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[ Başvekilimlzln Meclisteki &Çik ve J l·n .1. 1 Al nlar n nu··cumuna 
cesur nutkunun ingilterade akislerl DI IZ er ma 1 
• 

lanbul v~ Boğazlar 
Türklerin elinde, 
i sağlam e e dedir 

siddetle muBabele edeceBier ' . 

Çö,rçilin yeni hitabesi 
"ingiliz milleti teslim olmaktan 

ise Londranın harabe ve kül 
haline gelmesini tercih edecek,, 

( İngiliz resını mebafilinin kanaati 
Fransız milli 

bayramı Londrada 
kutlulan dı "D oktor Refik Saydamın beyanatı, Sovyetlerle Türkiye arasındaki münasebah 

karıştırmak ve Türkiye Hariciye Vekilinin istifasını temin etmek gayesini .. 
istihdaf eden Alman propagandasının gayretlerine sarih bir cevabdır , · 

Almanlar 
lle yapmak 
istiyorlardı? 

luıh?ndra .14 - Ingiliz resmi me • !

1 

Yük 1 v_e Ingaltere matbuatı Türkiye Bn -
,.,.1·n . Mdıllet Meclisinde Tür~iye Be~vekili -
" ıra t ..... le ı e hgı açık ve cesur nu tk u h ara ret- ı 

g ... ıtar!!ılnmışlardır. Burada takdir edildl -ı 
ıne ·· D nnt gore .. oktor Refik Saydamın beya-

T .. ık, shon gunlerde Sovyet hüknmeti ile 
ur "'k• k u umeti arasındaki münaaebatı 
nrıştınnak T·· k" H · · V k"l" · ist"f ve ur ıye nrıcıye e ·ı ının 

deın 8 :\T temin etmek gayeaıni istihdnf ~ -

aaT .h man propagandasının gayrctlerıne 
ı ve d ... d .. 
S .. l ogru an dognıya bir cevnbdrr. 
o:ı er· b·· .. ~' red"! ı utun gazeteıer tarafından neJ-

ınuş1 en Türkiye Başvekili metanetle ko • 
la huş ve Atatürk Türkiyesinin sıfah 0 • 

tir~i a~('kt-t ve fikir istiklalini tebarüz et _ 
Turkitır •• Doktor Refik Saydam bugllnkü 
k iy(' .Yenın O~anlı Imparatorluğu TUr • 
karı ı olm~dıg~nda ısrar etmiştir. İngiliz ef 
kayd u~umı~.esı .. bu hususiyeti dikkatle Hariciye Vekili Şükrii Saracoğlu 
ihrnaİ er, _çunku ~lmanya bu huausiyeti vekll tarafından gösterilen bütün Lıbatlıı -
dı.kk etmışse, lngılter(' onu hiçbir .. aman h d I 1 ·ı nt d ... nn sureti ma suaa a unutu maaı ngı tero • 

nnzann an uzaklaştınnamıştır de allka ile kaydedilmektedir. 
V esikatar meaelesi · 1 u d 

Doktor Refik Sayda k stanbul ve Boğazlar aağlam e er e 
)'Ürütülen Al .. mın nut u etrafında Manchester Guardian gazetesi Balkan 
de neııredile::~s~~~leası.nd? son günler- meselesine uzun bir makale tnhııis etmiş -
:Yapılan itharniann sahtel!~rkhıykek adleyhine tir. Bu gazetenin batmakalesini yazan mu-

ı~;, a ın a Baş- (Devamı 7 net sayfıida) 

--..--·-...--~-----

Vesikaliird~·-y-;niiŞII 
~BPIId•ğ•n• Alman 
aıans1 itiraf ediyor 

Hakli bir sual 
Nim resmi d 1 t · meml k tl ~ve aJansı olan D. N· B. acaba nasıl bir aebeble Avrupa 
alma: ~ erııı;: yaptığı bir netriyatta evvela almancaya ve sonra 

ca an 
1 
ansızcaya tercüme edilmek -.uretile husule gelen bu 

Yan ıtlarla dolu metni vermeği tercih etmiıtir? 

Ankara 14 (AA ) 
bıı..şlndığı vesıımia:ı. --: D. N. B. ajansı neşre 1 
'l'enunuz tnrlhJnde cünııesınden olarak 101 
buyuk elçisı Mııssı ve 23 nwnare. lle Fransa 
ticiye nezaretine gli tarafından Frarua ha
numara altında h gönderilen bir raporu 23 
&>orun bazı cilını ler tarafa yayınış ve bu ra-

F.vveıd Tü k e ertnde: 
de bir tera.~· hükOnıetınin tavru hareketin 
Sovyet İttthn~ın mevcud olduihJnu ve artık 
nazarı dikkat la karşı taarruz1 bir harbt 

c n dı~ını 
Sanıyen Türki ' 

taıLtıindon yenın Bakiiya kar.şı İran o.. 
$'etle lşt.ira:ececek bir hücuma memnun! _ 
gartb bir iddi edeeetinı kaydetmek suretne 

B n ller! sUnniiştür. ' 
rük u e~&ş~lyattn~ haberdar olan Fransız bü_ 
ifarklal'dan Mas: ıgli şekle ald ufak rnahs{' s 
navı tam~~rfı nazar kendi raporunda, mA
tl de~tştkl ı e tersine çevireee')t surette ba_ 
'Ve bu de~~~~ de yapılmış olduğunu fddla 
dt-kı notıarı iklerı ayni günkü bültentmız _ 
rer b rer te a göstermiş olduj!umuz gibi bı. 

P'r şrlh etını.ştır 
aıu ız bU ük . 

16tıdtrnıl.t Y eıoısı eıcüınle hükfunetıne 
Oldutu raporda Tilrkiyenfıı bir 

Çörçil General dö Gole 
bir mesaj gönderdi 

...................................................... , IA>ndra 141 (Husus!) - Bu &.qam radyoeta 

M 
.
11 

ş f lmpa.ratorlu~a ve Arnerikaya hlta.bcn bir nu~ 

ı ı e tuk soyUyen başveldl ÇörçU ezcfimle demış. 
tır ki: 

Son 15 gün zarfında, Alman fllosundan 

d n Y ı 
kalan kısmı ablukaya ve İtalyan :!ilosunu BV-n a Ovayı ıama~a hasrettiği gayretlerden b:ı..,ka İngiJiz 
donanmn.sı Fransız donanmamnın sattı harb 
zırhlılarını harb müddetince hareket sahası 

J · fl d • · d • haricinde bırakmak gl.bl hnzin bir vaztrenin 
de kendLcıine tahmn edildiğini gönnfi4t,fir. 

ll şere en ır ı Bu ac>klı vnz!feml>. şimdi b-.. Ur. Her ne 
kadar inşası bitmemiş olan Jean.Bıut zırhlısı 

f Evvelkl gece husuısl trenle Ankaradan henüz bir Fas limanında Toulon ve dünya. 
: hareket etmiş olan Mill1 Şef İsmet İnönU. i nın muhtellt limanlarında da harb gemDen 
: dün saat ona yirmi kQ.la Derince lstas.l bulunmakta ise de bunlar, tefevvük ve lruv
! yonwm §el'efiendirmi§lerdir. Reisielim - • vetimize halel getirecek halde değlllerdlr.Bu 
: hur, Derincede Vall ve Belediye Re.lsl: gemiler Almanyanın veya İtalyanın kontrO- • Çörçil 
! LO tti · Kırdar, İstarıbul Komutanı, Emnl-J lü altında bulunan Ilmanlara döıune~e te- vekarh bir resmi geçldlnde hazır bulunu • 
i (DevaiDI ? ncı sa;rfada) tebb!ls etmedikleri müddewe htç blr suretle yor<lum. Bir sene :Içinde meydana. çıkacak 
\ onları ineltmlyece~lz. hO.dJseleri o zaman kim tahmin edeblllrd!f 
'··•••• .. •••••••••••• .. ••••••••• .. ••••••••••••••• .. ••••_, 14 Termnuz İnıanımız, yardımcınıız ve kuvveW nMllınlL 

Bulgaristan 
ve Dobruca 

Bofyn 141 (Reuter) - Macar nazırıarı Te. 
lekl ve Csaky'nln Münihten Budapeljtcye 
döndüklerinden ve Almanyanın Mncaristana 
cenubu şnrkl Avrupasında şu sırada sulhü 
bozacak hlç.blr şey y:ı.pmamnsı Jçln nasihat 

CDevamı 7 nci sayfada) 

Almanya Latin 
blokuna karşı 
cephe alıyor 

Fransa Ue olan· münasebatımızın bu faeia dir. Kurtarılan bir Fransanın şeref ft bU. • 
safhası blzlm içln sona. ennl.ştir. İstlkball yükilik içinde yeniden sevinçle te.ıı'ld edeca. 
dü.şünınek daha do~udur. B~ Fransız, ğt, bir 14 Temmuz görebOec~imlzl ve ara -
milli bayramı olan 14 Temmuzdur. Blr sene mızdan blr .kısmının bunu gönnek için ya-
evvel Champs Elysees'de Fransız ordusunun <Devamı 7 ncı sayfada) 
···························-·-············-········-·---·······...,_....-·······-·······,·····:--······-......... ·--
Bakırköyde bir çiftlik 

yanaşması esrarlı 
bir surette öldürüldü 
Cinayet bir at yüzünden işlendi, fakat ne cürüm 

aletinde ve ne de maktul üzerinde bir alarnet bulundu 
Londra 14 - ııObserverıı gazetesinin 

diplomatik muharriri, yeni Frnnsa hüku • Dün saat 14,30 da Topkapı haricinde, Bir muharririmizin mahallinde )'aptıp 
metine karşı mihverin takındığı mü~ttıh:z:i Bakırköyüne biğlı Mahmudbey nahiyeai - tahkikata nazaran, h&.dlscınin mahiyeti ve 
tavır hakkında diyor• ki: nin Güngören köyU civarında feci bir d • coreyan §ekli şudur ı 

...................... ~~~~~ı::.' .. ? .. !?.~~ .. ~.~~~~~ ........ ~~:.~.~.!!!;.~.~!~!~:: ........................................................... ~?~~~.~.~?.~~~::.~ ...... -

İstanbulda mevsimin ilk 
at yarışları heljecanlı oldu 

Dihıkü kofulardan birini heyecanla takib edenler 

tib odllon at yan,lanrun birincisi dün VeU- çok heyecanlı geçen dünkU ko§ularda ah- rab atiarına mahsustu, mesafe 1400 metre 
efendi k otu mahallinde büyük blr kalaba- nan neticeler ııunlardır: ldL 

Yant ve I.lah E.ndbnani tarafından ter-ı Bilhana clördüncii ve beoinci yan§ları bu sene hıç koşu kazanmamış halia kan a• 

--• -.. ... ...;;;;;.w ııiiııııiiiıii 



2 Sayfa 

Hergün 
Türk milletinin siyaseti 
- Y uan: Muhittin Birsen 

T ürkiye Ba~vekili Dr. Refik Sayda-
mın samimi olduğu kadar vazıh 

nutkundan aonra, Tı.irkiyenin takib ettiği 
ve edeceği siyaset, artılı: herkes için tam 
bir vüzuh keabetmiş bulunuyor. Bu _siyaseti, 
günlük meseleler arasında arada bir izah 
ve tasri\ıe hacet olsa bile, onun m':ihiyet ve 
bünyesi. çıktığı kaynaklar ve aktığı istika
metler, bütün Türk milletince malümdur. 
Eğer Türk milletinin haricindekı dünyada 
bu siyaseti iyi anlamamış olanlar varsa, on
lar da, muhterem Dr. Saydamın yo::ni be
yanatı vesilesile bu huaustaki noksanlannı 
izale etmiş bulunacaklardır. 

Bundan üç gün evvel yaz."llış olduğumuz 
bir makalede de hatıriattığımız gibi, Türk 
milletinin siyaseti, bundan yirmi sene ev
vd Atatürkün kalemile yaz.ılmış iki kelime 
ile çok güzel, çok veciz ve çok tanı olarak 
ifade edilmiştir: Milli Misak. Biitün bir 
milletin müdafaası uğurundn kendisini fe
da etmeğe yemin eylediğiıli ııöyliyen bu 
misak. tamamen milli olan bir ı:üyasetin 
basit iki esasa istinad eder unsurlan ma· 
lumdur: 

1 - Milli hudud. 
2 - Milli hakimiyet. 
Türkiyenin. yüzde yüz kat'iyetle takib 

etmeğe bundan yirmi sene evvel karar ver· 
mit olduğu bu siyaset, kendi manasını ve 
hududunu, o zamandanberi ne azaltmış ve 
daraltmış, ne de çağaltmış ve geniııletmiş· 
tir. Milletin, bu iki prensipe karşı göster
diği bağlılık. ta kuvvet ve kesafetini ne ar-

hmuş, ne de eksiltmi~tir. Atatürkün kendi 
kalemile yazdığı bu iki k~limenin delalet 
ettiği mana, o kadar kuvvetlidir ki yakın 
zamaniann milletler tarihinde milli bir da
vayı bu kadar haklı, bu kadar meşru bir 
hudud içinde bu kadar kuvvetli bir ekil 
ile ifade etmi~ hiçbir milli şıar mevcud 
olmadığını aöylersek mübalağa ile itharn 
edilemeyiz. 

Muhterem Türk Başvekili bu siyaseti, 
fU kanşık devrin günlük hadiseleri ve sür
prizleri arasında da bu suretle ifade ettiği 
zaman, elbet bu memleketin bütün kalbine 
ve kafnııına tercümanlık etmi~ bulunuyor
du. 

* Türkiye, istihale halinde bulunan bu 
<lünya içinde her yola gider ve her ahenge 
iştirak eder. Karıtıklığı artırmıyacak, ateş 
romtakasını ynymıyacak her hareket ve fa
aliyette Türkiye hakkın, meşruiyetİn ve 
milli davalann müdafii olarak, kendisine 
dü1en her dürüııt '\"e normal vazifeyi i fa· c
der. Türkiye. her iyi gaye için ya ı dım cı, 
her fena şeye alet olmaktan muhteriz bir 
memlekettir. Bunu yirmi senelik dünya vu
kuatı arasın<la her zaman isbat etmiştir. 
Onun, üzerinde hiçbir suretle, tahammül 
edemiyeceği tek bir teY varsa. o da Milli 
Misak prensiplerine el sürmek veya dil u
zatmak nevinden• herhangi bir mübalatsız
Jıktır. 

Türkiye, devlet halinde de, millet ~eklin
<le de dünyanın büyük bir tarihinin ve in
sanlığın temellerinden olan bir ırkın mÜ· 
mesailidir. Türkiye. en sekiz milyonluk bir 
nüfus kütlesinin vatanı olan bir memleket 
değildir. Türkiye, kendi bayrağının gölge
si altında taşıdığı bir tarih emanetinin mu
haEw, bir ırk adının ııahibidir. O bu tarihi 
lekeaiz yaşatmak ve bu soyadını. asırlar 
arasında, nesilden nesle caŞlyacaktır. Bu
nun içindir ki Türkiye siyaseti, o Misak i
yasetidir. 

Misak, bugün yaşayan bizlerin miskin 
hayatlanmzıın bekçiliğini yapmak &yaseti 
değildir. Bizim miskin hnyatlarımıza aid 
enditderimizin üstünde. asıl büyük bir der
dimiz vardır ki, o da bir tarihin şerefini 
yaşatmak ve. bir ırkın yeryüzündeki adını 
silinmekten sıyanettir. Bunun içindir ki, 
Türkiye, Misakma bütün varlığile ve ica
bında bütün varlığını masanın üzerine at· 
mak kararile bağlıdır. 

Doatlanmızın ve düşmanlarımızın bu si· 
yaseti böyle bilmeleri, böyle tanımalan 
çok lazımdır. Dostlukta ve düşmnnlıkta 
Tı.irkiye ile muamele yapmak için herkesin 
bilmeai icab eder ki Türkiye. milli ve tarihi 
hududuna ve en genit manasile r.ıilli haki
miyetine, bu esaalar Içinde ve bu ııebebler
den dolayı bu kadar derin bir bağlılıkla 
bailıdiT. Bunun haricinde her bilgi yanlış, 
her hareket hata olurl 

dluhitfin c23il!ljlUI ---·---.... ····-··-····-· .. ·······-··--·-·-· 
TAKVIM 

Raaıl ~eno 
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2 
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SON POSTA 

Resimli Bakale : Teşkilat kuvveti 

Inı{:l~··· ·r.iıı s.. l-ık Berlin sefiri Sir Nevi! Htmdc:rson m em!c

keıirıe ~ün~ül.:tcn sonra «Hitlcrin yanında iki yılıı başlığı al
tında bır kıtab yazarak görüp geçirdiklerini anlattı ve Alman 
milletinin ıneıiyctleri ve kusurları Üzerinde büyük bir tııhlil 

y.ıplı. ~u tahlil esnasında üzerinde ~n fazltı durduğu nokta, 
«teşkılatçılık kuvveti» ile «vazife aşkı» dır. Scfirin kanantine 
göre Almanyaya yoktan böyle bir kuvvet yaratmıyn imkan 
veren ~ey bu iki haslet olmuştur. 

u le;;lolat kuvv<.:ti» yahud bir baoka sözle «bir program ya
pıp tatbik etmek imkanını hazırlamall kudreti milletlerde oJ
clu~.ı gibi fcrdlerdto de en büyük kuvvet kaynağıdır. aV azife 
hissi>• ile I:;rh."§tiği dakikada insanı hiç deği~miy~n muntazam 
hatvelerle mütemadiyen ileriye doğru götüıür, terakki belki 
yavnş olur, fakat muntazamdır. Hayatını7:dan azami istifade
yi temin etmek isterseniz işinizi program!l bağlayını7. ve yaptı
ğınız fJTOg:amı da muntazam tatbik ediniz. 

Atlamak 

CiKTİSADI TETKİKLER-:J 

Balkanlar•• 
ehem.m.iye~i 

Etem İzzet Benlee bir yazısında, paraşilt.. Kont Cianonun Ber- Y A Z A N den Bulgaristana 2588 
line giderek Hitlerle r;: ~ kilometre murabbnı n-
görüşmesi, bu gorulJ• H asan Ali E diz razi verildi. Bu suret-

e Etem l:zzetin merakı: 

çill~c dair, ötede oe 
rkle verilen konfe 
ranslarn Işaret ederek. 
meydanlarda tatbtkat 
ya;>ılmasını, nasıl at -
ıandı~nın gôsterilme 
sını istlyor. 

Bu yazıyı Ercümend 
Ekrem okumuş: 

menin Balkanlının le Bulgaristanın ara -
muknddcratına taalhik zisi 114.425 kilomet-
e.ttiği hakkında ortaya birçok fnraziye ve re murabbaına kadar çıktı. 
rıvayetlerin çıkmasına sebebiyet verdi. Fakat Harbi Umumide Bulgarİstanın 

- İşte bu tuhaf. de. 

di. Etc.m İzzetin «aUanuı.k. hakkında 
fikri ve ekzersizi olması ıazım ı. 

Balkan yarımadasına ve Balkan ya- mağlub olması üzerine Bulgar arazisinden 
nmadasında yaşayan küçük milletiere ni- 2566 kilometre murabbaı Yugoslavyayn; 
çin bu kadar ehemmiyet verildiğini anlıya- 8712 kilometre murabbaı da Yunanİstann 
bilmemiz için, kısaca Balkan yarımadası· verildi. Bunun neticesinde Bulgarİstanın a
nın umumi vaziyetini, buna bağlı olarak razisi, bugünkU miktan olan 1 0~.146 ki

esaslı ta, Balkan yarımadasında yaşayan millet- lometre murabbaı olarak kaldı. 
leri gözden geçirelim. Bulgaristanda milli azlık olarak bilhassa 

e Bir zayi iliinı: 

Bu zayi Dlı.nı gazeteye gönderilmiş; bedeli 
tedlye edilmediğinden konmuyordu. Ben 
ehemmlyetine binnen kendi sütunumda yer 
veriyorum: 

•Edebiyat mahallooinln Şiir çıkmazında 

aklımı dU.,tlrdüm. İçinde klınsenin l.şine ya.. 
nyacnk bir şey yoktur. Bulanıann edebiyat 
narnma iade etmelerini rica ederjm. Aksi 
takdirde yenlslnl nla~ımdan eskisinin bük.. 
mü yoktur. 

Imza 
Oh manl Padme bnm (3 kere) 

Not - Bu llfmın yeni şairlerden birine a ld 
oldu~unu zannet.mekteyiz. 

e Necib Fazılın ehramı: 

f3nir Nedb Fazıl Dllmece nesir. diye tabir 
Icad edebneeet;imiz tarzda yazdı~ fıkralar. 

Balkan yarımadası Avrupanın cenubu Türkler dikkati çeker. Bul'taristanda mev
şarkında ve Avrupanın mukaci deratında cud Türklerin sayısı 61 S.266 dir ki, bütün 
r~l oynıynn en mühim denizierin birleştiği Bulgar nüfuSlma nazaran % 1 0,2 kadar tut
bır noktadadır. Karadenizden - Akdenize; maktadırlnr. Bunun dı~mda Bulgmistanda 
Akdenizden de - Süvey~ kanalına ve Ce- bir miktar, Rum. Yahudi, Rus. Sırp, Al
bclüttanka giden yollar, Balkan yarımada- man, Frnnsız da vardır. Bulgarİstanda 
sındnn geçer. mevcud azhk\ın içinde nisbet itibarile, i

Balkan yarımadası, Avrupa, A sya ve kinci çingeneler gelir. Bulgaristandaki çin
Afrikanın birbirlerile temas ettikleri bir genelerin sayısı 80.5 32 olup, um um nüfu-
sahad ır. sa nazaran nisbetleri, % 1,3 dür. 

Balkan yarımadasının bu miihim coğrafi Bulgaristan bir ziraat :nemleketidir. Nii-
vaziyetinden manda tabii zenginlikleri de fusunun o/o 80 ni köylerde; geri kalanı 
ayrıca. onun ehemmiyctini ve rolünü bü- da şehirlerde yaşar. Bulgarisıanda a -
yütmektedir. razi pek nisbetsiz bir ~ekilde taksim edii-

Bugün Balkan yanmada~ındn bulunan miştir. Köylünün % 13,5 uğundaki toprak 
hükumetler: Bulgaristan, Romanya, Yu- miktarı bir hektardan azdır. Gene köylü
goslavya ve Yunanistandır. Birkaç ay ön- nün o/o 49,6 sının toprağı 1-5 hektar ka-
c- .. ,.ine kadar Arnavutluk t;ı müstakil bir dardır. 
Balkan hükumeti olarak ııavılahilirdi. Fn- Bulgarİstanın baslıca mahsulü hububat
kat bugün Arnavudluk fiile.n halyanın iş- tır. Ekilerr hrazinin 1-3 ünde buğday ye
gali altında bulunduğu için. ondan, müsta- tiştirilir. Hububatın, Lilhas!ln buğdayın bü
kil bir Balkan hükume~ı olarak bahsctme- yük bir kısmı Almanyaya ihraç edilmekte-
mize imkan y oktur. dir. 

