en iyi intıbalar bırakanlar arasın-
n ba!!lı:a blr şey olacak de~ildir: Anarsi ve sını. tenkıd ve tashih eden ~uhakeme te : setmelıyım. Fransızların, hususıle hancıyc da eski maliye nazırı ve Fransa ile Alman
ıcadele E~er. Avrupanın rahat ve huzuru cbellıyatıhna 0 ~e~ece ~ık şa~ıd 0}kn;uştum ~1 mesleğinde bulunanlarm meşhur olan na - vanın uzla$")asına miitemayil olan Cail -
mına ünıld etmek is!edlğ"mfz glb" bl u seya at r"' " ft··- · ""'rnrı !ll ayet vesı- zik etvanna bu zat bir misal olarak zikre- leaux ile harbiye nazın Etienne, hususilc 
tt mOmltli'l tse ve tah1ıkkuk ı etmlş.se,\ca: •!erinden ~olt daha .~ade istifade im_k~n- dilebilir, fakat hariciye nazırı sıfatile ne meclisi meb'usan reisi (ki muvakkat bir ~a-
bu nasıl bir ~eydlr? lan bulacagıma kanıaım: ve hemen ılave söyliyebilirdi~ Pek ketlım, fakat pek müla- man ıçın Teisicümhur olmuştu) Paul 

+ edeyim ki bunda hiç aldanmamışım. vim bulundu. Ben ondan memnun uyrıl - Deschane! ıikredilme-lidir. BunlarJan binn-
Jörilvoruz ki karı.stırdıkça karşımıza me Burada lı:aydetmeğ~ lüzum görüyorum: dım, ancak ayrılırken şu neticeyi istihsal et- cisi Türkleri ve Türkiyeyi değil, fakat biz-
eler çıkar. B1r nizarnı yıkmak. blr müva: Hünktır irtihaline kadar nıı.sıl bana takay - tim. diyemezdim. DestaurneJies - Constant lerden birkaç ııahsiyeti tanıyordu. İkincisi 
'leyl bomıak kolay bir 1.ş de~ildir. Avrupa. yüdden hali kalmadıysa cemiyet de infi- ve Ahin Roıay ile d'! böyle oldu. yalnız hu bir aralık fstanhulda hulunmuıı, ben ona 
yeniden kunna.k, onu yılonıya nazaran aahına yani Büyük Harbin sonuna kadar sonuncusu Reşidle beni ~vinde bir ftkşam Türklerden ve Türkiyeden bahsederken 0 
ı daha giic btr i.şdir. Bir kaç hattalık bir bana muhtelif vazifeler tevdiinden, yahud yeme~ne davet etmek sur~tile fazla bir ik- hana sade Istanbul intıbalanndan ııöz söy-
cerl hareket. t>lr eanelik bir muharebe, ... _ teklifinden hali kalmamıAtı. Bu yazılarda ramda bulundu, o kadar ... Bu zat meb'u- ü 

""' ""' " lemekle mukabele etti. çüncüıtÜ Fransanın mımmn ~artıanna aöre, sade bir kıt'anın onlara dair batıralardan babsetrneğe lü - san meclisinde haricive encümeni r~isi idi. 
"' en sık, en güzel ftdamlanndan biriydi; bir lll. belki de biitOn bir dfinyanın yıkıl""a... zum kalmıyacaktır. Balkanlara dair tek hir kelime sövlemedi, 

•·• aralık b~ni dinlerken ben nbizim de yaşa-~ tifayet edebilir. Fakat, onu yeniden Bu Paris seyahati saraydan sonra bana belliydi ki bu 7eminde içtinab ~iyasetini ta-
o makta bir hakkımız yok mu'? >1 aualini pek rmak IA.zım gelditl zaman. zannedivoruz verilen ilk vazife oldu. O sıralarda doğru - kib ediyordu. deba ve muharririnden ı~im-

arfedileeek vakit aylarla d~ll. belki de dan doğruya Istanbuldan Parise demiryo- di batınma gelen isimler arasında birkaçını 
m senelerle ancak ölçftleblllr. Tahrib ko
'. Imar gfictOr ve her şeyde bu kaldenln 
tam llftrdiitü muhakkattır. Bir binayı bir 
nde yıkmak tabn olduh halde onu ye _ 
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ISTER i NA N, 
GnLıot<'<ie ~ö:ıümüze iki fıkm ilişti. 

Binndsi gazetenin kendi haberidir, şöyle dıyor: 
,, ltalyadan aiacağımız olan 3 milyon liranın mal mübayauı 

suretile ödenmesi üzerinde anlaşma olmuştur. 
itnlyanlu birçok maddeler ve bu arada bilhassa kağıd gön· 

derm<"yi kabul t'tmiılerdir.» 
Gi.i:zümüze ili:t::ı ikinci fıkra Ticaret V ~kiliniıı İzmir c ~ap

tığı seyahatin tafsilabnı veren bir telgraftır. Bu t~lgrnfta da 

VekjJm dılindt"n ~öyle bir cümle görüyoruz: 
, -· Hükumtıt bizden mahsul istiyenlede müzakerededir. 

Müzakereleri yakında bitirilecek olan Türkiye - Almanya ti
caret e.nla~ma!.ile fiz.üm stokunun beş altı bin tona indirilm~si 

mü:nkün olacaktı-r.• ' . 
Evet, görünüşte vaziyet gerçekten böyl~dir, fakat •. fiıliyata 

bakalım: 
M~mleket şıazeteleri kağıdsızlık derdile muztaribdirler. Sı

kıntıyı ancak liç bynak lcartılıyabilir, birincisi lzmittir, ve 

STER iNAN MA! 
,.Ji•,den flelcni yapıyor. Ikinci kaynak ftalvadır, muharebenin 

çıkt!ğı günden deniz münakalesinin büsbütün zorla~tıi:1ı güne 

knd'.lr i)•i ki:itü çalı:;ıtı, son zamanlarda ise tamame.1 kesildi. 
Ür,ünclı ~a.vnapa gelince, o Almanyadır. Aksi bir tesadüile 

muhaıebenin çıkt:ğ• gün Almanya ile mcvcud ticaret mua -
ht:dt·rl"izin lıiiknı:ı hitmişti, yenisi bir türliı yapılılmndı, vapı -

lanıaynıca da Alman kaynağı 1 O aydanh~ri hiç işlemedi. 
Şimdi clmilıyor xi, ltalyan kaynağı da açılncaktır, Almtın 

kııynıı~ı da. Mümkün, fakat !talyan radyosunun çok bozuk 

bir tüıkr.eylP artık İtalyadan Türkiy('ye muntazaman mnl gön

derileceğini lıabc.-r verdiği gündenberi yanılmıyorsalc tamam 6 

ay geçti, Almrn r.nlaşmasının nihayet bittiğini yazdığımız gün

dc·ıı hu~ne kadar geçen zaman da bir ftYd"n fazladır. Ve biz 
elim lznıitin ne kadar kağıd verebilec!eğini. diğer iki kaynağın 

da ne zaman tıçı)acağını merak edip durmaktayı%. 

t~ her hcl,erin geçer akçe olduğuna: 

Bu vaziyet-

1 ST ER i NA N, iSTER iNANMAl 

3 katil cocuk • 
Bu hafta biri Adanach blri Bh:-ada 

biri de istanbulda üç cinayet vak':ı ı 
oldu ki falileri on ikişer yaşlannda ilk 
mekteb çocoklandır. 

Bu on iki yaşlanndaki katit:er bfrl 
t'Ürmünü kama ile biri bıçakla btrl de 
çakı lle i lf"mişlerdlr. Adiiye makam
ları re-ıa kanumınun yaş tahdidlne 
uyarak bu allrlan süt fakat burunlan 
kan kokan mücrlmleri serbest bırak-
nuşlardır. 

Kanun mutadır. Ce1.ai ehllyeti ol • 
mn·anı nıürrim de ol.;a mahkum etmL 
ye .imkiin yoktur. Biraz evvel kendileri 
&"Ibi birer Insana Joyan bu mücrim co. 
cuklar biraz sonra are sofralannda 
;\"e~ıerine oturup yemek yemişler, ya. 
taklarına uzanıp uykulannı uyumuş • 
lardır. \'e hergünkü oyun, el·lence ba. 
yatlıınııa devam edeceklerdir. 

l\fücrim çocuklu Için ictlmaJ sevi
ye1erl adli tekimülkrlle beraber ')ii
rüyen memleketlerde bile cldcli tedhlr
ler llJ'ntmıstır. ~lücrim, ~ocuk da olsa 
onu <'t'mlvet için tehlikeli bnldu1dıtn 
için hmm'iİ bir kontrol altında bir za. 
man rnhonu ve karakterini terhhe 
etmeyi tercih etmislerdir. Bu maksad_ 
la kunılmus cocuk ıslahhaneleri dilter 
cezanierlnden baŞka şartlar dahtlln. 
de mücrlm ('()('oklara müessir bir tel. 
kin ve tedavi yuvası olarak sinelerini 
acmufardır. 

Bl~e ,elince, cemiyet tublyemizJn 
eua kanunlartmı7h bir seviyede ol -
duttma Iddia edemevh. Bu kananları 
kabul f'derken belki de <"emlyetl w. 
ferdieri o kanuniann tekamül Iri! _ 
faına vük.,eltm~k fikri hiklm ofnnıı;.. 

tur. Fakat fikirdeki samirniyet ha -
yattakl haklkatle cok defa bal'da.'l:l -
m,..,_ Bnnda da övle olmnstur. 

l\liicrim (OCoklar m~ele ı. ın ve na
mu.;. a:ra:rl ve hayvan davalan mem. 
'"ekPfln df'rin bir :varaq oldulu kadar 
adlinmi7Jn de bitip tükcnmlven arık. 
h bir mt".ş,;alesldir. 1\lücrim c~uklara 
ald kanun maddf'lerini eocuiunu ta_ 
blve etmiYen ııtı,.. reic;lerinl ~zive 
eılN•ek sekilde tadiJ etmf"k, 117. ve Tıa_ 
musa tecaviiz vak'alamnda mÜC"rlmc 
ve t"msallne lbret olarak a~ır ceznlnr 
tavln etmPk, arazi vP. haYvan mesf"lr_ 
lerinde ve bu yüzden çıkan clna,·et 
davalannda ayni !':ekilde hareket «.'t
mek cemivetln nlumı ve nıhan bozuk 
ff"rdlf"rin ıc;I:Hn fçln şarttır. Keskfn 
ad.retln faT.IIf'ti ictimal hMukluklart 
kökünden ıoıılah etmesindedir. 

~ ... J.an C.J.ııı 



tt Temmuz 

-... 
Ingiliz Hariciye Müsteşarının bug" kül ~'1A.A!, "'"~~ 
Avrupa hakkmda mühim bir hitabesi 

a 
a8 '(>nd ra, ~ ~ ( A.A.) - Radyoda söz ı Akdenlzde bir çok se.sler yükselecek tir. En 

Y ıyen harıcıye müsteşarı B. Butler, Av- kuvvetli ses harb tilomuzun buyük topları -
jup~ aa~nesinde inkişaf edebilecek ihtillit- nın çıkarac~ı ses olncaktır. _Avrupa kıL'ası_ 
ar Ü~e.rırnizden düşmanın rJikkat nnzannı nı ve cihanı tahakkümü altına almak ı.stl -
çe~ebılır. Hattı hareketimiz azimkar ve yen hangi devlet olursa olsun ona ko.rşı ltfı.. 
16~ ~lduğu takdirde bu ihtilatlar daha e- f1 gelecek kadar ihtUCıtıar çık~cnktır. İn~n-
mın bır oekilde i k' f d b·ı· T b'' dı~ımız ~eyi kurtaracak, kendı ga:rretıerı -le · l n ı,a e e ı ır. a ııyet- . .. .. _ . k k 

rı a tına giren m'll tl . k kl mızle ve onumuzdeki tehlikeye arşı oyaca-tn h ı c cnn çı araca an 
u temel müııkülihtan ba ka Almanlar ~ımız azimle dost knzanac~ız. Meydan o-

devletler ar d . . ~ ' ' kumalta ancak heyecanlı sıçrayışlo.rla lcı.ı rşı 
koymak z:sın a_kı ~skı rekabete de kar§ı gclebUiriz. Avrupanın önünde bulunuyoruz. 
Balkn 1 h kburıyetınde kall)caklardır. Vatanlarından sürülenlerin kaçablleceklerl 
1 . kn ar a kında, İtalyar..ın ve Sovyet- en son memleketi~ İm,paratorluğmnuzıın 
erın endile · h · 
İııpn krıne mn sus noktai nazarları, neri karakoluyuz. Amerika kıt'asının ve cl-

} nyanın endine has nn'ane ve gururu hanın ileri karakoluyuz. Bize ümidlerini ha~-
0 .. 8~a~tır. Çanakkale hakkında muhtelif Inmış ola.nlara karşı hata etmemellylz, ede. 
&or § er bulunncaktır. meyiz. 

İki Le h har b gemisi F ransıziarın 
elinden kaçmıya muvaffak oldu 

ı. Lonl d ra, 1 O (~.A.) - Fransız Afrikaııı 
ıman annda k d 

kara ·ı Ic n ... umnn aninrının cesurane 
La brı e açmaga muvaffak olnn iki Leh 
ıı r ge , . l . 
hZ k mısı ngıltereye gelrni lerdir. Fran-
ze :;'~ a~atı bu gernilerin ikisini de deni
nan ~-~a .t~n menetmişti. Dakarda bulu
F ra ınncıııı Stalowa W ola limanındaki 

naız ProJ'ekt" 1 . . d or ennın ziya huzmesin cın 

korunarak deni7.altılnr,\ karşı kurulan ağ
ların üstünden geçmi~tir. Konakride bulu
nan ikincisi, Pulaski, iç limandan gece ve 
ııahil bataryalarının ateşinden zarar gör
meden kaçmıştır. Şimdi her ikisi de İngiliz 
limanlarında bulunan gemilerin kaplanları, 
Ingiliz deniz makamatı tarafından tebrik 
edilmi§lerdir. 

Aman ajansı tarafından neşredilen vesikalara 
iran matbuat1n1n cevabiart 

di ! ah ran 1 O (A.A.) - Pnrs ajansı bil -ı Şimdi ayni menbaların vazi;etlerini de -
rıyor: .... · k h b' b'd · d b · k t'• T g~ştırere... nr ın ı :ıvetı~ en en .. en n • ı 
l ahrnnda çıkan ittihat ga.zetesi 6 numn- bıtnrnflıgını muhafaza etmış olan hukumetı

ra ı Alman Beyaz kitabı ve Sovyet matbu- mizi diğer devletler tnnıfındnn guya Sov -
atının bu husustaki tcfsi t h kk d _ yetler Birliğine knr,ı tasarlanan planlara 

.... rn ı a ın a neş . . k . .. k I d'kl · · .. reUıgi bu ba§rnak 1 d . l .. I d ıştıra etmış gosteıme ste ı crını gor • 
mektedir: n e c ezcum e §oy e e - rnek hakikaten hayret edilecek bir şeydir. 

Bir "dd Şimal komşumuz dn matbunt ve radyola-
lar S mu l etBevvel, bazı yabancı ajans - nnın bu abes şeylere dayanarak bizi tenkid 

ovyet er irl'g•· . 1 d d h'l 1 . . 
d ... h l 1 ının ran a n ı o - etmesine müsaade edıyor. Halbukı bu ve -
b~gut a de ga.rb memleketlbine muhtemel sikanın bizzat metni bu işlere ademi müda-

r aarruzu hakkınd h b 1 k · 1 • • .. k · · k.f. b' d 1'1 •· . . a a er er yayma ı - ha emızı gosterme ıçın ·a ı ır e ı aır. 
f~ m~ht.elıf Çarelere baş vuruyorlardı. Hü- Bu vaziyet karşısında bugünkü diiny:ı 
ttetım~z bu neşri}·nta hiç bir ehemmiyc:t hakikat prensiplerine ölüm darbeleri inını~ 

a etrnedı. Id ... ·· 1 . .,. o ugu soy eneme7. mı r 

Ruzvelt Amerikanın müdataası için kongreden 
yeni tahsisat taleb etti 

Nevyork 10 (H ..... 
kon . us...,.,) - Ruzvelt bugün 
t greye bır mesaj göndererek mını üd 
aanın tnkvt · m a_ 

A ı Yesi lçln yeniden 4848 mil 
"'o ar munznm tahsis . yon 
te IJlmdiye kadar isteat istem~Ur. Bu surat-

. ncn munzam t hs' t on milyar dolnro. bal!~ ı a ı.sn 
Yenı tahsisat . o muştur. 

şöyle kullanılacaktır: Yeni 

harb «emllerı In~a edilecek. Bir mllyon iki 
yüz bin kişiye çıko.nlqı:ak. olan kara ord!.!SU 
techiz olunacaktır. Ayrıca 800 bin kişiilk bır 
ihtiyat ordusu da vücude getirilecektir. 

Ordu için 15 bln ve bahriye için 4 bin ye
ni tayyare inşa edilecektir. 

Rumen petrol şirketlerinin hisse 
senedieri ecnebilere satılmıyacal< 

Bükret 1 O ( A A ) S • 
R • . · · - tefnnı: 

esma bır tebli"gd k d d'l .•. .. 
d ·u· 'k' k e ay e ı dıgme gore n ı ı ere topı l 
liai dah'J• . .anrnıJ 0 an nazırlar mec -
m ' l k ı 1 vazıyeti tctkik ederek bütu"n 

em e ette ükA 
düğunü ·· 

8
h u:ı ve nsayişin hüküm sür-

M ı· mu a ede etmi,tir. ' 
ec ıs, petrol •irk tl h' • . " e en ısse senealen -

nin bundan sonra ecncbi memleketlerele 
satılmamasına karar vermiştir. 

Sermayesinin bir kısım ecnebi olan pet
rol endüstrisinin bu kısmının ecnebi ellere 
geçmesine mani olma!c üzere bu kararın it
tihazına lüzum görülmüştür. 