Bugünkü Salkan biikumetlerinin !~imdi- Bulgarisıanın başJ.ı:n ijuacl\! maddele-
cEhramın zirvesl:nden ka idesine do~u ki hududlan 1914-1918 Dünya Harbinden ı rin~en biri de tütü~dür .. Son yıllarda Bul-

inen çl.zgiler dört ta.nedlr sanırım ıı sonrn tt"<~bit rdilmi!'!ti. Mesela Romanya, g~nstanda. pa~uk zıraatıne de fazla ehrm
gcçen Dünya Harbinden sonra Avustur- mıyet verılmege başlanmıştır. Bunun baş
ya - Macaristandan Transilvnny~ Bukovi- lıca sebebi, her geçen gün biraz daha inki
na ve Banat mıntakalnnnı: Rusy~dan Be- a~ etmekte ola~· mensucat .. s~nayi~n~ ip li· 
sarabyayı almak ııuretib 2-2 . S misli kadar daı madde ternın etme~ duşunceaıdır. 
büyümüştil . Yugoslavya da Karadağ, Bos- Bugün Bulgarİstanın mensucat aanayü 
nn - Hersek, Dalmaçya. ve Hırvntistanı, pamuk ihtiyacının takriben l sini dahilden 
Slovenyayı. Banat mıntaknsmın bir kısmı- temin etmektedir. 

dan birini şöyle bitiriyor: 

Acaba. hakl-katen öyle mi? .sanırım .. dedi. 
~ine bakılırsa mütereddld .. Maamafih Neclb 
Fazılın ehramın tepesinden kaldesine inen 
çizgilerini sekiz tane zennetmesi de müm _ 
ikündür. Şükür k.l, .0011 günlerde eSiyasi 
mUneccimıı Jtesnen sevimli .şair, teşbihinl 

•Ehrrun .. Uc yapmış. Maazallah .şibih mün_ 
harif veyahud mudaila lle yapmıya kalk -
saydı hall nice olurou? 

e Spikerlere türkçe dersi: 

Ankara radyosu .splkerleri !çin bir türkçe 
kurs açılsa fena olmıyacat.. Burada radyo_ 
muzun çikerlerl tti.rtçe otmnasını ve ko _ 
nuşımısını ötfenlrler ve tabiatile ikide bir 
.Pardon öyle de~n efendim, do~rusu böyle• 
demekten kurtulurlar. 

Ayni kurmara münavebe ile Londra, Ber ~ 
lin, Roma, Belgrad radyolarının türkçe spi
terlerl de devam ederlerse herhalde l..tifade 
ederler . • TekzibDl cTenzlp•, (Hasar)ı CHaas
aar• tSekilnde otumazlar ve : (Düşman a~ır 
ha.siıra malik olmuştur) demezler. 

nı arazisine ilhnk ederek birkaç misli bü- Bulgarİstanda kerestecilik az inkişaf et-
yümüştii. mi§tir. 

Bulgaristan: Bulgari!tan 1 O 3.148 kilo- Bulgarİstanda sanayi hareketi de olduk-
metre murnbbaı genisli~inde bir memle- ça zayıftır. Esasen Bulgarİstanda sanayi!eş
kettir. 193 7 yılı istatistiklerine nazaran me hareketi ancak son yıllarda baolamış
Bulgaristanın nü'fu!u 6 .2 73 .700 dür. C,.ne tır. Bulgar sanayiinde ecnebi sermayesinin 
19 3 7 yılı istatistik lerini' göre Bu!gnristan- rolü çok mühimdir. Bulgar sanayiine yntı
da kilometre murabbaına isabet eden nü- nlan sermayenin o/o 5 1 inin ecnebilere aid 
fus miktarı 60.5 tur. olduğunu söylenek, Bulgar sanayiindeki 

19 1 2- ~913 Balkan Har bi arifesinde ecnebi sermayesinin rolünü daha iyi anla
Bulgaristanın arazisi 96. 316 kilometre mu- mış oluruz. 
rabbaı idi. Balkan Har~~i neticesinde, Tür- Bulgaristanda muhtelif maden cevher
kiycden aldığı 2 3.18 7 kilometre murabbaı lerinin ve" bilhassa m aden kömürünün bu
ve Romanyaya terkettiği 7696 k:lometre lunu§U, Bulgar sanayiinin istikbali üzerine 
murabbaı arnziyi hesaba katınca Bulgaris- müsbet tesir yapacak arnillerden biridir. 
tanın arazisi 1 1 1.8 3 7 kilometre murabbaı- Bulgaristan kömür ihtiyacını kamil«-n 
nı buldu. dahilden temin ettiği gib\, bir niktar kömür 

1915 yılıııda. Bulgarİstanın miitteffikler ihraç etmek imkimlannı bile bulabilmek
(Avusturya. Almanya. Türkiye) lehine etdir. 

Nosret Safa Coşkun harbe girmesini temin mRkıııadile Türkiye· 
(Devamı '2 nci sayfadal 

ISTER i NA N, 
Gazetelerimizden biri deniz. plaj ve kır mevsimi müna~e -

betile eğlencrJi bir kamp hayatını canlandıran bir fotograf 

basmıf. Altına da: 
- Avrupa bu yıl çok sevdiği kamp hayatından mahrum 

knldı, cümleaini yazmıt. • 
Gazet~yi okurken gözümüz duvarda asılı olan Avrupa ha-

ritasına ilişti. Bak. tık ı 

STER iNAN MA! 
gökünün )Ü7.Ü el"an tayyare bulutlan ile kaplıdır, kamp hayntı 
yaşıyor. Biraz e§Bğı ininiz, Danimarka, Felemenk, Belçika ny
ni haldedir. Sağa. sola, aşağıya bakınız: Bütün Almanya, bü
tün İtalya. biitün Ingiltere seferber, Fransa da g8çebedir. Bal
kanlara gelince. aşağı yukan onlar da ayni yolun yolcusu. Dı.
nilebilir ki Avrupa, Avrupa oldu olalı hiç bir zaman bu yıl ol
du~ kadar geniş nisbette açık hava ve kamp hayatı yaşama -
mıştır. Binaenaleyh meıılekdaşımızın kullandıiı cümlede ha -

kikat buluncluğuna: 
-En aimalde İav~ seferberdir, kamp hayah yn~ıyor. Ya

nıbapnda Norv~ harb gürültüsünden henUz kurtuldu, fakat 
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Sözün kı s ası 
Şe}J.ir harici"'-

e. Ekre-n Telu 

K anun, nizarn yaparken, daima bil! 
kısım ferdler aleyhine onla.n müte

zaı:n~ edecek pürüz bırakmak Osmanlı dev
letının fena hususiyetlerinden biri idi. 

Kanun~.a. niz:'mda, hak, mantık, vüzull 
esastır. Cumhurıyet teessüs ettikten sonra 
bütün o eaki haksızlık, mantıksızlık ve vü
z~hsuzlulı:lan hertaraf edecek birçok ted
bırl~.r aldı. =~r~iye Cümhuriyeti vatandaoı 
bugun kendısını bunun içindir ki her an 
bir emniyet havası içinde hisseder. 

Gelgelelim, bilhassa belediyeye taı:ıllulC 
eden bazı köhne nizarnlarda Istanbul hem
tehrisin! ~arib sürı}rizlerle karııılaştırnn o 
b~hsettığım pürüzler, mantıksızlıklar ve 
vuzuhsuzluklar elan baki. 

.Bu~lardan biri taksiler için v:ıktilc kabul 
edılmış olan §ehir harici zammı meselcsidir. 
Bu zammı derpiş ederken, belediye Istan
bul halkının henüz otomobile hinıniye alış
~.a~ığını, bu. y.üzden, uzak yerlere miisteri 
goturen .taksının ekseriya boş döndüğiinü 
nazarı dıkkate almış ve doğru olmamakla 
beraber böyle bir zam kabul etmişti. 

Bugün hemşehrilerimizin taksiye alış -
tı~larını, otomobil sahible:-inin, AJinha bin 
bır bereket versin, gündeliği ziyadesilc 
doldurduklnnnı, taksi adedierinin b~nzin 
y~ğ, lastik vesaire bulıranma rağ~en, gü~ 
gunden artmasından anlıyoıuz. 

Taksi Ücretlerinin kilayetsizliği iddiasını 
da, sayın şoför yurddaşlarmıs, el:seriya pa
zarlı.ğ~ yanaşm~k ;:e işini bilen müşteriyl 
taksının .yazacagı ucretten çok aşağı taşı -
mnkla hızzat cerhediyorlar. 

Gelgelelim herkes pazarlıkçı değildir. 
Sonra, bazan öyle vaziyetler olur ki insan 
taksiye binerken önceden kavilleşsmeyi mü 
nasib göremez. yahud ki düşüne~ez. İşte
o :>aman yandı .• vay haline! 

Daha iki gün evvel başıma geldi. Be -
bekten bindiğim 1940 numaralı taksinin 
şoförü, Ttırabyaya kadar benden 245 ku• 
TUŞ aldı. 

Ne parası~ dive sormayın: Akıl parasıl 
Taksimetre 176 kuruş vazmı tı. Buna 

yüzde on beş benzin zammı ilave edilirmi~ 
Nizami diye s~ çıknrmadık, eyvallnh de• 
dik. 

Ukin, bay §oför Üstelik elli kuruş da 
şehir harici zammı almaz mı~ 

Nazikane itirazım, bir başıbozukluk tav· 
rile karşıtandı: 

- Böyledir 1 Kime ister'len git, şikayet 
et! 
. . Bu gibi şikayetler kime edilir~ Elli kuruş 
ıçın kapı kapı dolaşncak değilim a 1 

Fakat sonra kendi kendime oturup dü
şündüm. Şoförün belki de kabahali yok. 
Münakaşa e~nasında bana bizzat dediği 
önceden kavletmeli idim. Yapmadığım için 
kabahat bende. 

Lakin, sade bende mi yn '? Şehir harici ne 
demek~ Istanbul belediyesi hududları dahı
lindeki yirmi dakikalık bir yeri o belediye 
nasıl şehir harici ilan ve kabul edebilir) 
Şehir harici dedikleri Tnrnbyndnn birkaQ 
fer ah ötede. Büyükclerede helediyenin bit 
şubesi var. Demek oluyor ki p sub,., de şeh
rin hududları haricinde. Böyle nıantıksız -
lık mı olur) Bir belediye. hu inkilnb dev -
rinde mülga meclenin: uKndim kıdemi 
üzre terkolunurh> nazariyesine sadık ka -
larak kalübeladan kalmış bir kaydi muha
faza eder de, asra uygtın m~deni bir ihti -
yaç haline gelen seri bir vasitn ile varacağı 
yere ulaşmak istiyen bir hemsehrinin izrnn
nn nasıl mesağ gösterir. ) 

$ehir harici belediye hududlnnnın hori
ci demektir. O hududlann içerisi bir veçhile 
şehir harici sayılamaz. Akıl, mantık, t'm al 
bunu böyle emreder. 

Pek muhterem doktor Lutfi Kırdarın bu 
pürüzü de ortadan kaldıracağım ümid et· 
rnek isteriz. 

. ........................................................... .. 
Otomobilini köprü 

parmaklıkianna çıkaran 
şoför mahkum oldu 

Bir hafta evvel köprUnün Karaköy ta ra .. 
fındıı. vukua gelen garlb blr hldlse, dün ad
liyeye intikal etmiştir. 

Yorgl isminde bir taksi şo!örü bir gece ya. 
rısı Galatadan mü.ı}teri almış, köprünUn Ka
dıköy iskelesi önünden geçerken otomoblll 
tramvay yolcularına mah.sus parke kaldınmı 
üzerine blndlrm~ir. Seyrüsefer nizarnname
sine aykırı hareket ederek, caddede solu ta
kib eden ve bu hadiseye seboblyet veren şo. 
för, bu defa büsbütün .şa.şırarak, dlreksiyo .. 
nu gene soln kırmıştır. Hata üstüne hata fş .. 
Jlyen şoför. böylece otomobili yayalnra mah
sus olan esas knldırıma çıkarmış ve bunun 
neticesi olarak da köprünUn pannaklıkla.nnıı. 
çarpmı.ştır. 

Bu suçtan dolayı dün adliyeye verilen Yor. 
gi. Sultanaluned ı Inci sulh cezada ynpıınn 
duruşması sonunda, üç gün müddetle ç:ılış. 
maktan mıı.hrumlyete, 1 gün hapse ve ı um 
para cezasına mahkftm edilmiştir. 

Hatay Valisi Ankaraya gitti 
Bir müddettenberi mezunen ~ehrimlzde 

bulunmakta olan Hatay Valisi Şükrü Sok -
mensüer dün akşa.mkl eksprcsle Ankaraya 
hareket etmlştlr. Hatay Vallsl .Ankarada bit 
kaç gtln kaldıktan aonra memuriyeLl bafıo-
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.. Al a tayyareleri pike 
uçuşu ile Ingiltereye 

taarruz ettiler 
Inanılmaz şekilde 

Avrupa 
değişen 

Y aı:an 1 Selim Ragıp Em~t; 

Ruzvelt Almanya Ve . ' . 
ltalgaga karşı 

iktzsadi tedbirler alıyor 
londra 14 (AA) B .. ··~ı d sonra In ·ı . · · - ugun og e en 

Alınan ~ı lerenın cenubu şarkisi üzerine 
KÖriilün pılo{ln~~ın yaklaşmakta olduğu 
dir. l"a ce, ngılız tayynreleri yükselmişler-

YYare dafi b · d lllışiardı M· atnryaıan a ateş aç-
te idi. r • ıtralyözlerin işlediği i~idilmek-

Alınan b b 
uçıışu il h .. om ardıman tan•arelcri pike 
tırıda İne "l"ucum etmişlerdir. Sahil açıkla -
bıırdıına gı ız Spitfires'lerile düşman bom -
Çe k şidd n l~ayYareleri arasında mücadele 
li bir ha et.ı ol~u~tur. Kafileden de şiddet
f.iliz avc r( ate~ıle mukabele edilmiştir. ln
bard ı ayynrelerinin birkaç Alman bom 
''or ıNınan tayYaresı' dUau''rdu''klen' zan d')' ' · et' d v ne ı ı-l ıce e d'' 

relerimizden ikiei üssüne dönmemi,tir. Dün 
gece bombardıman servisine mensub tay -
yareler hücumlara devam etmi~lerdir. He
defler arasında Hamburg, Breme, Wilhel
mshaven ve Emden doklan, Breme' de ve 
Diechshausen tayyare in~atı fabrikaları, 
Monheim ve Hamburg petrol tasfiye fab -
rikalnn, Creven Broick malzeme fabrika -
Inn, Hnmm, Asnabruck ve Soest t"mtia 
garlan vardır. Ho landa' da ve Almanyada 
1 4 tayyare meydanı da hücuma tabi tu -
tulmuştur. Avdette bir bombardıman tay
yaremiz bir düşman avet tayyaresini düşür
müştür. Bütün tayynrelerimiz salimen üsle
rine dönmüşlerdir. 

1939 yılı ~uırt,osunda U~n edilen Alman
Sovyet anlaşması nasıl dOnyayı hayrete diL 
şürdn Ise İngiltere ile Fransa arasuıdakl son 
mUnasebet lnkıtaı da o nisbett~ derin blr te
sir yaptı. Bu hft.dlselerin sebeb olablleceklcrı 
kuvvetler aras~ azim tahavvüllerden do~a _ 
bilecek neticeler cldden bQyüktür .. 

Bundan kırk 5ene kadar evvel İngiliz kralı 
yedinci Edvard zamanmda meydana getiri_ 
len İngiliz-Fransız dostlu~ siyast ve nskcrt 
zaruretler kadar müşterek me•ıfaat ve killt.il 
rel yakmlıkların bir netice.!l olmuştu. Çarlık 
Rıı.cıyanın da ıştırakile İttifak! Müsellese kar
şı mfittehid bir cephe arzeden bu blok, her 
şeyden evvel bir kuvvet mUvazenesl viicuda 

Roma 14 - D. N. B. Bildiriyor: 
Vaşingtondan aldığı bir habere ntfen Ci

ornale d'ftalia gazetesi, B. Roosevelt'in de 
niz a ın piyasalarda mihver devletlerinin 
iktisadi nüfuzuna miıni olmak için cenubi 
Amerika devletleri imalatı fazlasını Ame -

rika Birleşik devletleri kontrolü nlbna koy
mak niyetinde bulunduğunu yazmalı:tadır. 
B. Roosevelt'in bu pliinı şimali ve cenubt 
Amerika kıt'asında \Vallstreet tarafın ida -
resinde hakiki bir otarşi tahakkuk ettirme-
ğe matuftur. (a.a.) 

Bir Japon gaze·esi hükümetine Almanya ve 
italya ile ittifak akdadHmesin] tavsiye ediyor 

getlrlyor<lu. Tokyo 14 CA.A.) - Nichl Nichl Shlınbun tını Alman _ Sovyet ademi tecavüz paktma 
Düvelf Muazzama sirtemt bundan do~mu,_ gazetesi bugün nc.şrcttiiri blr yazıda en bü- uygun olarak dtizeltmelidir. 

Dütiirülen tayyareler ardır. Alına uşman tayyareleri kaçmış-
den bir' • n bombardıman tayyarelerio -
Paraeüt)~nık pilotu 300 metreden kendini 

Londra 14 (<\.A.) - Hava nezareti 
t.:oi':iiği: 

tu. Başlangıçta sadece sivasl b!r unsur yük Japon siynsl hedefinin Almanya ve İ - Oazet~ bundan b~ka hükümete eenub 
iken 1914 harbinin tahmtl • ettl~i müşterek talya lle ittifak akdi olması lazım geldi~! be_ ınıntakasında azimkô.r bir hattı hareket ktL.. 
fedakArlıklardan dolayı sıkı bir Ittifak hn- yan edilmektedir. bul, Japonya lle Amerika arasındaki müna
Hne gelmişti. Knonılan zaferle. bu ıttifakın Gazetenın fi~rine göre, Japonya hükftme. şebatta muhtemel bir gerginlikten en. 
ebedt olabllece~lne inanılmıştı. Fakat bu tl bu Ittifakı, Ingiltereye karşı Almanıann dişe etmeksizin icab ederse kuvvete 
zaterin elde edilmesinde İtalya ve BlrlPŞik yapaea~ı umumi hücumdan evvel akdetme_ müracant etmesını ttıvslye etmekte -

ı oyuverrniştir. 
ngiiiz ta • •. • 
L yYareJri Almanya uzennde 

ondra 14 (A 
tebliği: .A.) - Hava nezareti 

Alnıanya . 
hedeflere bnın ŞJmali garbisinde muhtelif 
tay'Yaret ' arnbardırnan servisine mensub 
cuınlar er t~rafından dün akşam yeni hü -

Yapı lllı§tır. Bombardıman tayya -

• 

Bu akşam erken Pas de Calais boğazın
da tüccar gemilerine hilcum eden dü~man 
tayyarelerinden biri avcı dördü bombıı.rdı -
man tayyaresi olmak üzere beşi nvcı tay
ynrelerimiz tarafından denize düsürülmüş
tür. Bunlardan ba~ka bir bombardıman tay 
yaresi de tayyare dafi bataryalarının ate
şile dü~ürülmüştür. Avcı tayyarelerimizden 
biri zayi olmuştur • 

Amerikanın da hisseleri vardı. Bu sebeble, li ve bildhare Sovyetler Blrl@le münaseba- dir. 
ittifak ba~ı. harbden sonra gevşer gibi olmuş 
tu. Bunun b:ı~Iıca .sebeblnl, dünkü dO,mana 
ka11ı yapılacak muamele hususunda İngiliz
lerle Fransızlar anlnşamamazlı~ında arnmP.k 
do!mıdur. İngilizler, sabtk düşmanla rının 
kalkınmasına yardım edllme'3!ni L~lyorlardı. 
Fransızlar i~e. bunu, İngilh'Jerin eski Alman_ 
Fransız rl'kabet!nden ıstıladey,t> matuf ctr 
hesnbları telAkki ect!'rek muhsllf kalıvor ve 
müttefiklerinden süphe ediyorlardı. Frnn -
sızıarın tamirat me~rlc~tnıo ..-erdlkleı1 ehPm_ 
mlyeti an19.mıvnrı İngilizler, daha zivı-ı!e 
manev1 terki tesl!hatı ist1vor ve iktısadi raa_ 
liyetın ba~lamasını arzu edlvorlardı. Onların 
da Fransız.larn kar~ı b!r ~üphPleri vardı: 

• 

Afman ve Halyaniara göre şimdiye kadar 30 
ingiHi z1rh~ısı batu·ılm•ş 

Ingilterenin müdafaası 
~nıirallık birinci lord u diyor ki: "Müdafaa hazırlık
arınıız o kadar müessir bir şekilde ilerlemiştir ki 
nıevcud usullerde hakiki biriokılah teşkil etmektedir, 

1\ı~::~ra l4 - Amirnllık birinci lordu B. B. Alt-xnndcr sözlerine ~öyle r.ihayet 
l'oda bi er, Kanadaya hitaben gece rad - vermiotir: 
lıca VU I nutuk vermiştir. B. Alexander baş Büyük Ameriknn milletlerinden şunu 

K n an söylemiştir: nnzan dikkate alarak kabul etmelerini ri-
do!a;}a1lık~a nnlaşılnbilccek sebeblerden ca ederim ki, mücadelemiz. İngilterenin 
hakkı~d nf'Itereye vnki olnbile(.ek ihracat güzel ve yeşil topraklarını muhafaza etmek 
kun Yokn nzln tnfsilut vermekliğime im • için olduğu kadar, orılnrın da milli miras -
sahilleri t~rd Yalnız. ş~nu ,byliyebilirim ki, larile istiklallerini müdafaa etmek için de -
tnüdnfa rnh e vesnır ıcnb eden yeılerdeki vam etmektedir. (a.a.) 
bir şeki~ ~fırlıkl~rır_ıuz. o kadar müessir Hitl · b d f" 
hakik• b' e ı ericmıştır kı mevcud usullerde enn e c ı 

y ı ır inkılnb teşkil etmektedir. Londra 14 (A.A.) - Royter: ' 
ııevk~Pılnn bütün hazırlıklıırdn. düşmanın· Observer gazetesinde, Carvin, Fransa -
edi) 'Yattndan vakit ve zamanile haberdar ~ın sukutundanberi hüküm süren sükune -
ha n:ıet. ve hücum vasıtalarını batırıp im- tın tesiri altında uykuya daima tehlikesine 
n~: c . 1ılmek için Amirnllık dairesi hava karşı açık bir ihtarda bulunmaktadır. 
lı~rn rku e sıkı bir iıt birliği dair«!sinde ça _ Carvin diyor ki: 

D~· tadır. Bu sahte sükunet bir hazırlık devıesin-
tnen U§rna~ın pek. oiadetli hücumlnnna rağ- d~n ba§ka bir şey değildir. B. Hitlerin İn -
leri ' na.klıye knfılelerinde hatırılan gemi _ gıltereye vaziyeti takviye için vakit bıra -
rıisb 8~~men vasıl olan ~emiler arasındaki k~cak halde bulunduğunu zannetmemeli -

et ıre 681 raddelerındedir. dır. B. Hitler, çok iyi biliyor ki n~ılması 
le ~~aı;nız, harb gayretleriınizi snrfed b' lnzımgclcn yegane hakiki mania lngiltere-
lcibcgıdmız en m~h_im noktadır. Düşman~ :a: nin .m~knvemetldir. B. Hit_l~r b~ mukave-
p k e erek maglub edebilmeklı'g~ı·m· . . metı bır an evvel kırmak ıçın ugraşacak -

e m"h' b' .. . ız ıçın M 
ç l ım ı~. us leşkıl etmektedir S tır. acar ihtiraslnnna Bulgao: metalibatı-
d are. 0 nrnf mucadeleye devam etmek . ~n na takt.ı.ğı fren, gözlerinin garbe mütevec-
adomınyon arımıza iltica edebiliriz F ıkç n cih bulunduğunu göstermektedir. .. 

nmızı terketmez is k f ' a at C . .. I . .. 1 d k 
Jılcln k b'I' . e za eri daha kol arvın soz enna şoy e evam etme te-nzana ı ırız. ay- dir: 

1 ~: Alexander, son sekiz g" B. Hitlerin yolu üzerinde ne vardır} 
l ngılız hava kuvvetlerile rn"d ur harfında Olan şey Napolyonn karşı gelen şeyden 
~nldtarnfından 90 dü"man tun aa~ . adtarya- yani Ingiliz mukavemetindeıl ibarettir. Tck 

ru .. ~ .. ·· " YYntes ·· .. h ugunu aYrıca beyan e tm. , . ı uşu - edefi, yapabild;ğj takdirde bu mukave -
ın?nda elli tnyynrenin de üslış •. ır. d~uııdan meti kırrnaktır. Bu onun için bir ihtiyaçlır. 
~~~ olrna~ının pek rnuhtemelerbnİ on~e - B. Hitlerin bundan sonraki ilk hedefi ln-
1 ave etrnı~tir. u undugunu giltcre üzerine temerküz edilqıiş bir hU -

cumdur. 

A~~rika~a bulunan müste dekeler Amerikan 
Cumhurıyetlerinin himayesi altına almacak 

Nevyork 14 (A A ) 
bi)d' · ' · - Ro t • ı vrır_or: y er Bjnnsı ne nazaran, Amerikan milletlerince iyi kar 

81 Bfıngtondan Nevyork ı-· şılnnmıttır. 
' ne gelen telgrnfa .. -K ıınes gaLete - A • . b'ld' d. w. 

:Alrnanla t f gore, üba devl t' . ynı gazetenın ı ır ıgıne nazaran, r ara ında t e ının h . . 
tniıı olan rnemlek 1" .amamen Işgal edi) _ ancıye nazırı B. Cordell Hull önümüzdeki 
na .. et erın Am 'k d b C t • .... H 'd 1 k n rnusternlekel • .. . en a a ulu - umar eeı gunu avana a top anaca 0 • 

cümh · · en uzerıne 2 1 'A 'k 1 'h · 1 bu · · . urıyetı tarafında b' ' .. merı an nn ve ı tıma nevı bır himaye ioinin 
)"e ıdaresi konulma nh kırkmuştcrek hima- taEsilAtını tesbit edecek bulunan Pan Ame-
diplom fk sı a andaki t kl'fi · k 

a 1 rnehafilin bugün if 'ke ~ • rıean onferansında Birleşiil Amerika hey-
şa ettı lerı - etine riyaset edecektir 

Giresun da piyade alayının and içm~ merasimi . 
Giresun 14 CA A 

ala · .) -Dün saat 9 d ı ad 
ının~ı:ı; and içme törent garnlzon ~:da e gece 21 de nskeı1 maht'elde bir çay zlyafeti 
tauklM ~ılmıştır. Torene bandonun çaldı~~ ver~tir. Vall Muhtar Akmen belediye 

arçile bn.şlanm b reisi ve d h ' lllandanı lllbay Abd . ıs. unu alay ku - a a birçok da vetJilerln hazır o u -
bır httnbesi takib e:::ı~lr Canı~ kıymetli lundu~ bu ziyafet samımı hasbihallerlt geç 

lştı.r. Bu münaseb"tJe vakte kadı devam etmLştir. 

. Nevyo~~~~a kıt' ası .açlığa doğru gidiyor 
\ıonr eden Joh M.A.) - RoytC'r: Vaşingtondan Ne k Ti 
te Ve İngiltere n kccormnck, Avrupa kıt'naında açlıı('~r ~mhe bir makalesi in -
ecr,ini ve nc;hk mu ~vt-.~c: edcn.·k :\vrupayı buğda .J: İ~ad ta minint ileri aümıelc
rneydana I ~~Yrımu nıd havn er iti n k • y ı n ın en mahrum bırnkabile -
etaklarının C el~ ~ni, şim d ıd n. H 1 da: Bel e~k h~ekat "ı"e seferberlik dolayıelle 

aza ıııının ka, d dildi'· :_ı kç n, ransa, niçre Ye l.v~te bux.dav 
• 1111 Yazma tadn. • ., 

Avrupayı askeri tahakkflmlert altına al -
mak. 

Bu nlzn ve çekı~mPll'rle hlldlc;at yürftdii ve 
Almanvn, bflyilk bir muvatraklvetle meşl)nr 
n!I.'JYonal SOSV"lizrn lnkıH\bını yspınca h~'r
YASin ı:r5"'1Prl fnlta'lı glbt, açıldı. Maamafth 
Düvi\k Hıı l'hı!e1<i mücadf'leslndt>n .cıon dert"'e 

Londra 14 (A AJ - Alman ve İtalyan ld.j tırmı.ş ve hasara uğratmış olduklarını be -
dialarının de~er!, Miliver meınleket.Ierlnın ~·an etmektedirler: 20 zırhlı, 8 tayyare ge -
harbin bldayetlnde mevcud olanlardan rıı.~- mlsl, 77 kruvazör, 78 dislroyer, 44 denlzaltı_ 
la İngiliz zırhlısı batırdtkl:ı.rını veya hasara sı, 18 tasnif e glnnemi.ş harb gemisi ve nn _ 
u~attıkl~rını söylemelerlle ölçüleb'l r. A1 _ mütenahi nıııyn gemisi ve yardımcı gemi. 
man ve Itıılyan iddialarına nazaran geçen Alnınn ve İtalyan propagandasının veM. ;;ı 
Eylı1ldenberi,30 İnglliz zırhlı: ı batmlmış ve- rnknmla.ra nazaran harb b:ı.şlndı~ında 1n -
ya htır.!lra uğrntılnu.ştır. Halbuki harnın bl- gilterenln mevcudUnden 15 fazla kruvazör 
dayetinde İngilterenin ancak 15 zırhlısı vnr- batırılmı.ştır. Gene ayni rakllJllhra nazn"tın 
dı. Almanlar, son günlerde de İttılyanlar, 9 elye't-m İnglltf"renin hizmette ancak 14 de
Marttanberl aşa~ıdakl İngiliz zırhlılarını ba. nizaltısı bulunmaktadır. 

l{~şadasjnda bir !<adına yıld~rım isabet etti 
vorgun eıkan Prans't, denllcbil'r ki, kaıon - lzmir 14 (A.A.) - Kusadnsında ya - dcvnmlı yağmurların mülhaknıtn muhtelif 
dıln .ı:ml hivetin yiikil altında e,.,nıvordu. :Z:Ira ğan yağmurlar esnnsında düşerı bir yıldı - mahsulata ika ettiği zararların ilk tah
reaksvonlnrı son derece zav•flıı'lltqtı . Bnvle"e: nm hir kadının ölümüne, iki ki .. inin de ya- m:nlerden fazla olduğu yapılan son 
Mllletıer C('mlvetl p::ı.ktının teminatı nitın-la ralanmasına sebeb olmu tur. Diğer taraf - tetkikler neticesinde tnnyyün etmi§ -
mevdnnn getlr!leo müsterelt <'mniyet sırtP"Tll. tan bundan 15 gün e"'·el yağan sür'ntli ve tir. 
telif edllP~iyen İ>ırrillz-P'ransız sivast ı:rörilş_ ---------------------------
lE'rlnln Almnnvava kar~ bir Rarantlsl , .. •bt 
teıö.klct olu'ldu ve herke.ıı ke11dinl huzur tcln. 
de sandı. s·ya.ııt bir unsur ollrnk ortad.'ln I'C· 

ldlmiş bıılurnn S:ıvvet Ru~amn yerını rıe, 
daha zavif unsurlar olan Leh1stanla KUçük 
İtilAf aldı Ftıkat d"vnnın esa.<ı vüktınn ta~~~
yanlar, İnglllz-Frımsız bloku ldl. 

Hlıdlsa tın tazvlki altında ve Almanyanın 
sonuna kadar sllO.hlanma kararı önOnde, ge_ 
nı, mü.stemlekelere sahtb bulunan bu Iki dev
let, avnl derec!!de kendilerini +ehdldl" mnruz 
"'BrdUkleri lçln muna<ıebetlertrıı blla.hare dn
ha mkln.ştırmaya mccburtyet hissettiler H'\r
bln ilk aylannda ise, bu miinaseıbetl!'r. !'n 
son .~lmiyet derecesıne kndar yüks<>ldl. 
Mevcud mcdenlyetin mftd.arıicrl ınfatUe so
nuna kadar mOcadele Hlzumm u ntın ettiler. 
Onlann tttıhııdını, mE'nfaat btrr~lnin üstfin_ 
de adetn bir lde:ıl a.~kı halelE'vor gibi idi. 
Fakat coıtran vazlvl't teabı bu fk1 dosttan 
Fnı.n,a, tı:ıllhln ters bir cllvc:>sine kurban gl
lerek mn~H\b oldu Dfl.,manile nvrı bir mU_ 

t!U"eke ynpmıva mecbur kalrlt Bu vnztvt' 
'rarŞlSınd~ telO,a ve nert! müdafnMl ka~u
euna dtlsen İnırlltere. kendisi için bir tehlike 
h:ıllne ~elen Fransız donanmasını tahrib eL 
mıve teşebbfus e tl 

Bu hnl, 1nsrutcrl'n1lll. burr.ünktı şartlar 
ic'nde. Avru>ıa lle olnn ~r.'"ın<> ecınslı ve l'n~
H'ım a'A.kac;ını kesm·s oldu. Ve Fran.savı yeni 
vent dos luklar aramak mnıretinde bıraktı. 
~~. bt"tÜnktı harbin mevdana getlrdlı't1 

r:arlb tel'{'lll budur ve bu h:ı.rbln ba.şınoo bu 
hall b!r kPha.net kuVVP.tlle birlsl Qlkıp da 
dUnyavn haber ver~e idi, herkE'S onun rnut
lnk olıı.rnk deli ol~uğ•ına Inanır, fakat .'3Özfi
ne ... 1Aslıı lnanmazdı 

Selim &of!ıtt- Cmeç 

Son aylarda 14 Yunan vapuru battı 
Atina 14 (A.A.) - Stefnni: Gazeteler, son aylar içinde, cem'an 62.000 

l.f Yunnn vapurunun battığını bildirmektedirler. 3 gemici ölmüştür. 
tonluk 

Fransız umumi karargahı na 
ai d evrak Vişiy' e 

nakledildi 
Cenevre 14 (A.A.) -D. N. B. bildi -

riyor: Petit Dauphinais gazetesinin Vichy
den aldığı bir habere göre, §imdiye kııdar 
Clermout - Ferrnnd' da muhafaza altında 
bulundurulan harbiye nezn~etine ve umu -
mi karnrgfıha aid evrak ve vesaik kamyon
larla Vichy'ye nakledilmiştir:__ 

Çekoslovak ordusu 
Ingiltereye nakledildi 

Londra 14 (A.A.) - Frnnsadn bulu -
nan Çekoslovnkya ordusunun bakiyeaini 
teşkil eden kıtaat, insan ve malzemece za
yiıı.t vcrrn~ksizin, Ingiltereye vasıl olmuo -
lardır. Mezkur kıtaat general lngr taraftn
dan kvmanda edilmektedir. 

Çekoslovnk millf komitesi azasandan B. 
Slavik de ayni vnpurda bulunmıo.ktndır. 

Molotof Bulgar 
sefirile görüştü 

Moskova 14 (A.A.) -Dün B. Molo
tof Bulgar elçisini !abul ctmi§tir. 

Fasa nakledilen 
Cebelüttarıktaki sivil 

halk geri alındı 
Cebelüttank 14 (A.A.) -Vali tara

fından neşredilen bir beyannameye naza -
rnn Cebelüttnrıktan Fransız Fnsıaa nakle -
dilmiş olan ahali, görülen lüzum üzerine 
derhal Cebelüttnnka geri aluımıştır. 

Jı1ısırııı Fransaya 
Karşı siyaseti 
Değişmiyor 

Kahire 14 (A.A.) - Havas ajiUlll bil
diriyon 

Hnriciye müsteşan yapmış olduğu be -
yanntta, mütarekenin imza edilmiş olma -
sının, Mısırın Frnnsaya karşı ulnn vazlyetl
ni değfştirmiycccğini söylemi§tir. 

Müste~nr sözlerine şöyle devam etnıit -
tir: 

Fransanın bir kısmının Almanlar tara -
fından işgal edilmiş olması, gerek itıal al
tında bulunan &erekse işgal edilmemit olan 
kısırnlara karşı diplomatik münnsebatımı -
zı tadil etmemektedir. 

Sovyet istikrazı ··-F ............. d ......... -....... f ..................... _ Moskova 14 (A.A.) - Oçuncü beo ııe- Bir Yugoslav Nazıri Safyada 
ransa a pro esyonel nelik program için açılan seki.ı milyar ruh-

lelik istikraz, ll gün zarfında 9 milyar 60 - Sofya 14 (A.A.) - Yugoslavya Nafia 

1 .., d "1" milyon ruble bir fazlalık ar.zl'!tmektedir. nazırı K re k, birkaç gün kaTmak üzere. Sof· spor agve 1 1yor Gelen talebler üzerine istikraıa iştirak yaya gelmi~tir. 
müd d eti 20 Temmuza kadar temdid edU- Nazır, Bulgar kooperatİf C"emiyetlerlnin 

Vlchy 14 (A.A.) -Gençlik ve aile na- miştir. kongrelerinde hazır bulun::.caktır. 
zırı p. Ybamegaray pro~syon~ ep~un ~~~----~~~-~-------~~-----~-------
IA~na karar vermi§tir. Nazır, iyi tanınmıt 
olan tenisci Jean Borotra'yı FraneıE aporu
nu idare etmeğe memur etmiştir. 

Amerikada askerlik 
Vatington 14 (A.A) - D. N. B. bil

dirl,yor: 
B. Ruzvelt tebliğ ettfAi bir plAna naza

ran elli bin kioilik uzun hizmetli bir askert 
tetckkUI meydana getfnnek arzuaundadır. 
Bu auretle noelde 9 hrka olarak hazırlana
cak olan muntazam ordu 1 3 fırkaya ihlAl 
edllmit bulunmaktadır. 24 hrka, olmdiye 
kadar haftada bir saat talim gören blnaen
aleyh yeniden sıkı bir wrette yetfetirilmo
leri llzım ıelen miU.ıerden teoekldil ede-

T. H. \K. İst. Hv. Milmessllliğinden: 
Gençleri küçük yaşta tnyyarecilikle allkadar etmek ve onlara tayyareelilk Bfkını 

~ıln.mak maksadlle Türk Hava Kurumu 1sta.nbulda blr ny devam etmek üzere blr 
tayyare modeletlik kursu açmaktadır. Bu kur .. a yurdun muhtelif vılii.yetlerlnden Uk 
tedrisnt müfettişlerile mualllmlerden mürek"ıeeb olmak üzere 50 kişlllk bir grup f.Otirlk 
etmektedir. 

Bu kur6da runell ve nazari ders görerek tayyare modeli yapmasını ~necck olan bu 
müfettiş ve mualllmler, avdetlerinde mıntaknlnrındaki mekteb talebelerine model yap_ 
masını ölreteceklerdlr. Model .inuı.llne muktazl bütün malzeme TÜrk Hava Kurumu 
tarafından talebeye meccanen verllccektlr. 

Kura, Tllrk Hava Kurumu ~ ve Erzuru.m mebusu Şükrü Koçak tarafından 
17 A~ustos Çar.şnmba ~ü tam saat S de Sulta.na.hmetteki Sa.n'at mokteblnde açıla. 
caktır. 

Kursu müteakib Atustos nihayetine dotru bir model müsabakası ynpılncnktır. Bu mü
sabakaya ıttirA.k. etmek istlyenlerin ka.yıdlarma. T. B. K. İst. Havacılık mümessJ.llliiDd• 



Ila b er 
Bakırköyde bir çiftlik J2272 Ya~udi .Y0~cusile'Dnnkn atle ·z 

l tevkif ed1len 
a aları 

yanaşması esrar l Sakarya vapuru Yalnız yerli atietierin iştirak ettiği dünkü müsabaka-

b . tt \ ··zd .. ··zd .. .. larda çok kalabalık bir seyirci kütlesi bulundu 
lr SUTe e 0 UTU U Vapur birçok maceradan ve bir Türkiye ve birde Balkan rekoru kırıldı 

Cinayet bir at yüzünden işlendi, fakat ne cürüm 
aletinde ve ne de maktul üzerinde bir alarnet bulundu 

sonra limanıniıza dönebildi 

Yedi ay kadar evvel Romanyadan aldı
ğı 2272 Yahudi muhacirini lakenderuna 

( n •• •ft-•ı ı lncıl sayfada) 1 hk k l götürürken İnglli~ler tarafından tevkif e -
~- er ve ta i ata batlamıt ardır. 1 h ı 

Maltepede Halidin mandırasında çalı - Adiiye doktoru cesedi muayene et - di en Sakarya vapuru ay i enteresan ma-
fllll yanafllla Arapkirli Hacı ile gene Arap- miş, fakat harici mühim bir emareye rast- ceralardan sonra evvelki akşam limanımıza 
ldrin Suceyin köyünden Sadık oğlu Hüse- lıyamamıttır. Cesedin hat kısmı kulaklar- dönmÜ§tÜr. bGemiyi Hayfadya gö -
..;n dün sabah at yu"zünden kavgaya tu _ d b d ğ d k k l l türen mürette attan bir kısmı eğişmiş ve 
,. an, urun an ve a ız an a ·an an ara eski mürettebattan yalnız beş kişi ~ehrinıi-
tu§llluşlardır. görünmez hale gelmiştir. Fııkat, yara ola - ze dömnüııtür. Geminin telsiz memuru Os _ 

Hüseyin, ineldere kabak toplamak üze- rak sadeec sağ kulağm arkaamda bir ce - man İstnnbuldan hareketlerindım sonra baş 
re yola çıkarken iki beygirden gencini al- rihn vardır. Diğer taraftan, katilin va k' ayı 
mıı.k: istemi~ bir gözü kör olan .diğer bey - müteakib civarda bir hende~e attığı aleti lanndan geçen hadi eleri göyle anlatmııı -
.n,.; de arkadacınn bırakmı"tır. Hacı ise, cerh ol b' o ki k'' ''k b' b k U tn: 1 b~~a razı olm;mış, bu sur;lle aralannda- an ır ra a. uçu ır ıça ~e- Geçen Kanunuevvelde etonbuldan Ro -

"" rinde de hiçbir taze kan lekesi bulunma - manyaya hareket ettik ve Şubat içinde 
ki ihtilaf tiddetli bir mü n az ~ ekiini al - dı gw ı hayret le görillmü,.tür. Bu RÜpheli "' " 22 72 Yahudi muhacir ile Romanyayı ter -
mıttır. 1 va7jyet üzerine, doktor cesedin Morga k k J k d ·d k b 1 b k 

Nihayet mandıranın k&hyası Tahir me- nakline karar vermittir. etti • s en eruna gı ere un arı dao n 

eeleye müdahale etmit ve ı;enç beygiri her Sorguya çekilen katil de. ifadesinde M- ~ıikı!:ı~Ze bti~:İizet:rbk~:~?~~~zhlz~ du~= 
ikisine de vermiyerek, Hasan ismindeki li- diseyi oöyle anlntmıttır: durdu. Gemiye 20-30 kadar silahlı İngiliz 
.. üncü yana.,...,aya. teslim etmictir. Ma d ad k' k d b' ., ~··· " - n ır n ı avga an sonra, ız neferi çıkardılar. Sakarya bu askerlerin ne-

Beykoz istanbul yüzma şampiyoou oldu 
Beynelmllel İ3truıbul atlctlzm mOsaba ka. - yenı Türkiye rekoru, Jklne! Visovopulos il~ 

lnrı, siyasi vwyet dolayıslle, lştlra.k.I mutnd çfineU Suha. ' 
olan ecnebl at.ıetlertn gelmemesi yüzünden DU J k" k 
İ.!tanbul, İzmir, Ankara, Bursa atletlerı ara- n yapı an ure yarışları 
Slnda dün yapıldı. Dfin Beykoz salılllnde Galata.sa.royla Be1" 

Bu miisaba.kalann yapıldı~ı l"e.nerbahçe ltoz kürek takımları arasında. mevsimin ııi 
stadında, atletızm müsabıı.kalannda pek nz husu~ı kürek müsabakası yapılmıştır. 
görillcn bir kalabalık toplanmıştı. Galatasaray küreJı:çllerlnJn galiblyetnc bt.' 
Stadın fJel'ef direklerinde birçok ecnebl ten müsabakalarda alınan dereceler şunlar~ 

bayr,a.k:lar görfildUgü halde atletler arasliidR dır: 
.!nde Flllstlnll bir müsabık görUlUyordu. Btr çifte mlibtedi: Beykoz _ Gnlatnsara1• 

Alınan te!mtk neticeler şunlardır: ıkı çırte mUbtedl: Galatasaray _ Beyi!O~ 
400 metre man1alı - Birincı Mellh !W 6110, dört tek mUbtedl: Galata.sarny _ BeyJ:oı. 

ikinci K!nıll, ilçüncti Nerlman. b!r çifte kıdemli: Galatasaray - Beykoı, 
100 metre - Birincı Muzaffer lO 9/10, f- iki çifte kıdemli: Galatasaray - BevkoA 

kincı Atineos, ilQüncU Nazml. dört tek kıdemli: Galatasaray _ Beylro:z. 
800 metre - Birinci Gallb •2, '· 9a, Ikinci Çok muntazam ccreyan eden mUsabakı\.J 

Vlskoçlmarn, ftçüncü Veli Demir. la.rda Galatasaray ibe.ş, Beykoz bir blrlnci 
5000 metre - Birinet Hfi3oyin dS, 24, 8/10 lik kazanmıştır. 

lkJncJ Mustafa, Qçüncn Şevki. l 
ll{} metre mA.nlalı - Binncı Faik ·14 7110 Beykoz stanbul yuzme 

r::n.Balkan rekoru, ikinet Vuft, ilçUncfi şampiyOnU OldU 

Hasan ile Hüseyin birlikte yola çıkarak, Hn!lanla birlikte buraya gelerek, i,imize ko r:aretinde Hayfaya götürüldil. Hayfa lima
me~hur Vitos çayınna varmışlur ve burada yulduk. Fakat, ardımızdan yeti~en Hacı nında yahudileri hemen karaya çıkarmadı
Güngören köyü yanındaki rnütekaid Ziya- bizi gene""rahat bırakmadı. B ann: ı·- D av- laT. Kumıınyamız bittiğinden muhaeirler a
ya aid. Elmas ağanın tahtı icarındnki ka - ranmalı> diye bağırdıktan sonra, birden ü- rasında karışıklık çıktı. Ingiliz gemileri güç 
bak tarlasına girmiolerdir. Fakat. Hacı da zerime atıldı. Elimde bir orak vardı. Bo - lükle gemin'n Asayi~ini temin ettiler. Üç 
arlt~lanndan yetişmiş, böylece Hüseyin ile ğuşmağa ba~ladık. Bazan, ben alta düşU - gün sonra bir heyet geldi ve yahudileri u- tOO metre - Birinci Gören «52, 8/10» 1 - Dün Büyükderede İstanbul yüzme m ~ 
Haeı arasındaki kavga tarlada yeniden ta- yordum, bazan o. Bu sırada elindeki orak, %Un bir muayeneden sonra karaya çıkardı- kinci Zare, ftçtl.ncü K~ baknlanna devam cdllmlştir. Beykozun ş"'"' 
zelenmiştir. İki yanaşma ellerinde bıçak Hocının kuln~ına raetladı, yaralandı. Tek- lar. Bu muayeneden maksad i~lerinde Al • 200 metre - Blrlnel Muzaffer c2S•, Ikinci p1yonlu~u ile netıcelenen mü.snbakalarclJ 
ve orak bulunduğu halde boğu~mağa baş- rar ayağa kalktık. Ben, hep kendimi mü - manlann bulunması ihtimali idi. Biroz son- İrfan, üçüncn Atineos. alınan dereceler ~unlardır: 
lamı,lar, birkaç dakika sonra, Hacı yüzü dafnn halindeydim. Derken. Hacı hirden - ra siingülii askerler gemi miirettebııtını a _ 1500 met~ -.Birinci Mnfldl.cı tı-4, 26 3/ 10, 200 serbest: Vedad (Hayriye) 2.45.5, im-ıııll 
kanlar içerisinde yere yuvadanarak öl - bire yere yuvarlandı ve öldü. lıp karaya çıkattfllar. Üç zırhlı otomobille 1klnr.i Osman. (Beykoz). 