B ren n er demiryolu münakalab durdu 
ya;s~!~a, 1 

Oh ~-lusuai) - İsviçreden bildirildiğine göre Almanyayı İtalyaya bağlı
Londraner h~ udı~nda.ki demiryolu münnkalatı durmuttur. 

lan devamtb elblerı, rnevzuubnhs demiryolunun Ingiliz tayyarderi tarafından yapı
Clirler. ı om ardımanlar neticesinde hasara uğramış olduğunu tahmin etmekte-

Meclis yarın da toplanıyor 
(Ba.tta.rafı 1 Inci sayfada) 

Devlet Şiirası Azalan 

nl~~:ar~ 10. <A.A.) - Büyük Millet Meclisi
mü h ugunkü toplantısında Devlet Şiirasında 

n. al lk~ azalık için yapılan seçlmde bu 
~~~~ra Iktisad Vekfıleti başmüfettişi Fev_ 
bıs g n, Devlet Ş{lrası bamıunvinlerlnden 

an Aktüreı intihab olunmu.şlardır. 

Dün Kabul Edilen Kanunlar 

vesine ald kanunların da birinci müzakere
leri yapılmıştır. 

Deniz müsadere hukuku.na dair kanun 
Meclis, deniz mUsadere hukukuna dair ka

nun lCıyihasını da Mlllt Müda.!aa Vekaletl -
nin talebi üzerine müstaceliyetle müzakere 
ve kabul ederek toplantısına nihayet ver _ 
m~tir. 

Büyük MUlet Meclisi müteakib içtJ.maını 
önümUzdeki Cuma günü ya.pacaktır. 

b A~kara 10 (A.A.) - BUyük Millet MPClisl 

~~ n Şeltl!ettin Günaltayın başkanlı~ında tk• AJ h b 
p ıl~arak 1936 maıt yılı hazine hesabı u ı man ar 

mum.-stne Posta teı • -
müdürl ·. • ı:;rnf ve telefon umum 

Alıvalin karışıklığı 
babındadır 

Y a:ıan: Selim Ragıp Em et; 
A vrupanın bugünkii va.ıiyetine hak-

tığırnız zaman bu durumun ancak 
eski Yunan ve kadim Mısır medeniyetleri
nin Akdeniz hakimiyetini ı-llerinde tuttuk
ları zamanki kadar ı berrakıı olabildiğini 
görürüz. Filvaki o zamanlar Gıtid adasın
dan bir yelkenliye lıinen yolcu rüzgar ve 
dalgaların sevkile uğrıvacağı ilk mcrııanın 
bir dost veya düşman İiman olup olmaya -
cağını bilmiyordu. Nitekim ayni yolcu, se
yahatinin başlangıcmda memleketinin miit
tefiki olarak bıraklı!;':ı toprakları, dönü -
şünde, düşman kedrniş görmekle fa:;ola 
hayrete kapılma.zdı. :\fitekiın Truva ınuha
saraııından dönen meşhur Ülisin çoluk ço -
cuğuna kavu~abilrnck için, sayısına par -
makları kafi gelmiye.ı uzun seneler tah•is 
ettiği malum değil midir} Bugünkü Ynziyet 
te aşağı yukarı aynidir, denilebilir. 

Mesela Fransa muharebesinin ba~ındnn
beri müttefiklere kar,ı ~iddetli bir ineizah 
halinde gördüğümü.ı Romanvnyı, dünden 
bugüne totaliter bir rejime intisab etmi, 
bulmak, geçmiş zamnn tarihinin havret nıı.
zarlarımıza ibretle serdiği inanılmaz ~iynsi 
tahavvüllerin modern bir nümunesi sayıla
maz mı) 

Son günlerde Mısırdan Türkiyeye gelen 
Mahmud iıımindeki yolcunun gazetecilere 
anlattıkları ise yalnız hayret değil, pek çok 
da teessüfle üzerinde durulması lazım ge -
len bir vakıadır. Bu zata g(ir... Mısırdan 
Suriye yolile Türkiyeye gelen lıir yolcu ka
filesi içinde kendisine en fazla ınüşkü!fıt 
gösterilmiş olan yabancı kendisi olmuş ve 
memleketine dönebilmek için iki defa Su
riyeden Filistin e geçip tekrar gelmiye, mec
bur knlmı • O Suriye ki hala Fransanın ida
resindedir ve o devleti~ bu memleket dost
luk halindedirler. 

* 1939 harbi ba~lnmadan evvel müııtak · 

münih u··rüsmeleri Romanuada 
endise ile laBib edildi 

'-----------------------Balkanlarda Sovyetlerjn reyi olmaksızın hiç bir karar 
verilemiyeceği ve Macar taleblerinden Sovyetlerin 

haberdar edilmemiş oldukları tebarüz ettiriliyar 
Londra 11 (Hususi) ·- Bilkret siyasi 

mahfelleri, dün Münihte yapılan Vf' üç saat 
süren toplantıyı büyük bir dikkat ve en -
di,e ile takib etmişlerdir. 

Ayni mahfeller, Alman ve !talyan 
devlet ricali tarafından Macar ta -
leblerine karşı gösterilen alakadan dolayı 
kat'iyen memnun kalmamışlardır. 

Bu münasebetle şu nokta bilhassa teba-

rüz ettirilmektedir ki, Balkanlarda ve ce -
nubu şarki Avrupadil Sovyetlerin reyi ol -
maksızın hiç bir karar verilemez. Sovyetler 
ise Macar taleblerinden haberdar edilme
rni§lerdir. 

Diğer taraftan Bükreşteki yeni Sovyet 
sefiri Lawrentiev'in dün Ingiliz seEirini zj -
ynret ettiği haber verilmektedir. 

Romanya M'lletler Cemiyötinden çekildl 
Londra ll (Hususi) - Bükreşten bil -

diriliyor: 
Romanya, Münihteki toplantıda kendi 

mukadderntının tayin edilmiş olduğunu 
müdrik bulunuyor. 

Hükumete yakın mchaiilin kananti şu -
dur ki: Almanya Macar i<ıteklerini makul 
bir haclde irca edecektir. Di!n gece Rumen 
hariciye nazırı Romanyanın Milletler Ce -
miyetinden çekilmiş olduğunu bildirmi~tir. 

Diğer taraftan demir muhafıziarın bas -
lıca lideri sayılan ve son zamana kadar 
mevkuf bulunan eski harbiye naı:ırı Gene -
ral Antonesko, dün serbest bırnkılmı~tır. 

Antonesko hiç bir siyasi faaliyette bulun -
mıyacağına dair !IÖZ vermiştir. 

Dün gece toplanması mukarrer olan sal
tanat meclisi başka bir zarnan:ı tehir edil
miştir. 

T erentiev Stalin tarafından kabul edilecek 
Londra 11 ( Hususi) - Sovyetlerin An-ı vnrmıştır. Terentiev bugiin bizzat Stalin ta

kara büyük elçi3i Terenticv Mosko,·ayn rafından kabul edilecektir. 

bel mu harebe ha kk mda gazeteler pek çok • •lt d f • t 1. • d >J 1 d 
tl\hminler yapmışlar. birçok miitehassıslar, lngl ere e aŞIS par ISI ag1t1 1 
ke-hanet derecesini bulan iddialar !lerdet-
mi,Ierdi. O zamanın revacda olan modaıu, Londra 10 (Husu.<;i) - Sir Osvnld Mosley tarafındo.n 1932 senesinde kurulmuş olnn in. 
muharebeye iştirak edecek tarafları fahıs - gillz Fa~ist partisi, hükümetin knrnrne bugün dağıtılmıştır. 
landırmakdı. Bir ln~iliz gaz.!tcsi, galiba bir Partinin müessisi O.svald Mosley ve diger !leri gelen aznsı, bir müddet evvel tevkif e-
tezad yaomıs olmak için İtalyanın Alman- dilınl~lerdi. . 
ya safandan hariçte kalaca~ını iddia etıni - P.lrLinln, herhangi yenı bir Isim altınrta tekrar kurulması menedllmi~tir. 
ti. Bunamukabil SovydRu~aikna~o- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

F~~:s:~:~~~n;;~ :~:i~~:::ıe~~iıh:~~~rev~~~ Fransada Mareşal Petene 
mi , bir hayli dedikoduva sehl"'h . olmucıtu. 
Fakat hiç kimsl"'nin aklına, sdameti n~fis 

endi!!e ilr: Fransız barb gemilerinin İngiliz revkalade salabı•yet verı•ldı• donanrna!!ı tarnfından batırılacağı, buna 
mukabil de Fransız tayyarelerinin ln~iliz 
üslerini bombalıyacakları gelmı-mişti. Fa
kat mesele, bir kt>hanet ve bir istibnre me
selesi değildi. Sadece ileriyi ve hadiselerin 
inkişafmı gÖrt-bölmek kudretine ııahib ol -
mak mest>leeiydi. E.~er ortava böyle bir 
;Jcri göriiş ııahibi çıkıp da olr:ınz ve olamaz 
sanılan pek çok şevlerin olabileceğini bunu 
anlamıyaniara anlat~aydı, birçok vanlı"' 
görü~ ve düsünüslerin sebeh olnbildikleri 
-;uitefehhümler mevde.na gelınrzdi Morifet 
yeni vnziyet ve ni7!\mlam son d::ıkiknda in
tibak etmek de ~f"ğiidir. Mınifet, bunları 
evvelden görmekte ve favdaln:-ı mevcud
'la zanın ... •nda be:ıimq"'nmelerindedir. 

5elil1ı, &.oqı;ı. C11ıeç 
••••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaz~te sa •fa' r• 
tah d: d edildi 

Ankarn 10 1Hususi) - Mcmlekette kfıl'hd 
stokunun nzalması ve haricten de ithal lm
kô.nlarının daralması karşısında gnzete say_ 
falannın tahdldl hakkındaki koordinasyon 
kararı neşredlldi. Ko.rar şudur: 

ı - Mllll Korunma kanununun 21 In 
madde.'!lndekl salihlyete rnüstentden resmt 
gazete müste.sna olmak üzere günlük gaıe _ 
telerin sayfa :ıdedleri bervechl lı.ti tahdld O

lunmuştur: 
a: Bir sayfasının eb'ad.ı 0.42.XO 58 metre 

yani 81lthı 0.24.86 murabba metre ve daha 
büyük olan gazeteler günde dört ~ayfadun 
fazla intl.şar edı-mezler. 

b: mr saytasının eb'adı a. prııgrafınrlaki 

mlkdarlardan az olanlar günde altı sayfa -
dan ra719. ne11rolunamazlar Su kadar ki tabı 
makinelerı altı .CJayfn ba<n!la~a miisn!d olmı_ 
van gaıl'teler, haftada dört glin dörder ve 
üç gün de sekizer sayfa inti.,ar edebilirler. 

2 - mu.s gazetesi re.'mli tehli~at ve iUın-
19-rın çok yer işgal eyledl~i günler sekiz say_ 
h olnrnk cıkabilir. 

3 - Ba.şvektuet .,.Matbuat Umum Müdür _ 
n~U bu tahdldln tatbikini kontrol eder. Bu 
karar beş gün sonra mE'r'ivcte cirecektJr. 

(Başta;rafı 1 Inci sayfada) 1 Vichyde, milli meclis azalarının ihznrf 
niden kurmaktır. Memleket, bO§U boşuna içtimaı, ayan meclisi ikinci reisi B. Vala
ağlayıp döğünmiyecekür. Başka memleket- dier'nin reislğinde ı:tktedilmiştir. 
ler, yeniden yaşamak ve yükselrnek kudre- B. LavaJ, yeni kanunu esasiyi millete tas
tini, askeri mağlubiyetten ve dahilde iğti- dik ettirmek için t.eşebbü~te bulunduğuna 
şnştan almışlardır. Fransa, bir milli inkıl!- dair beyanatta bulunmuştur. ' 
bın lüzumunu anlamalı ve kabul etmelidir. Millet tarafından tasdik. şeklı yeni ka-
Parlamento, istikbalin kapılarını açınağa nunu esasi tarafından tayin edilecektir. 
ilk teşebbüs etmekle tarih önünde şeref a- B. LavaJ, mecliste mnreşal Petainin bir 
lacak ve milletin şükranını ka7.nnncaktır. mektubunu okumuştur. Bu mektubda ma-

Milli kültür ve gençliğin yetiştirilmesi, reşal şahsan iştiraki miişkül olduğu cihetlc 
büklımetin en başta gelen endişesini t~kil parlamento celselerinde ve milli mediste 
eyliyecektir. Hükumet, doğumun inkişafı· kendisine vekiilet etmesini B. La\8ldan ri
na ve ailenin hi,mayesine çalı§nn müessese- en etmektedir. 
lere geniş yardım yapacaktır. Heryonun hitabesi 

Frnnsnnın ekonomik hayatına yeni bir 
veçhe verilecektir. Memleket, her şeyden Vichy, 1 O (A.A.) - Hıı.vas ajansının 
evvel. köylü bir ziraat memleketi olacaktır. bildirdiğine göre. B. Heryo, dün meb'usan 
Endüstri, yeniden kalit"! an'nnclcrine döne- meclisinde söylemi, olduğu bir nutukta, 
cektir. İstihsal :ve korporatif miiesseseler, ezcümle §Unları söylemiştir: 
rasyonel bir tarzda yeniden te~kiliıtlnndın- Büyük bir fclakç_tin ferdasında mes'uli-
lacaktır. yetlerin tesbitine çalışılır, bunlar birkaç ne-

Hükumet, adalette yeni bir ııoııyal nizarn vidir ve yavaş yavaş tnvnzzuh etmeketdir. 
kuracaktır. Adalet saati gelecektir. Fransa bu adaletin 

Meslek teşekkülleri, devletin kontrolu sıkı ve bitaraf olmasını istet.. Isiahat yapa
altındn, paranın ve plutokrasinin diktatöı- rak Fransayı vakur bir cümhuriyet haline 
Hiğünü hertaraf ed1•cek ve diğer taraftan getirmeliyiz. 
sefalet ve i~sizliğin önüne geçecektir. B. Heryo, <ıesi hıçkırıklarla bo~ulmu~v o-

Laval marepl Petaini temsil edecek larak, efendiler, yaşasın Fransa, dıye bagır-
Bern. 1 O ( A.A.) D. N. B. bildiriyor: mıııtır. , 

ingiliz sahillerinde dün hava muharebesi oldu 
CB:ı.'Jtarafı 1 ınci sayfada) irtifo.da bulutların arkasında gizlenen Nazli 

En aşağı on Alman tayyare.~inln denize avcı tnyyarelerl pike yaparak havn muha -
düştti~ü görülın~tür. Üç bombardıman tay_ rebesine iştirak etmişlerdir. Yeniden hava 
yaresi Spltfire.<ı pilotları tnrafınd~~ .. ü~ da lanan İngiliz avcı tayyare!eri lle Alman a\"Cl 
kikadım az bir zaman zarfında duşurülmUŞ- tayyareteri arasında !J!ddetll mitralyöl dü "' 
tür. Diğer bir Alman tnyyareslni.n arka kıs_ ellosu olınu.ş ve Alınanlar kaçmışlardır. 
mı t.opçu ateşile uçnrulmuştnr. Bir bombar_ <a.a.) 

h d 14 tavyare düşürüldü 
dırnan tayyarcsile bir avcı tayyaresi nva a Londra 10 IHu..~ust> - Bu sabah, İngfite -
mUsademe etmişlerdir. Bit Alman nvcı tay -
yaresi de arka tnrafındo.n parçalanarak de- re.ılin cenubıı ~o.rklsi üzerinde bUyük bir ha.. 
nizc ~kulen dü.~müştür. Bir çok Alman h{i. va muharebesi cereyım etmiştir. 
r•.ım tnyyarelcrl büyiik hasara u~"ram•.,ıar Bu muharebe neticesinde, üçü bomba.rdı -
.e duman koyuvererek Frnnsa s~hillcrı lstl- man tayyaresi olmak üza-e on dört Almnn 
~omctinde uz:ıkln.şmışlnrdır. Bunlar hedef- tayyaresi muhakkak surette düşürülmüt ve 

Id ü~ü 1937 mn lt yılı hesabı kat'lsine gemı· sı· y k Id 
n mazbat.o.ıarıa Erzıncan ve Erzurum yer a ı ı r· t V 1 • • • 
=~Sldntıslndan mfıteessir olan mıntakayn Londra 10 {A.A.) - Royter ajansının rcare 8&(1 Inin .... - ını Için YO.Pılan 1 k rc.s_ 
nakliyattan alı kvUe yapı nca her nevi ml mahfillerden ö~rendiğine göre İngiliz E d k•kl • 

'erine v!\sıl ol::unıyacaj!;a bem>Jvorlnrdı. başknlnra dn ağır hasarn uğrntılmışt.ır. 
Bu hs.vn muhnrebcsine lGO ta)".oarenln IŞ- iki İngiliz tayyaresi kaybolmuştur; 

tirak ettii'H tn'llmin edilmektedir. Tnyynre _ Parnşütçülerin indlkJerl do~ delU 

ruıca cretıere aid kan bo b"--" ta • ge e tel ~ eri 1Ayllı~ını mü k un m ..uuıman yyarelert tarafından dün 
Gene bu toıo.ı er: ve kabul eylemiştır. sabah erken Alman deniz fuılerile doklarına 

ceza taslma b~: ~~n. i:kerllk ko.nununun yapuan baskınlar esnnsında hatlt kruvazör İzmir ıo (A.A > - Ticaret Vekili Nazmı 
'l'ür ·iyede lkaınet ave ~ ~!~e, ecnebllerin veya torpldo oldu~u zannedilen iki Alman Topçuo~lu bu sabah Aydına gitm~tir. Ve kil 
tı kanunun ıe ııcı ~:.m. ebrl hakkında. harb gemLsi bomba.rduna.n e<tUmı., ve yakıL oradakı te tkiklerini lk.malden sonra tekrar 

ir fıkra llL mıttır. 1zmire dönecektir. 

ı r semanın her tarnfından gözükmtişler ve Londra ıo <Hususil - İngntereye karşı 
t yynrP dafl bat.o.ryaları do. bir kaç mUllk yapılaca~ı söylenen lstilCl hareketı mtınase,. 
bir mıntnka üzerine ateş açmıo:lardır. HPdcf- betlle Alınatı paraşütçüler-lntn İngiliz ada -
lerinden uz~ düşen bombalannı attıktan !arına inmiş oldukları şayiası çıkm~tır. 
sonra Alman bombardıman tayyarelcri, İn Bu şaylala;ın asılsız olduj!u ve hıçbir pa_ 
~iliz nvcı tayyareteri tarafından tnklb edi _ raşütçünün IngUiz adalarma inmedl~l ret • 

ıerek cekllmi.,lerdir. Bu sırada çok yüksek men bildirilmektedir. 
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stanbulun zirai mahsul 
, vaziyeti çok iyi 

lstihsalah fazlalaşhrmak için tedbirler alındı1 
Amerikadan alınan makinelerden bir k'ısmı İstanbul, 

Marmara ve Trakya mıntakalannda kullanılacak 

Zirai istihsalatın arttınlması lüzumuna 
dair Başvekilin umumi miıfetti~fikleT)e va
lilere gönderdiği tebliğatın bugün İstanbul 
"Yiliıyetine bildirilm~i muhtemeldir. Malum 
olduğu üzere Batvekilin bu tebligatmda 
dünya buhranına temas edilmekte, birçok 
memleketlerde bilhassa Avrupadn ziraat 
vaziyetinin böyle müsaid gitmediği i~aret 
olunmnkta, bizde ise müstahsilin, idare a
mirlerinin ve zimat teşkilatının birbirini ta
mamhynn mesai ve tedbirlerle bu yıl her 
yıldon daha fazla ekilmiş ve eİ\ len de he
men her tarafta birçok yıllardan daha bü
yük bir feyiz ve hereketle yeti~mi~ olduğu 
bildirilmektedir. Istanbul vilayeti toprak
lan da yurdun her tarafındaki topraklar 
gibi feyizli topraklardan olduğu için bu se
ne her senekinden fazla mahsul c1de olun
mu~ur. Vilayetin bu i~lerle meşgul olan 
makamlan bu yılın mahsulAtından ziyade
lile memnun görünmektedir. 

Zirıınt Vekuleti BaJVekilin tebligatında 
~~ret ettiği gibi istihsııli hiç olmazs:ı. bir 
misline iblağ etmek, ekiimiyen yerleri ek
mek, köylüye bu hususta azami yardımda 
hulunııbilmek için :zirai istihsal bakırnındon 
vilayetleri muhtelif mmtakalara bölmti~
tür. İstanbul, Marmara ve Trakya bu mın
takalardan birini teşkil etmektetlir. istım
bul, Marmora ve T rnkyadaki z.irai istılı~
latı arttırmak için icab eden tedbirreri al
mağa Trakya Umumi Mı.ifetti:tliği ziraat 
batmü~aviri Şevket memur edilm~tir. Şev
ket, bundan evvel yaptığı gibi bundan son
ra da mıntakanın her vilayetini gezecek, 
müstahsille temas ooect"k, istihsalatı müm-

Odacıyı kayışla boğınak 
istiyen iki kardeş 

tevkif edildiler 
Y qilköyde oturan Hasan isminde bir o

d acıyı evvelki gece metresi Zeyneble Zey
nebin kardeti Abdullah kayışla boğarak 
öldürmek istemişler; zavallı odacı vucudü 
dayaktan yam be•e içinde kaldıktan son
ra, güçlükle ellerinden kurtularak. kaçma
fa muvaffak olmuştur. Hemen karakala 
ko~rak, vaziyeti anlatmış ve her iki suçlu 
da biraz sonra yakaJanmı§lardır. Yapıinn 
tahldkatta, suçluinno bu işi Hasanın para
•ına tamaan yaptıklan anlaşılmıştır. 

Dün adliyeye verilen Zeyneb ile Abdul
lah Sultanahmed 1 nci •ulh ceza hildminin 
kararile tevkif edilm~dir. 

Şilebciler gemi primlerinin 
azalhlmasını istiyorlar 

Sigorta kumpanyalan tarafından kara
sulanmız dahilinde yapılan nakliyata nid 
gemi ve eşya sigortaları primleri armatör
ler için bazı güçlükler doğurmaktadır. Ar
matörler birliği tarahndqn nakliyesi taab
hüd edilen 41 O bin tonluk komür meselc
sinden zuhur ede'l "bu ihtilaf esas itibarile 
C§YB primi üzerinde değil, gemi primi üze
rindedir. Son tayin edilen prim Mersin için 
gidişi % 3 ve gelişi de keza ayni tekilde ol
mak üzere o/o 6 miktan~a olmaktadır. 
Geminin tutanna göre alınan prim navlun 
karşılığına kifayet etmediğinden ııilepçiler 
bundan zarar edeceklerini ileri sürerek yal
nız gemi primlerinin a~altılmasını taleb et
mektedirler. Halen sigorta kumpanynları
mız tarafından tatbik edilen harb primi ise 
beyneimiJel sigorta kumpanyalan tarafın
dan alınan primlerden dun olduğundan 
bunun yeniden tenzili nliıkadnrlarca müm
kün görülmemektedir. Manmafih esya nak
liye sigortalannın olduğu gibi muhafaza e
dilerek yalnız gemi sigortalarında tenzilat 
yapılmnın da gemi sahibierince mümkün 
görülmektedir. Bu hususta alakadar ma
kamlar tetkiklerde bulunmaktadırlar. Met
ain ve ho.riç limanlara henüz müsande ve
rilmediğinden bu hususta yeni bir mua:ne-

1 le cereyan etmemiıtir. Karadeniz hattına 
i~liyen gemiler ise tarifcyi tatbik etmekte
dirler. Ancak bu gemiler için o/o 1 prim a
lındığınd n fa~la licret meselesi mevzuu
bahs de":-ildiT. 

kiln olduğu kadar arttırmak için tedbirler 
alacaktır. 

Zirant VeUletinin Amerikadan :satın nl
dıA"t ziraat makinelerinden mühim bir kıs
mı gelmiı, vilayetlere tevzi edilmiştir. Ve
kalet, bu makinelerden orak makinelerini 
Trakya, lstnnbul, Marmara mıntakasınm 
muhtelif yerlerine dağıtmı§tır. Bu orak ma
kineleri köylünün mahsulünii biçecek, 
mahsulün bir an evyel depo edilmesini le
mine çelı§mt§ olacaktu. Çiftçiye lfızrm olan 
diğer ziraat makinelerinin bugün, ya.nn ls
tnnbuln gelmesine ve buradan Marmara ve 
T rnl:ya havznlanna tevz\ine int'izar edil
mektedir. 

Trakya Umumi Müfettişliği ziraat ba~
müıaviri Şevket, emrioe verilen ınıntakn
daki ekiimiyen topraklan tesbit ettikten 
sonra hükGmetin yardımı ile bu toprakla
nn ekilmesini temine "çalıfacaktır! Ba!!mÜ
pvir, bu vilayetlerdeki ziraat müdürlerine 
gönderdiği tamirnde lüzum görülen toprok
lara derhal nadas yapılması lüzumunu bil
dirmiııtir. Marmara, İstanbul. Trnkyndaki 
vn1ilerin yardımı ile ha,mÜŞ<J.'\'ir Şevket, zi· 
rni istihsallı.tın hiç olmaz•ıa bir rnisli tezn
yüdünü temine çnlışacnktır. 

Marmarn, latnnbul Trakya mıntakaııın
daki ziraat teşkilatı idrak edilen rnah3ulün 
hiçbir ziyaa uğratılmadan, vakit ve zaına
nile .kaldırılmasını ternin edecektir. 

Başrnüşavir Şevket, zirai istihsal:ıtı art
tınnnk için birbirleri Ue altıkah köyler ara
~mda işbirliği yapacak, mesııiyi tanzim e
decek. köy ve milli korunma kanunları 
:ic:abhnna gÖre harekette bulumıcaktır. 

lnhisarlar Idaresinin son 
mali yıl kazanet her 

seneden fazla 
Mamul tütün satışlan bütün seneler zar

fında yapılan antışiarın en yüksek derece
sine varmıftır. Mütemadi bir inki af ve te
Z!lyüd arzetmekte olan dahili tütün satJŞ
ları son mali yıl içerisinde 1 4.)5 7.1 1 O ki~ 
loya .baliğ olmu~tur k~ bu bir Tekor teşkil 
etmektedir. Gerek eski rcji zamanında ve 
gerekse de son sendere gelinciye kadıır el
de edilemiyen bu rakam son zamımiarda 
programlı çalıJlTlanın bir nümunesini ver
mektedir. Tiitün ve s1cramlardft temin olu
nan mükemmel evsaf bu teznyüdün başlıca 
sebeblerini teşkil etmektedir. Reji zama
nmda temin olunan normel satışlar azami 
6 milyon kilo raddesinde olduğuna gÖrt" 
artma muntazam bir seyir takili.ederek son 
rakama yükselm"~tir. Geçen seneki aatış 
miktan 13.5 9 3.11 O kilo raldesinde idi. 
Satı,ın artmaaı piyasaya yeni tipte sicarala
nn çıkanlmasını da mucib olmaktadır ki 
bu suretle birçok ç~dler görülmektedir. 

Dünkü vesaiti nakliye kazaları 
Dün ~hrln iki muhtelif semtinde iki ve. 

snlt.l nakliye kazn.oıı olmu"tur. 
Tarlabaşında oturan Semiha adında bir 

kadın dün İstikli\1 c."l.dd~indcn geçerken, 
va tmnn İskender ın idaresindeki 94 sa yi) ı 
şı,u _ Tünel t.ramvayının çarpmasUc bn _ 
şından yarn.l:ınmıştır. 

Yaralı kadın, tedavi altına alınmış, ımza. 
ya sebeb olan v:ntmıın yakn.lanmı.,trr. 

Fatihde Kıztn..,'Jında 8 sayıda oturan Mes _ 
ud adında se-kiz yaşlannda blr ~uk dn o 
civardaki cnddcdc oynarken şoför Allnin ı -
due;.Indcki 1857 sayılı otomobilln sndmes\nc 
maruz kalmıştır. 

Bu .çarpma netıcc._cılnde vücndüni.in mfı'e. 
addid yerlerlndPn yaralanan Mes'ud k>davl 
altına alınmuz. e<ıf6r ynknlannrnk hakkında 
t!\ldbntn ba~<:lannuştır. 

Iki yangın ba§Jangıcı 
Galatada Baraççı 80kn~nda be.rber Di 

mttroya aid 90 sayılı dükk!ndan dün yan -
gın çıkmış itfaiye tarafından söndürülmüş. 
ttır. 

Gene Galatnda NeeaUbcy caddesinde Sa. 
lihc ald 50 sayılı tUtüncü dükkanının iistün. 
den yangın çıkmış 1Uaiye tarafından biiyü_ 
meslne meydan verilmeden 1:ıastırılm~tır. 

Pazar Ola Hasan B?Y Diyor ki · 

- Hasan Bey, mü
tcbruıSıslıınn söyle -
dıltlerlne gore .• 

..• En .güzc1 hari -
tn ynl)ma.sun.-

. . . Almanlar bill _ 
yormuş. 

Hasan Bey- zan_ 
illetmeın, kaç .sene 
dir dUnya haritası 
111 çlzl,p bozanlar on. 

Muhim bir ecza 
kaçakçıhğ1 · 

Bir gencin Hatay yolu ile 
kaçakçılık yapbğı anla
şıldı, kaçak eşya istirdad 

olundu 

Son günlerde bazı eczanelerde muayyen 
nisbet ve kontrollar haricinde birdenbire 
peydn oluveren bir takım müstnhzaretla, 
eczalar, alakadariann nazarı dikkotini 
celbetmi.§ ve keyfiyet tahkike muhtaç gö
rülerek hl\dise :ıabttı:ıya intikal etmiştir. 

Derhal faali:;·ete geçen zabıt:ı, kısa bir 
zamanda bu müstnhzaratln. eczaların mem
leketimize kaçak olarak sokulduğunu tes
bit etmiş ve dün-de bu i~in fnilini meydana 
çıkararak kendi ini yakalamıştır. 

MezunlAr bir arada 

Zabıta tahkikatına nazaran bu miihim 
kaçakçılık hndisesinirı suçlusu, Buyük Aya
safyada Soğukçeşme caddesinde 8 sayılı 
evde oturan ve Tıb Fakültesi mudıı.vimle
rinden olduğunu cöyliyen Hataylı Mehmed 
Fahridir. 

Yüksek Mühendis mektebinden bu dev-ı mektcbi bitirdikleri bir sırndn duydukinn 
rede mc:r.un olan gençlerin mektebden ay- aevinci anlatmşı, memleket ve inkılab yo
rılmnları münasebetile dün merasim ynpıl· lunda icab ederse canlarını bile fedadan 
mı tır. çekinmrycceklerini bi!clirmi~. kendilerini 

Merasirtıc saat 14 de l!tikial rnarı:ile bat- yetiştiren hocalara teşekkür etmiştir. 
la nmış, müteakıben Yüksek Mühendis T alebenin nutkundan sonra yeni mezun
mektebi rektörü bir nutuk söyÜyerek yeni lar birer birer rektörün önünden geçmiş
mezunları tebrik etmi:J ve muvaffakiyet lerdir. Rektör mezunlann ellerini sıkını ...... ı 

Dün Emniyet Müdürlüğünde sorgosu 
yııpılan Fnhri, Üç ay evvel şehrimiz~ gelir
ken beraberindeki üç büyük sandıktn muh
telif eczayı tıbbiye getirdiğim ve burndn 
bazı cezanelere sattığını söyl~mi tir. 

temennisinde bulunmuştur. kendilerini tebrik etmiştir. 
Rektörün nutkunu m!iteakıb Nafıa Ve- Haziran devresinde Yüksek Mühendil 

kiü general Ali Fuad c;besoyun telgrafı mektebinden 35 talebe mezun olmu$lUT 
okunmuştur. Nafıa Vekili bu telgrafındn Bu talebelerden 6 :r.i yol ve demiryolu, 8. 
gençleri tebrik etmiş ve muvaffnkiyet di- su, 7 si elektro mekanik. 3 Ü mebnni ',.. 
ld:lerini bildirmiştir. ~hircilik, 9 u elektrik ve muhabeTe §Ub~ 

Diğer taraftan yapılan takib ve tetlı:iklel' 
neticesinde Fahrinin bu mallan Hntaydan 
tehrimize Revhaniye yolilr ,.e kaçak olarak 
trenle getirdiği tesbit edilmiştir. 

Müteakıben yeni mezunlardan bir tale- lerinden mezun olmuştur. Son sırufta 20 
be arkadnııları namımı bir nutuk söyliyerek talebe de Eylul devresine kalmı,tır. 

Dün geç vakit Fahrinin Sultanahmedde
ki evinde yapılan ara'<tırmn sonunda müte
ndcfid sandıklar içinde mühim miktarda 
kaçak ec:ıayı tıbbiye V<: müstahozarot bulu
narak müsadere olunmu tur. 

Gümrük kaçağı olarak şehriınize soku
lan bu ilnçlar satıldıklnn yerlerden :r.abıta 
mnrifetile i!tirdad olunmaktadır. 

Garib bir I<IZ kaçırma 
da 'ası 

Delilcanlı kent!i geldi diyor, 
kız kaçırdılar iddiasında.. 

2 nci Ağırceza mahkemesi diin pnrih bir 
kız kaçırma ·uık"e.ısının du%u:masın.:ı bak
mı~tn. Hftdise, ııudur: 

Enver isminde bir genç, Bedriye adında 
bir kıza aşık olmuş; bır gün )-1Anında nrkn
daşlan Halid ve Salih olduğu halde, oto
mobille Küçükpazarda Kovncılar cadde
ainden geçerlerken, yolda genç kıza rada
mışlardır. Hemen otomobili durdıırmuı;1ar 
ve içlerinden iki kişi Bedrjyeyi kucaklıya
rak, otomobile atmı~. diğeri de direksiyo
na geçerek. firar etmişlerdir. 

Enver, genç kızı iddiaya göre, tehdid 
ederek kıyafetini deği tirmi' ve çarşaf .giy
dir.ıni~tir. Bundıı.n eonra akrabalarından bi
rinin cvjne götürmek istemiş, fakat kimse 
kızı kabul etmediğinden, neticede ~ene po
lise teslim etmek zoruretinde kalmıştır. 

Suçla Enver, mahkemedeki sorgusunda 
kızı kendi rızası ;Je kaçndığını ,!;öylemektc, 
Bedriye i e aks.ini iddia etmektedir. 

Dün dintenilen bazı ı:ahidler d~. kaçırma 
vak'asının tehdid ve zorla vukubulduğunu 
ileri sürmüşler; dunışma, diğer şahidierin 
celbi için, ba~ka bir güne bırakılmı•tır. 

"Tan , şiiebi bir hayli 
maceradan sonra 
liman1mıza döndü 

Bir müddettenberi kendisinden haber 
alınarnıyan ııTanı) şi1ebi dün öğleden .son
ra ]imanımıza gelmi;1tir. 

Gemi bir müddet Cezayirin Oran Jima
nında kalmı~ ve Ingilizlerio F,ansız donan
masını bombardımanından bir gün C'\ ·vcl 
Oranı terketmiJtir. 

Tan şiiebi 2 7 mürettebntilc ve boş ola
rak limanımıu gdmi~tir. Gemi knptanı 
Kemal Ersny dün seyahatleri h kkındn 
kendisi!e görli~en bir muharririmize §U la
rı söylemiştir: 

Dün Romanyadan 
bir t · caret heyeti geldi 
Rumen bandıralı Surina gemisi dün ]i

manımıza gc:Jmiştir. Romanyadan gelmesi 
beklenen ticaret heyeti de bu vapurla ııeh
rimize vusıl olmuatur. Heyet Romanyaya 
cönderilecek tiftik ve yapağıların teselliim 
j ile me~ul olncak "e Y•'ni ticari IT'Üzake
rclr:rde bulunmak üzere nlakaJarlatla te
maslar yapacaktır. 

Rumen deniz seferlerinin tatilinden son
ro Köstcrıcede b,.kJiyen ihracat mallannın 
nnkledilememesi her iki dış piyasada dn 
tesirlerini göstenniı}ti. Bu mailann ihracı 
için Rumen büktimeti derhal Surina vapu
rile hart'ket ettirmiştir. 

Vnpur Köstenceden limanımız i<;in ih
racat eşyası yüklediği gibi, ,ehriınizden de 
Romıınya)•a yapağı ve tiFtik götiirecektir. 

Ancnk ~ayri muavyen bir znmnn için 
apılması münasih görülen bu seEerierin 

muntazam bir şekilde cereyan edeceği hak
kında aliıkadıulatda bir mal\ımat mevcud 
değildir. SefPrlerin ~cııret eıYR!lnın fı:ızla 
beklf'tilmemesi ''~ her iki memleket arn
randaki c ya nakliyeı~inin mümkün olduğu 
derecede nonnal ı:ekil!erde yapılması esas
lannn dayandığı zıınnedilmektedir. ---------

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Eminönü l'e•ll As. Şnbesinden: 

Şimdl~e kadu hiç askerlik yapmamış ce. 
znlı cezasız 316 ilft 334 dahil do~umlu ISi\va. 
ri) ~mlfma mensub erat askere sevkedile ·
cektir. 
ŞubedP toplanma günü 15/Temmuz/940 

Pa7.artes! günüdür. HPT enı.tın mezkttr gi\nde 
saat C9' <'la nüfus cüzdanlarlle birlikte şube. 
de hnm btılunmıı.lan 116-n <>hınur. .. 

Eminönü Yeı•tı As. Şnbesinden: 
Sfıleyınan o~ıu 1307 İstanbul do~n Os. 