müştür. Arhdnı:ının öldüğünü ıınlıyan Hü Vak'anın yakından gören yegane oahl - bizi muazzam bir otele benziyen bir hapis- 4X100 Birinci Fenerbahçe Cihnd - İrfan - 200 küçükler: (Galatasaray) 2.50,7, Ke ı 
1eyin de, kırlara doğru kaçmağn bnşlamıJ, di Hasan da, bir kapıtma olduğunu, ancak haneye götürdüler. Hapishımede üt gün Neriman - Mellh - 45 1/10, Ikinci Ankara, mal (Galatasaray). 
bu sırada, tarlaya gelmekte olan Elmaıı a- yakına aokulamadı~ı için, ölümün vukuu kaldık. Sonra konsolosluğa müracnatımtz OçüncU Deniz lt.!esl. 100 Sırtüstü: Mahmud (Gnlatnsarı:ı1) 
§anın araba'Cısı Zeki tarafından yakalan - tekiini teabit edemediğini !IÖyltımi§tir. üzerine bizi tahliye ettiler. Biz gemiye dö- GUlle - Birinci At~ d3,60a tkincı Şerif, 1.21.5, Fuad (Haydarpaşa). 
mıttır. Zeki, hemen yanındaki iple kntHin Hacı, kulağı arkasındaki küçük :rara te- nerken halk rıhtıma birilqni,: nYa~nsın üçnncU Ha,yrl. 1{}0 8ırt \\stü küçükler: Kemal (Oalatas).o 
ellerini bağlamı~. üçüncü ) anaşma Haaan airile mi, boğuşma anında d n h ili bir sebeb- Türkiye. yaşasın İnönÜ» diye bağınyorlnr- Disk - Birlncl Leoa.tennan •Flll3tınlı. de- ray) 1.27.8. Necati {Beşiktaş). 
k.otup. hadiseden en yakın jandarma mev den mi, yokrıa boğularak mı ölmüştür} Bu reee 37,37 ikincı Hnyrl, ilçUncU Atef. 1500 Seııbest: İbrahim <İstlkHU 24 01, Mıl'" 
ldini haberdar e tm i tir. Biraz sonra. nö - ciheti, Morgun veıeeeği rapor aydın la ta - dı. Hayfadan lskenderiyeye gf'ldik. Oradan Çeldn - Blrlnel Baleı c34.30a, :Ikinci İzzet sn (Ticaret). 
betc;i müddeiumuml mua\'ini Fethi Sczai, caktır. Tahkikata devam edilmektedir. Atinayn geçtik. Beş ay kadar Akdeniz li _ üçQncli At~. · 800 Serbest küçükler: Mehmed (Galnt!ı '1 
i.dliye doktoru Salih Hatim ve Bakırköy Kntil Hürıeyin J 9, maktül ise 20 yaoın - manlannda dolaotıktan •onra vntanımıza Cirid - Blrlncl Mellh 67,87, ikinci HaF _ saray) 13.37.2, Ziya (Go.Jatasaray). 
j,ndarrna kumandanı \'tık' a yerine r;ı>lmi3- dadırlnr. kavuotuk. » da, üçüncü Atennan. ' 4X200 - Beykoz birinci 12.39. 

(. 
• s) Yüksek atıama - Bilinci Jer!l cl, 81 5/10, 4Xl00 - Küçükler: Galata.Garay 41.59.3, "SIJ 
K ü ç ü K H A B E R L E R Bir arnele Andavalll Ah- ikincı Faik, tlçftncU Suba. şik~ (ikinci). 

• ... . tl"ç adım - Blrlncı Uçtek 14,17, ikincı Beykoz 112 puvan, İstiklru. ve Kadıköy ot• 
itraJyenin t~kllat. ve vazifesi - Dahlliyc Bir ıunele yarala.ndl- Tophanede umumi medt agır SUrette yaraladı Yavru, üçüncn Omer. ta 26, Hayriye 21, puvnn almışlardır. 

Vek~et.i ttYaiyenln teşkilAt ve vazifeleri hak. aptest bozmak 1çin helA.yıı. evvel gırmek yü_ Dl\n To hnnede Iki sarhoşun bir hiç yü_ Uzun atlama. - Birinet Muz:ı.ffer 8,76, 1 - Küçüklerde Galatasaray 175, BC~Jlkta§ ıol1 
tında yeni blr talimatname hazırlamaktadır. zUnden çıkan blr kavgada, Hasan Isminde ü d Pal d çıkardıkları knvga biri. kincı Çaro~lu, 11çüncU 1tçtek. ı Beykoz 39 puvan alnu~lardır. 
Yeni taıunatnameye göre bütün yurdda it _ biri N ati adında bir tahmil ve~ tahliye ame. zl ~ en ;r ar~~ tea :ı.ralanınnsına sebeb ol _ Sırıkla Atıama - Blrlncı Muhittin c3.85ıı Beykoz takımını teblik ederiz. 
fntye tcşkllfıtı ayni esaslara göre çalışacak leslnl sol ba.cnğından ibıçakln. yara.laml§tır. s nı~ n y su;,~ Y tahklkata g6re hMi3e ~ 
Te .bütü~ vlleyetlcrden muayyen b~ sıra d~- Yarntırlı hastaneye kaldırılm.!ş, suçlu yaka.. :"ie u~~re::n '"V:~~tir: 1. t b Id • • •ık t 
hllmde Istanbul itfaiyesinde staj gormek u- laıunı.ıt • T han('(}c Cihangir caddesinde manavlık s an u a m evsımın ı a 
zere, itfıuyccUer istanbulo. gönderlleoektır. İsplrtolu içkiler ha.itla.tı - D biliye Vek&- • op An/! 'allı Ahmedle deniz nmelesin-

1\Iaarir Vekili bu akşam dönüyor - EvveL leti geçen mali yıl içinde isl>irto ve ispirtolu ~apa~ d.:ı.~l meyhaned~ kafainn adamn-
ki i{in dişlerını tedavi ettinnek üıere Anka. içkiler hasılatından vil~yet hususl i~arelerl k~ ~~r~ll~dıı:ıen sonra .soka~:ı çıkmı~lar, ı b ı ı d 
radan §ehrimlze gclm~ olan Maarif Veldll hisse ine l.sa.bct eden SOO bin lirayı ':ila.yet - bt al k hlç yüztınden nra.Iarmdn. blr mU- yarış arı eyecan ı o n 
Hasan All Yücel, bu n~ Ankaraya döne- lerc taksim otml.4t1r. Bu miktardan Iatanbul n:k:a ıoimuş, münalmşa kavga snfhsınıı 
cektir. hl.ss~Lne 165<ı3 llrıı. isabet etmıııtir. dökfılm~. Murnd bıçakln- Andava ll ı Ahme. 

dl baınnın 4 yerinden tehlikeli surette ynra. 
la~tır. Yaralı .Andavo.llı Abm('(} ifade ver. 
me~e ~nyrl mukte<IIr ibir halde Beyo~ıu ha.~
tıı.ne.slne knldınlmııı, carlh ynkalnnnrak hıık Üç kişin· boğulmasile 

net· eel en en 2 de JiiZ kazası 
Samatyada bir sandal devrildi, 9 kişi denize döküldü, bunlardan 

ikisi ve Sartyerde de bir genç boğuldu · 

kındn kanuni takibata ba.,lanmıştır. _..,.._. ___ _ 
Bir ka m von kazasında iki 
kişi ağır surette yaralandı 

(Bqtarafı 1 lnel sayf.cla) 
1 - Vural (Feridun), 2 - Can (S. Bal -

kır.). 
Koeunun müddcti 1,-40 dakikadır. 
Bahsi mütterekte gotyen 135 kurut ver

di. 
İkinci kOfUt Üç yaaında ve hiç kotu ka

zan~amıo yerli ynnm kan İngiliz atlanna 
mahsultu. Me.afesi 1200 mette idi. 

Evvelki a"kıın.m T07.'kopanmda.n Kruıımpn. 1 - Tasvir (Karaounan), 2 - Altıntop 
~aya inen yokutt;a iki .kişinin a~ır surette (S. Kirgül), 3 - Özen (Y. Gırgancı.) 
yaralanmalarlle netlcelenen bir kamyon ka- K otunun favoriai olan T a3vir rahat bir 

nnn blri &ı.matya açıklarında iki kışinln, lerdlr. Kadınlarm ve çocuklarm teryadları zası olmuştur. yanetan sonra kolay bir birincilik kazan -
dfieri s:ın~erde bır kl.flnln ölümlle netlee - üzerıne civarda bulunan halk derhal kaıa. Şoför linsan otıu Mustafanın klareslnde- dı. Bahsi mlifterekde Ganyan 120 kuruıı 
ıenen iki deniz tacla.sı olmuştur. zedelerin tmdadına koşmuşlar ve denize dö_ ki 84S9 sayılı kamyon 4 ton mermcr yükU ile verdi. 

Fertköyünde Ynt caddesinde 55 numara- külanlc.rl kurtanna~a :oo.,Jam1flardır. San - b'rllkte yokuştan aşajp inerken, birdenbire Üçüncü kOflls Üç ve daha yukan ya§da 
da otuıı..:ı Zekeriya, karısı Feride, a.krab:ıla. dalda bulunan Karagünuilktc Yaman soka. rrenle_r tııtmamıştJr. Foo! blr kaza olaca~nı ve bu sene zarfmda kazandığı ikramlyeler 
nndan MeıA.hat, Himmct, Lütfi, İkbal, ÜQ itındıı 6 nınnarada oturan 16 y~annda Hay anlıyan ııoför, kamyoneti ehveni şer olarak yekônu 500 IVayı dolduımıyan halis kan 
aylık Mel hıı çocuk, Haydar ve Şeyda lle bir dar ve Zekeriya ka.rısı Felide Jturtarılmıya_ yol kenanndaki a~nçlarchm biline toslat - Ingiliz atianna mahsustu. Mesafesi 1600 
den!?. gezlnttsi yapmak tsteml..'jler ve akşama rak bo~ulm~ar, diite.r kazazedeler bogul - mış. hadise, ~oförün ve ya11ıııda bulunan metre idi. 
doğru navudpa.şa iskelesinde snhlbslz bir mnlnrına ram.ak kalmı.şken Jturtarılmı.şlardır mermrrlerln sahibi Mehmed Hulfislnin a - 1 - Tomru (Asım Çırpan), 2 - Abini 
eandnla binerek denize açılmışlnrdır. Bu ka. Fazla su yutan bu kazazedeler bııygın blr yaklanndan a~tr 8Urette yaralanmal:ırlle ne. Pouaeux (Raml Halim) • .3 - Sifkap (F. 
lıı.balık aile ayrıca Hüsoyln 11smfnde blrlnln hal do Cerrahpaııa ha.atanesine kaldırıJ.mıo- ticelenıntsUr. Ka.myonet do, h urdabaş bir Ögan). 
de snrubl nı beraberlerlne ~lnrdır. Bu lar ve tedav1 altına alınmışlardır: hale gelmiştir. Günün ilk heyecani, yanoı bu olduysa 
sa.ndo.Jda da, sandalcılar.lıl beraber beş kı_,ı Zabıta kaza etrafında tahkikat yapmak- Yaralılar, cnn kurtaranla BeyolUn hasta- da favori addedllen Tomru üç boy farkla 
bulunmaktadır. tadır. Devrilen .s.anda.lın numarasız oldu~u ne.~ıne kaldırılarak, te~aV1 altına alııynış - birinci oldu. 

9 Jdtinln bulundu~ sandalı bir müddet ve bunun dl~or bir andalın sahibi olan Ka. lardır. Müddet I,-4S dakikadır. 
Hiınmet kullanmış 1'e aımdal sahilden 800 ııım tarafından kiraya verlld~l anl.aşılmıo. Bahsi müştenkde, Ganyan 165, plase -
metre .kadar açılmıştır. Hlmmet bu sırads tır: • • Polise balcRret eden Sf\rh-0! bir ay ler de 1 00 vo 105 ~urut verdi. 
banyo yapmak üzere 'denize at1aın13 ve bu Ikinci ~ulma h!d~i de Sanyerde ol - hapis yatacak Dördüncü~: Üç ve daha yukarı ya§-
atıama sıras1ndn .'!andalm müvnzeneı~i bozuL muştur Ra.mlde otnra.n ve Ey~üb Dlkimeviı'!dc Keşandan gelen Kemal ısminde bir şoför, taki halis kan tı;giliz atlannıı mahsus Han-
muştur. Sandaldaki Juı,dınlar tm vaaiyetten çalı<~an Receb yıka.nrnak uzere Sarıyerde Floryada sarhoş olarak nMise çıknnnış ve dikapdı. Mesafesi 1800 metre Idi. 
'lirkerek heyeena kap·lmışlar ,.e .!andalın mU kum. .. alda den~e ~. fazla nQıld~ındnn poli.sler tamtından urakola g6türülm.tı, _ 1 -Mis (Nihai Atlı), 2 -·Ta~pınar (Ke-
vazene.'llni bt\sbütün bozmu~Iardır. Bu ·h:ı. - ve Iyi yfir.me bılmediJinden .sahne dönemı - tür. mal Tezer), 3 - Parista (Sefcrof): . 
reket ıs"ndnlın alabum olmasına scbcb~yet yerek ~tlmuştur. Reeebln ce.«:edl de bu • Karakolcia da komlsere gelen yem~i zor- Bu yarıt da ~evkli cereyan ettı. Favorı 
vermı.s sandaldaki 9 ktc;i df'nlze dökülmut: - lunamnmıştır. 1 vemek lstiyen sarhoş :tendisifıl teskine olan Komisar sonuncu olurken nisbeten ü

ç:lış:m polis memurlar;nı da n~ır şekilde midsiz olan Mis de güzel bir galibiyel ka
tahk!r etm~tir. DUn, adliyeye verllen Ke - zandı. Pazpr ('ta Hasan Bev Divor ki: 

- H an bey oil 
m em d uydun mu ... 

. .. :Belediye, çalgı. 
lı, J~JdlJ gazino ve 
biiyük loknntalar • 
da ... 

.. . Fiat UstelerJnin 
!her masaya ayrı ay. 
rı konulmasını cm. 
retmi.s .. 

Hasan bey - Oü.. 
zel amma, bundan 
böyle lrlnuıede .it'kl 
içmeğe, yemek ye _ 
mete i§tlha ve cesa.. 
ret Jıalacak DU P .. 

mal 'l :nd cezada ywpılan du~nsı sonun- Müddet tam 2 dakikadır. 
da, ı ay müddetle hapse, sı lira para cezn. Bahsi mütterekde ganyan 640, pl&seler 
sınn mahki\m ve derhal tevltif edUmlotir. de 230 ve 100 kurut verdi. 

• • • A~'- .. , Be,inci kota: Dört ve daha yukan ya§-
Tıcaret Vekılı .nKaraya dondü ta yerli yarım kan Ingiliz atların• mahsus 
Şeh.rimlzdc bulunmakta olan Ticaret Ve- handikaptı. Mesafesi 1800 metre ldl. 

kUl Naımi Topçoollu dün a.Qamki ekspresle 1 - Frufru ("(aganof), 2 -Cesur (Talat 
Ankaraya hareket etmiştir. Vekll Ho.ydarpa- Atacan), 3 - Mevzika (M. Ata bay). 
IJ:l go.rındn tıcarl mtlesseseler erkfull ve dost- Yedi yanmkan aruınpll yapılan bu ko-
ları tamtından ua;urlanmıştır. şu fevkaliıde gU:r.el oldu. Mesafenin yarı -

sına kadar bütUn atlar ha,baoa geldiler,' 
E SA O 1 TE K Tl 1 bundan sonra Ileri hrlayan Frufru önü tut-• J8 rOSU tu. Galibiyeti muhakkak addedilen Mcv -

Bu gece ~ik.taşta (Su 
nd Park) da yarın geee 
(Kadıköy HAle> bahçe_ 
sin~ büyük hazırlık-

la:rla :rn«aade 

zika ü~üncü, Alceylan ise ancak beainci o
labildi. 

Miiddet 2,02 dakikadır. " 
Bahsi mUşterekde ganyan 495, plase -

ler de aıraailo lS O, 125. ve 11 O kuruo ver
di. 

Üçüncü koşudaki ikili b ahiade T omru -
Abine çiftini bulanlar 295 kuru§ kazandı~ 
lar. Dört ve be~nci yan~lar araeındaJP 
c;ifte bahisde ise Mio - Frufru çifte bilet •' 
lanlar 44 lira, üçlü bahisdı: ise Tomru, Mi0 

ve Frufru kombinezonunu halledenler bl( 
liraya mukabil 99 lira kazandılar. ,.. 
···························································· 

Askerlik işleri: 
327 - 331 doğumlu sakat erat 

çağınlıyor 
Beyo~u Yerli Askerilk Şubesinden: 
Şubemiz halkından 327 • 331 (dahll) do_; 

~ıunlu aa.kat eratm durumları ınceıenınıır 
üzere aşa~ıda yazılı günlerde tubemlze ~ .. 
por ve nüfus cüzdanlarUe mUracaatıarı 1)~ 
olunur. 
A- 327, 328, 329 do~umhılar lö/7/ 940 g3-

nü. 
B- 330 ve 331 doluınlulnr 2217/~ g~ 

c TIYATROLAR J 
Raşla Rıza tiyatrosu 

15 Temmuz Po.znrtesı günU nk§runı 
Beşikta.ş Hi\.şlm bey bahçesinde 

tivEY BABAM vod\'il 3 perde 

ilan T arifemiz 
Tek sü~un santımı .......................... 

Batlık maktu 500 kurul 
1 nci sahile 400 » 
2 nci aalıile 250 >> 
3 ncü sahile 200 >> 
4 ncü 1ahile 100 >> 
Iç aahile. 60 >> 
Son aahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında ıaı. 
ıaca miktarda ilAn yaptıraca:tl.s' 
ayrıca tenzllatıı tarttemizden ı.stl!ad' 
edeceklerdir. Tam, yanın ve çeyre• 
sayfa tiMlar Için ayrı bir tarif e derPII 
edUmiştir 

·Son Postanın Ucnrl 11B.nlanna .ıd 
14Ier için §U adrese müracaat ecUl' 
m eli dir. 

İlincılık Kollektlf §~~~ 
Kahramanzade Han 

Ankua cadcleal 



·ı ereyetaa 1 HAdiseler 

ruz D 
• 
ı, • 

ihver devletlerinin lr>giltereye ta-

- Nocll beyaz bir kostüm yaptırmış, 
ben de yapbracağun. Hem benimki dnh 
iyi kumaştan olacak. 

• •• Me!Uhatler Kınalıyıı gittiler. Onla n 
gören Ay~er hemen Burgazd bir köşlıt 

tuttular. Biz Heybeliye gidecektik. Saha·, 

hatler orayti gitmişler. Yarın ili: vnpurla~ 

Büyükadaya gidiyoruz. Münnaib bir kö~l( 

k aarru:z etmeleri hakkında §U bir 
aç gün içinde, biribirierine ztd haberler 

neşredilmeğe başlandi. Bir gün bir gazctc
d.e, Almanyanın Ingiltereye tnarruzu ikin
cı plana bıraktığı hakkında irı ba•lıklar l········~:·~i~::r:~;~·;:~·······ı cSon ~.staa nın Mker1 muharrırt 1 

Britanya adasının haricindeki Ingiliz lrale, 
müste:mleke ve dominyonhuına tcctLvüz e
derek buralarını zapt ve i~gal hareketle
ridir. 

Almanlar, Ingiltereye taarruz için lnzım 
olan büyük ve 1ngilizlerinkine üstün bir 
hava filoau ile icab eden kara kuv~etlerinc 
mnliktirler. Ancak kara ordulnrını Norveç. 
Dnnimıırka, Holanda, Belçika ve Fransa 
kıyılanndan İngilterenin şimal, doğu, ce
nuh ve batı sahillerine nakledehilccek bü
yük bir nakliye filosu mevcud olsa dnhi 
Almanyanın nakil ve ihmç h reketini hi
maye için lazım olan büyük ve lngilterc
ninkine üstün bir deniz kuvveti mevcud dc
~ildir. Almanyanın büyük mü~kül tı }~te 
buradndrr. 

... Hüseyin Beyler Nişanta§ındn bir n
partıman tutmuşlar. Kaloriferi vn~mıa. Biz 

de o ııemtte bir epartımnn anyoruz. Kalo
riferi olacak. Üstelik 81cnk ııuyu da .• 

nrayacağız. 

.......................................................... 
eltı d ' "' 

n a, §uradan veya buradan gelme ha- ve denizaltı muharebeler[e veyahud Ce -
herler görürsünüz. Ertesi gün, Ingiltereye belüttank ve Süve;ye taarruzla, hatta ln
!_aarruzun dört beş güne kadaı başlıyaca- gilız Afrika müstemlekeleri zaptedilseler 
~nı radyoda dinlerııiniz; yahud bir gazete- rlahi, Ingiltere mağiCib edilemez. Ingiltere-

• • • Mediha aaçlnnnı ııarıyn boyatm ı§. .......................... " .................. . 
Ben de boyntacağım, fakat daha açık sarı 

olma11nı istiyorum. 

Mtnbı:ı.aya gelen bir arkndatım 

- Burada ne oturuyorsun. 

Dedi, aordum: c okursunuz ve hayret edersiniz. yi mağlılb etmek için bizzat Ingiltereye as
. Hakikatte Ingiltereye taarruz edilip edi!- ker çıkarnrak ı.·e indirerek evvela burası nı 

nuyeceğini ve edilecek ise bunun ne zn- znptet:mek iktızn eder. 
rn~n ve nasıl ynpılacağını, bu ielerle doğ- 2. Ingiltereye bir ihraç veya indirme ha
~ an doğruya alakalı, birkac Alman şah- rekdi ise gecikmemelidir. Bu hareketin 
i:?'etinden ba~kam bilmez, çünkü bunlar muvaffakiyeti gecikmemesinde 've baskın 
1ırer sırdır; aır olmaları ve toarruzun vu- suretile :rnpılmacıındadır. Eğer Fransa mey-

• • • Üst kattakilerin aldıklari otomobil 

dört ki~ilik. biz sonradan nldık amma altı 

kişiliğini. 

Ya ne yapayım~ 

Knlk Veliefendiye git. 

.•. Radyo aldınız demek. knç lambnlı) .• 

Beş .mi? .. Bizimlcl sekiz lum balı. 

Veliefendide ne var ki~ 

Yan~ var, görürsün. 

u Ve inkişafına kadnr sır kalmalıın ]u- dan muhıırebt>~inin bittiği tarihi tnkriben 
ttrndır. Parisin zaptedildiği günler yuni Haztren 

E:x. b ortası addeder ve İngltereye tanrruz hazır-~er u tnarruzun iflas etmesini istiyor- , 
•anıı Al 1 lıklan için bir ay lazım olduğunu hcsab e-• m~lann ngiltereye hangi frün, 1 

Onun nakliye fılosu eksiğini küçük ve 
seri merııkible, harb filosu nrık•anını da 
muhrib, denizaltı, seri hücum lıoll n ve ni
hayet kudretli hııva filolnrı ile ne derece
ye kadar telılfi edilebileceği meçfıuldür. 
Ayni zamanda küçük ve seri deniz nakil 
vasıtalannın, gerek evvelden mevcud ve 
gerek yeni inşaat itiborile. miktarl rını bu 
gün kCıfi bir haclde çıkarıp çıkar madığını 
da bilmiyoruz!. Fakat İngilizlc-ri mağlub 
etmeden Almaniann Avnıpn harbini kaza
nanuyacakları nşik&r olduğuudı.m ve bu 
hakikate Almnnlar h"'rkesten daha iyi va~ 
kıf olduklanndan onların bu hu uste her 
ne lazım ise dü~ünüp hazırlndıklannı ve 
hnırlamakta olduklarını kabut etmek ik
tıza eder. Muve.ffak ol:.ıp olamıyncakları 
diğer bir meseledir. A1man1nr eğer Ingilte
re adaeına hiç taanuz edemezler veyl\ bu
nu çok geç bırakmaya mecbur olurlarsa 
hm·bi kaybetmek tehlike~ine giıerler. J~tc 

• . • Yeni mayonuzu gördüm. Ensesi \11-
dukça açık. Ben de aldım. Benimki bele 

kndar nçık. 