man G\ırknn (329 _ 68) pek ~ısn blr zaman
da şubcye müraeaatı ilt'uı oıumır. 

* Beyoğlu YP.rlj AskerHk Şubesfnden: 

Şimdi e kadar hiç askerlik yapmam~ ee
zalı, cez~ız 316-334 Cdahm doj!umlu CSüva_ 
rn sım1mn mensub erat askt.re sevkedUe _ 
cek1cr<llr Şubede tonlanmn günft 15/Tem -
muz/~ Pazarte.!i günil sabahı .!\aat (9) dur. 

Tnyin olunan gfinde mftkeUefieı1n •ubede 
hazır bulunmaları. 

······························································ r 
l KU çOk haberler ""' J 
Yoksul ıı.rı Konıma Yimıu - Dnrülacezc

de bulunan Yoksulları Konıma Yurdumın 
çocuklan i~in YeşUköydeki Fransız mektebi 
satın alınacnktır. 

- Mnrsilyadnn OrRna harb gemilen{in 
refakatinde gittik. Yolda bir denizaltı ge
misine tesadüf ettik. Denizaltı ı.u bomba-

Tücear1ara ıınns - Şehrimizdeki Milli 
bnnkalar mal dc:po etmek suretilc emtia 
mukabilinde tücca.rlnra. yeniden avans ve -

larile kaçırıldı. Orandaki Franın7 filosunun rllmesln! knbul etm~tir. Bu karar tflccarlnr 
Ingiliz gemileri tarafından bombardıma- arıı.sındn memnuntye,t uyandınnıştır. 
nından bir gün evvel limanı terkettik ve 8 E~lence yerierinin teft111 - Ctunartcsi ve 
günde lstanbula geldik. Orandan biraz ay- Pazar günleri, kaşmnkam ve nahlye mt\dUr
nldıktnn sonro bir Ingiliz 1ayyaresi çok al- leri mmtnkalanndaki e~enee y&lerini tef -
çnktan uçarak bizi kontrol etti ve Türk şi- tl.!J edceek, belediye zabıt.as1 talimntnamesinc 
lebi olduğumuzu anlayınca yoluna devam nykın hareket edenleri cezalandıracaatınr -
etti. Y o ll ard n başka bir hadise ile kar§ılaş- dır. 
mndık.ı> nastıı memurlar- Mezuniyeti tasdik edll. 

Akdenizdeki §ileplcrimizin son Ya%.iyeti ml~n hasta memurların vuifelerlndcn "ay. 
tamamen aydınlanmıfıtır. Dün gelen Tan rıliruml&ları bususu dün belediye reisll~i ln
§ilebinden aonm İspanyanın Rosas lima- nı.tındnn oubclere bildirilmişt.ir. 
nında bekliyen iki şılebimizden başka Ak- Romanyaya verilecek ttftudcr - Yapa~ 
denizde baıka gemimiz kalmamı§tır. De· ve Uft1k b!rli~ dün bir toplantı ya.pmış ve 
mir ve Metenin de birkaç gUne kadıır ha- Romanyaya 'VCrllecok olan 1kincl parti ya • 
rekctleri hakkında malnmat beklenmekte- ~ ve tiltik miktar ~ kalitesini tesbit et-

Fatih te kansını yaralıyan 
koca dün tevkif edildi 

Dün sabah Fatihte bir aile faciası oldu
ğunu ve bir adamın kendisinden ayrı yaşı
yan karısını bıçaklıyarak nğır surette ~aı~a~ 
ladığını yazmıştık. 

Vak'a etrafında aldığımız mütemmim 
malumata göre bu aile faciasının mahiyet 
ve taEsilatı §Udur: 

Karagümrükte Mutes:biskender ma -
ha11t>sinde Kırtay sokağ•nda 5 sayılı evde 
oturan ve Gureba hastanesinde badanacı
lık yapan lsmail adında biri, geçimsizlilt· 
yüzünden kansı Mesire ile altı aydanbel'i 
de ayrı yaşamaktadır. Fakat bütün bunla
ra :rai;men İsmail, genç ve güzel bir kadın 
olan Me&reyi sevmekte ve fırsat buldukça 
da karısına evine dönmesi için ısrarlı tt>k
lifler yapmaktadır. Nihayet di4ı snbah ta 
lsmail. iııine gitmek üzere evden çıkan kn
rısile sokakta karşılaşmı' ve kendisine bn·• 
Tl mnlnrı yolunda bir hayli ricalarda bulun• 
mu tur. 

Kadın kocasını:ı bu ısrar ve ricnlannı 
kabul etmiyerek yoluna devam etmek iste• 
miş ve bu yüzden de aralarında şiddetli 
bir münakaşa çıkmıştır. 

Kan~ını bu suretle beraber yaı;:unnlnn• 
na ikna edemiyen lsmail, asabiyete ka • 
pılarak bıçağını çekmiş ve kadıncağızı VÜ• 
cudünün müteaddid yerlerinden tehlikeli 
surette yaralamı~tır. 

Vak'n yerine !{ele, znbıtn memurları cn
rih kocayı yakalamtşlar. Mesireyi de bera
vi tedavi Haseki hastanesine kaldırmı,lar
dır. 

Suçlu 1amail dün evrakı ile birlikte adli
yeye teslim edilmiş, müddeiumumilik ken
disini Sultanahmed 1 nci sulh eeza htıkimi·· 
nin huzuruna çıkarlmıştır. Suclu yapılan 
sorgusunda, karısının kendine ihanet etti
ğini söyliyerek: 

((- Bu sabah ta onu yabancı bir erkek._ 
le gördüm. Kendisine nnsihat etme'k iste
dim. beni dinlemedi. üstelik hakaret etti. 
Vak'a da böylece olduı> dem.\ııtir. 

Hakim, isticnbı müteakıb, lsmnilin tcv• 
kifine karnr vermiştir. 

Fransızca İstanbul 
kapabi dı 

Şehrlmizde fransızca in~ar eden f<İstan .. 
bul gnzetesl hükumet tarafından kapatli .. 
mıştır. 

Pratik eczacıların kongresi 
T. Prt. Eczacılar Biriitinden: 
29/6'40 akşamı yapıla:n urnumt kongremiz 

nlzamnnmemizin lOIC maddesine göre te ~ 
h1r edUm~ir. 16 7/40 Salı akşamı saat 21.30 
dn Eminönü H. Evinde yapılacak Ikinci top. 
lantunızn Prt. Bezacı arkndıı..~lıırımmn tşt.ı • 
rakini dileriz. 

Hat1ralar arastnda 
( Baştararı 2 nci snyfada ı 

heyecanla irad etmi§ olacağım, ki gözleri 
doldu. 

ltte bütün bu görüşmelerin hülasasım 
Henri Lavedan'ın şu sözlerile yapmı~ ola
cağım: 

<cBiz sizi tanımak, öğrenmek ve sevmc~ 
isteriz. Biliyoruz ki Fransız harsının nn'a· 
nelerini almışsınız, fakat yalnı7. o kadnr 
Kendinizi bize bildirmek için hiç bir §eylet 
yapmıyorsunuz. Rakibieriniz ise öyle de• 
ği] ••• » 

Gayet doğru idi. Buna knrş.ı başımı ei
dim ve ses çıkarmadım. 

Halid Ziya Uıaklıgil 
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Karşısında 1 Y akındoğud~ ~ ; ; : 
nedir ? 

akanlarda ve 
GCNIL.ERÖNDE . -

son vazıyet 
eanrabyanın Sovyet Rusya tarafın

ya d .. dan geri istenmesi münasebetile 
:................... YAZ AN . ....... ... ..... ... i 

BA~nıgıbmız Yft%1Slardl\ Bukoviıınnın şimnlile 
...., ra yanın R d I dan iş ı· h • ovyet us or u arı tarafın-

Üç yüz altmıt beş günlük bir tıenenin 
doksan iki gününde: 

- uYaz)). 
Diyorlar. Birçok la rı: 
- Çekilmiyor, fazla oluyor. 
Diye tikayetçiler. Ya biz muharrirler ne 

yapalım~ 

- Kı§ı da aevmiyordum amma, yaz gel
sin, deseydim, belki karım duynrdı. Vd 
üç ııün sonra kaypanarnı evde bulurdum, 
Karım «sen yaz gelsin, dedin, ben de o gün 
ynzdım, geldiıı derdi. 

* Evimde bir buz dolabı var •. fakat neye aöyİ ~a. 1 areketinin mahalli kalacağını, ı 
Emelıli geneTal • 

.... :.~~~~~~!;.~~.~~~:.~~ ..... ! emıttım. Fi1vak" M . ·ı B 1 
ristanın T .1 

1 acarıstan ı e u gıı.-

rinin So rnnsı vnnya ve Dobruca taleble- değildir. Mihver devletlerinin, Avrupanın 
rek teşvi'?etö Ruııya .taraf~ndan deste.klene- ve do]ayısile Balkaniann yenı nizarnını ku
gibi M"h g nnelerıne bır sebeb almadığı rabilmeleri için evvela İngiltereyi maglub 
Macari:ta:l~ devletle.rinin izni olmadan, etmeleri lazımdır. Bu it ise, hemen bir em· 
karvı B 1k I Bulganstanın Romanyaya ri vnki ııddolunabilecek kadar. kolay bir 
lan, bir ah ak ann ~u}hünü bozabilecek o- §ey değildir. Onun için Avrupanın yeni ni
mez.di. Ke::likcte .u.ın meleri de düşünüle- zamını kurmak zamanı gelmediği gibi Mih
ne çetin b" h Mıhver d vletleri, Ingiltere ver devletlerinin Balkı:ınlarda bü}-ük ve e
göre Ballc ır I ~be girişmiş bulunduklanna sas]ı değişiklikler yapmağa kalkışacnkları 
herhangi b~n hr b: yanı kendi gerilerinde nıünasib vakit te henüz gelmemi§tir. 
demezlerdiır O nr ı~ ~opmnııına müsaade e- Almanlar bu suretle Balkanlarda şimd!
Bukovina ·. )~t ıçın Balkanlarda barışın, lik sulhcü ve muhııfazakar bir &iyaset takib 
kerleri ta şıfa{_ e Besarabyanın Sovyet as- ederken bir taraftan da D. N. B. isimli a-

tavzihler yaparken müttefiltlerln gerek Ka
ndenizde ve gerek Kafkasyada dü§ündük
Jeri harekatın asıl hedefini bizzat Sovyet 
Rusya olarak göstermeleri, bu ne§riynttan 
takib ettikleri asıl maksadm Sovyet Rus
yayı, bilhassa onların lngilizlerle herhangi 
bir auretle uyuşmalan sözünün geçtiği bir 
sırada, Ingiltere aleyhine tahrik ve te§vik 
etmek olduğunu jffa eder. 

Bize, Üç yüz altmış bes günlük bir se -
nenin Üç yüz altmı~ be~ gününde de: 

-Yazi 

yarar~. Bu yaz günlerınde evimde buz do
labı olacağına, evim buz dolabında olııay
dı ..• 

Diyorlar ya 1 * * Kömürcü dükkanının önünden geçiyo~ 
Rusya Asyada ngiltereye tanrrnz ede

rek qnunla harbe giriştiği takdirde evvcla 
Almanyanın ittifakınn ve so~ra da onun 
kumandası altına girmiıı olacak. ayni 2'n
rnanda İngilterenin Ru'lyayı kendine müt
tefik kılmak son ümidi imha edilece-ktir. 
Fakat Almanyanın asıl gayesi Rus kuvvet
lerini Avrupadan Asyaya uzaklaştırmak 
olacaktır. Bundan başka Alman ajansının, 
Sovyet Rusyanın bizinıle ve lranla arnsını 
bozmak istediği görülüyor ki bu da, Rus
yayı içine düşürmek için kurulan büy\ik tu
zağın bir parçasından bnşka bir §ey değil
dir. 

Kafasını dinlendirrnek istiyen kimselere dum. lçeriden bir §arkı sesi geldi, kulak veı 
dim: bir tavsiyede bulunacağırn: 

Yazlan şehirde bir apartırnan kimin -
sınlıı.r. kı1lan da sayfiyeye gitsinler. 

* 
u Bir gün olur elbet beni nrarsın ••. D 

* Deveye: 
- Tavuk mu yumurtadan çıkar, yu - - Yokuşu mu seversin, inişi mi) 

Demi§ler, ce va b vermiş: 
-Dünyada dliz yol kalmadı mı? 
Bann da: 

layca b ral ın~nın iımalile, hemen ve ko- l b h 1 F k ozu acağı . k ;ans annın ir afta evve ransız evıa 
nhval B Ik 1 na ınanmamıştı ; nitekim hazinesinden alınan bazı vesikaları neşret
tiğimiz ~b.an ann bu semtinde tahmin et· mekle Sovyet Ruııyayı tahrik etmek istedi

gı ı yürüdü. 
Şimdi de Alm h • . • ği görülüyor. 

car ba~vekili .1 an . arıcıye nazınnın Ma- Bu vesil~nlar herkeııin gazetelerde oku-
tanın m t l"b"ı e harıcıy" nnzırını, Macaris- d uğu ve radyolarda dinlediği veçhile F mn-

e a ı ıni " ·· k . . davet ettiğ" . gonı me· kasdıle, Berlin~ tınnın Ankara büyiik elçisinin, müttefikle-
taraft K ını gazetelerde okuyoruz. Dığer rin Sovyet Rusyaya karşı bazı tnsavvur ve 

an ont Cia F R 
rasında B ı· d no ve on ibentrop a- tertibierine müteaJlik olarak. hükumetine 
cariarı Tr ın. e Yapıl~öriişmelerde Ma- yolladığı telgraflarla general • \Veygandın 
garları~ 0ansılvanya ve ihtimalki de Bul- gene ayni işlere dair bir raporundan iba
zıru old ki obruca taleble-rinin bnhiıı mev- Tettir. 
lıdır kiR an anln1ılıvor. Fakat unutmama- Evvela eunu tebaruz ettireJim ki, bu ve
den aon °jan.ya Fr~n•nnın mağlubiyetin sikalıır. bizim müttefiklerin tasar ve tf'.rtib
Yardımı rd, ngılteren·n herh ngi tesirli bir lerini tasvib veyahud bunlara iştirak etti
Verci oı" an t rnamile ümid keserek. Mih- ğimizi göstermek şöyle dursun, bilakis bun
Nazi refu· t~\ Bunun için de kral Karol, ları Tcddettiğimizi isbat ederler. Bu sebt-.b
lan i~ bımını ·abul edert>lc Demirmuhafız- le bunlardan bizim siyasetimizin diirüstlü
nan 1 ·~·şına getirdi ve Romanyada bulu- ğii aleyhinde i5tidlallerde bulunnbilm,.k i
larını ngıkız dPetrol mühf'ndis '\"e mütehassıs- çin mutlaka bunu kasten arzu etmiş olmak 

çı ar ı s·· .. b ı 
Roma • utun un arı yapmaktım iktiza eder. 
Yayı vnYanın bııksadı, şüphesiz Transilvan- Fakat bizim me•gul olmak istediğimiz 

Sovyet Rusyanın Alman tuzağına düşe
cek kndar gafil olabileceğini ummak abes 
olacağı için bu vesikalann neşri dolayıaile 
Sovyetlerin şimdiden Asyacla bir harbe gi
recekleri tahmin edilemez. 

Avrupa ve düny:t meselelerinin çetin ve 
muğlak oldukları muhakkaktır. Fakat bun
ların bütün hal esasları yakında vukubula
cnk Alman - Ingiliz müsaraasının neticesin
de nranılmak i\ttim eder. Sovyet Rusya da 
kat'i ve nihai niyetlerini ortaya atmak için 
bu büyiik dövü,ün sonunu beklemek mec
buriyetinden kurtulamaY.. 

H. E. Erkilet · 
·······-·-············-·-·····-·····-···········-.... ... 

Kaçakçılık bürosu şefi 
takdir edildi 

mu rta mı tavuktan "> 
Derler, buna benzer bir söz de ben söy

liyeceğim. 
- Yazlan, çürilk çorab meselesi mi ço

rabsızlık modasını ortaya çıknnyor"> .• Yok
sa çorabsızlık modası mı, çürük çqrab me
selesini halledi~or ~ 

* Konuşuyorduk: 
- Yazdan oikayet ediyoruz amma: yaz 

gelsin. yaz gelsin. oemiştin dc!dim. evli bir 
arkadaşım bana döndü: 

- Ben, yaz gelsin, demedim. 
Dedi. 
- Demek sen kı§ı seviyordun ~ ••• 
Cevnb verdi: 

- K~ı mı se versin, yazı mı? 
Dediler, cevab verdim: 
-Artık bir daha bahar olmıyncnk mı? 

Yazın scrini, 
kıit ne çare ki 
geli riz. 

* ::ırazının sıcağı aevilir.. fa -
ikisine de pek ender rasi 

* Yaz kendi kendine geliyor. fnkat ynzL~ 
kendi kendine gelmez. getirenlere Allali 
imdnd eylesin. 

r:J u 11ıBl .J-tu.LU.Ui. 

Evlenmek kolaylaştrr•ldt m•, teşvik edildi mi? 
ınakbre. cenu Dobrucayı elden çıkarma- cihet tamamile b~kadır: çünkü bu vesika- 1 

Bir senedenberi Istanbul mali polis ve Bir okuyucwnun yollnd~ı mektubda şöy e cağı zaman evli olnn tercih edilir, m~ tes• 
Ancak M . d • ları bilhassa imdi 'neşretmekle Alman a- bir fikra görüyorum: bı"tın· de """"Uklu olup olmadıor-ı go~zo~nun~ e alı-acanstan h e1d b • Al · h h ld b" k d I b kaçakçılık bürolannı idare eden HaydaT ~ man ta fl . a ı evv en erı - Jan!lının er a e ır ma ııa ı o up. unu 1 - cHUkfunet evlenme menuıbnini basit. mr, çocuk ""11-aldıkça aylı.ğı arttırıllr, çocu-

M·h ra. ısı Yanı Mihvercidir. Onun da keşfetmek ehemmiyetlidir. V esikalara gö- Se b erin bilhassa kaçakçılık ve ihtikar iş e- lard f t tt ~6 
ver aıyas t' · •-"bd f k 1. . . d leştirdi. MuhtelU harç nn mun u u. ğun 5a'"·"ı ... ft ....... e ... ..,. -·'htc '"'kerla- hı"zme .. van •. e ını tnıc;ı en gayesi Trnnsil- re, müttdikler. bilhassa Finlandiya flarbi ri etrafındaki muvaf a iyet ı mesaısın en .. - •w.ı.uu ..... ow ..., ~.,. 
Yayı ıstırdad et kti" B ı - ·· d F" ı d ·ı R 1 1 1 ·r· ··d d · elinden geldi~i kadar teşvik etU.:t tlnin müddetine de müessir olur, nlhn.yet 4 Yonız k' M" me r. u suret e goru- esnasın a. ın ere yar ım suTetı e us ara dolnyı takdirname i e ta h ı mu eıumu- Bana öyle gellyor ki, bu okuyucum hafif 

rneS"l"le-si~de t:eg~· d"kvl:ti;r~ kTransilvnnya ~imalden taarruzK<'tmdek isdtemekiKe bfkernber mif:kçe tensib edilerek keyfiyet Adiiye Ve- bir muhakem~. bir de müşahcde hntnsınn 