Güldüm: 

_ Yan~ görmek için Vdiefendiye kıı

dar gitmek mi lazım •.. Nereye bnksnk, ne· 
reye kulak versek. yan~ların binbir türlü· 

ııUne ~ahid olmuyoruz kil 

nered de-rsek o halde Almaniann ngiltercye tak-ı . l en ve na!lıl tnarruz ('decekler!ni ngi- T 
ıı , .. e sö ] · k• fj 1' C . k ribe n emmuzun ortalan~da taarruz etme~ Alnı. y emenız u. P.t' ır. erçı. g~'rc i iktıza t"diyor. 

h l "-nyada vt gerek Alman isga.li nitında · 
J u.undan memlC'ketl rin fnbr:kn ''e tcrsane- 3. lngOterc adasına taarruzun tarz ve 

. • • Dün akFlm pokcrde idiniz h n.. ne 

kaybettiniz~.. Yirmi • lira mı~.. Hiçbir §ey 

değil ... Biz de oynadık. Tam ııc..l.:sen liro 
~"'::lr11ıcl jjul.Uc~i. h:~~· e birçok • sker. d nizci, havacı, mü- §ekline gelince bunun yalnız kanal ile Manş 

le l •s. Ve binlerce Alman ve ya'bancı ame- deniziRden değil, ayni zamanda doğudan 
t" 1 .~gıltereye tnarruz hazırlıklarına nid yani Norveç ve Danimarka sahillerinden 

hur u vazife ve i§l rle mernuldür ve bu se- ve bdki de batıd n yani İrlanda üzerinden 
eble d • 1 yapılması muhtemel olduğu gibi Cc b( lütc-nızaınn yapı ncak büyük bir taar-

l'\ız 'Urn • b tank ve Süveyşe de ayni zamanda. tı;nrruz-
calc b urrııyet iti arile saklı kalamaz. An- lar icrası kabildir ve lazımdır. 

.. u hazırlıklar hakikat midir. yokııa 
Eoat~'riş nıid' ' J t b b'l' · Y• 'b' O halde. bizim hesab ve tahminierimize t ır r ş e u ı ıneınıv<'cegı gı ı l 
Pnn1 fl'\ı~un nerelerden, ne vakit ve nasıl ya- nazaran ngiltereye. te.arruz. bugünlerde 

ı acagı dn h' b'l' .. k' .. h' bnşlamalıdır. Bnsler Nnchrichten adlı la-b' ıç ı ınemez; meger ı mt t ış 

l·aybımız var. 

•~klvatant hivanel işlenmi, olsun. Elhasıl sır "'i"re gautesinin Roma muhabirinin ver· 
I arnasını bilen memleket1erde bu gibi diği ve bizim ajansın 13 Temmuzdo naklet

:e\er~ vakıf olabilf'cek olaniann s1ıyısı tiği yeni bir habere göre de (<Mihver mem
dev balnde tahdid edildiktı:n ba~ka buralnr- teketlerinin İng'hereye (yani Büyük Bri-

ll o huğazlık ta edilmez. tanyn adasına) ve Ingiliz imparntorluğuna 
Gör"J·· k' b (yani Cebclüttnl'lk, Süveyş vesair Ingiliz d 1 u uyor ı u ~artlar altında, Mihver 

ev et] · · J ·ı kale ve mÜStt"mlekclcrine) tnaıruzları dört Jc• erının ngı tereye nerelerden, ne va· 
d~ v.e .nasıl tt\arruz edeceklerini ancak ken- beş gün zarfındn ba,lıyacak» tır. Demek 

t 
1 !!~nın birkaç kimscsi bilir. Bu cbeble oluyor ki, bizim tahminlerimiz. yukonda 

ecruh 'h h bl adı geçen İsviC're "aZI."tesi muhnbirinin Ro-e ve ı hsııs sa i erinin bu hususta '"' 
~ap~bilecc.kleri şey sadece tahminden iba- mnda duyduklarına mutaoıktır. 

Ingilterebin iimidleri bundadır. , 
Almanların İngiltereden ha ka temtlcr

de ve mesdii. doğu ve cl"nub doğu Avrupa
da yap cak daha miihim VI' müstac•·l bir 
işi olmak ihtimaline gelince bu da ayrıca 
mütaleaya değer ve bize de ytıkından taal· 
luku olan bir mevzudur. Ancak. bu müna
sebetle acele beyan edelim ki eğer Alman 
va böyle bir niyette olea idi Macaristanla 
Romanyaya askerlerini terhi3 ctmelerinı 
tavsiye etmezdi. Keza eski Bulgar orduları 
ba kumandRnı general Jokofun Berlint> 
davet edilmesinin. Bul("nristana ~imdilik 
l-at'i ııükun ve usluluk tavaiye edilmek i;in 
olduğu muhakkak gibic'~r. İngiltere ile aon 
kozunu pay C'tmedcn Almnnyanın doğuy" 
veyahud c-cnub doğuyo dönece~:ni eanmak 
hııtadır. Keza Almanyanın nrdulnrını garb
dan şarkn naklettiği şnyıalnn da yerinde 
haberler değildir. Almanya çok l<nnamtc 
ve fnzln tcldat vermis ban tümen ve kı'ta
Jarilf' fl'.:da km-vetlerini, istirnhat ve ikmnl 
için gf'rive almış olabilir. Onun iı;in Mihver 
devletlerinin hem Ingiltereye ve hem de 
lnPiliz imnarntorluğuna pek ynkuılardn ta
arruza gt-çmelerine intizar ~tmelivi,... 

Bir erkek okuyucum bann ((yirmi yıl nız smasıdır. Vücud, tnvır, hareket, konu,. 

ııürdükten sonrn birdenbire iyileşiveren bir J me ııekli, hele muhit. Bırnktığımın, bildi~).. 
gönül hcıstalığın nı an12'.tıyor, yoltl'ldığı min, ııevcliğimin büsbütün batk~sıdır. Çoıi 
mektub çok u:zundur. Birkaç cümle içinde m\ina.,ib bir yerdeydi. O beni göremiyor

küçük bir hülasasını y~pmayn çalışnyım. du, ben ise onu istediğim kadar uzun mücl.., 

Diyor ki: det tetkik edebilecek vaziyetteydim, faknt 

e~tır .. Fakat falcılık ve keramet şeklindekı Almıınların, Ingiltereye tnamızu iki, ·i 
~ll ~ı~lerin, bazan i abetler kaydetseler plana atmış olme.lan ihtimaline gelince bu 
B~l~ı .. ılmi ve fenni bir kıymetleri }'oktur. nun için iki sebeb olmak lazım gc1ir: Bi
ıkkıa, eğer tahmin ciddi ihtisatıı ve az l rinciııi, Ingiltereve (yani adaya) bir karo 

~? dbir heaab ve kıyasn dayanırsa o zaman orduaile tnarruz etmek imk~nına henüz 
dır. t'ğer ifade eder. Tahmin dt> z. ten bu- lmalik olmamnk; ve ikincisi, Ingiltereden 

- «Evleneecktik, nilesi mü~tk.Uiut.. çıkar- çok durmadım, içime bir üzün tn geldi. Şim

dı, kendisi de ailesine kar~ı fnzln uysal bu- di eminim ki, §ark vilô.yetlerine dnhn rnhnt 

lundu. Neticede taa vvurumm: bo~ çıkb. olarak gideceğim. Mcs'ud olmasam bilo 

Ba~ımı alarak Istanbuldan uzakla~Jtım, tam bedbahtlığımın bir sebebi eksilccek .. » 

u \i Yoksa at.nınk demek değildir. 1 başka semtlerde yapacak daha mühim ve 
j:tiveti yeniden mütaleayn giritmeden müstııcel bir iş olmnk. Bu ikj eebeb varid 

~~eb,' ~~~naa büyük meydan muharebesi- olurea Almanyanın da tabiatile Ingiltere 
e. n ıttıgı sıralarda, bizim, Ingiltereye ta~ taarruzunu ikinci plana bırakması la:um 
1;ruz dolayıaile yaptığımız tahminleri hü- gelir 

20 yıl şark hududumur.a yakın bir vilayet- Okuyucumu bulduğu teselliele rnhnt bı· 
te yaşadım. evlenmit olmak için evlendim, rakmak lnzım, bununla beraber igte kü~li 

çoluk çocuk sahibi oldum, foknt saadet de- bir muzibiikten kendimi alnpııyncnğlm: 
nilen §eyden çok uzak kaldım. Cönlümde 

18 edelim O uma h "1" 1 k .. 1 J • 1 
demi 'k. · n u 318 0 ara • fOY e ngiltereye tnarruz ile ngiliz imparator· 

ştı • 1 w d k 'k - _J 

hep o, yafadı, hep onu dU~ündUm. bed

bnhtlığımın bir eebebi de bu oldu. Fak t 

geçenlerde 20 yıl ayrılıktan aonra lstanbu

la gelmiştim, onu görmiyeyim :mi~ Derhal 

tanıdım. simıı itibarile pek değişmemiş. 

onun için. tanıdım, fakat deği miycn yni-

- O genç kız. 20 sene evvel görüp 

eev<liyiniz. genç kız 20 senedenberi yanı~ 

nızdt\ bulunsaydı ncabn bu hale ml gdc~ 1 l . uguna tnarrur:u ayır etme ı ttza coer. 
rn lt• .A.manyn, eğer lngıltere~ mağlub et- Ingiltereye taarruz., bizzat Büvük Br'tanyn 

1 t' d ıatıyoraa BUyük Britanya adasına de- adasına dt>nizden kuvvetler ç;kararok ve 
~k en ~e ~avndan büvük bir ordu çıkara- hnvadnn kıt'nlar indirerek burasmı bir ka
d ve .ıldırerek lnııili:ı:l ri kf'ndi adala.rın- ro. ordusile znpt ve i gal etmek demektir. 8 

mag Qb etmesi lbımdır. Sadece uçak Ingiliz imparatorluğuna tanr.uz ise Büyük H. E. Erktl t 

cekti, yııhud bu hale geldiği tnkdirde bılo 

size böyle mi görünecektn diyeceğim. 

TEYZE 

Jimnastik vücud güzelliği ni 
temin eder 

7-~ 
Yere oturup ellerıuıı.ı k.n ' 

rnk ~ticudünt\ztı nr da yere dnyıya_ 
r1ntz. Bir ba.ca ın al!'ırlıvnı kollarınızn ve -
;rup üstte bul ~ nızı öbtlruntin tizcrll'e ko -

unnn nya,aınızıa ~u hareketleri 7apm12. 

A - Aya~ı n.hr 
• cek ' ın uıı bir ntr.hrek ~Ize 

fekllde, sa~drm la 
döndurnı k ~ • SOldan ~a doğru 

B - Ayalı Y\lkan d~· 
uıtmnt. vıı.ıu kıvırıp, tekrar n.. 

0 
- Ayak Parmaklarını iytee bükftp e.Q 

mae .... ~·. A1Ynklarınızı defl.ş•irtp hareketi ~eknı.; 
u""'sın z. 

Elleriniz kaltnda oldu~u halde nynktn du 
rup blr bacaır...- -

"uıızı f'VVela öne "Onra arknyn 
c1oAnı u~tınız. <Aya~ınızın ucu daima yere 
dobnl Yere ""' . ikı Yll-.., dizler ntru yuknn doğru 

vırınız. Aynklarını:1n yere b:ı.sınız.. Kolla -
l'ınu: 3"nnlnrdrı. ty·ee t're doltunsun ayak ve 
elleri ı ' n ze dayanarak, ~ınn: yerde oldu~ 
hald~, VUeucllinüzü Yll'knn do~ kaldınnn. 
Sonra tekrar eski nı yet<' dönUnüz. 

Çocuklarnız iç:n aandöviç yapınız 
PCynjr)i Bnndö ' l:ı.catur v,ç: B y&Z peynirden yapı-

talla Bunu zaten çocuklar çok sever. Ça._ 
trenk ?lri lrıce czlp içerisine bir avuç 
'Uv uınu, veya fizfun yahud herhangi 

tın bır ya, yemi ten d' n'z Bunu iki 
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Öğle yemeğinden sonra Haluk bir a- Mehpnre hanımdıın annerne bııhsl"decek gnyet neş'eli olduğunu, yüzünde t~akin 
l'alık Zeynebin odasına girdi. Genç kız miyiz~ bir snadct ısı~ı pnr] dığını görerek mem-
çnntalnnnı açmak telfışındı:ı. idi. Gülerek - Şimdilik bu mevzua temas etme - nun oldu. Çoktanberi onu bu derece ~en 
ona bnktı: menizi rica ed~rim HniOk. Annenize görmemigti. Genç ndam çocukluğunu 

- Bana yardıma mı geldiniz~ Hay kendimi sevdirme.k için baı:ıa bir :müd • geçirdiği bu kö~kc geleliberi kendisini 
Allııh rn~ı olsun. det veriniz. bütün eski batıralardan u:ı: k!• mı • an -

fnknt onun yüzündeki ciddi manayı - Pek 6.1& ••• Zn1en siz kendinizi sev- nesi ve dadısı arasında geçirdiği knygu-
görünce ııusup bekledi. Haluk bir elini dirmenin yolunu bilirsiniz değil mi Zey- auz günlere avdet etmiş aanıyordu. Her 
mosaya dayatarak ''e sesine ağır bir i fa- neb ~ eiıbah şafak la beraber kalkıyor, uzun bir 
de vererek şu sözleri söyledi: Genç kız kuftTdi. Yava;ca bnşınt çe- at gezintiı:i yf\pıyor ve knhvaltı znmnnı 

-Ortadı:ı mühim bir m~ele var Zey- virdi. Fnkat aynanın önünde olduğıı için avdet ediyordu. O saatte 1mnesi ve Zcy-
neb: evvelcedcr: bunu konugup halJet - Hnlukun kendisini görmemesinı- imklin neb yemek odasında onu bekliyurlardı. 
meliyiz. Annem ve ev halkına kı:ı.rşı ze - yoktu. Aynada gözleri birbirine takıldı, Delikanlı evveln nnnesini kucakladıktan 
vahiri muhafaza edecek miyiz) Bakınız, ı'k.isı'nı'n de dudaklannda cekingen bir k kl b 

sonra ·ansınn yı:ı. aıııyor, onun nşını dadımın, hattiı daha alnfranga olan an- te~ssüm belirdi ve HaiGk biraz evvelki al k k~h b kl ı· 
iki elleri arnsına ara u u c ı saç-nemin bile odıılanmızı ayırdığımıza hav- cümlesine devam etti: lnnndan. kah alnından, bazan da yn -

ret ettiklerini görüyoruz; fakat onlnrın - Hatta aizin annemin kalb:nl çel - d d d 
naklarındım öpilyor ve her efasın a a. yanında iken birbirimizt: kar§ı aahiei Lir rnek için bir plnn bile hazırlamıt oldu -

kan koca tavn alacak mıvız~ Bunu an - x.. · • N 1 k' kulağına: ., l!iunur.a emınım • • . ruıı ı... b 1 k • lama kistiyorum. - Dikkntl Oyun ozan ı etmıye --Haluk. bundan hanst-tmekten sizi - Ne gihi tavır~ liml 
menetmi~tim. Hem artık kendimi ııi:r.e 

- Yani, birbirimize eenli benli hitab ııevdirmck için gayret sarfetmekten vaz- - Cesareti Bir saniyelik i§kenceye 
etmek, yalnız soka~a çıktığımız ~n man, geçtim. tahammül edin 1 
avdctte, mesel& yanağınızı cpmek ve:ıni- Muhatabı boğuk bir sesle: Gibi bir maskaralık Jıöyliycrek onu 
re gibi genç bir kan koca arasında :r.nru- _ Niçin~ dedi. güldürüyordu. Onların bu neieleri Scıf-ri ve tabii görülen yakınlıklar ..• 

Bu cözleri Haluk o kadar ifrnt ciddi- - ÇünkU ... Bunu doğru buJmuyo - fet hanımın gözlerine ya' getirecek kn -
yetlc söylemi!lti ki genç Jm: bilaihtiyar Tum. dar knd]ncnğızı memnun ~diyordu. Bir 
kahknha ile güldü. Bu cevabı verirken iki elini yü2.üne ka defa. Zeyneb onun kendisine yaklaştı-

l-ı k patmamı• olsaydı, kocasının yüzündeki k Id - Sizi üzen meeele bu mu 1alCi ~ ,. ğını görmeden başını çev:Iece o u, 
Birbirimizle bu kadar dostken, scnli derin iztırabı farkedecekti. b b..., 'k' · d daki 

B b burunlan ir mne çarptı, ı ısı c -be 1• ı_ k k t b'" 1 Ö " - Doğru bulmuyoraunuz ha 1 u Ir l n ı ısonu~ma pe a ıı o ur. prnege kalaren göz gl)ze bakışıp kahktıhn i c gelince, her ne kadar bizde kııyınVl\lide eebeb mn 
yanında öpüşmek pek a\ışılm... bir oey Sesi her zamanki gibi mUatchzi <!eğil, güldüler. 
değilse de. bazan, vaziyet ve mevki icn- bilakis kıaık ve boğuktu ve camiesini bi- Filhııkika HaiGk 0 kadar mes'ud gö-
bı olarak benim yanağımı öpmenize mü- tirir bitlrmez arkasından kapıyı vufarak TÜnüyordu ki onun bu hali bazım Zey -

N akleJ en: M rıt::D~~ T alasin 8CT ka nd 

Balıklar ne tarafa yüzerler 
ve niçin? 

Balıklar daima nchirierde nehirin mem .. 
bın istikametinde denizlerde cercynnm 
geldiği istiknmette yüzerl~. Bunun sebebi 
balıklarm ihtiyaçlan olduğu hnvnyı sudan 

aldıkinn içindir. Suyun cercynnı istiknme• 
tinde ylizdükleri zaman kendileri ~ahmet 
çekmeden su, ağı:zlanna ve orndnn bıı~lnn
nın iki yanındaki galsemelcre git.mcktedir. 

* Kaç kelime kullamriZ 
Dünyanın en büyük edibi odeledilen 

Şekspir eserlerinde 1 5.000 kelime kullan• 
mı~tır. 800 kelime ile konu nlar pek faz
ladır. Tahsilli ve iyi konu!)an insnnların 
kullandıklan kelimeler snyısı Uç bini geç• 

:m ez. 

* Akbabamn başı ttıysüzdür 
Akbabanın ba~nda tliy yoktur. Çünkq 

bu ku~ gıdasını gübreliklerde nrı:ır ve .bu
lur. Eğer ba:ıında tüy ol•ayc.lı, bn~ı daıma 
kirli bir halde knlııc&ktı. 

* Ilk insanlar konuşmuşlar m1dır? 
Bugün en vahşi kabilelerde bile liaan 

mevcuddur. HattR maymunlann bile ken • 
dilerinin anlıyabildikleri birkaç kelimeliK 
bir lisanlnn vardır. Bunlara kıyasla lik in
aı:ı.nların da az kelimeyle de olsa konu tuk

saade ediyorum, hatttı bu takdirde ben hızlı adımlarla odadan çıktı. nebi uzun uzun düşündürüyordu: (!Aca-
de sizin yanağınıZJ öperim. Bundan ne Zeyneb hayretle onun arluıaındnn bak ba Handı:ı.nı unutmağa, şifn bulmağn * 
çıkar~ tı .. bu hayreti yavaş ya va, leellSÜre in - ba~lndı mı~))... Halehdcn döneliberi A ·u kullananlar 

lannı iddia ederler. 

-Teşekkür ederim Zeyneb. Arnmız- kıl&b etti ve yot'gun bir tavırla arkaStn• ondan hiç bahaetmertıitler ve onlnrı ynay1 1 { 
daki izdivncın garabetini annemden giz- d_nki koltuğn yığılarak acı dU,Uncelerlnc görmemi~lerdi. Genç adam dn Handa- Madcııdcp nynnlar miladdan 1400 sene 
!emek için ne 1azımııa yapmanı~ı hnıısa- gömüldü. nın ismini aA'zınıı almamı§, ona nid bir evvel vnrdı. Fakat arkası aırlı comdan bu-
ten rica ediyorum. Onun UzUlmemesi en · Öğle yemeğinde karşı karşıya otur - gu"nku" nyn"'lnr tarzında obnlar on dördün· birinci aT7.umdur. §OY sormnmıştı. . . . ... 

duldan zaman ikisi de tabit çchrelerlni Zeyncbe gelince, kendıııın1 Allahın ct"ı "sırdn Yenediktc .,..apılmı• ve kullanıl -Zeyneb müatehzi~'1lne güldtıı rd .. " ~ 

llllllllll~~~~ii~~~~~~d~e~le~rı~·n·eiih~a~k~im:.~o~lm~~~r~d~ıi. llll.iclelnlnieltilnldielzlalninleldliylolllul.ll .. llllllll~lllllillllllllllllllllllllllllllll .. 



6 Sayfa SON POSTA 

cc Son Posta)) nın tarihi tefrikaaı: 89 

Yazan: Haıan Adnan Gia 

Kahta (Husust) - Gökalında milyon -
lar değerinde tarihi eserleri ııülemiıı olan 
Kahta, tarih bilginlerinin, arkeologlannın, 
antroploji mütehassısların'ın U:ıerinde yıl -
larca çalışabitmesine imkan veren pek zen
ain asara maliktir. Fakat ne yeıık ki, ba -
kımsızlık, bu milyonlar değerindeki isan 
aün geçtikçe harab etmektedir. Her yerde 
eski eseriere verilen büyük değere knJ11 -
hk burada hüküm süren ihmal esef edile -
cek kadar büyüktür. 

Klhtadan olduğu gibi. Diyarbakır, Si -
verek, Urfa, Adıyaman, Besni, Gaziantep 
ve bunlann oivanndan sıörUien ve 2200 
metre yüksekJI~inde olan Nemrud dağında 
asırlarea ayakda duran bu llbideler elciden 
büyük bir karaktere malik bulunmakta ve 
milyon değerinde sayılmak.tadır. Abidele
re çıkmak için, on az 1 O taati göze almak 
lAzımdır. Çok çetin ve uzun bir dai yol • 
cululu sonunda ulaşılabllfr. 

Mardin (Hususi) - Geçe.1 gün §ehri -
mizde feci bir cinayet olmu~. bir bekçi ile 
kardeşleri cadde ortasında üç kioiyi taban
ca ile öldürmüşlerdir. 

Bay b arsa ·edilen yemin 

Öyle eserler var ki, tarih bilginleri, bu 
eserlerin hangi devre, tarihte yaşamıt han
si millete aid olduğunda mütereddiddlr. 
i:serleri umumiyetle tetkik edilince, bun -
lann Mezopotnmyada medeniyet kuran ve 
bütün yer yüzüne medeniyet yayan SU -
mer-Elam-Akad zincirinde karar kılıyoruz:. 
Bu hususta Malatya Vali Muavini Ekrem 
Yalçınkaya (Muhtasar Malatya tarih vo 
coğrafyası) adlı eserinde, bu eserler ara -
eındaki irtibat, ve heykellerdeki kabartma 
ve bizzat beykellerio kendilerinde, bunla -
nn en eski devirlerde yaşamıt Sllmer me -
d T"iyetine ald olduğu kanaatindedir. 

Kahtanın bu tarih hazinelerini §U tekil • 
de sayabiliriz: 

1 - Karakuş Tepesi, 2 - Cendere k8p -
rüsü, 3 - Cendere köprüsil yakınlannda 
hamam harabeleri, 4 - Tırpal köyürde ve 
civanndaki Insan mezarlan, .5 - Snlah kö· 
yündeki insan iskeletleri, 6 - K~hta tariht 
kalesi, 7 - Ncmrud iibideleri. 

Nemrud ibideleri çok kıymetli eserlo -
~ hazinesi sayılır: 

Nemrud tlbtdeleri, Nemrud dait üze -
rindeki çok geniş olmıyan tepe üzerinde 
bir ltıarnı doğuda, bir kıamı ortada, bir 
kısmı da batıda olmak Uzere aıralanır ve 