vazj • un esın ;oır arar vermek onları cenubda, ara eniz e ve a asya- kn]etine bildirilmil!tir. 
Tra:~;ınd(' değ"]dirler. Onlann ~imdilik da vurmak arzu ve planını takib ediyor- düşmüştür. ZiM evlenme munmelcsinl 
n ;anya meııl"leııini halden ziyade bu- larmı • Ruslan Kamdeni:ı:de Batum ile ce- Kanca ile batından yaraladı harçtan muaf tutmak evlenmeyi te.şvik et-

çocuk .sahibi olan baba. mü.stahfaz sınıfuıa. 
nakledUir, ib~tnci çocuktan itibaren nsker. 
likten büsbUtUn muaf tutulur. 

Almanya lle İtalyada bu sayd®m lmtlynz. ca0r·ı!tearı nTtac- kl.1 rı bf'klenir. Nit .. kim, Mn- mıbi Rusya, Vama ve Tuna arasında bıl- mez, olsa olsa uznk köylerde ufak tefek harç.. 
' n ra V'i Unkıı.panında oturan ve ~ılnr cıu:lde - lnra ill\veten yenı evlenenlere cbDfunnmD h 11 ·k n!lı nya mesela!ini barıala haıısa pf'trol münakalatını kesmeği hedef tan kaçınmak için muamele tescil ettınnek-

Ra t'tme nrzu!lund 1 oldu~unu bir n ota ile -debilece~ı· için, böyle bir hareketin haki- sinde hamallık yapan Sadullah o~lu Bay - . t ev ~yası, çok uzun bir kredi He verillr, he:r 
om"''nyaya b"ld" · b ' ., rnm dün, bir iş meselesinden arkadaşı Ab - ten çekinenlere kolaylık gösterjr, fenn nıye 

T . 
1 ırmış ulunrnaktadır. ki gayesi gene Almnnya olmak gerektir. evlenenin bir ay mezuniyetı ve bu bir ay 

M"h ransdılvnnya meer·len f.'sas itibarile- Baku ve şimali Kafkas petrol kuvulanna dülkndirle kavga etmiştir. sahtblerl.nde ellerinden de da~nnabllecekleri zar.fında devlet demiryollarlle vnpurlarında 
1 5

1 

ıver evletleri tarafından kurulacn~ kartı yapılat"ak hava hücumlarından mak- Bir müddet devam eden bu dövUş sonun - b::ıbaneyı alır ve .sanımn, ka.rn.r .sadece bu bednvn seyahat hakkı vardır, otellerde de 
çayı e~en bAvrnpa yeni nizarnının bir par- sad da bunlan tahrib ederek bu petrol da ~c Hnlll adında b~r üçiincü şahıs da ka- düşünceyle verilmiş olacakbr. Yoksa evlen.. :msıf ücretten 1sUfade eder, hillfısa a~ 
•ek"nl an aıııka bir ey değildir. Bu ni7..amın kaynaklanndan Rusları ve fakat bilha!!sa rLŞD111J ve eline geçlrdı~l büyük bir knncn He mcyl teşvik etmek !çin yapılMak §ey büsbü- bl. bal , h tl 
" ı ve mnhiyet· · 1 d b k Abdül" ka.d""' b"ı:ından 8ıı;.,~ surette y"'-'a yukarı havutan r ayı se~n a ynpar. 
f b h ı ı,e, ~vve '"e e irkaç de- Almanları mahrum elme tir. ı. ,. ..,... 6 "" •. ......... - tün ibaşkndır. Hatırurta gelen misallerden l:lir Ufak tefek daha· b:ı.zı imtiyazlar vn.rdır 
:.daa ·~tti~imiz gibi, lngilter .. ve Alman- Görülüyor ki müttefiklerin Rusyaya kar- mıştır. Abdülkadir tedavi edilmek uzcre cer-
~.. n bırtnın galib 1 · b .. 1 d h k 1 1 • .,,., ... 9 .,,.. h'"'tanesı·ne kaldırılmı" Ba ......... -,8 kaçını .ııayayım: nmıruı. şimdi hatırıma gelmiyox, hem bu ka. rnan a . .. Rt> mesın-: ag ı ır. Al- şı tasavvur ettikleri ar:.- atın ası gaye en r~~ ,.... .... ... ..J .. w•u k t 

Y • bı .... ok kııçük d 1 . h d B .. Al 1 carih Halı"l yakalanarak haklnnn' da tak! - Fxans:ı.dn, resml, yarı resmt veya §Ir e dnn dn. hfdidlr sanırım. F "" ev ,..tı ve ni ayet ge-ne Almanya n. una ragmen man ar, 
ransayı mağlub etmekle harbi kazanmış bu V<".sikaları ne!!rederken ve bunlara dair b:ıta bıı.şlanml1jtır. ellnde bulunan btr müesseseye memur nlına. .... 

Bacaklar nasıl 

~-ı 

1 
g ·· zelleştirilir? 

teBnn•ın için 11kln nelerin ba.cağı çirki -
rdli!:ı.nı bilrnek la n gos_ 
1 zım. 

- Cl1dlnln bozuklutu ! : Biı:hn nın bozuklu~. 
Bütu:n~;d~n blçlmıne uyına~. 

rrnmkUn d~~~~lnlik1crı t.ı.mamUe gidermek 
kfıll<1Gr. r. Fakat dü:zeltmek müm -

(1) Cildini g[iz 11 
1ytc~ sabunl:tyı e c~JnnpJc lçitf gün n ırı 
sıln sıkı oğrnali• :uınu.sak bir süng('r ta~ile 

(2l ~o)eyici bl ~ldkırmızılıklan glderir. 
malı. r uhüihl lle masaj Yf4>-

C3) Barnrtın Clldl 
~Ü?.('U~t.ırilcbUır: şu Jllahlfıllc oA'ul&rak da 

250 tranı Hune de ınaruı:ı 
15 gram l"~orelne · 
5 ıram saıoı. · 

Ve .~ az Teintnre de qulllaya_. -
Biçımının bozu1ı:l m 

Ytıhud dll$.'l.rıya d~ 1 e~er dizierin i~erlye 
llerı E'liY{)rsa an kru klVrılmı., oltn..'l'~ll"~an 
llr. Ayakta baca: amcllvn la dfizeltilebı _ 
tn durdu unuz arın•n birleştirerek e.yak
leklerı d"z k vakit bacalrların yalnız ~ı -
en l!l'lklnı ~~~~klar ve bunların ortasuıdtıltl 
Burunrdan .n ar blrb!rlne dok ınmabr1ır. 
-bo7.tık deme~~!. dokunma .. a barn~ın bidmi 

B1tlmo;iz1lk 'h 
tllJCindı:> er vn~ıt diz kapaklıınnın e~-
ya.~ tabnn Uerı r.-elınez B:ızan lrntılnrmııı bir 
larını bo~~ d::t bilekleri ynl-u~ diz kapak -
kısmı z:ar 'Bu yaf! -vürudün hı-rhg~I b!r 
tfinde:lbı -bacakhrda ~a hn~'tet.s'ıüik yü
reket Yatoplanır E>ihnf'k lrin muntazam ha_ 

. nı Jimnastik lô.,ımdır E!:a.Yn yürü 
)'en, kOŞan dans -'n- -
nıt ~ri! e •

1 
~ e\A.U, vnni bacaklannı ~aL 

Çirldn hac ı.: rten lct~1erde hemen hemen 
apı rns ı~nmaz 

Cocukl rıu• 1·...: d'' . . .... ... n san ovıc vapınız 
Cevızli &'lt-do • • 

11 al v ç Ct:vızlni a:vıklayıp ufak 
arç am ayırınız Ta?c trrPval"nnn ince toz 

t}ke.r katıp Iner bir ekmek dlllmtne süriinüz. 
~üne dE.' bu rt-viz parçalarını süslU b1r 

kU~e diziniz. f;.(ır rrıtz fisti\nil başka t~; 
~llımlc kıın vınız t •<"1" eniz krp::ınıayımz 

no;ıl ol n <'"vlzlcr v.örfınUr ve çoc ıııöun l~lhn.~ 
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- Burndn Mehpare Hanımla benden 
ba4ka kimse yoktu deraem bana innna -
cak mısınız} 

Bu sunli yarı müstc:hzi, yan öfkeli biT 
sesle sormuştu. Haluk onun göz bebekJe
Tine dikkatle bakarak gülümsedi. 

- Sizin sözünüze inanmamanın i~
krını var mıdır} Siz namus ve doğruluk 
mücessemisiniz Zeyneb. 

-Size karşı her zaman doğru söyle
diğime emin olabilirsiniz. 

- Niçin bilhassa 11bana kllrŞD> ~ 
Buna milyonlarca sebeb var., 

- Bann hiç olmazsa o kadını kapı 
dı arı etmekte neden bu kadar tehalük 
gösterdiğinizi söyleyin. 

- Sizin içinizi sıkmasından ve bun
dan bn~ka size bazı teyler söylemesin
den korkuyordum. 

- Neler söyliyecekti";l 
- Münhasıran onu .• ve.. beni alukn-

dar ~d,.n bir meıle ..• Bunu ben size an
latncağım. 

Bu son ke-limeleri güçlükle telaffuz e
de-bilmicı, gözleri dolmu!ltu. Hnliık bü -
yük bir şefkııt ve muhnbbetle ona eğildi. 

- V ah zavn1lı yavrncağım! Co k mii
tf'e" ir oldum. Sizi üzeccğimi zannetme -
miştim. O cümleleri size yazdı;-;ım zn
mnn yalnız sizin menfaatinizi gözönünde 
tutmuıı olduğuma itimad edin •. yalnız si
zin menfuatinizi ... n 

Zeyneb t,.la!l1n yerinden fırladı, koca
sının Cf'ketinin lı:ena:-lannı tutarak bü -
yük bir heyecan içinde şu sözleri sijyledi: 

- Size müthi~ bir itirafta bulunaca
ğım Haluk ı fakat bu itirafım sevdiğinı 
adama dair değildir. 

Genç adamın boğuk sesi: 
- Zeyneb! diye adeta inledi. 
- Söylediklerime innnıruz Haluk, 

ben, her zaman, heT zaman sizin sözü
nüzü tuttum .•. Sevdiğim adama aid bir 
itiraf değildir bu. 

Onun ceketini bırakmı~. başını öne eğ
mişti. 

D 1!1 

m m 
Ncıltkden: Maı:ud Taluin Boltand 

- Kabil değili 
- O adnma aramızdaki samimt ar-

kadaşlığı ihlal etti mi} 
- Hayır, kat' iyen 1 Eaasen o hiç bir 

znman aramıza giremez. Biz her vakit 
iki samimt dost olarak kalacağız. 

Haluk sert bir hareketle doğruldu ve 
bir iki adım geri gittikten sonra sinirli 
bir sesle: 

- Bu vaziyet sizin için pek fecidir 
yavrum, dedi. Farzedelim ki siz .• serbest 
kaldınız •• tamamile serbest .. o vakit da
ho mes'ud olmaz mıydınız> 

Genç kız: 
- Hayır! Hayır! diye haykırarak 

hawetle kocasına baktı. 
- Halbuki onu seviyorsunuz değil 

mi> 
Zeyneb ayni boğuk sesle tekrar itiraz 

etti: 
- Hayır 1 Hayır 1 
Haluk birdenbire onn elini u:znttı. göz· 

lerini ona dikti. Nefes alamıyordu; fnkat 
Zeyneb başını kaldırmadan: 

- Hayır! HayıTI diyerek odadan fır
ladı kaçtı ve arkaııındıın Halukun, ha -
kı~lnrında sıcak bir 1şıkla onu çağırdığını 
duymak lstem~den odasına knpnndı. 

AkŞRm yemeğinde aralarındaki gnrib 
vaziyet bir parçn tavazzuh eder gibi ol
du. Haluk birdenbire ~u suali sordu: 

- Zeyneb, sevdiğiniz adam, Ko.n -
diliide biT gün biz yemek yerken içeriye 
girmiş olan de]ika:ılı mıdır? 

Genç kız tebessümle omuzlarını kal -
dırdı. 

- luet E rm an mı? Yok canım. 
- Size çok tuhaf nazarlarln bnkmıştı. 
- Biliyorum; fakat o değildir. 
- Ukin siz de onu görünce pşıT mıt-

tınıL 

- Gene mi itlmadsızlık? 
-Hayır itimadııı~hk -değil; yalnız o-

nunla aranızda ne geçtiğini anlamak is
t iyorum. 

Genç kız bir saniye kaşlarını çatarak 
verdi: 

teklifi karşısında bulunmuş olduğumu 
söylemiştim. Talible.rden biri de Juetti. 
Kandiliide ona rastladığım zaman bnna 
çok ıztırab çektiğini anlattı. Fakat ben 
onu ciddiye almadım ... 

-O güu size çok ıztırab çektiğini mi 
tekrarlamıştı. 

- Evet, hala da çekiyor. 
- Ben mi? Bittabi evli olduğumu söy-

ledim. 
HaiGk onun gözlerindeki dürüst ma -

naya gene hayranlıkla baktı ve yavaş 
yavaş kaşları açıldı, yüzüne n eş" eli, 
mes'ud bir ifade yayıldı. 

- Evde ilk gee em ••. Gene e ize do -
kunacak sözler söyledim, gene sizden 
of dilernek mecburiyetindeyim. 

Bu sözlere ikisi de kahkahay,la güldü
ler, lakin gülüşlerinde zoraki bir şey 
vardı. Zeyd'eb Mehpare Hanım hakkın
da söyliyeceği kelimeleri düşünüyor, Ha
luk da, her şeye Tağmcn karısında bit 
tuhaflık olduğunu anladığından bunun 
ııebebini tahlil etmeğe çalışıyordu. 

Saat on bire kadar. hemen hemen hiç 
konuşmadım, kah •adyo dinliyerck, kfıh 
uyukluyorlarmış gibi gözlerirli kapıya -
tak karşı karşıya sessiz kaldılar ve niha
yet ikisi de odalanna çekildiler. 

* 
Haluk bütün yorgunluğuna Tağmen u-

yuyamamıştı. On ikiye kadar yatogında 
bir yandan bir yana döndükten sonro ni
hayet salonda bıraktığı kitabını olmnğa 
çıktı. Gürültil etmemek için aynk]e.nnın 
ucuna basarak itina ile yürüyordu. Tam 
Zeynebin odası önünden geçerken içeri
de hafif bir hıçkınk sesi duydu. Müthiş 
bir ıztırnbla kulağını yaklaştırarak dinle
di. Yanılmıyordu. O zaman bilatcred -
dild kapıyı vurarak Içeriye daldı. Zey -
neb, kimonoanna bürünmüş, siy"h bukl 
başını divanın yastıkları arasına ııokmuş, 
ağlıyordu. 

- Ne var Zeyneb? Niçin ağlıyorsu -
z) 

TEl"ZE 

Bahklara mahsus hastane 
Stokholm civarında· 

ki Lovoda bir balık 

hastanesi yapılınıştır. 

Bu hastane akvaryumdn 
balık hesliyenierin iki
de bir baş vurdukarı bir 
ıınücssesedir. Akvar • 
ywnlarda hastatanmış olan balıklar, balık 

hastanesinin, lbalık hastalıkları tedavisin
de mütehssıs lbaytnrlnrı tarafından te .. 

davi edilmektedir. 

* Do lma kalemin mucidi kimdir? 
Dolma kalemin Amc-Jı 

rikada icnd edilmiş ol~ ~ -ll 

duğu söylenilir. Fakat 
bakikntte dalına kalem 
daha çok evvelde-n icad edilmişti. 14 üncU 

Lüi zamanında Fransadn Biar isminde bi· 

ri kaz tüyünü, içine mürekke-b konulacaK 
'bir tarzda delerek ilk de!a dolına kalemt 
kcşfetmiş ve bu !~alemle yazı ynz • 

mıştır. 

* 
Bir barb gemisi 40 kuruşa 

Almnnla
nn Sington hıırb 
gemisı 170 ton
luktu. Uzunlu -

~u GO metre ge· :dii~==~~--;~ 
tiyordu. Mn ki---
nesinin ikuvveti 1400 beygir kuvYctinc 
mundildi. Almanya hükumeti bu gcm~yi 
bir Çin1i tüccara bir M~ksika dolnrm.a 

satm.ıştı. Yani bizim pnrnmızln kırk ku -



Tekirdağ Naiıa Müdürlftğftndenı 
«28.6.940& tarihine rastlıyan Cuma günü ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarfla 

e.kslltmeye çıkarılan «Şnrköy - Gölcükıı yolunun «10+300» kilometreden ibaret tısrnı~ 

·zmitte kozac1l1k Ankara at yarışlarinda 
iki at1 zehirlernek 

istemişler 

nın şose esaslı tamiratile imalMı sınaiye ve bir aded küçük tip ekip binası {Qlne, ihale 
gününe kadar talib çıkmadığı görülmüştür. 

Her sene 40 bin kilo koza istihsal eden bu büyük 
şehirde koza satışı için bir tek bina yoktur 

Bedeli umumi müvazenedcn verilecek olan mezkür inşaatın ıc94488o Jim «19• lruruv 
ık~if bedeli üzerinden u6.7.94.0" tarihinden itibaren bir ay zarfında çıkncnk olan ıstekll
sıne ihalest yapılmak üzere evvelki şerait dahllinde pazarlıkla eksiltıneye konuldu~u 
ilAn olunur. u5862o 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Lv. A. satınalma 
İzmit (Hususi) - İzmitte kozacılığa, yenLj etmekte oldukları görülmektedir. Ancak bu 

den .ehemmlyet vertımiye ba.şlanmı.ştır. Eski- sinekler, sıtma yapan cinsten de~Udlr. 
den, senevi 200 bin kilo koza isUhsal eden Sıtıma mücadele te,şkUA.tı, şehir içıindeld su 

Bir yarışın birinciliğini 
elde etmek için yapılan 
teşebbüs akim kalmış 

ıizmıtte, bu yekün 40 bin kiloya kadar düş. birlkintllerinin izalesine gayret etmektedir. Ankara (Hususil - İlkbahar at yarışl:ırı 
müştür. Üç dört senedir, şehir içinde sıtmıı. yok gibL bir hlidise ne sona erdi. Feyzl Lütfi Karaos. 
Randıman ve nefaset tlbarile fevkalAde dir. manın Mehlika ve Tasvir isimli atları ze -

olan İzmit kozacılı~ının thyasma çall§an VII~yetın sıhht vaziyeti çok iyidir. Sart has. hirlenmek tehlikesi geçlrdUcr. Yarışiara ış -
müteşcbbiBlcr vardır. talık: vutuatı vesair hasto.lıklar pek seyrek Urak etmektc ·olan tki atın seylsi olan biri, 

Komisyonundan: 
Cinsi 

8000 takım; erat iç çamaşırı 

1000 tane erat kı.,lık kaputu 

Muhammen 
bed e ll 

Lira 

8,800 

12,000 

İlk teminatı Zamanı 

Lira 

660 17/71940 Çarşamba günü 
saat ll de. 

900 17/7/940 Çarşamba gün\t 
saat 15 de. 

Bu seneki fiat 40 lle 59-61 kuru., ara.cıında olaralt vukubulmaktadır. Bunlar da, daha atların sahibinden Tasvlri ve Mehlikayı ze. 
tehalüf etmektedir. başlangıç anında derhal önlencrelc slrayctl- hirleme!c için aldığı f2001 lira ue beraber, 
fzmıtte koza satış yeri yoktur. Rastgele ne imkAn verllmemektedir. eskiden yanında çalıştığı Feyzi LO.tfl Kara. 

yerde yapılmaktadır. Her eeyden evvel, böyle Vilft.yet knzaları da ayni haldedir. Her ka. Oo'>--ınıma geliyor: ırBana Tasvir ve Mehllka. 
bir mizan mahalline çok ihtiyaç vardır. Fiat- zanın htikümet doktoru, sıhhat memurıı , yı zehirlernek vazifesini verdiler, ben ouııu 
ıa.r da düşüktür. Buna sebeb; alıcıların pek ebesi vardır. Ayrıca İzmit ve Adapazarmda tabii yap:ı.mıun. Vaziyetten haberdar olunlıı 
mahdud olmasıdır. Mao.mafih, koza harman memleket ho.stanelerl, Geyvc, Gebze, Hen- dlvor ve kendisini Abdullah ile M. All isimiii 
zamanı, fiatların birnz daha yükselmesine dek, R:aramür.sel ve Kandırıı.da 5 yataklı bl- ikl kişinin teşvik etti~ini .söylüyor. Seyls va-

Yukarıdn yazılı iki kalem levazım bizalarında gösterilen gün ve saatte kapalı zarfla. 
alınacaktır. Evsaf, nümune ve şartname komisyonda hergün görüleb!U:r. İsteklllerln 
kanuna uygun knpalı zarflarını eksiitme saatinden bir saat evvel Galata.da Mum.hane 
caddesinde İbrahim Rifat hanında ikinci kattaki komisyonn vermeleri. (5568) 

Türkiye • 
1nt1znr edilmektedir. rer dispanser bulunmaktadır. ziyetl daha ilerietmek ve hft.d1seyl meydana · 

Kocaeli ziraat teşkila.tı lle ticaret odasının Şehrlmlzde yeni ve çok güzel bir memleket çıkarmak için, teşvik cdildi~ini Iddia ewgı 
kozacılarla alakadar olması ve onların InkL hastanesi yapılmak üzeredir. Bu hMtanenin şahıslara gidiyor, 20 llra zehir parası alıyor 
~arına yardım etmeleri Istenmektedir. Bu saham tstimlA.k edilml.ştlr. Halk, INlaatm ve yarı~ günü sabahı gene onlara gidip atıarı 
sene, Adapazarı ve Geyvede de koza satı.şları bir an evvel başlamasını a!A.ka ile qeklemt>k.- zehirledi~ini, bunların şn"şkın .şaşkın düşün. 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

başlamıştır. tedir. dülelerini söylüyor ve: tıBen burada durursam Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Geyvedeki fiat d~üklü~ünden §ikAyet İzrnlt.Kandlra otobü leri yakalanırım!• diyerek yol parasını alıp An. 

edilmektedir. İzmit ne Kandlra arasında bazı otobUs ve karndan uzaklaşıyor. 
Şube ve ajans adedi: 265 

ı:;öğütte koza satışı Hıldise burada fena knrşılnnmıştır. Yarış 
Zira! ve ticari her .,evi banka muameleleri 

kaptıka.çtılar ~lemektedir. 
Sö~t (Hususil - Bu sene Sö~ütte koza Kandirn lle İzrnitln muvasaltt.<ıını bu oto. ve IslAh Encümeni bu mesele lle yakındım 

mahsulü geçen senelere na1.aran çok fa71a bUsler ternin etmektedir. alftknd~_a_Jct_n~ır. 
olup {200000) kllo tahmin edilmektedir. Koza Hergün, birçok vatandaşlar hayatlarını bu 
miist.n.hsillerini korumak için kurulan koza nakil va.sıtalarınıı terkederek yolculuk vap 
ve tpekçUik birli~i köylünün malını korumak mak zaruretlnde kalıyorlar. -
için yük:.'iek flattn alncıı:k iken -~üş~k fiatlnrl:ı Bu ruı!tfl vasıtalnn mnall'.sef bozuktur, 
mü?ayaası köy~ümüzü dü.şımdurmektedl~. daima Arlzalıdır. Frenleri tutmıımakta, yol. 
Halıhazır koza .r~aUarı 40 .. ile ~o a:nsındadı · larda bozulup kalmakta ve içindeki yolcu • 
&karyn havalısınde~ koylerımlzı~ ekserlsi ların hayatıarını her nn Için tehlikeye düşii
pamuk ve kozncılıkla ıştl~al ettiklerınden pa. recek envaı çeşid 1\.riz!'llar vukubulmaktadır. 
muğun kilosu 60 kuruş oldu~ halde kozanın Kandıra lıalkı bund<ı.n cok ~kll.vet.c;dir 
·c4n> ile 50 kuruşa alııunası köylüyü ma~dur · 
etmektedir. 

nunaltıcı sıcaklar 

İzmitte bunaltıcı sıcaklar başlamıştır. Rn
rnretin dercce.si gölgede 30 zn kadar ter.,ftü 
otm~tir. Burada eskiden bir denız hamarnı 
vardı Halk, böyle sıcak günle!de yıkanır ve 
scrinlerdi. Geçen kış vukua gelen fırt•nadn 

bu hamam bntmıştır. Şimdi çıkarılması da 
mümkün olnmamnktndır. 

Deniz ortasında denize hasret kalan İzmit. 
Iller böyle bir hamamın hasretini çekiyorlar. 

İzrnitte !i!ivrlslnek bolluPı 

Ba!ıkesir Nec tibey öğretmen 
okulu 103 mezun verdi 

Bo.lıkesir mususi) - Balıkesir Necatihey 
ö~tmen okulundan mualllm kadrosunn bu 
sene 103 genç ö~retmen daha utihnk etml.ş. 
tir. 

Kahlada yol faariyeti 

GUrrUshacıköy b~sma 
tütüncHiiig'ine suikasd er 

yapı'ıyor 
Gümü~hacıköy mususi) - Dünyanın en 

mükemmel kalitede b::ısma. tütününü yetiş. 

tiren knza.mız mahsulünün nefı:ı.setinl boz -
mak ve dünyn pivasasındaki mevkiini dU -
.1ürmek Için yabancı ktt'llpanyalnr maddi fe. 
d3kli.rlık ynuarak bllhn.s~a Gümüş nahiyc -
sinde cBaşı ba~lh denl!en ve basma 
tütün çiçe_ıdcrini bozmak surc•i!e nef~eti 

düşüren bir nevi t'ı.dl tütün ziraatini tesvik 
etmekte, 30 kadar eklciyl de il;fale muvaffak 
olmuş bulunmııktadırlnr. Buna mukabil inn
re de tedblr almıştır. 

-----------------------------
Kozanda çarşr ortas1nda 

bir adam karısına 
bo~azlamak istedi 

Son yağan yağmurlar şehir Içinde yer yer 
sular toplamıştır. Bu suların sivrisinek tevlid 

Adana <Hususil - Kozan çnrşısmda bir 
ndnın karısını bo~nzlamıya kalkışmı.ştır. Buna 

-~[;================~==============,~~- ~~b pdu:~hmutluma~ll~n~n~-
Polath biçki va dikiş yurdu sergisi) 1 durrabman Atıcı karıcıını pek sevmektedir. 

_ Fakat karısı Arife kendisine ihanet etmek -

Kahta (Hususi) -- Kahtanın bir diğer 
derdi de yolsuzluktur. Sorı zamanlarda A
dıyamnna kadar olan kısım ihalel edilmiş 
ve faaliyete geçilmi tir. PA A BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Polatlıdım )'6Zl.lı _ 

l'Or : Polatlı biçki_dıkiş 

yurdu bu yıl ilk mezun
ları olnn on iki bayann 
diploma vermiş ve mU
davim.lerin eserlerin • 
den mü~ekkll sergi • 
de geno kızlarm ince 
bir zevkle meydana ge. 
tirdikleri eserler hal • 
kımız tarafından rle • 
r ., bir zevkle seyre • 
dwnlştlr. 

Re.slm d1ploma a • 
lan bayanlarla ka. 
za maarif memu • 
ıru ve müdirelerl -
nı göstermektedir. X 
işaretli bayan biç _ 
k.l d!kiş yurdu mü. 
diresi Makbule Ak • 
baydır. 

Delikanlı adeta kendini zorlıyarak ce -
vab verdi: 

- Hayır ... Merak ettiğim filun yok ... 
Siı: benden baloya dair tnfsiHi.t istiyordu • 
nuz değil mi} Evvela şunu söy]iyeyim ki, 
babamla beraber gelmii olsaydınız, balo -
nun en zarif, en şık, en güzel bir çifti ola
caktınız .• ben de, sizin yanınızda, ııızın 
oğlunuz olarak bulunmakla iftihar edecek· 
tim •• 

Serj, bu mukaddemeden eonra balo ve 
kıyafetler, tuvaletler hakkında tafsilat ver
rneğe başladı. 

* Kapı usulca vuruldu. Hizmetçi kadın : 
- Mösyö Herşar geldi .. sofra hazır ..• 
Diye haber verdi. Madam Andriyö, kı -

aacıı: 

- lniyoruzl •• 
Dedi. Müddeiumuminin karısı, Serjin 

kQiuna girdi ve, kocasının, oğullukları hak
kındaki bir sözünü hatırladı: ııSerj bir Slav 
güzeli oldu 1.. >ı Hakikaten, yirmi bir ya -
şındaki bu genç, uzunca boylu, ince zarif 
yapılı idi. Çizgileri :ıhenktar geniş ve uzun 
yüzünü, koyu kumral ve dalgalı saçlan çer-
çeveliyordu. Derisi mat beyaz, gözleri kö
mür gibi kara, burnu, gayet hafif kemerli, 
dudnklan ince, kırmı.zı idi. Bakışlan dnlgın 
,. airane idi. Müddeiumuminin odasına 
gi. ikieri zaman, onu, Herşar ile başbaşa 
vermiş, gayet alçak sesle konuşur buldular. 
Kendilerini görünce susmu§lardı. Sorgu ha
kim~ Serji büyük bir h.ııraretle karşıladı. 
Madam Andriyö yemeğin hazır olduğunu 
söyledi. Hepsi, yemek odaama geçtiler. 

* 

Ziraat Eankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında en az ~ 
lirası bulunanlara senede 4 defa çeki!ecek kur'a ile aşağıdaki plana göre f.k
ramiye dağıtılacaktı:. 

tedir. Bunun üzerine ı., mnhke'lleye intiknl 
etmiştir. Karı koca dünkü muhakemelerinl 

1 müteaklb evlerine dönerken çar<~ı ortasında 

Abdurrahman şuurunu knyb,..tml' bir hnlde 
kansının üzerinı> ntılıyo~: 

- Senin ya.şa'11"''11nn Ibım, dıvor. Abctur. 
rabman karısını ayakları altına alıırak ke~
mek üzere bıça~ını çekt!l~i znmnn h'llk etraf. 
tan yetişiyor ve bu sııretle büvilk bir cin"•re. 
tln önüne gecllmlş oltıvor. z..,t:>ıtn Abdurrah. 

4 Adet 1,000 
500 
250 

Lirahk 4,000 
2,000 

Lira 

man hakkında taklhet'l b"~nmıoıtır. 

SögUtte sUrekli yağmurlar 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

100 
50 
40 
20 

" 
" 
" 
" 
" 

1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

" 
" 
" . 
" 
" " 3,200 " 

Sö~üt (Husustl - Bir aydanbe:ı devam 
eden ya~murlar ba~. bahçe ve di~er b ıtün 
mahsulli.ta büyük z:ı.rarlar vermektedir. Son 
ya~an ya~murlar kasahaya da büyük zarar 
vermiştir. 

Hükümet önünde 260 metre uzunlulhıtıdn 
açılan yolların taşlarını tam'lmen söküp bir 

DİKKAT: Hesabıanndaki paralar 
miyenlerc ikramıyc çıktığı takdirde 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül. ı 
rililerinde çekileçektir. 

bir sene içinde 50 liradan aşa~ dflı • 
% 20 fazlasile verilecektir. 
Birincikanun, ı Mart ve ı Haziran ta· 

ı dere haline getlnniştir. Birçok evlere de su. 
lar hücum etmiştir. insanca zayiat yoktur. 

- No. ll -
oluyordu. Kahveyi çalışma odasında içti -ı - Bay hakim •. Sabahtan beri, dairede jlı:a evvel, babam ve Mösyö Hertar ile onu 
ler. Karısının bir aralık dışarı çıkmasından sizi bekledim. Gelmediniz .• konuşacaktım. konuııuyorduk .• 
istifade ederek, müddelumumi Serje: Hem de şunu geri verecektim... - Yal •.. Doğru mu) l Nerede kaybet-

- Ağızlığın nerede.. kullanmıyorsun}. Dedi ve Her ara bir ağızlık uzattı. Se rj: tiğinizi söyledini1: mi} 
Dedi. Delikanlı şaşırdı. Bir saniye te - - Benim ağızlı ğı m!.. - Hayır... Çünkü nerede kaybettiğiıni 

reddüd etti: Diye bağırdı. Polis müfetti~i delikaniıyı bilmiyorum. 
- Size söylerneğe sıkılıyorum •. kaybet- tepeden tırnağa silzerek: - Ne zaman kaybettiniz? 

tim.. - «01. Ol. Enteresan bir vaziyet.ıı diye - Evvelisi gün. 
- Nerede kaybettin) mırıldandı. Müddeiumumi sanki taştan bir - O zaman nerede idiniı:) 
-Bilmiyorum .• Cebimden bir tey çıka- insan imit gibiydi, büyilk bir zorluk çeke- Delikanlı bir saniye tereddüd etti: 

rırken kayıp dütmü, olacak.. rek, Serji, müfettioe takdım etti: - Eve giderken dü~üımUş olacağım .•• 
- Polisin kaybolmuş eoyalar bürosu na - Oğlum Se rj 1. - Burada mı} 

gidip haber vermedin mi) Dedi. Fortenin hayreti de uzun aUrme - Müddeiumumi: 
Serjin ıa~kınlığı arttı: di. Derhal, d udaklarında hakaret ve istih- ---- Hayır •. Pariste •. oğlum Pariste pan-
---- Hayır... Henüz... Henüz müracaat za manalarını taşıyan bir tebessUm belirdi. siyonda oturur. Baroda kayıdlıdır. 

etmedim . . · Gözleri parladı, mevki farkının Icab ettir- Dedi. Fakat müfettiş Forten mUddeiu -
Dedi. Herşar, gözlerini delikanlının göz- diği hürmetkar bir sesle: mumlyi lşitmio gibi görUnmedl. Sorguanna 

leri içine dikerelc: ..._ Sayın cUmhuriyet müddeiumumisi o- devam etti: 
-Bundan sonra da mliracaat etme! ğullarına birkaç sual sormama müsaade bu- -Cuma gecesini neredfl goçlrdiniz) 
Dedi. yururlar mı) Serjin şaşkınlrğı artık açıkça g8rilnilyor-
- Niçin Mösyö Herşarl Dedi. Öyle ki «cUmhuriyet mUddeiu - duı 
Hakim cevab vermek üzere iken, kapı mumlsiıı ünvanını yarı balırır gibi kuv - - ArkadaDlaıımla ..• Pariste .•. 

vuruldu ve hizmetçi kız içeriye glrdl: vetle söylemişti. Andrly8 titredl. Her saniye daha mU. -
- Bir bay geldi, MöayiS Her,arı gör - Forten, Serjln karşısına geçerken, An- tehzl bir tavır takınan mUfettio Forten: 

me k istiyor.. driy8: ---- O halde bu a~ızlılın Kreylde bulun-
MUddeiumumi: - Şüphesi:ıı .• oUphesiE... muş olmasını naaıl izah edeblllrslnlz) 
-Buraya getiri. Dedi. Diye sordu. Delikanlı blrkao saniye oe-
Dedl. - Bu alttlıiı kaybottlifnl:dn farJimCia vab vermedi. Sonra{ 
Gelen, milfettit Forten idi. Kapıdan gl - mı Jdlnlz) - SUmlyoruml 

rerkeıu -!vet DecU. 

--- Cuma gecesini Kıeylde 
itiraf etmiyecek misiniz~ 

Serje cevab verecek zaman bırakma -
dan, Herşar elini Fo rten in omuzuna koy • 
du: 

-- Fazla ileri ~idiyorsuhuzl 
Dedi. Beriki, hiddetle döndil ve baiırdu 
- Fazla ileri mi? Sizin vaziyetinlz bana 

biraz tuhaf görünüyor sorgu hAkimi efen
dil Ben bu vaziyeti kendi kendime izah et• 
miyor değilim.. ve izo.h ettikçe, kendimi 
bir uçuruma düşmüş bulunuyorum ••• 

Sonra Serje döndil: 
- Möayö Andriyö.. benim sualime ce

vab veriniz. Cuma günü Paristen Knıyle git 
tiniz mn 

Diye sordu. Se rj: 
-Hayır! 
Dedi. 
- Gar memur1arı; 20,15 treninden bir 

delikanlının.. indiğini söylüyorlar.. tarlfleri. 
sizi canlandınyorl Buna nf' deulnlz) 

Miiddeiumumi, o zamana kadar hare ~ 
ketsiz duruyordu. Fakat bakıtlanndan. 
duyduAu büyük ıztıraz pek aydını glSrülü~ 
yordu. Nihayet, elini alnına ııötürdO. Titri~ 
yen bir sesle: 

- Serj ... Yalan söylüyorsun!. dedi. 
Bana gönderdiğin mek•ub Kreyl poetaha~ 
nesinden verilmiş! .. 

Bu söz, odanın içinde bir yıldınm te -
airi yapmıştı. Müfetti11 Fo rten şatırdL Her~ 
şar, biraz evvel müfettişin çok ağır haka " 
retinin cevabını hazırlarken, dostunun bu 
müdahalesi karşısında onun, bu asil hare· 
lr.eti ile -müfettite lôzım gelen cevab. Iten ~ 
dlsinden evvel vermiş olduğunu giSrerek, 
acı ile karı,ık bir hayranlık duydu. Serjo 
i{elince, babasının karfıaında, ikl adım ka~ 
dar aeriye çektldl. (Ara. ..r) 
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ingiliz, halyan donanmaları arasmdaki 
ilk çarpışma altı saat devam etti 
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Alman ajansi 

Tork-Sovyet 

Sayft'\ 7 

Fenerbahçede 300 kiloluk bir 
deniz kapinınbağası yakalandı 

M (llqt&ratı 1 Ind sayfada) 
d erked Alr.denizde ve Maltanın tarkın-
ka yapılmakta olan harekir e.naaıncla ba,._ 

umanda J k d"" ,. .n 1 u,man kuvvetlerile bir te-

toyyare gemilerinden mürekkeh Jngili:z de
niz kuvvetlerinin Girid adası ile şimali Af- • 
rika arasında gorbe doğru ilerlediklerini 
heber vermişlerdir. Bir tahtefbahirimiz bi
lahare bu haberi teyid etmi§tir. Bu tahtel