bu tepeyi, tam ortasında yumruk kadar 
büyüklükte kırma taşlardan teokil edilmi§ 
ı 00- ı 50 metre yükseklikte yapma bir te -
pe tamamlar. 

Difer yerler de bir Çok heykeller ve ma
bedlerle doludur. -------

Adanada paraşııtte atlama 
kulesi yapilacak 

Adana (Hususi) - Yakında Adana
da bir paraoUt atlama kulesi inııa edile· 
cektir. Ve Adanada büyük bir kamp a
çılacak ve onaltı yaşındaki bütün Çuku
rova gençleri bu kampa devam edecek
lardir. Adana TUrkkuşu şubesinde aoni~ 
mikyuta hazırlıklar yapılmaktadır. 

Adanadaki parl\şÜtçiilülı. kampı için ilk 
hamlede iştirak edeccklerin yekt\nu 2 000 
tahmin edilmektedir. 

Onuucu zmir fuar1n1n haz1rhklar1 son safhada 

Eskiden aralarında vukuagelen bir ya -
ralama hadisesi yüzünden muhakemeleri 
yapılan bekçi lzz.et ile karde,leri Fe rhan 
ve Muhittin mahkemeden çıkıp çarşıya gi· 
derierken Hükt1met caddesinde ve Nafia 
binası öniinde muğber bulundukları Ferhan 
oğlu Feyyaz, Hüseyin oğlu Şakir ve Osl 
oğlu Sabriye rastlıyarak mün~zaaya başla
mışlardır. Bu sırada bekçi lzzet ve kardeş -
leri ' tabaneniarını çekerek F eyyaz ile Sakiri 
öldürmüşler ve Sabriyi de ağır surette va
ralamışlardır. Tabancalardan çıkan kur -
§Unlardan birisi de oradan geçmekte olan 
gazete miivezzii dilsiz Musanın 9 yac:ların
daki kız çocuğunun bileğine isabet etmiş ve 
hafifce yaralamı~tır. 

Gözlerini kan bürüyen suçlulnr bu men
fur cinayeti i~ledikten sonr'l derhal firar 
etmişlerdir. Bekçi t~7etin üzerinde hüku -
metin resmi elbisesi bulunml'l•ıı kaçma!ına 
çok yarnmış ve elinde tahanr.a olarak ko
şarken katilin kendisi oldu~u kimse tara -
fından şüphe ~dilmemiştir. Ağır yaralı Sab
ri biraz sonra memleket hastanl"sinde ö) -

- Gizli yolun başında. 
- Yanında kimse var mı> 
-Hayır. 
- O halde neden korkuyorsun, yllrU 

bakalım. 
Kadın çamaçar itaat etti. Kaya parça· -

larına tutuna, tutuna çukura indiler. Meh -
tab büyük bir oda hacmind:! olan hufreyi 
oldukça aydınlatıyor, çukurun ynn cephele
rinden birinde bir §eytan minaresinin içi 
§eklinde gittikçe darlaşan helezoni bir o
yuk görülüyordu. Zübeyde, dikkati celbet· 
miyecek bir şekilde otlar ve dikenlerle ör
tülü olan oyu ğu göstererek! 

- Buradan geçeceğiz -dedi- evvel& ben 
geçeyim, sonra siz çuvalları jçeri alıraını:r;. 
Yüzükoyun oyuğa girdiler. J' · erkek ka
dar çevik ve kuvvetli olan k~dın dile bir 
şeyler yaparak <tbuldunı-) dedi ve hafif bir 
gıcırtı ile oyuğun nihayetinde bir kapak 
açılarak yer altına inen aydınlık bir yol aö
ründü. 

- Allahtan a~ağıda bıraktığım meple 
hala sönmemiş. Şimdi ben ineyim, siz çu • 
vallan bana verin. 

müştür. 
Katillerden Muhittin yakalanmıştır. Di - Bir sıçrayışta kendini kapaktan aşağı bı-

ğerleri de zabı~a tarafından ,.iddetlıo aran- raktı. Nayman da bütün çuval ve tulum -
maktadır. Bunların da bugün~ yarın aka ı ları verdikten sonra indi. Gi7li yolun kapa-y y ı V k k k b'" '"k u 00 00 u ü ele v~recekleri şüphesi7dir. gını &ı .ıca ·apıyara uyu s rgusun • r-

- - düler. Buradan saraya kadar hemen on da-

Sınd•rgı köylerinde iki 
htrsızlık vak'ası 

Sındırgı (Huşusi) - Bura köylerinin 
ikisinde iki hırsızlık va k' ası olmu~tur. Sın
dırgının Aşklar köyünden Mehmed karısı 
Halimenin ahınna ayni köyden Sabit a -
dında bir hırsız girmiş, bir k eçi ve beş ta
vuğunu çnlmıştır. Hırsız jandarma tarn -
fından yakalanarak adliyeye teslim edi! -
mi~tir. 

Yusufçamı köyünden Halime Türkma -
nın geceleyin evine ayni köyden Y n ku b 
Çoban ve Mehmed Akkuş girerek yüz lirn 
para ve bazı ev eşyası çalmıslar, jandarma 
karakol komutonı Mehmed Üna l onbaşının 
gayretile yakalanmışlardır. Çalınan para 
ve eşynlnr istirdad edilip sahibine iade o
lunmuştur. Her iki lursı:r; adliyeye veril -
miştir. 

Bigadiçte dervişlik y2p'11ak 
istiyen Uç kişi yakalandı 

kikalık bir mesafe vardı. Boğucu bir hava· 
da yorucu bir tırmıuııştaıi ııonra ceııur kadın 
gene demir bir kapağın altında durdu. Ka
.nağı açarak kendi<~ini yukan çekti, gene 
çuvnllan birer. birer verdikten sonra Nay -
man da çıktı. Bunısı mahzen veya te,lık 
gibi bir yerdi. Delikanlı: 

- Nerede bulıınuyoruz) · diye sordu. 
Zübeyde fısıldadı: 
- Sarayın en nlt katındayız. Allahtan 

kimseler yok. Sa~.\ doğru sapalım. 
Taşlığın kapısından çıkarak bir koridora 

aptılar. Koridorun ilk dönemecini döner 
dönmez karsılarına elinde meşale tutan 
beyaz bir bayalet çıktı. 

- Nayman! .. 
Delikanlı o muazzam yükile beraber be

linden aşağısı bir gülle ile ururulmuş bir 
muharib gibi b e-y.lz hayaletin ayaklarına yı
kıldı. 

- Beni affet, Z eyneb :. 

* Iki genci bütün şiddetil~ hsıp kavuran 

Bigndiç (Hususi) - Burada dervişlik 
İzmır (Husust) - Onwıcu İzmir Fuarının lunan devletlerin pavyoplan hazırlannıış gL yaptıklanndan Kuyu mahalleı;inclen Yusuf 

açılınasma beş hafta gibi kuıa blr zam&n bidir. Yalnız bunların fua.rda teşhir ede - Bal. lamnil Gümü~ ve Hüseyin Akkaş a -
taıdı~ndıın fuar sa.hasmcla büyük bir faa - cekleri emUanın hangi vasıtalarla aet.ır11c - dında üç kişi Balıkesir Cümhuriyet müd -
Uyet. nn.zarı dikkati celbebne~e b~ıım.ış • ce~i ve hangi yolu ta.kib edecekleri henüz deiumumiliğince tevkif ettirılerek nıahke -
tır. Inşaat faaliyeti artık son .safhadad.ır. meQhuldtır. meye verilmi,lerdir. 

ruh kasırgasının ilk hızı · geçtikten sonra 
idama giden sevgililer ve öliirndep kurtul
muıı fişıklar gibi daki1talarca göğüs gtlğse 
kaldılar. Hemen onlara yakın bir heyecan 
hissederek bütün bu sahneyi donmu1 bir 
halde seyreden Zübeyde, nihayet zamanın 
]üzumundnn fazla geçtiğini sezerek iki çıl
gın sevdalıyı ilr.az etmek mecburiyelinde 
knldı. 

Pavyonlnrm dekorasyon işlerine büyük bir İzmir funrı ~ Ağustos tarUıinde, eaat on -----

Samsun Ozel dikiş biçki 
yurdu sergisi 

ellonmiyetıe devam olunuyor. Fuar ve tu _ yedide Bo.şvekUin veya T1earet Vekilinin bir 
r ı müdUrl~ü ı&ıtürpark dahilinde he ~ nutldle nçılncnktır. VekUler, meb'u.slar, ec -
niız inşa edilm~ olan tenis ve atlı ııpor nobl devlet elçileri, çehrlmizdeki konsoloo _ 
tlüblerlnln azam! randımanla çalışmalarını lar açılma törenine davet edlleceklerdfr. 
temin için bazı husustyetıer llA.ve etmıetır. Fuar günlerinde tatbik edilmek üzere bir 
Bu iki klüb ayni za.nuuıda birer çtiınal klüb eğlence programı hnzırlanmış1.ır. Bu me _ 
olarak slne.slne binlerce genç sporcuyu ka _ yanda tenJs ve yüzme müsabakaları, İzmir 
bul etmıştır. İstanbul, Ankara ve Trakya şehir muhte ~ 

Fuarcıa ecnebl pavyonlnrın hnzırlanma.sıruı. lltlerl arasında müsabnkalar da yapılacak _ 
başlannu.,tır. Harbin aldı~ı yenı seyir üzeri- tır. 
ne fuara kaç devletin resmen ~tirak ede - Re.simde, bu ha.fta resmi ku.,a.dı yapılan, 
blleceğl çimdlden kestirilemiyor. Bununla fuar atlı spor klUbü binası ve klUbün bir kı_ 
beraber evvelce taahhüd altma girmiş bu _ sım azaları görUJ.m.ektedir. 

Kıza bir iskelllle verdi, kendisi ayakta 
durdu. Fedora: 

- Dedeciğim... Aşağıya ınıp, bizi 
kimsenin rahatsız etmemesi için sokağı g~ 
zetler misin) 

Dedi. İhtiyar çıktıktan sonra, Bori." 
Sandrnya döndü. Odasına acı bir tebcıs -
•üm ile göz gezdirerek: 

- Matmnzel.. dedi.. ihtilalden evvel. 
Carın, kemanınn hayran olduğu bir muııi
'ltinasın oturduğu yere baL: ın ... Fakat ... 
'ffediniz matmazel.. evvela, büyük e.cınıza 
yürekten ortak olduğumu nrzetmellyim .•• 

Bori s fransızca konuouyordu: fransızca
yı, çok güzel konuşuyordu . Sandranın Içi -
ııe. birdenbire, bir şüphe, şüphe ile kan -
tık bir korku girmi~ti: 

-Çok teşekkür ederi.ın möayö ... Ba -
hamı tanır mı idiniz} 

- Çok yakından tanırdım matma:ıel. .. 
Eskiden ayni partiden idik .. . 

Sa nd ra şaşırdı: 
- Ayni partiden mi~ .. Babam politi

ka ile uğrnşmazdı sanıyorum ... 
- Sonradan politikayı bıraktı .• size bir 

parçasını göndermiş olduğum mektubda 
yazmı,tı .. sizi saklamak için uznklaşmağa 
me bur oldu .. 

• Babam bu mektubu kime gönder -
m· 

- Bann ... Onu da, beni de Ryni kimse 
takib ediyordu. Kont Mıırukinin katlinden 
aonra, kor}(udnn, bir yere çıkamıyorum ... 

- Bu korktuğunuz. dUşmRnlnr kim o -
bi!"r~ Babamı öldüren adamın yakalan

ı ve mabpu hnnede '>lduğunu biliyor -
zl 

au!lta bir şey söyliyemem .. söyliyecek olur
sam sizi belki eltm bir maceraya atmıo o -
lacağım .. 

Sandra. gayet metin: 
- Benim için na gibi bir tehlike g6rü -

yorsunuz) 
Diye sordu. 
- Siz zayıf biT genç kı:uınız ... Baba -

nız.ın düıımanlan ise ç.ok kuvvetlldirler ... 
Matmazel Marukin omuz silkti: 
- Mösyö, engizisyon zamanında deği

liz sanırımc .. 
- O .• matmazel .. söylemek istediğim 

o değil ... Polis, hakim. size yardım mas -
kesi altında sizi mahvetm~ğe uğra~abilir -
ler ... Katil Boranof, mUddoiumuminln o -
ğulluğudurl .. 

- Ben de bunu düşündüm .. fakat, Bo
ranof, babamı hiç tanımaz .. hangi sebeb
le babamı ~rmu~ olabilir) 

- Boranof, siyasi dilşmanlanmızın 
seçtiği basit bir alettirl. 

San d ra gözlerini açtı: 
- Siyasi düşmanlannıı:ın aeçtiti bir a

let mn ı 

Samsundan yazılıyor: 7 yıldanberi faa
liyette bulunan Üzel dikiş ve biçki yurdu 
senelik fnaliyetini gösteren sergisini Vali 
F uad T uksnlın el ile açmıştır. Kalabalık bir 
halk kütlesi hergün sergi}'İ ziyaret etmek
tedir. 

Serginin kord cinsını şimdi İzmir valili
ğine tayin edilmiş olan Vali Fund Tuksal 
kesmiştir. 

-No. 15-
duğunu farzettiğiniz hayatınızı nasıl kurta
rabilirim Mösyö Boris) 1 

- Size g9ndermiş olduğum mcktub 
parçasında babanız, müşterek dü~manları
mıza aid bazı vesikalardan bahııediyor ... 
Onla n bana vermek suretile ... 

-Fakat ... Fakat bu nasıl olabilir} .• 

* Sandranın düşlineesi karı~ıvermişti. 
Kendisinin, kuştarla uğraşan bir münzevi 
bildiği bnbası, bu adam tarafından, siya!lt 
düşmaniarına vesikalar toplıyan tehlikeli 
bir politikacı olarak gBeteri\iyordu: • 

- Matmazel.. size gBnderdiğim rnek -
tu bu n son cümlesini hatırlayını:r;... Baba
nız ile beraber, düşmanlarımıza nld bütün 
veııikalnrı ve yeni yeni malumatı topluyor
duk. Bir gün, onlann yüzlerindeki maske
leri atacak idik ... Fakat onlar, bir gün, 
Boranof denilen çocuğun eline bir hançer 
sıkı:stırıverdiler ... Amma ... Daha ben va
rım... Marukinin yarım bıraktığı mücade
J.eyi ben devam ettireceğim. Yıllarca sarfe
dilen emeklerin, bir hançer darbesile yok 
olamıyacağını göreceklerdir. 

- Biz buraya ineli üç saatten fazla ol
du Zeyneb. Artık sabah oluyor. Bu tehli -
keli oyunu tadında hırakalım. 

Genç kız. kalfasına hak vererek üzüntü 
içinde kekeledi. 

- Doğru söylüyorsun Ziibeyde, arttk 
yukarı çıkmalıyız.. 

- Evvela şu çuvalları ta,ımak lazım. 
Nayman: 
- Onları ben götürürüro -diye atıldı-

siz tnşıyamazsınız. 
Zeyneb deli gibiydi. 
- Ya seni görürlerse ne yllparlnr) Bu 

çok feci 1 Babamın birçok şeylerden haberi 

sebeb oldu. Bilakis sizin hayatınızı nuı] 
olup ta kurtaracak) •. 

Boris genç kızı bir saniye cevabsız bı
raktı, sonra, ağır ağır: 

- Babanız münzevi yaşıyordu... 8aa:
leştiğimiz yerlerde, kendisini yalnız ben 
görürdüm. Kendisile de mektublaeırdık. 
Benim ona yaz~ığım mektublar udüoman -
larımız aleyhinde çok ağır ithamlarla dolu
dur. Bunların ele geçmertlesi lAzımdır. 

- Bu mektubların nerede olduğ-unu 
tahmin ediyorsunuz). 

- Fakat... Kreyldeki kö§künüzde.. 
zannederim ... 

- Vak'adan sonra, polis müfettip ile 
beraber, babamın yazı odasında bUtUn ev
rakını birer birer gözden geçlrdim. Babaet
tiğiniz şekilde, enteresan hiçbir mektuba 
raslamadım. Asıl garibi, köokte. tetk,ik et
tiklerimizden gayri, babama ald başk.a blr 
k ağı d parçası bile yok ••• 

Borisin gözlerinde, şimşik gibi bir lflk 
parladı: · 

- Polis, yazı odasından başka hf9blr 
yeri aramadı mı). 

- Hayır ... Yalnız .. ceblorini •. bir de 
dolablannı aradılar •.• 

var. Açlık o kadar canımıza yetti Id ean• 
haber gönderip erzak istememe ran oldu. 
Fakat senin buraya geleceğini tahmin e 
demez. 

- Beni görür:ıe ne çıkar) 
- Ne söylüyorsun Nayman} Gizli yola 

öğrendiğini bilseler seni hiç ya§abrlar mı) 
Delikanlı, kaygusuzc~ elini salladı. 
- Gizli yolu öğrenmemin artık Jıi9 bir 

tehlikeli tarafı olamaz Zeyneb 1 
-Niçin? 
- Çünkü bir daha bu kaleden çıkmak 

niyetinde değilim. 
Genç ve bedbaht kız dünyelara malik ol

muş gibi ellerini çırptı. 
-Doğru mu söylüyorsun Naymaıı? 
- Zaten senin için bu seEere ltdrak et-

miştim. Bir daha geri dönmiyeceifm. 
O tekrar delikanlının koliarına ablırken. 

koridorla taşlığın birleştiği noktadmı ağu 
ve bomurtulu bir ses yükseldi. 

-Bir daha geri dönmiyeceksiD J.a) 
Üçü birden titriyerek o noktaya baktı

lar. Arıkboğa kocaman vUcudünll duvara 
yaslamıı~ ve duvar kadar hareketaiz duru
yordu. Kızdığı zaman büsbütün d~ler
den gelen sesile vah~i bir hayvan trlbt bö
ğürdü: 

-Baybarsa ettiğin yeminı unuttaD ma 
delikanlı} Yıllardanberi söhretinl muhafa
za eden Uygurların andını sen ml boza
caksın) 

Delikanlı azimkar bir haııeketle Ank
boğaya yaklaştı, ve elini insan annanının 
omuzuna koyara.k: 

- Beni dinle Boğa ı - dedi - Kendimi 
bildiğim zamandan bugüne kadar acmi bir 
babndan fazla saydım ve bir babadan çok 
daha fazla sevdim. Yirmi bu l..adar yıl i
çinde sözüne aykırı tek bir harekette bu
lunduğumu hatırlamıyorum. Fakat 10 anda 
kendimi bambaşka adeta mazi ile hiçbir 
alnkası kalmamış bir insan olaralt hlaaedi
yorum. Eğer beni cidden seviyorsan een do 
burada kal!. Yok eğer kalmak l.atemiyor 
ve gene bir baba, oğul gibi ayrılmamm ar
zu ediyorsan sana rica ederim, derhal bu
radan git ve ölmüş atalarının şereR namı
na bu gizli yolu kimseye söylernci 
Delikanlının kat'i ve az.imkar aözlerl 

karşısında derinden derine sarsılır gibi o
lan insan az.manı başını iki tn rafa aıdladı: 

- Ne ben {calırım, ne de seni burada 
bırakınm Bii Baybarsa and içtik, biç ol
mazsa bu kale alınana kadar onun hhme
tindeyiz. Ben seni bugün için mi bfiyilt
tüm ~ Bir tarafa and içip sonra Bbllr tarafa 
kaçmak erkeğe yaraşır mı) Bu alçaklığa, 
bu nankörlüğe kim göz yumnbilir) 

- Sesini yükseltme Arıkboğal Alçaklık 
olsun, yükseklik olsun ben bir kere kararı
mı verdim. Her koyun kendi hacalından 
asılır. 

- Orası öyle amma bizim oymalunızın 
bunca yıllık şerefi ne oluyor? Tilrkün o 
yüce türesi, yasası nereye gidiyor) 

- Zaten biz bir kere Baybarsın hizme
tine ~irmekle yasayı bozmuş oldul. Eğer 
hain llbanın bayrağı altında kalsaydık de
diğin doğru olurdu. Biliyorsun ki Mıua va
disindeki handa iken !enin sözünil dlnlc
dim ve şu kıza söz vermi~ken tam 6c; aeno 
semtine uğramadım. 

( ~rkası Tar) 

- Allah büyüktür ... Rahimdirt.. Mat
mazel.. arzu ettiğiniz bir zam<mda Kreyla 
gelmeme,. köşkü bir de benim arqtmnama 
müsaade eder misiniz~ 

* Sandra, cevab vermeden evvel. tereç:l
düd etti. Yerinden kalktı. Pencereye yak
laştı. Geçerken, masanın üstünde duran 
nerkisleri kokladı. Kızı gözleri ilc ta\ıb e-
den Boris: 

- Çiçekler e meftunum... Çiçebiz ya
şaynmam.. hem, odamın sefaJetini de azı
cık olsun, gözlerinizden 'l<lklıyor aaıımm •.• 

- Böyle şeyler dü~ünmUyorum M~ııyö 
Boris ... 

- Ah ... Niçin bütün kadınlann lr.albi. 
sizin kalbiniz gibi yüksek hislerle dolu de
ğildirll Ah ... Niçin? 1. .. 

Boris, sözü, birdenbire, tekrar cinayete 
getirai: \ 

- Matmazel.. eğer biz müdahale etmez 
isek, babanızın katili olan Boranof, kurtu
lacaktır ... Ca nil er, eline hançer verdilderi 
çocuğu öyle seçmişlerdir ki. cinayetin itle
neceği yerin cUmhuriyet mUddeiumumlai o
lan bir adamın evladlığıdır ... 

- Fakat... Boranof cinayeti itiraf et
migtir .. kurtulmak mevzuubahıı mn. 

- Evet ... Bu itiraf onun alçak va eefil 
korknklığındandır: harnil eri, Se rJ Borano
fu itiraflarına rağmen kurtaracak kadar 
kuvvetiidi der. 

- Mösyö DimitriyeL benden ne isti
yorsunuz, açık söyleyi.tı ı Bir taraftım bura
dan hiçbir yere çıkamadığınızı söyl(lyorııu
nuz, odiğer taraftan Kreyie gelmeie kıııll-

bir an tereddüd eni. Gonç kızı 

- Sizin bu çirkin, kanlı entrlkalardan 
uzak büyütUlmUt olmanıza çok seviniyo
rum matmazel ... Fakat .. siz benim hayatı
mı kurtarabilecelcainlz. 

Rusun bu sözleri, Sandranın dimağına, 
yerle~mekten ziyade çarpıp ı.eraemleşiyor
du. Genç kız ı Hepsi bu kadar mı) 

-Evet ... ' yorsunuz) 1 

J 

be 
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Başvekilimizin Meclisteki açık ve 
cesur nutkunun Ingilierede akisleri İngiliz tebliği 

Kahlre H (A.A.) - Hava nezareti tebll~l: 

Sayfa 1 

İktısad i tetkikler 
(Baştarafı 2 nci sayfadal ithalat ve ihracatında oynndıkları roİü da-

Bulgaristanda elde edilen demh ve ba- ha iyi anlıyabilı:Qemiz için ,.u aşağıdaki ra• 
.lcınn miktan ehemmiycte ş:ıyan değildir. karniarı gözden geçirmemiz Jcifidir: 

fı • CB~tarafı 1 inci sayfada) birierin Tü.rklyeyi mukavemete sevk ve Ro _ Bu hafta sonunda Trablusgarbde El AdPm 