bahir düşman muhriblerinden birini torpil
liyerck batırmıştır. Tayyarelerimiz derhal 
üslerinden hareketle dü man gemilerini bü 
tün gün faaılasız ve müeuir surette bom
bardıman etmi~lerdir Düşman gemilerin
den bazılanna isabetler vaki olarak ağır 
hasara uğrnmı:ılardır. Bu gemilerde yan
gınlar çıktığı göriilmü~ttfr. Bir geminin ve 
büyük bir ihtimalle bir saHı harb gemısi
nin battığı zannedilmektedir. Bütün tayya
rderimiz üslerine dönmüşlerdir. Yalnız bir 
tanesi Yunan topraklarına ınmeye mec.bur 
olmuflur. Mürettebat ııağ ve ~alimdir. 
Harb gemileri za}·ıflamı;i olmalarına rağ. 
men yollarına devam etmi~lerdir. Bu ge
milerin denizden ve karadan mühim sahil i 
merkezlerimizden birine taarruz ~tmek i- i 
çin orta Akdenizde bir akın yapmak iste· 1 
dikleri z.annedilmektedir. Bu itibarla bu i 
teşebbüse mfıni olmak için halyan fiiosu- ! 
nun mühim kuvvetleri denize açılmışlardır. 

dostluğunu bozmak 
için çalişıyor mas ternın ettiğini b"ld' . • o·· 

ku ii : "k" ı ırmıtlır. Ufman 
to;ı:~ıae~~cı hhhlı v: sekiz. ve altı pusluk 
le dist 1 e d ez mutenddıd lı:ruvazörler
hemen r~yk~er en mürekkebdir. T emıun 
kendi d"at 

1 
eden dakikalarda dü:nıan 

d ı royerleri tarafından yapılan bir 
uman perdesi k 

ha d l ar asına çekilmişse de C:\-
uman ar ara ı d k b 1 .. •h 

lılarımızın b" . . n an aJ. omadan Z'· -
ırının at . b" 1 1 hi Üzerinde idd 1• eşı ır tn yan zır ısı 

(Bqtarafı 1 fnei sayfada) 

rolunan metin arasında bir ya.kınlık 
mevcud oldu~unu hiçbir mü.şküH\ta ut -
ramndan size blldlrebiltrim. Bir yakın • 
lık diyorum, çtinkii bu veslkayı yalnız A
nadolu ajansı tarafından verllen tran • 
sızca fCkli ile gördüm ve onun alınanca 
metinden terdme edilm~ olduı:tunu tab-ı haberin al~ d ~~ ı t hrıbat yapmıştır. Bu 

lerimiz ta ınf ı~ dakıkadn dümıan kuvvet
niz t ra ın an takıb edılmektedir. De-

8YYarelerimiz h b 
düşmana t mu are e esnasında 
başka taf ·f~nuz etmı:tlerdir. Elde henüz 
kilıla mütı a; krnevcud değildir. Bu hare
rak olnn :a ;.

1 
ol rak merkezi Cebelütta

do~ru h 'k ı ırmuı: nıe.rkezi Akdenize 
düşma are et etrni ·tir. Bu kuvvet dört 
ad d" ? tayYaresinin tahrib edildiğini 7 

e. ının yaralandı v b .. ' 
nesınin n vi ~. "h . gını ve unlardan uç ta-
miyecek ~ldı ı tım 1 merJc,.zlerine döne
müddet n e olduklarını bildirmiştir. Bu 
h esnasında fılom h" b" d"" ah • k . uz ıç ır uşman 

rı uvvetıne t d""f 
L esa u etmemiştir. 

ondrn, J O (A A ) . v 
tiği: • • - Amırnllıgın teb-

Evvelce hild" ·ı · 
eabah k ın mı olduğu veçhile. bu 
deniz k~~"· 1 A~deniz.cJ,. Ingiliz ve İtalyan 
muştur B et erı arasında bir ~.a!pışma ol
talyan .ge~·ra~p!şrna, çabuk bir surette, 1-
ıari bir d"" ı ennı takib halini almıstır. As-

u,man c·· .. h 
tır. Aksini b"ld" uzutamı asara uğramış-
düşman d .' ıren hnber olmadığı için, 
faa tertiba:nız. kuvvetlerinin, sahil müda
min ed"l b"ıl~ın ardına çekilmi~ olduğu tah
tafsiliit ırne ı ır. dCnrpı~ma hakkında ba~ka 

evcu d v.ld " F çok defa V cgı ır. akat düşmanın 
haberler Yaptıgı ı:ibi hakikate uymıyan 
d neşretme . 'h . ı· b" erıia: filo b k s.ı 1 tıma ıne ınaen, Ak-
maya iştirak aş uma~~i\Jlı, dünkü ç.arpış
insanca zan·· ede

1
n lngılız harb gemilerinde 

)ıat 0 madığını bildirmketedir. 

Bir İtalyan talıt~lhahiri dRha hatırıldı 
Londr1), 1 O CHu·us·ı) o·· .. vi d sonra ın k • ., - un og e en 

Yan filol:r ez.ı A'kdenizde, Ingiliz ve hal-
niz. tnuharn b ar? sılnda ccreyan eden ilk de
nun et- e. ~'· ngiliz amiralım hiç mem· ... emıştır. 

ÇünkU, iki aH h b . . . 
Vazör ve d' t 

1 l ar gemıaıle hafıf kru-
ı ll rôycr erden .. kk b 1 talyan filosu 1 T mure e 0 an 
sından sonra ~ h~jı ız ~emilerile ilk tema
Yan kar b n ı l dogru çeltilmiş ve İtal
mıştn·. ntarya arının himayeline sığın-

Ingiliz g ·ı . . 
dar ltal eı:nı en, snhil göziıkünceye kn-

B )'an fılosunu takib etmi~lerdir 
ugun. tekrar Akd . d P • 

dındnki ı ·ı· . enız e, " artienn n-
. ngı ız denızaltısı b' lt 1 nızalıısı"ı 1 •11. , ır a yan ele-

Amirall korpı ıyere.: batırmıştır. 
•• 

1 tarafından n'-•n b"ld' "Jd•v• ne go re d"V b" 1 l •"' ca ı ın ı~ı-"1" ' ıg~r ır ta van kruvaz·· - d 1 
~~:~~~~~~relerinin bombalarile h~':arae ui: 

Bu hususta faı.la Jafllilut Y.s>ktur. 

Lo Ma}'lı dökülen saha 
ndra 10 IA.A > Royt 

bDdirdi~ine göre döı:-ı er: Amirallı~ın 
le Orcades Ue isİand u en. ma~'lllar dolayısı. 
land arasındaki den~ ve Islnnde ile Groen -
dır, 1 er tehlikeli mıntakn _ 

halyan tebliği 
!talya da bir mahal 1 O 

Yan orduları um A ' (A.A.) - İtai-
Sek" T U!nı karargahının tebJ"v·. 

ız em muz .. .. k . ıgı. 
ırrupa aynlmış v gbu~lhu ·cşıf tayyarelen üç 
ı:: e ı assa saffı harb ve 

Dokuz Temmuzda öğleden sonra hava 
§artlarının fenalığı hava k~iflerini güçleş
tirmit olmasına rağmen filomuz Yunan de
nizinde düşmanla teJl)aıa muvaffak olmut
tur. Mühim miktarda olan tayyarelenmiz 
havadan harekata i;tirak etmitlerdir. Düt
man kı a ve ,Pddetli bir ateşten sonra mü
cadeleden vazgeçerde eenubu fıtrkiye doğ
ru ric'at etmiştir. Deniz birliklerimizden ~ 
ancak bir tanesine isabet vaki olmu~tur. 
Bu geminin rahneleri birkaç güne kadar 
tamir edilebilecektir. 

Muharebe neticesinde bahriyelilerimiz
den 29 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştır. 

Hava kuvvetlermi:z pek ~iddetli olan ha
va defi bataryalannın nte§İne rağmen düş
manı hiç durmadan günün son saatl'!rine 
kadar takib ederek bazı gemilere büyük 
çapta bombalar isabet ettirmişlerdir. 

((Zeffiroıı muhirimiz batmı~ ise de mü
rettebatı sağdır. T ahtclbahirlerimizd~ biri 
üssüne dönmemiştir. 

Sekiz Temmuz. günii Cebelüttarıktan 
hareket eden başka bir Jngiliz filosunun ti
mali şarki istikametinde ileriediği }vlber a
lınmıştır. 

min ediyorum. · 
Fakat vesikanın aslını bugün ne§ro • 

lunan metin ne mukayese ettiğim vn - ! 
kit, şekle ald bir çok mahsus farklardan ! 
b:ı.şkn, ıniinasını derın bir surette d~lş. 
tiren esasn ald farklar .da gördüm. 

n - D. N. B. bana Türk hükftmeUnin 
Sovyet Rusyaya karşı bir taarruz harbi 
imkanlarını aramakta oldu~nu ve fa -
kat müttcfiklerle henüz böyle ibir ta -
arruz hazırlıklarmı müza.kereye AmRde Deniz kaplumbağan tethir edilirken 
olmadıı:tını söylemektedir. Ben raporum- ~çen sabah, Fenerbahçe önlerindeki dal. yüklü balık düşeceğini umınadıkları ıçın. 
dn Türk hükfunetlnin Sovyet Ru.o;yayn yanlarda blr Akdeniz mültecisi yakalandı. heyecanla dalyana yaklaşınca .ııun~. büyQ)' 
karşı bir müdnfaa harbi fhtlmallerinl na. Bu tam 300 kiloluk iri kıyım bir deniz kap- blr deniz kaplumbağası old~nun gonnfiş • 
zan dikkate aldınını ve fakat blr taar - lumba(;asıdır. lerdir. 
nız harbintn lbmnnı milzakereye lma~ j Sabahleyin, dalyanları yoklıyan balıkçı • Canlı olarak ele geçirilen bu beklenilm.eı 
de olmadı~mı söyleml.şUm lti, D. N. B. lar, a~ pek !azla afırlB.Jlllı.ş old~unu his- misafir, dündenberi Yüksekkaldınmda Kı • 
tnrafmt'lnn yapılan iddianın tam akstdlr.l aederek meraka düşmüşler, ağa bu kadar zılay nıenfnatinc ~hir olunmaktadır. 

b • Vesikanın bir fıkrasında müttefik-! =======~=~~=~==================;;;=====:::::~ 

::.ı~ :~:: blr taarru:rlan memıu -~· s p o R H E R G ü N 
Halbuki asıl vestkada ve ancak farazi 

bir surette olarak yakın bir taarnızdan ı (Baştarafı 2 nci sayfıuln) 
ba'hJ.oı Tnrdır. -- - 1 niden yapmayı bazan bir senede b Uc tnhak~ 

c - D. N. B. nin metnine nazaran 'Nlr- T k • b • • .
1
. • • • ku k ctUremeyiz. Bunun için ümidlerlıniz ta.. 

kiye bnZl Ihtimaller dahilinde müttenk- ür Iye IrinCI ıg"' IIÇin hnl:kuk eder de yarınki Avrupanın mühen • 
ler tarafından yapılarak bir taarnıza Iş. • disleri, eğer bugün yıkılmukta olan binanın 
tim k edecektir. Asıl metlnde ve bunun ! b • J k yerina nz zamanda her milleti içine alacak 
tam mukab'll olan fıkrada Türkiyenın: ır maç yapi aca 
bö ! Iyi bir bina kurabllirlerse, bu muhnrrhcde 

yle btr taamız ~ısmda seyird b. l adı tvı.k g""en ve kendisi hiç görülmemiş o -
Incn!';ı yazılıdır. F b ı F d fı d "d Y" ~ .. i ut o e arasyonu tara n an ı are lan mucizelerden birini tahakkuk ettirmiş 

Bu mfsallerle lktlfa ediyorum, çünkü : d"l T"" k" b" · ·ı·kı · fi ı · e ı en ur ıye gruı> ınncı 1 en na 1 bulunncaklardırl bunlar kar ısında fazla te!~re lfrrnm tal ! k M 11 k 
ı Ankarada oynanaca tır. i i üme şam - Ben "3.hsen mucize..- inananlardan d~ _ mamaktadır. • k b · · cld .. J~ 

Falk lht.ırn.mıı.t ve samımı dostluk hls.l: piyonu olan takım Tür iye irincısı a ~ c- !im. Zannedr.rim ki çok renlist olan Türk 
lerimt lOtfen kabul boyunmuz aziz ve_ dilmediği için Milli küme §ampiyonu ile, jmnlcti de mucizeye inanmaz. Bunun tçln, ne 
k11bn. grup birincisi arasından bir maç yapıl - tarihin kendlsinden. ne de onu yapanlnrıi!ll! 

f . Mas~ 11 ması ve bu maÇJn galibinin Türkiye birin - mucl:ıe be.klemefe hakkımız yoktur. En bU. 

--

Muk
mayzae.se . ~ il cisj sayılması dü~ünülmektedir. yük mucize bizdedir; kendinıizdedlr; Tür • 

Alakadariann vereceği rapor üzerine bu kün. her şeyi iyi görme ''C her şeye göre blr 
Anadolu Ajan. .. ının notu: 1 mesele halledileccktir. tedblr bulma ve vnziyet alma melekesinde -

Her ~yden evvel D. N. B. taratmdan i Istanbul hakem kursu dir. Ve nihayet, Türk, tnrlhte olduğu gibi, 
yayılmı., olan metnin burada !rarunzcn- : nıucizc beklemek yerine, kendi varlığını ken. 

Dokuz T emmuzda <tBalerro adalannın 
ce.nubunda tayyarelenmiz tarafından keşfe
dilen bu filo bütün gün tnyyarelerimiz ta
rafından müessir surette bombardıman e
dilmilıtir. Tayynrelerimizden üçü mens.ub 
olduklan hava limanlannn dönmernişler-
dir, 

Roma, 1 O - Stefani ajansının deniz 
cephesindeki muhabiri telsizle ·bildir~yor: 

yn tercüme edılmedJ!int ve Berlinden: Istanbul Futbol ajnnlığı tarafından açı· di ellerile yapmayı ve kendi .kafasile müdıı. 
ı: fransıl!lCa olarak ~ekfuntş bulundu~nu ~ Inn hakem kursunun imtihanları Cuma ak- fnn cylemcğ.i tercih eder. 

kayda llizum görtlyoruz. ~ şnmı bilecektir. Biz, yeni Avrupayn bu havn Içinde bu nıh 

Dün ltalyan deniz kuvvetleri ile Ingiliz 
deniz kuvvetler kamlaşmışlardır. İngiliz 
deniz kuvvetleri, Bingazide bir limana gi
den bir ltah'Bn gemi kafilesine refakat et
tikten sonra avdet etmek Üzere bulunan 
halyan cüzütamlanna taarruz etmek isti
yorlardı. Iki muhaııım taraf arasındaki çar
pışma. öğleden sonra saat 14.30 .~a, 3~ 
derece anı timalide. 18 derece tulu şarkı
de ve Kalabriyanın müntehıısında kain 
Spartivento. burnunun cenubunda vukua 
gelmiştir. 

Muharebe sant 2 t e kadar şiddetle de
vam etmiştir. Muharebeye bi.J,;ok bombar
dıman tan•nreleri iştirak etmiş ve bu tny
ynreler, büyük hacimde bombalarla düş
man gemilerini bombardıman etmişlerdir. 

Akoam olunca İngiliz donanınası cenuba 
doğru yol almağa başlamış ve ltalyan kuv
vetleri tarafından takib edilmiştir. 

(A.A.) 

Diker taraftan aradaki mfihlm farkla. Yeni kursta muvaffak olanlara lisansları lle miicchhcz olarak bakıyoruz. Bütün bu l.ş-
nn tebatüz etmesı içtn D. N. B. tarafın. hemen verilecektir. Kurstil birçok tanın - ler nrasın<l!ı bizim de bir ölçümüz vardır. 
dan verilen ihtDtını fiç cümleyi aynen lk- ! mış futbolcular bulunmaktl\dır. Sessiz, sakin, renlist old~ kadar, Iyi ölçeD 
tibas ettikten sonra her b1rlnln nıtma i bir ölçu: Türk Olctisü! 
ayni efunleleri Fransa bOyilk el.çl.!i tııra- Istanbul atletizm birincilikleri - /1} 1 m 
fında.n irae edilen şekilde yeniden der • (A(,uJıittiJı L{_Jil'ae.n 
cedlyonız: Istanbul Atletizm birincilikleri Paz.nr'gü- " 

D N B ni tni Tür. k b"ı..l\ nü ögylcden sonra Kadıköyünde Fenerbah • a. . . . n me : c UAı.ıme. 

tinin hattı hareketınde Sovyetler Blrll _ çe stadında yapılacaktır. 

~lne karşı bir taamız harbi imkAnını 1 t b f U b" ' c"l'kler"ı 
der;pf.ş bahsinde bir terakki mevcuddur. s an u y zme lrın ı 1 
Fakat mezki\r hükfunet, mütte.flklerle 
henüz böyle bir Uı.arruz bazırlıklannı 
miizakereye A.made değildir.-. 

Bay Ma.c;sigll'nln metni: cTürk hfl.kii • 
metlnin h:ı.ttı hareketinde Sovyetler Bir. 
liğine karşı bir müdnfaa harbl bnkı\nı. 
nı deroı~ bahsinde blr terakki mcvcud _ 
dur. F\\kat mezkt\r hi\kOmet. mfittcflk -
lcrle henfiz bir taarruz hazırlıklarmı mO. 
znkereye ft.mnde de~Udlr ... 

Istanbul yÜZmf!, atlama ve sutopu birin
cilikleri Pazar günü Biiyükdere havuzur.dR 
yapılacaktır. 

At yar1şlar1 bu hafta başhyor 
Altı hafta devam edecek olan !stanbul 

At yan~ları bu Pazar Veliefendi ko~ ma
hallinde batlıyacaktır. 

Fenerbahçenin y1l dönümU 

Sözün kısası 
(R~-tarafı 2 nd sayfada) 

Ve, cemiyetteki yerini bos bıraknnık, 
fakat kendisini tanımı'! ve sevmiş ola,ıılan 
ele.mc garkederek. zeka ile paorlıyan gözl .. 
rini bu ıztırab alemine kapadı. 

Allah gani gani r~met eylesin 1 

Münih top!antısmdan sonra Macat 
· talebleri dün Bükreşe biIdirildi 

b • D. N. B. nın metni: •Buna blnafm 
Türldyentn müttefiklerin Bak~ya \a~ı 
pek yakın bir taamız hareketine ~tirak
ten bntlna f'Vledi{tinl, Dh ...• 

Bav Masc;igll'nln metni: •Bunn bina. 
en TUrkivenin mfitt.eflklerin Bakiiva kar. 
şı yakın bir taurm· harekeUne ıştırakten 
lmt1na eylf'dl~lnl. tlh., 

c - D. N, B. nin mPt.ni: •Tlirklye, müt. 
tetikler taraf•ndan İran mını topraklan 
üzerinden Bnki\yn yapılııcak bir taamıza 

ZAl'İ - 817/940 tarihinde nüfus tezkere -
mi ve Sümer Bank Gemlik sun'i ipek fnbri· 

Fenerbahçe klübü 33 üncü yıldönümünü kastndan nldı~ .bonservisiml zayi ettim. 
21 Temmuzda yapacaktır. Fenerbahçenin Yenisini nlacn~ınıdan mutcber olmadığmi 
yaptığı tc.şebbfuı muvo.ffakiyetle netıcele . 
necek olursa meşhur Yugo.slav takımı Ora - beyan edenm. " 