anır, Almanyan d El G bbl K alay ve çinko istihsalatınd,ı son 7aman-, B 1 · t 'th lA t (0'1 h b"l 

L.,L A . ın şu an a Romanyada manya ve Finlandiya gibi Türkiyenin de AI- 2 u :ve Bardia 4ehirle.ri Tobruk'da da 
'
10 oe ınarıı ol k · · İn olduğ f k ma ıçın yerinde sebebleri manyaya doğru teveccüh etmesidi. Türkiye gemller giliz bombardırnan tayı·arelerl ta_ 

Ja d b . rt k d d'l kt d' u garıs anın ı aa ı -;o eaa ı e r n ır a ış ay e ı me· e ır. 

hi ı et un k a bt Romanyanın taksimini te- Almanyaya tabı olsaydı Bo~azlar Cermen ta_ rafında n bombardıman edilım işlerdir. IIM!Ir 
bildir~kt ten aşka ~bir şey yapmadığını hakküınfi altına glrecek.ti. Sovyetler Blr!i&l, malitın defildlr. Bununla bera:ber Bardin'da 
fuz d . en. s.onra, Sovyet ve Alman nü - .<\lınan tasavvurlannı ve Türkiyenin Finlan_ üç yangın çıkmıştır. Erythree'de A.~a.c:'da 
lerin al~e;rının büyük hırs gayeleri Türk - diyadnn farklı olarak kendisine karşı dost. miihimmat ve petrol depolarına hikum edil
lata be ıln e, yani sağlam ellerde bulunan luk hislerı besiiyen ve Almanyaya karşı has. rnlş ve yangın çıkartılmıştır. Avcı tnyyare-

rı u ve B v ) 1 1 zd Ya:.: k ogaz ara yaklaştırdıklannı mane hisler taşıyan bir memleket olduğunu er mi en biri fl.c;süne dönmemiştır. 

Bulgari~tan sanayiinde en ileri giden (\1emleketler ı929 1933 935 937 938 
branş, gıda sanayiidir. Ingiltere 8, 7 6, 9 4, 7 4, 7 7, 1 
• Bulgar tütünleri, umurrıiyetle, yaprak fransa 8,2 4,4 1,4 3,3 3,7 

halinde ihraç edilmektedir. I talya ı O, 7 ı 2, 7 3,2 5,0 7,5 
Bulgar sanayünde ikincı derece gelen Almanya 22,2 28,2 53,5 56,2 52 

branş, mensucat sanayiidir. Yukan.daki rakamlardan anlaşıldığına 
Bulgarisıanda nakil vasıtaları çok a;tır naz~rıın lı~lya~ın,. B~Jgaristanın ithalatın• 

inkişnl etmektedir. Bu hal Bulgar sanayii- d_akı mevkıı Hıtlerın ıktı~ar makamına ge· 
nin inkişafı üzerine de nıenfi bir tesir yap- ~~~_yılı _olan 1 ~33 se~esıne ~ndarv oldukça 
makındır. Vas:ıti olarnk her ı 0 bin nüfusa ılende ık en, bırdenbıre geıılemege başla
ancak 5, 3 kilometre demir yolu düşmek- mıştır. Almanlar~." rolü ise bilbas~a 1_933 
tedir. Bulgaristan T u"na üzerinde nakil va- yılından sonra surat le artmıştır. Şımdı de 
sıtnlarına malik oimıyan biricik Tunn ınern- Bulgarisıanın ihracatını gözden geçirelimı 

etıi~a . tadkr. Sovyetler, Boğnzları kontrol anlıyor ise .kurulan tuza~a dü~yecektir. Düşman tnyyarelert dün Aden'e hilcum et. 
lerirıi:rı ~ .. d~~de her zaman garb <"ihangir- Sovyetlerin menfaati mişlerdir Binnlara halit hasar olmuş, yerli. 
lu B. ıliozu?u ~n~aştırmış olan ark yo - Sovyetlerin menfaati Türk dostJu~una j- lerden 2 kl.$i ölmft.ş, 4 kişi yaralanmntır. 
iazlnr A:leıın onunde knpanacaktır. Bo - nanmak ve Tfirklyeyl hakikt düşmanın ya. Erythree'de Massnun tayyare meydanı il. 
Bah k rnıınyanın olsa Sovyetler şimdi nında Y. er aldıracak hiQblr şey yapmamak~ ıerine muvaffnklyetıi bir hfıcum yapılmuı. 
ı~ 1 

la old V "b' K d ha J ii ıı;aJa k ugu gı ı ııra f"nizde mahpus tndır. Istanbuldaki bir Sovyet sözcfisün;in ngar ar ve tayyare karargAhı binaları zer 
bu k~ lır. Bu kadar kazanabilecek veya dün nakledilen beyanatı SQvyeUerin Türk lerine tam isabetler kaydedilrnL'itlr. Düşman 
te "~ ?k 'kaybedebilecek Almanyanın sah- topraklan tizerinde bir iddiaları bulunmadı- avcı tayynrelcri şlddetll bir mukavemet gös. 
lerle T~· neşri suretile ötedenhP-ri Sovyet - ~ını göstennektedlr. termlşlerdlr. Tayyarelerirnizden biri üssflne 
boznı ~rkler arasında mevcud dostluğu B~uharrir yazısına devamla Sovyetler dönmemlştir. 

leketidir. Bulgar:stanın ihracatı (o/o heaabile) 
Bulgaristan ihracatının o/o 90 nı, ziraale Memleketler ı929 933 935 937 9~8 

~dA m
2 

a
4
ddelerdkir.

1 
Tütün Bulga,r i1hrncntının İngiltere 1.6 1,8 4,4 13,8 48 

hiidi nga nıatuf bir siyaset takib etmesi ta her ne kadar büyük ibir memleket ise cıe Uç tayyare filosundan mfirekkeb düşman 
T"~ dostlarn ihtiyacı oldu~unıı ve mlhver arka- hava kı.ıvvetıerı Maltaya hüeum etml.şler - b

1o .,
1 

, nü teş i etmektedir. Bu saristanın Fransa 5,1 3,3 1,8 1,6 1,5 
aş ıca tütün müşterisi, A. G. Balkan tobak 1 8 8 4 2 7 6 
dı talya • 1 0,5 9, 1 , , , 

a ı Alman §irketidir. Almanya [*] 29,9 36,0 48,0 47,1 58,9 
Bulgaristan ihracatının en mühim mad- Almanya, Bulgaristanın ithalatında ol-

A matbuatının vesikalarıı cev2thlan daşının haktki maksadları meydana çıktık- se de avcı tayyareleriınizin müdahalesi nze-
lnıanla B kA 1 k 1 tan sonra Alman siyasetine yardım olabile. rlne muvaffak olnmıyarak püskürtillmllşler. tunı r n u petro uyu nına hü -

dan ctrnd·: için müttefiklerin toprakların _ cek herhangi bir tedblrden çekinmesi 11\?:ım dir. delerinden biri de yumurta ile üzümdür. duğu gibi ihracatında da binnci mevkii iıı· 
Alman tebliği na Q C~Çnıesine Türkivt"nin amadf' olduğu- geldiğini hatırlatmaktadır. Sovyetler. B. mı 

iddı' aır hazırlanmış bir pla~ı bulduklımnı lerin, •Hitler bnQa dedi kb ismindeki kıta _ 
a <"trn k d' 1 bındn Herr Rausc• hnlnrr'e so-ylediğl SÖ".lerı· Berlin 14 (A.A.) - Alman ba.şkumandanlı. Ynrıat . <' te ır cı. Türk matbuatı bu be- ·- '' ~ t bl!~ 

Bulgaristanın ithalatına gelince: Bunla- gal etmektedir. Binaepaleyh dnhn yıllarca 
rın en başında muhtelif cins makineler, na- evvel, Bulgaristan üzerinde ekonomik biı 
kil vasıtaları, muhte]if cins madenler ve nüfuz tesis etmiş oluyor demektir. Bıılga .. 
mensucat sanayii için iptidai mnddelerdir. rıstanın ekonomik vaziyetini ve Bulgnris• ın s hh · unutmamnkla iv. ı ederler.· sı e si: rnekt d" ı ntıni bt"liğ bir surPtte tekzib et- H 

e ır· ııT·· k' . f.k, •Belki Sovyetlerle bir 1ttlfaka mnnl olamı arb gemllelimizden biri deniz asırı su -
Trnda . ur ıye, mu tt<" ı ıere. arala - • larda 18 500 ton dıı~ tl t gemısı ba 
pıld v nıevcud ittifakın yalnız bir şartla ya- ynca~ım Fnkat garpteki hırslanmı tah:ık . ~ .. an care -

Bulgaristanın dış ticareti müvazenesi ak- tanla Mihver devletleri arasındaki t>kono
tiftir. Yani, Bulgaristanın ihracatı ithala- mik ve ticari münasebetleri öğrendikten 
tından fazladır. sonra, Almanya ve İtalyanın, Balkaniarn ıgırıı o d R . kuk ettirlnce, geriye dönmekli~lme hiç b~ tırdı~ını blldirmektedir. 

harhi • ' şartın n usyaya !:.arşı bır zaman engel olmıyacaktır.:ı~ Man., denizi üzerinde yapılan 'keşif UÇ\l.'i-
denh ı?tnç <'lmemek Fart olduğunu öte - la ı ri 

erı sarahatic bildirmiştir. •> Makale bu mucize kabilinden sözlerle bit- rı esnasında Alman hücum tnyyare e 
Bulgnristanın en miihim müşterisi Al- ve Bulgaristnna verdikleri (•hemmiyeti da· 

manyadır. 1939 yılının istatistiklerine na- ha iyi anlamı§ oluruz. 
Al mektedir. muhtelif seyriiseter kolianna taarruz etmı~ 

Alın:;;"lar ne yapmak istiyorlardı? B. Hltlerin geriye dönüşünde Sovyetler ler ve 4 tıcaret gemisini hasara uğratmış - zarnn Almanyanın Bulgar ihracatındaki Gelecek yazımızda Yugoslavyanın eko· 

Yalanı n, bu sahte haberlerı yaymakla, Boğazların, B. Butıer tarafından Perşembe lardır. Bu vesile ııe cereyan eden hUyilk bir 
~ bir a~n sulniyet snhrbi şeklinde gösterdı. günü izah edilen siyaseti, SovyeUerle müna. hava muharebcslnde avcı tayyarelerlmlz a. 
tedaıuı mşuya karşı Sovyetler tarafından seb:ıtının islfıh ve takviyesi olan İngilterenın dedce ~k falk düşman tayyarelerine karŞl 
gaYret ~~dbırler nlınmasmı ternın etme!je rnfitteflkl. Tiirktye gibi bir dost memleketin koym~~ mec~ur kalmışlardır. Bu hava mu. 
dı, Sovw•t;yolr. Alman prop:ıgandnsının ünıi. elinde bulunmasından memnun olacaklardır harebesınde bır tayyare zayi eyledik. Buna 

~--, ~=~=n~I~U~ih~a=z~~=~~e=kl~e;rt~~~d~a;f~-i~~P;d~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~·mub~lOİngil~tayyarMI~şfudU~ 

mevkii % 06; Bulgar ithalatındaki mevkji nomik vaziyetinden bahsedeccğiz. 
de o/o 65 tir. Hasan Ali Ediz 

Almanyadan sonra ftalya r,clınektedir. 
İngiltere ve Fransanın Bulgar ithalat ve ih
racatındaki hisseleri, bilhassa son zaman
larda bir haY..li azalmıştır. 

[•1 Bu yckünc,Bulgarlstanın Avusturya ve 
Çekoslovak:yn ile olan ticareti ilave edilme -
miştir. Bunlar da llfıvc edilince Almanyanın 
nisbcti bir hayli kabaracaktır. n. A. ~ -= - (a.;..) 

1 
Şimnit Almanya üzerlntie uçma~a te.~b _ Muhtelif memleketlerin. Bulgaristnnın 

ngi liz ler Alman larin hu··cumu·na ~~~d:: ~~~:es~~~:~::~~!t:.~3~ Vişide 14 Temmuz Vesikalarda yanhşhk 
14 Tcnunuz gece,t düşınan tayyarelen şlma. Id d li ve garb1 Almanya üzerine yeniden bom - Cenevre t4 (AA.)- Bugün Vichy'de yaplldıg~ Ini Alman 

ŞI etle mukabele edecek' balar atmışlar, bombalar askeri hedeflere 1- mareşal Petnin'in hükumet erkanının ve er ~~ı:;~~~~~n~: ~~r!aı:i;a:~:a~ kordiplomatiğin hazır bulunduğu bir fıyin- aJ·ansl itiraf ediyor 
larımız 3 düşınan tayyaresi düşürmfualerdlr. le 14 Temmuz bayramına başlanmı~tır. A-

~Ya ca~ CRa tarafı l lnc.l sayfada) 
beşer hındkan ve Fransanın bir defa daha 

u ukunun h .. · olan rnıııetıe .. ve urrıyetın şampiyonu 
ernin old ~-ri n on safında bulunacağınrtan 

Uısumu beyan ederim, 

lhtirn ll Harh uzun sürecek 
a er h b· 

Znnnırıı • ar ın uzun ve çetin olacağı 
bin ge .v1e~ektedirler. Hiçbir kimse har -

nış <'Ytp ge . 1 . Wo • • 

rnez. Muh k mo emıyceeı::ını soyliye -
A'\llıu a ? knk olan bir şey varsa o da 
tapö p nıılletleri uzun zaman Nnzi. Ges-
0'" su tarafından idare edilmiycceklerd" 

unyada B r ~· 1 . ıı. 
liği ö .. • • w~ut .cnn tahakküm ve kinci -
led nulde egılmıycccktir. Sirndi ı'liicade -
Jc .. c Y? ?'Z kaldık. Bir zalimin kudret ve 
"'VVctının y b"l v· c 1 apa ı ecegı en fena !jevlere 

-~~~Iret e karşı koymağa mecburuz. Henu'"z 
~·l~ı me • b" · · v rik mış .. •r .. gaye ıçı~ çalıştıgımızı müd-

ı olarak. ustunde dogduğumuz to k 
an hd"d d prn -mızı tc ı e en istiladan mu'"d f rne v h y n aa et-

k ge ıızınz. alnız harb ediyoruz F k 
endimiz için harb etmiyoruz D . a at 

mızın hakim •olduğu deniz Vt>, Ok>nanma -
la Çl'vrilmiş olan ndnmızd:ı .. .. yanuslar-
:r ·ı · . . . ustun tayya 
ecı er~mızın cesaret Vt> fedakihlıkl . 
mnvesı cıltında vukuu yak h"' arı hı -

1 b . ın ucum '"ku net e eklı,> oruz. Belki bu h'" u !1U -
ınınan yııoılmıyacaktır. ucum hiç bir 

nMerhamet Üt • ~· 
Ant ve şKietlı bl d emıyec:egız» 

belki en çetin iınti~n a~~e aynı zarnal'ldn 
ra cesaretle karşı k ~n uzun bir inttza. 
fumuıu g<htermeıı:~ğa muktedlr oldu _ 
olursa olsun. hiç bir . kat bu lmtıhan ne 
bir müzakercyc gfr· .şart koşacak de~Utz. Hiç 
Yece~iz Belki m h!4me~e tahanunüJ etmı -
~. fakat kendir:;z ~~et delillerı gösterec,._ 
ceğlz. ıçın merhamet istcmiye_ 

Bize sempatl.'ll olan 
daki seyırcUerın Atlant1~in öbür tarafın 
A veya henüz t h 

VI"Upa menılekctler n rtb edllmemı.ş 
dostlarımızın m lndek1 merak içindeki 
Yereıt nazl hnrb~~:ı ve azınimizl ölçemı -
hatta b!r kaç gü klnesının bir kaç hafta 
tığı bu kadar d:V~~rında parça parça yırL 
dükten sonra bizi e hcrı ve kraliyetleri ~ör
lannı kolaylıkla a~ı ayntunız için korkma. 

liitterın Alın arım. 
lekrtıerın 1llah~nyanın komşusu olan ml'ln 
le hnzırladı~nı ö~l~nlarını nasıl teferrila;ı: 
PI~Jarı vardı gN duk. HiUerln, Polonya Jein 
Oanl:marka . ı orveç Için plAnları vardı 
lttınnd eden ı!u~ PlAnları vnrdı. Almanvay~ 
deratı IPI d hperver notandanın mukad. 
on. "' n e hazırlannıııı IA 1 • Rblt Belçika! ı . .. P an arı vardı 
dı Fran.sı'7l · 1 ar Iç ın d(.' Plfmları var _ 
rıı.Jt nnn da na<ıtl temelinden '-

dE>vrndıklerlnl -gördü. yı...,ıa_ 
Çörcil bunda "k" t:"'-' 1 F n sonra ı ı av, hattil. b" e ran d b 1 1 ır ay 

tirnd' 1 . sa a u unnn ngiliz ordusunun 
trıiid~fn::,•lt;~eye _döndüğünii lngiltt"renin 
ailt.h alt d ıçl'l"' bır buçuk nıilyon nskf'rin 
lerdl'n ın a bulunduğunu, askeri ku~·et _ 
la manda pa '"t . 1 . . h r t,. ı '1 d'l ın~u çu t·rın ım nsı kin kol 

tııı e ı d''" , .. 1 d"k D.. lf>:ını soy <' ı ·ten s"nra · 
11 ~tnnna k h · 

Yol adım adı nr ı .. er köy. h~r şehir. her 
Jna:ıa muı m mudl\fan ...,dilec«:"ktir. Düş -
bL •ı-ıa::ıttn • L d . 

IT lcii! lL :' l~e .00 TaVI bır hatabe 
· ~~nı hal d .. · tı:t.l) d r.rr.. , ın e gormeyı tercih ed e _ 

.ı,tir. 

_ÇOrç.!I, nut.kun 
bt.it>th\de buı , dn, herhangi bir .sulh teş!'b. 
trıtleadeleye ~~ulnııya,.a~ını, Ronunn kad'ir 
t'1ea ttbarft... <ietıe dAvrun cdllecet1nt ay 

uı: ettırmı~tır. -
~I'ÇI1in ıneeajl 

Bastille'in zaptının senei devriyesi mU _ Düşmanın zayiatı dfin 15 t.ayyareye Qlkmış _ yini müteakib mareşal Petnin meçhul asB- (Baştarafı 1 inci sa)fada) 
b ·ı ç 1 tır. Tnyyarelerim1zden üçil üslerine dönme. keıin mez.anna bir çelenk koymu~tur. u tnamız harbine değil, bir müdafnn harbina ~ase ~tı e ?rçi , general de Gaulle' e aşa- P · 

gıdakı mesaJı göndenniştir: mi.şlerdlr. merasimden sonra kıtaat mareşal etainın hazır olduğundan bahsetmiş olduğunu ve 
F 'h· 1 önünde resmigeçid yapmıştır, gene Türkiyenin müttefikler tnrofındun İ-

.. r_ansa ta_ n ın in en bii ... ·ük günten'nden talya t bl'"'' 
b J n e ıgı ran yollle Bnkfıyn karşı yapılacak iblr taar -. •.rının scneı devriyesi olan bugün, felaket · 
ıçınde bulunan Fransız milletine ve 14 ıtalyadıa bir mahal 14 (A.A.l -İtalyan or. B A N K A rııza Iştirak edeceğini değil, seyirci kalaca~-
T k h dulannm urnum! kararg~hınm 34 numaralı nı yazınış bulunduğunu Iddia etmiştir. 

emmuzu te rar Ür ve muzaffer Fransa- YA L A 
b tebliği: K o M ER ç • D. N. B. ajansı bugün gönderdiği blr tel • nın ayrıını günü olarak tt!Sid cdecegı"'"miz · 1 

k k Iskendcrtycye do~ru yorucu rlc'atı e.sna • grntıa aAlrnnnya hariclye nezaretı tarafın .• ve ço uzn olmıyan güne kadar mücade -
) d sındnkl seyrini batlleştımıe~e meobur olan dan neşrolunan veslknların tercUmMi esn{l. 
eye evam etmek kararını verenlere sem- ı 1 T A l y A N A U patimi bildiririm. ngi.liz denız kuvveti bütün 13 Temmuz gll- &ında yapılan yanlışlıklar .. kayd!le Massig 

nü tayynrclerlmiz tarafından yeniden hü • tarafından ileri sürülen değişikliklerin vü • 
Londrada 14 Temmuz cuma maruz ka.lımş ve ma~lt\b edilmişttr. Ta:nRmen tedlye edilm~ sermayesi: cudilnü tamamen kabul etmiş ve mez.ltür 

Londra 14- 14 Temmuz Fransız milli bay Kruvazörlerle harb gemilerine yeniden mü 700.000.000 halyan Lireti veslknyı bu sefer, esasen kopye ettlğlnı tl/ive 
ramı, Londrada heyecanlı meraslınle tes'ıd teaddid defalar orta ve bilyük çapttı bomba. ederek musahhah şekilde tekrar neşretmlş. 
Cdimliştir. lar Isabet etmiştir. Bu bombalar evvelce vu_ tır. 

General De G kuıı gctlrllmiş olan hasarata inzimam eden 1\Icrkezi: l\1İLANO Bu yenı metinde tabii Masslgiinin iddln 
llbideslne b aulle. Umumi Harbin ölüler! blr"ok yeni tahribat Jc.ra etm•~ın...ofr. etti~i nibl, Türkiyenin bir taarruz harbine 

ütun hfir Fra ı b' "' "'l "'"' Bütfiıı İtalyada, istanbul, İzmir, Londra 6 b 
çelenk k nsız ar narnma ır deıwı. bir mfidafan harbine hazır oldu"'u rn-OYJn~tur BilD-h 1 F h rı Bu bombardıman esnasında düşmanm 4 ve New. York'ta şubelerı vardır. 6' 

b desine g"d k · are mareşa oc • avcı tayynresi boTİtbardırnan tayyarelerlmlz ____ zıhdır ve gene Fransa büyük elçisinin ıddlr.sı 
m t 1 

ere orayn da blr çelenk bırak- tarafından dll.şfuiUmüştfu. veçhlle mfitrertklerin Bakfıya karşı yapacak. 
Lo US ır. ~u Iki merruılm esnasında binlerce Düşmanın bu tayyarelerının ü~ü iki mo - Hariçteki bankalarımız: 1TAL1ANA ları bir tanrruza Türkiyenin iştirak cdcre~>l 

ndralı yaşasın general, ynşa..~ın Fransa dl- törlü ldl. Bir tayynre.rnlz hareket Ussüne av- BANCA COMMERCİ.ALE değil, seyirci kalacağı gösterilmiştir. 
ye generali nlkışlamı.şlardır. det etmemiştir. (Francc~ Parls, Marseuıe, Toulouse, Nice, Bu sebcblc 10 Temmuz tarihli bulteninılz-

Gcneral de Gaulle'e vi'Jamiral Museller, Mcnton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan. de Mn.sslgliyc atren verdiğimiz şe le ı.ama-
F -Tayyare avcı tılomtmın Malta fisstllhare- h :Mer casnb 
~~ns: te.knlk servisler müdürü Labrathe, kesine karşı yapmı.ş olduklan bir akın düş ıes • Plns, Vlllefranc e - sur • • - men tctnbuk eden bu yeni metni yeniden der 
dak e rütbede bir ~k znbLtıer ve Londra _ man avcı tayyarelerlle bir hava muharebe= !anca (Mnroc). cetmeğe lüzum görmüyor. yalnız keyfiyeti 

. I ı:ansız mutebemnı, refakat etmişler _ sini ıntnç etmlşitır. İkJ düşman tayyare.o;l dü. BANCA COMMERCİALEB .İTallALİAB~~0 E ~~uj- kaydetmekle iktifn ediyoruz. 
dır. Hucum arabalan teşekküllerine Lev.ion şürülrnüştilr. Bütün tayyarelerlmlz ilslerlne MENA: Bucarest. Arad, r 

1 
ah, r .... y, Şu kadar var ki bu vazlyet karşısında bl-

Et , d t ir costan~ Calaz, Slblu, Tim c oara. zlm de blr sual sonna~a hakkımız vardır: 