hriml ı ektlr Rize Pazar otelinde mlsafireten All Gunay 
diyanA~i ~e ze ge ec . 

1 Beyoğlu Vak1flar MUdUriUgU ilanlara 

Fon R "b < Baştarats 1 Inci ayfa da) 
ı entrop Ma h 

olduğu otele kad ' K car eyetinin inmiş 
etmiştir. ar ont T elekiye tefakat 

Saat ll de Kont c· 
manyanın R r-''.nno heraberinde Al-
aFuehrerban~':a ~e ı~ı bulunduğu halde 
bentrop tarafındagıtıı:ub ~e orada Fon Ri-

Birkaç dakilt n n u edilmi tir. 
miştir. a sonra Macar heyeti gel-

Hitler müteakıbe F . 
dasında lıal •a h . ". on Rıbentropun o-
ba~vckilini .;e h ~rı.c.ıye nazırı ile Macar 
ve d!':rhal .... arıcıy .. nazırını kabul etmiş 

goruşmelere başlanılmıştır. 

M·· . Miiz.akerelcrin aonu 
unıh, 1 O (A A ) F'"h . B F R'b ' · - u rerın ay on ı entrop Ko t c· 

Kont T 1 'k. n ıano, Macar başvekili 
'"'-ak . ~e 1 Ve Macnr haricivc nazırı Kont 
'-~~ Y nın . . ki -' 
1,._ 1 ıştıra erıl• Fuehre .. baı:ıda bn•-
~ .. ış o an m·· k .. 
ermiştir. F"·h uza ereler, saat 1 3.4S te sona 
ano ve F u R~b Yarım sa?t daha Kont Ci
Kont Cin:n ı entrop ıle görümıüıitÜr. 
nlmıştır. o, saat 1 4 te F uehrarbnndan ay-

Bir müddet sonr K c· ......................... n ont ıano, (~uatıe 

KA lii"K"ö'Y""" 
Ba.har!ye Dirlik apartımanında 
S1n1r Hastahklara 

DOKTORU 

Rasim ll ......... , .. 

Saison oteline "iderek Macar ba~vekili, 
Macar hariciye nazırı ve diğer zevat ile 
birlikte Fon Ribentropun çekmiş olduğu 
öğle ziyafetinde bulunmustur. 

Reuni tebliğ 

Münih, 1 O (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Fii'hrer, bu sabah Münihte, yanında B. 

Fon Ribentrop ve Alman hükumetinin da
veti üzerine Pazar güniindenberi Alman
yada bulunan"Kont Cil'no olduğu halde, 
Alman biikumetinin daveti ü:r.r-yine Müni
he gelen Macaristan başvekili Kont T~leki 
ile Macaristan hariciye nazırı Kont Csakyyi 
kabul etmiştir. Görüşme, Üç devlet aTasın
da mevcud an'anevi do~tane miina!!ebetler 
havası içinde cereyım etmiştir. . 

Bulgari!tanda alika 

Sofya, 1 O (A.A.) - Royter ajansı bil
diriyor: 

Macar nazıriarı B. Teleki ilc B. Csakynin 
Almanyaya seyahatleri, bazı Balkan mese
lelerinin umumi surette halledilmesi ihti
maline mebni, Bulgaristıında büyük bir a
lüka uyandınnıştır. 

Gayri resmi mehafilde, Romanyadaki 
vaziyelin etrafında cereyan etmekte clan 
Hitlerle Macar hüklımeti mümessilleri ara
sında vaki olan bu müzakerntın, birkaç gü
ne kadar müsbet neticeler veteceği zanno
lunmaktadır. 

Bulgarların 

narJanmadan ~ttrak edecektir .. 
Bav. Masslgltntn nıetn1: •Türkiye, 

müttefikler tarafıneton İran mnıt topnk
lan üzerinden Baltf\va yanılacak bir tıı
aJTU'Za karşı ııeylrcl kalacaktır.• 

\ ....................................................... .-' 
Bir hava rekoru 

5.000 kilometrelik mesafe 
ı ı saatte katedildi 

Nevyork 1 O (A •. -1 .• ) - Los Angeles ile 
Nevyork arasındıı yolculara mahsus olan 
Stratosferik bir hava servisinin kü§ad res
mi muvaffakiyelle yapılmıştır. T aknben 
5000 kilometreden ibaret olan mesafe. bir 
rekor zamanı olan 11 saat 45 dakikada 
katedilmiş ve benzin alınmak üzere yalnız. 
Kanses-City' e uğranılmıştır. 

Bir Sovyet komiseri aziedildi 

(B!lştarafs 1 inci ~ayfada) 
için evsnn · fedan etmiş olmakla itharn e<lil
mektedir. Yerine ayni komiserliğin korni
ser muavini Lamako getirilecektiT. 

Lakamo, bir hafta içinde değiştirilen ve 
aziedildikleri alenen bildirilen ikinci yük
sek Sovyet erkanındandır. Geçen Çartam-
ha Kaganovitch, 

Muhaınmen kıymeti 
Lira 

1400 K~ada Sirkeci Muslihittın mahnllesinln Zincirlikuyu caddesin. 
de eski 122-122 yeni 170/1, 170/2 No. lu ah.şab ikl bab hane. 

Yukarıda yazılı gayri menkulUn mülkiyetinin pe~in para ne satışı on b~ ı;ün müddet
le açık arttırmaya ~tır. ihalesi 17171940 Çarşamba gunü .saat on b~te yapıla. 
caktır. isteltlilerln yüzde yedi buçuk pey parnlarile Akar5.t Mnhlulf'ıt k:ı.lenıine mura 
caatıarı. (5597) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Um um Müdürlüğünden: 

ı _ Muhammen bedeli 4050 ıtra tutan 30 aded üç kutuplu sürgtilü tıp kf'.slci o.çık ek
slltmeye konm\14tur. 

2 _ Ek.illt.me 9/8/940 Cuma günü, saat 15 de :Metro Hnn binasının 5 inci katmda ya.. 
pılacaktır. 

3 - Muvakka.t teminat 303.75 liradır. 

4 _ İst{!klilerln parasız olarak verilmekte olno şartnamelerı levnzınıdan nlınalan ve 
kanun! vesikaları ve muvakknt tcmlnntıo.rı ne lll'ın edilen gün ve saatte kamlsyonda. 
hazır bulunmaları. c5950ıı 

ATiNA, SELANIK, SOFVA ve BÜKREŞTEN 

L 
Hareket eden oç motOriO c Deutscha 
LOfthıms~ » tayyareleri, Almanya ve 
beynelmilel havR hatları ile muntıu.aın 

irtibah temin etmektedir. 
~ Her ttırıo iıahat ve biletler ir;in 

HANS WAL TER J1"'EUSTEL 
satı51 Umumt acentasına ınUrııcaat olunmaldır. 



V AKİT, NAKİTTİR! .. 
s porsiyonluk bir komprtme lle (Sa Ye ateşten rayrt hariçten hiçbir madde IATe et
meyi düşünmeksizln) 15 kuruş mukabilinde 15 dakika gibi kısa bir zamanda zene'in 
ve işlibalı bir sofra hazırlıyabllirslnlz. 

Marut ve meşhur lokantaıarunızda dahi bu derece netts bir çorbayı 

her zaman bulamaı.sınız. 

Büyük yardun ve faydası qikAr olan çorbalık sebze komprimelerlmlzlıl 

senelerce netaset ve tazel1Clni muhafaza ettl~ine şahld olacaksınız. 

ÇAPAMARKA 
MERCİl\IEK. BF..ZELYA, NOHUD Yeu1r hububat sebze Ye çorbalık 

komprlmelertnı kUerinüde bulundurmayı ihmAl etm.eylni:ı. 

Ye dek er zak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Alleler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve her yerde 
sıcak bir yemek temini kabildlr. Bakkallllrınızdan 50 gramlık bir komprime 9,100 
gramlık bir komprimeyl 15 kuru~tan alablllrs1ni2. 

BI-:ŞİKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarlbl tesısı: 1915 

~--------------------·----------' 
ı Devlet demiryollara va limanları işletmesi ı 

umum idaresi ilanlara -------
9. İşletme ihtiyacı için blr sene zarfında döktürülecek olan ve lllelmü:fredllt miktarlle 

muhammen bedeli aşa~ıda yazılı bulunan ızgara, soba, makine ve vagon parçaların _ 
dan ibaret döküm işi 24292,40 lira bedelle ve kapalı zarf wullle rnünaka.saya konm~tur. 

Müno.kasn 2417/ 9W Çarşambil günü sallt ll de Slrkecide 9 İşletme binasında A. E. 
komisyonu tara1m.dan y'apılaoa'ktır. isteklllerin 1821.93 lira muvakka.t teminat ve ka
nuni ve.sikalarile teklif mektuplannı Ihtiva edecek olan kapalı zarflarını aynj gün saat 
10 a kadar komlsyona vermeleri ıa.zundır. • 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Miktar k.lloıırarn Nev'l Muhammen bedeli 

31935 
J03600 

6800 

Makine ve vagon parçalan 
Soba 

Izgara 

Lira 

7664,40 
15540 
1088 (5868) 

DOKTORLARIMIZIN VE HALKIMIZIN 
NAZARI DiKKATiNE . 

Laboratuann değişmesi üzerine bir kaç zamandır piyasada mevcudu 
kalmıyan ve en güzel ve lAtif bir şekilde imal edilip içimi 

gayet kolay ve lezzetli olan 

( PIJRGOLIN) Gazozlu Müshil Limonataları 
Her eczanede mDtterllerlmlzln emirlerine emadedlr. 

Topten satıt deposu 

CAN LABORATUARI 
Iş Bankaaı ukasında No. 5 l.tanbul 

~--,.. Telefon: 21939 • Telgraf ASIPROCAN 

Bir Bobinör aranıyor 
Istanbul Elektrik, Tramvay, Tünel Işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
İstanbul elektrllı:, tramvay ve tünel ifletmeıerı umum müdürl~ ŞLIJ:i atölyesine bir 

bobinör alınacaınıdan :tallblerln nüfua hüvlyet etımanı, hüsnühal 'Ya.ra.kasllt ttmdiye 
kadar çal~ bulunduh yerlerden almlt oldulu bonservialer ve dön aded tototratne 
birllkte 1517/940 tarihine kadar idarenin Metro ham zemin katında zat Jşlert mGdür _ 
lü~D6 müracaatlan ua.n O}UDur. 1fi008D 

İTALYA ve MERKEZi 
Avrupadan Şimenditer ile 

HER NEVi NAKLiYAT 
T af.Ult için : 

K. A. MIJLLER ve Şkl. 
MINERVA HAN· GALATA. Telefon: 40090 • P. K. 1090 

Sümerbank pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları 
müessesesinden : 

Fabrl.kalarınuzın gümrük tahmU, tahliye ve nakliye i§lert kapalı za.rfla. ı aene Jçln 
mUDakasaya konulacaktır. 

İstekiDerin bU' işe aJd şa.rtnameyi, Bahçekapıda ı Jnci Vakıf han ı cı katta.tı mües.. 
sese Ticaret servisinden nlabllecek.lert ll~ olunur. ı5940:. 

Harp Okulu Komutanlı~ndan : 
.SlvU liselerde ilanale kalmış talebelerio Harb okuluna gtrebilmelerlnl temin ma:ıtsa. 

dlle kayıd ve kabul muamelesi, Eyllll nihayetine kadar uzatılm~ır. İlmıaU olup Harb 
okulunil ginne~e istekli ollln talebelerin §Imdiden mensub olduklan askerlik j)Ubelerine 
ınüra.cant ederek rnuıımelelerinı ikmnl ettlrmeleri ve lkmalde muvaffak olduklan tak _ 
dirde evvelce tekenunül ettirecekleri evrakı ne okula almacakları no.n olunur. 

(293) (6996) 

Soa Posta 
Yevmt, Siyasi. Havad1.:ı ve Halk gP.zetesı 

Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 2:1 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetem.ize aiddir. 

ABONE FIATLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

14tJO 750 4UU l<>J 

2340 1220 710 270 
'2.70tJ 14UO 800 UUJ 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme~. 
Ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevab için rnektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

4, ................................................ ... 
; Posta kutusu : 741 İstanbul ' • ı 
: Te~graf: Son Posta : 
~ Tel~fon : 20203 ! - . .,. ................................................ , 

( TIYATROLArt ) 

ERTUÖRUL SADİ TEK 

tiyatrosu 

BU GECE Bostancı 
iskele Gazinosunda: 

SA('LARIXDAN UTAX 

R~ld Rıza tiyatrosu 

Ba ak.~am: Kadıköy Süreyya Bahçesinde 

ÜVEY BABAM 

~ Eliçabuk Sünnetçi ' -<~ 

1 Kabine: Beyo~tlu Ingiltere sefa- i 
rethanesi karşısında No. 47 OUneş 
apartıman. . 
~ Ev: Erenköy, Teıeron: 67·73 J 

Ü!i!kÜdar Sulh 2 inci hukuk bılklmllflnden: 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
1 KRAMIYE PLANI 

Temma 1 

1940 IKRAMIYELERl: 
ı aded 2000 Uralık - 2000.- Uıt 
s :t 1000 :t - 3000.- • 
• :t 600 :t - 8000.- • 

13 :t 250 :t - 3000.- • 
40 :t 100 :t - 4000.- • 
75 :t 60 :t - 3150.- • 

210 :t 25 • - 6250.- • 

Keşldelu: ı Şubat, ı llılaJV. 

ı Atusıos, ı Wncltqrbı &arlb • 
lerinde yapılu. 

Üsküdarda İmrahor Doğancılar caddesi 152 

silyılı evde sakine Bedia 29/4i940 tarihli i.stıda 

ile tahtı vasayetinde bulunan k:üçük Ayşe 
TürkA.nın vasayetinde· çekilmiş olması hase_ 
bUe _ Çemberlltaş Yeniçeriler caddesi 67 

No.da küçü~ün abiası thıter vnsay~tini kabul 
etti~lni ve bu itibarlll 16/ 5/ 940 tarlhlnde üı. 
kerin küçÜ~e vasi tayin edllrnLş olduğundan 
bir itirazı olanların tarihi Uandan itibaren 
10 gün zarfmdll 940/ lal. No: ile mahkemeye 
müracaatları llft.n olunur. 

At~. Bo~llzın her türlü iltlhablıırlle Grlp, Kızıl, Kızarnık ve emsal1 In -
tani hastlllıklardn a~ız. lbo~azın antt.scptislnl ternin eder. 

.. __.. .. -... ···············-···························-

Günlük diş bakunı için Rida dil ıuyunun mn.hltilünde fırça ıs.Iatılır, fır _ 
çanın mlhanikl. tesirlle d1şlerln temizlenme.slnl, müstahzarın mayi hallnde 
bulunması itibarile de fırça akablnde gargarıısı diş ve diş etiertnın en de" -
ı-in yerlerine kadar ntituz ederek antıseptik hassasını yapar. Diş çıkanldıktan 
.sonre., diş apselerlnde, akıl dLşi Utthabla.rında mahlfılün ılık olarak garga.rua 
bu Utihabların şifa.sını ternin eder. Suni dantiyelere güzel bir koku verir ft 
bunların a.nti.ıı~pUk olarak Istimaline hizmet eder . 

Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Setim Ragıp Emeg 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Fkrem UŞAKLIGll. 

TUZL iÇMELER 
Trenlerinin V ap urlari Köprlide.;: 6, 25 • 7,30 • 9 • 11 - 11.50 

'- ~ 12,30- 13,15 • 15,45 • 19, 10 dadır. 

TOrkiye CUmhuriyet Merkez Bankasi 

AKTIF. 

Kasa ı 
Altın: san kUogram 71.721.384 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Mubabirlerı 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: san· kilogram. 6.691.800 
Altına tahv1ll lcabll serbest 
DÖvızler 
Dtter dövizler ve Borçlu kUrını 
bakiyelerı 

Hazine Tahvilleri: 
neruhte edilen evratı nakdtye 
tarfllıtı 
Kanunun 8 - 8 lnel maddele • 
rtne tevfltan hazine taratmdan 
,.w tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
T1carl senedat 

Eabam ve tabvilit cüzdani ı 
(Deruhte edUen evrakı nat,. 

A - (diyenin karoıııtı Esham ve 
(Tahvlllt (ltlbarl kıymeUe) 

B - Serbest esham ve tahvlllı 
Avanslar: 

Hazineye ıwa vAdeli avans 
Altın ve Döviz üzerine 
TahvilA.t Uzerine 

Hissedar lar: 
Muhtelif: 

( 

6 Temmuz 1940 V azigeti 

Lira 
100.881.862,21 

10.393.408,-
1.810.844,48 t.l3.085.914ı,89 

3.909.244,82 3.909.244,82 

9.4.12.678,10 

68.775,21 

21.165.226,69 80.636.679,90 

153.748.563,-

19.310.198,- 139.438.367,-

259.5M.718,97 259.504.718,97 

47 .971.15'3,93 
8.274.520,52 56.245.677,45 

.1().592.000,-
9.125,55 

7.808.722,- 18.409.847,55 
4.600.000,-

24.488.147,98 

YekUn 650.218.598,3~ 

PASif! 

Sermaye ı 
Ihtiyat Akçe. i: 

Adl ve fevlcalAdt i.!lf 
Hwnı.sl 

T edavilldeld Banknotlar ı 
Deruhte edllen evrakı nakdiye 
Kanunun S - 8 inci maddeleri 
ııe teYflkan bulne tarafından 
va.tı tecUyat 
Deruhte edilen evrakı nakd1ye 
bak1Jeaf 
Ka.rtıiıtı tamamen altın olarak 
lllveten teda'fWe l'U'edUen 
Ree.skont mutabW lllveten teda. 
vazeeL 

Mevduatı 
Türk liraaı 

Altm: ea.n ıo,. 65.64J..930 

Döviz TaahbBdatı: 
Altına tahvlU tabU dövizler ,. ' 
Dlter dövlzler ,.. alacaklı kUrını 
ba~ert · 

Muhtelif ı , ,-

Lira 
16.000.000, .... 

6.188.668,1!1 
waa.eee,ı• 6.000.000-

1~.748.563,-

19.310.196,-

13Q.438.367 .-

17.000.000,-

200.500,000,- SM.ISI.Je'f r" 

41.607.710,41 

78.124.167 ,GO 118.'lll.I'78.Sı 

3.359,76 

4&9.717.227, 40 28.TIO.w7~ 
ııa.ae.089, 