rangere_e tnyyare ve denız kuvvetlerine av e etmişl:rd · BANCA COMMERCİALE İTALİANA E Nim resmt bir devlet ajansı ol:ın D N .B. 

mensub bır çok muharibler de meraslrne Iş. Geceleyin Itnlyan tayyarelen birbirinı tn- BULGARA. Sofla. Burgas. Plovdiv, Varna. Mnsslgli raporunun asıl metninl kolayca el. 
tirak etıntşlerdlr, Bir otobiisle re.smi geçlde kib eden dalgalar halinde adanın askerl be. BANCA OOMMERCİALE İTALİANA PER de etmek ImkAnını haizken .nitekim bu met 
!.ştirak eden Fransız yaralilanna karşı he • denerine bombalar atmışlar ve büy{lk yan_ L'EOİTTO Alexandrle d'Egypte, Elkahlrc. nin bu dakiknda elinde oldu~nu D N B de 
Ye nı çıkarmıslardır. • .. en ı YWJa nvazelerJ ytikseltırnlşlerdir. Port _ Said. ltıraf etmektedir_ acaba nasıl ;.,.. ~ hlc 

Fr d Bir Wrpitomuz bir İngiliz ta.h•AıbahlrtnJ A ml k tl ı t '" bl ı ansa an ka~a muvaffak olanlarçlan ~ BANCA COMMERCİALE İTALİANA E vrupa me e c er ne yap ıc, r neşr -
maruf Fransız gazetecısı Bayan Tabouls de batırmıştır. · Atl.n Plre Sclft.nlk. yatta evvelr. almanca~ ve sonra almanca. 
merasirnde hruıır bulunmuştur. 'I'nhtelbahirler.imizden blrl üssüne dönme. GRECA, n, ' İTALİANA dan fran.c;ızcaya tereume edilmek suretne 

~tır. BANCA COMMERCİALE husule gelen bu vanllsların dolu metni veı.-
K A ht ·· 1 - ŞlmaU Afrikada dıı..._an tarafından •-y _ TRUST COMPANY, Plh~delphla. meği tercih etmiŞtir? ' a aya QOÇmen yer eşiirmek ""l'" ...,. BANCA COMMERCIALE İTALİA.l'iA yare meydanları nzerine geceleyin yapılan y k 

IA .. Imdlr h k 1 •At f ta TRUST COMPANY • New- or · ClL ava a ın arı ne ~ e a • ne de hasarata .se_ 
bebiyet vennLştir. Müşterek Bankalar 

Kiıhta (Hususi) - Kazanın bolca göç
mene de ihtiyacı vardır. Hazim•ye aid 
B_o •• ooo. dönüm arazi mevcuddur. Bu ara -
~nın bır an önce hem topraksız halka da
~~ılması, hem de kazaya fazla miktarda 
goçınen yerleştirilmesi suretile bakir ve 
feyynz topraktan azami randıman alın -
rnası gerektir. 

Almanya latin blokuna karst 
cephe ahyor ' 
<Ba~tararı ı ınci sayfada) 

. Son günlerde Berlin ve Romanın Pe -
~aınl. Lav~.ı ta~fından yapılan t~taliter 

ev )et teFcrubesı teşebbüsüne başlanan hü-
cum ar, ransa ls 1 1 
bir Latin blok , pa?ya ve . ta ya arasında 
d ~ k 1 u teşkıl gayesıne matuf ve 

ogma ta o an bir harekete Alm 
cevabı olarak tdakki edilm kt d' arıRyıının 

d b h e c ır. oma 
tn yosu u ususta Göbbels' den .emir al -
mı~tır. 

Iyi haber alan mehafildek" • ı. 
ı ıımumı Ka -

naate nazaran B. Hitlerin . d"k" h d fj 
B lk 1 . "d 1 1ırn ı ı e c 

a an an ıtı a e sevketm,.k b" 1· 1"'~ 
bl k t k ·ı· . . "h • ır .ato ııc 

o u ~ş ı ını ıııtı daf eden harckrti baş -
Jangıcında temelinden yıkmak F ı an~ r· 1 · •1 .. ız ı -
osunun zıyaı ı c yeni bir ~ekil ulan h l'h -

1 • .. • d .a ı a 
~ır m~ıı~ı:S' uzerınb e du•arak İngiltcreyc 
arııı ıstı u veya a luka suretile veya her 

Şarki Afrikada İngniz tayyarelerinin Mu.. Banque Frnnçatse et İtallenne pour l'ame 
valli!ne yaptığı bir akm Wpçularımızın ate. rlql'e du sud, Parla. 
şile Uırdedllmiş ve bir d~an tayyaresi du_ Arjantmde: Buenos - Aire3, Rosarlo de 
~firUlmüşt.ür. Banta fC. 

MiHt Ş~f dün 
Yalovay1 şereflendirdi 

(B:ış'ararı 1 Inci sayfada) 
yet Mfıdfuü Mu~Uer A.lı:alın ve mahaJli 
crkfm taratından karş.ıJ:ınmı.şlardır. MJ!- • 
li şer kendisini k:ırşılıy:ınlara ve halka H. 
tıratta bulunmu.şlar ve trenden Indikten 
sanra do~ruca Derince açıklarında ou _ 
lunan Savarona yatma geçrn.lşlerdir. Yat 
saat 10 da Yalovaya hareket ctrni~tir. 

Milli Ş!'f biraz sonra Yalovayı şeref • 
lendirmiş ve iskelede Yalova ka::n erka_ 
nile halk tarnfından hararetle k:ırşılnn
mışlardır. Relskümhur Yalova lskelcsln. 
den otornob lle do>;ruca kaplıcalarda ki 
Reisıeümhur kösküne gitmlşkrdlr. Mi.Jii 
Şef Yalova kÖ"klerind<> birkaç gün ka _ 
larak istinlı:ıt ede~t'klerdlr. 

* Millt Şcfln refak:ıtin1e Derinceden 
Yalovaya "!im~ ol'ln Vali ve Deledıye 
Reisi Lfltf! I<ırdarl:ı Emniyet Müdürü 

BRESİLYA'da: Sao.Paulo ve başlıca .şe • 
hlrlerlnde şubeler. 

CHİLI'dc: Snntlago, Valparalso. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me 

dcl,;'n. 
URUGUAY'da: Montevideo 
Blll"CA DELLA SVİZZERA İTAi,İ.\NA: 
Lugano. Bellinzona, Chlasso, Locarno. 
zurıcı,, Mendıisio. 

BAN<!A U.SGARO • İTALİA..~A S. A. 
Peşte VP başlıca şehirlerde şubeler: 

HHV ATSKA BANK D. D. 
Zagret., Susak. 
UANCA i'J'Al.IASO - LbiA 
L:ına (Pcrou) dn başlıca şe!llrlerde ııube. 

ler 
BASCA İTALİA~O • GUAYAQUİL. 
Gu.lyaQull. 
t~tanhul m~rkezl: 

Gal:ı • n, Voyvoda 
Telefon 44845. 

Ist:ıııbul bürosu: 

caddM1, 

Alalern~nn han. Telefon 
Bcyol:tu lıürosu: 

Karaköypal as 

İst!!::.l/U cııddesı No. 247. Telefon: 410-lG. 
Knsalnr lcarı: İtalya ve Macaristan 1çln 

Bir Yu~oclav ticaret 
heveti Beriine gitti 

Berlin ı 4 (Hususi) - Almanya ile 
müzakerelerde bulunmak üzere bir Yugos· 
lav ticaret heyeti_ ~erline g,elmiştir. 

Bulgaristan ve Dobruca 
(Raşta ·af ı ı inci adada) 

verdll'!indenbcri. cenubi Dobrucndan bahse .. 
den Bul'!ar matbuatı makalelerine fren tak. 
mıştır. Gazeteler Bulgarıstanın eski huduel
Innndan hicbir kelime bahsetmcmektC<IIrlcr. 
Fakat bu hal Bulgar hükiımetinhı harelditın 
d:ı bir değişikliğin olduğunıı. nlflrnet değıl -
dir. Bulr,ar !!nzetclerl her zaman lhtiyntıa 
hareket etmı~ıerdlr B.u tedbir halk arasırıda 
kansıklı~ın önfir.e geçmek için alınmıştır. 

Slvasi ml'haCil. Bulganstanın, cenubi Dob. 
rul'n mecele~lnl Rl)rnanya ile dostçn müzakı>rc 
~urct!le luı.lletmeğl tercih ettiğini beyan et. 
""'"'1rtPdirler BHll!''lrların inttznr vazlyetinln 
'i'l'l'llerl. sivasi sebebler, ayni zamanda da 
matısıılü ldnık lhttvacıdır. 

~·hver devletleri cenubu şarki Avnıpa 
mPrııle e lrrl mahsullerine büyük bir nlaka 
.,.~ te"rmekted"rler Fakat bu mcmleketıer, 
'ena e:el'en mevsimin verPcel!i zayıf mah.c;u.lü 
· endileri e sakinmak endlcıec:indedirler. Bul. 
.. nri"lA'1dıt ve Vugoslavvada son günlerde 
.,enl t•ılivanlar olmuslur. 

nün'kü Sofyn gazeteleri su basan mıntnka
'qn gezen kral Borisl, sular altında bulunıı.n 

araba ile 
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Türkiye Cümhuriyeti 

i AAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermaye·si: 100.000.000 Türk Lirasa 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticari her :'evi banka muameİelert 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Bankasmdn kurnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında en az 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 
500 
250 

Lirahk 4,000 Lira 
4 " 
4 " 

40 " 
100 " 
120 " 
160 " 

100 
50 
40 
20 

DİKKAT: Hesabıanndaki paralar 
miyenlere ikrarruyc çıktığı tnkd•rdc 

Kur'nlar senede- 4 defa, ı Eylul, 1 
rililerinde çekilecektir. 

" 
" 
" 
" 
" 

2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

" 
" 
" 
" 
" " 3,200 " 

• 

bir sene içinde 50 liradan aşa~ı düş • 
% 20 fazlasile verılecektir. 
Birincikanun, ı Man ve ı Haziran ta· 

Devlet demiryollar• ve limanlara işletmesi 
umum idaresi ilanlar• 

9. İşletme ihtıyacı için bir sene zarfında döktürülecek olan ve alelmüfrcdat miktarlle 
muhammen bedeli nşa~lda yazılı bulunan ızgara, soba, makıne ve vagon parçaların _ 
d::ı.n ibaret dokum işi 24292,40 lira bedelle ve kapalı znrf usullle münak.nsayn· konmuştur. 
Munnkıısa 2417 940 Çarşamba günü saat ll de Slrkecide 9 İşletme binasında A. E. 

lwmısyonu tarafından ynpılacaktır. İsteklUerln 1821.93 lira muvakka.t teminat ve lta
nunl vesikalarile teklif mektuplarını ihtiva edecek olnn kapalı zarnıı.nnı ayni gün saat 
10 n kadar komisyona vennelerl H'ı.zımdır. 

J 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verl1mektedir. 
Miktar kllogrnm Nev'i Muhıı.mmen bedell 

31935 
103600 

6800 

Makine ve vagon parçaları 

Soba. 
Izgara 

Lira 

7664,40 
1554{1 

1088 

İstanbul Belediyesi İlanları 

(5668) 

ı 
Bcledlyeye aid motörlü vesalt için ltlzumu olan 258,~2 Utre ~enzin .kapalı zarf usullle 

eksOtmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 64,615 lira 50 kuruş ve ilk teinlnatı 4480 Ilm 78 
kuruş.tur. Şartname, znbıt ve muamelAt müdür!~ kaleminde görülecektir. İhale 2617/910 
Cuma günü saat 15 de daiml encümende yapılaeaktılr. Taliplerin ilk teminat ın.a.kbuz 
veya mektupları ve 940 yılına atd ticaret odlll!ı vesi.kalarOe 2490 numaralı kanunun tari_ 
I.ntı çevresinde hnzırltrncakJ,an teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar dalml 
encumene vermeleri ltlzımdır. (!1808) 

** 
İtfatye Amir ve efradı için yaptırılıı.ca.k 415 çltt otzme ve 37 çift fottn kapalı zarf wnı. 

llle ekslltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 8181 Ura ve Ilk teminatı 613 
lira 58 kurW}tur. Şartname zabıt ve muamelAt müdllrlü~ü kaleminde görülecektir. İhı:ı.le 
18/'7 940 Perşembe günü saat 15 de dıı.tmt encümende yapılnc:ı.ktır. Tallplerin Ilk te
minat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ald tıcaret odası vesUtalarUe 2490 numa. 
ıralı kanunun tarHatı çevresinde ha.zırlıyaoakları tek.llt mektuplannl ihale günü !aat 
14 de .kadar daimt encUmene vermeleri lflzımdır. (6647) 

Sümerbank pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları 
müessesesinden : 

Fabrlkalarımı.zın gümrük tahmll, tahliye ve nakliye ~leri kapalı zartıa 1 sene lçln 
miinaka$3-ya konulacaktır. 

İstcklilerin bu işe aid şa.rtnameyl, Bahçekapıda 1 inci Vakıf han ı cı katt.a.kl mües. 
sese Tıcaret servisinden alablleceklert llln olunur. c5940t 

Harp Okulu Komutanlığından : 
s vll liselerde ikmnle kalmış tnlebeJerln Hatb okuluna glrebllmelerlnl ternın maksa

dlle kayıd ve kabul muamelesi, Eylül nihaJ-Otine kadar uzatılmıştır. İkmali olup Hnrb 
ok luna girme~c istekli olan talebelerin Qlmdiden mensub oldukları askerlik şubelerıno 
m c at ederek muamelelerini ıkmal ettlrmeleri ve nunalde muvıı.f!ak oldukları tnk -

ett receklerı evrakı ne etuıa. alınacaklan i11D olunur. 

SON TeDUD11Z 

&5 
~-----· 

~ ............... .. 
YerJi Mal1ar Pazarları Müessesesinden: 

SÜMER BANK EREGLİ F ABRIKASI MAMULATlNDAN 
Perakende 

ı 00 santim een!§likte aile hassesi 
Balye ile 

45 so Kr. 
ıso )) )) )) )) 67 75 )) 

MALATYA BEZ F ABRIKASI MAMULA TlNDAN 
Pamuklu fiyatları Sandık Fi. Perakende 

Düz kutil ı 15 şantim gea•iılik 60 74 Kr. 
Yatak kılıflık 125 » » 65 80 » 

D >> ı35 » » 70 88 )) 
)) )) 155 , )) 85 105 )) 

Satışlar ayni zamanda Yeni Postane karşısında Kınacıyan hamnın zemin katındaki müessesemiz 
~:;::;;::::::;:~------!!lı.... toptan deposunda yapılmaktadır. ·--113118-=----.1 

Bir haftahk radyo 
program1n1n sonu 

PERŞEl\ffiE 18 7/ 1940 

7.30: Program. ve memleket saat ayerı. 
7.35: Müzik: Karışık hafif parçalar (Pl.J 8: 
Ajans haberleri. 8.10: Ev kadını _ Yemek lls
tes!. 8.20 _ 8.30: MüzLk: Polka potpurl'leri 
(Pl) 12 30: Program. ve memleket saat n -
vnrı. 12.35: Müzik. ((alanlar: Ruşen Knm, 
Cevdet Koza n, Veclhe. Okuyan: Mefhnret 
Yıldırım . 12 50: Ajans haberleri. 13.05: Mü -
.. k: Tür'küler. 13.20 _ 14: Müzik: Zara Le • 
ıınder, Marta Eggert vesairenin pUı.klarL 18: 
Program. ve memleket saat ayan. 18.05: MO. 
7ik: Pablo Knz:ıls'in pliiklnrı _ Boccherin!: 
Concf.'rto eViolonsel ve Orkestra.) 18 30: Rad 
vo enz orkestrası Cİbrahim Özgür idare ın _ 
de.J Soprnno Bedriye Tüzünün işt!raklle. 
1910: Müzik: Muhteıır m<~lcamlardan sar -
ltılar. C'tlanln.r: Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, 
Basri üner. Zühtü Bardako~lu. Okuvnn: 
Mu!rt.nfa Çaf,Utr. 19.45: Memleket saat nvn _ 
rı. ve Ajnn.<J haberler!. 20: Müzik: Fnşıl hey_ 
eti. Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif İçli, Hn. 

1 ~an G.ür, Harndi Tokay, B::ı.sri tJne~: Zühtü 
ı13:ırdakol'rlu. Okuyanlar: Semahat Ozd!'n -
1 "'3, Tahsin Knraku~. 20 30: Konuşma 20.45: 
'Müzik: Dinleyici dUekleri. 21: Konuşnın 

rsıhhat saati.) 21.15: Müzik: Keman Solo -
Redat Ediz tarafından. 21.30: Konuşma CRad 
vo gazetesi.) 21.45: Müzik: Radyo orkestra
sı (Şef: H. Ferld Alnar.) Beethoven: 7_tnci 
Senfont 22.30: Memleket saat ayan, Ajnns 
haberleri; Ziraat. Esham _ TahvllM. Kam • 
biyo - Nuk:ut Bor.sn.ı;ı fFint) 22.45: Müzik: 
C:ı.zband CPl.) 23 25 _ 23.30: Yarınki prog _ 

ve kapanış. 

* 
CUMA 191'7 11940 

F otograf makineleri 
Tiirk (Alman ı : 3 5 

Luxor radyolan, AEG Elektrik 
aletleri, Ha vagazı aletleri, avizel er, 
kadın c;antaları, hediyelikler vesaire. TAKSiT LE 

O S MA N Ş A KAR ve Şki. 
Galata: Bankalar caddesi No. 59. Tel: 42769. Beyazıd: Elektrik Idaresi 
-· karşısında No. 28 -Kadıköy: İskele caddesi No. 33/2. 

İTALYA ve MERKEZ İ . 
Avrupadan Şimenditer ile 

NAKLiYAT 'HER NEVi 
Tafsilat için: 

K. A. MIJLLER ve Şkl. 
MlNERVA HAN- GALATA. Telefon: 40090- P. K. 1090 

Devlet 

İdare iht1yncı için: 

Denizyolları 

MUdUriUfiü 

1 - 2000 metre alle hasesi patlsk&. 
2 - 3000 aded el havlusu. 
S - 1000 aded tire yorgan. 
4 - 2500 aded yemek peçetest 
Kapalı znrfla satın alınacaktır. 

Işletme 
Ilanları 

Um um 

Muhammen bedel 7650 lira olup muvaltkat te~at 573,76 Türk llrasıdır. EkBlltme t6 
Temmuz Pazartesi günü saat 15 de Tophane Umum Müdürlük Alım Satım komJ&yontınd• 
yapılacaktır. isteklllerin yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar 2490 .sa.yıJı tanu~ 

na tevfikan hazırllyneakları tekllt mektublarını komisyon reisH~ine ma..kbus IIlQ)ro.bt.. 

linde tevdi etmeleri lfızımdır. 

7.30: Program, ve memleket saat ayarı, 
7.35: Müzik: Salon Orkestrası parçaları (PL) r 
8: Ajans haberleri. 8.10: Ev kndını - Yemek 
listesi. 8 20 - 8.30: Müzik: Havaiyen Orkes -
trası (Pl.) 12 30: Program, ve memleket sa-

Şartname komisyondan parasız olarak alınabilir: (5537) 

nt nynrı, 12.35: Müzik. Çalanln.r: Cevdet 
Cı#la, Fahri Kopuz, Hasan Gür. Okuynn: 
Rndife Erten. 12.50: Ajans haberleri. 13 05: 
Müzik: Zeybek ve Anadolu havnları. 13.20-14: 
Müzik: OpereUerden seçme parçalar (Pl.) 
18: Pogram. ve memleket saat nynrL 18.05: 
Miızi.k: Cazband (Pl) 18.30: Müzik: Hnlk 
h ::ı vaları. 18.50: Müzik: Radyo «Swingıı Trio_ 
su (İ. Öz,.,.iir ve Ateş Böcekleri.) 19.15: MU _ 

zlk Çalnnlar: Veclho, Fahlre Fersan, Refik 
Fe.rsan. Okuyan: Necml Riza Ahfskan. 19.45: 
Mı>mleket saat ayan, ve Ajans haberleri. 20: 
Müzik: Cevdet Çağla, Hasan Gtir. Şerif İç. 
li. 20 30: Konuşma. 20 50: Miizik: Fnsıl Hey_ 
eti. 21.15: Konuşma (İktisad saati.) 21.30: 
Konuopna (Radyo gazetesi.) 21.45: Müzik: 
Radyo Salon orkestrası fVfolonist Necib Aş_ 
kın idııresinde.) 22.30: Memleket s:ı.at nya -
rı. Ajans haberleri; Ziraat. Esham - Tahvl -
Hit, Kambiyo _ Nukut Borsnsı (Fiat.) 22.45: 
Müzik: Caıband (Pl l 23 25 _ 23.3<1: Yarınki 
pr<»>:ram, ve knp:ını.ş. 
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7.30: Program. ve memleket saat nya.n 
7 35: Müzik• Divertlmento (Pl.) 8: Ajans 
haberleri. 8.10: Ev kadını _ Yemek l!st~sı. 
8 20 _ 8 30: Müzik: Bing Crosby'nln plttkJarı. 
13.30: Program, ve memleket saat ayarı. 
13 35: Müzik: Muhteııt şarkılar (Pl.) 13.50: 
Ajans haberleri. 14..05: MUzlk: Pllklarla muh 
telif .şarkılar :programının devamı. 14.20: 
Müzik: Riynseticümhur · Bandosu (Şef: İh -
.san Künçer.) 15 _ 15.30: Müzik: Rnpsodiler 
(Orkcst.ra ve Piano Için _ Pl ) 18: Program, 
ve memleket saat ayan. 18.05: Müzik: Sen. 
fonik parçalar (Pl.l 18.30: Müzik: Radyo 
Caz Orkestrnsı (İbrahim Özgür idaresinde.) 
19.15: Müzik: Fasıl Heyeti. 19.45: Memleket 
snat ayarı, ve Ajans haberleri. 2(): Miizik. 
20.30: Konuşma (Günün meseleleri.) 20.!'0: 
Müzik: Divan, Semai, Ko.~ma. Ve oyun ha -
vaları. Çalnnlar: Hakkı Derman, ZUhtü Bnr .. _______________ _ 

dako~lu, Şerif İçli, Harndi Tokay. Okuyan: 
Mustafa Ça~lar. 21.1!1: Müzik: Sak.c;afon so. 
lo _ ŞUkrü Sarıpınar tarafından. 21 30: Ko • 
nuşrna CRadyo gazete.st.l 21.45: Müzik: Rncl 
yo Salon Orkestrası (Violonlst Necib Aşkın 
idnresinde.) 22.30: Memleket saat aynrı, A. 
jans haberleri, Ziraat, &<>ham • Tahttlt'ıt, 

Kambiyo _ Nukut Borsası (Fiat.) 22.50: MU. 
zik: Radyo salon orkestrası progrnmının rle
vamı. 22.50: Konuşma (Ecnebi dillerde - Yal
nız Kısa-Dalga ile.) 23.10: Müzik: Cazband 
(Pl.) 23 25 _ 23.30: Yannkl program, ve ka • 
panış. .............................................................. 

Doktor 1. Zati Öget 
Belediye karşısındaki muayeneha
nesinde öA'leden sonra haatalannı 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

CarT Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

Doktor Haf1z Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda ıo4 nurnarada hergün 

1940 IKRAMIYELERI: 

ı aded 2000 liralık - 2000.- J1a1 
S ~ 1000 ~ - SOOO.- • 
8 ~ 500 ~ - 3000.- • 

11 ~ 250 ~ - 8000.- • 
40 ~ 100 • - 4000.- • 
'15 ~ 60 • - 8'160.- • 

210 • 25 • - 62!10.- • 

Keşldelerı ı §ubat, ı MaJVtı 

ı Atustos, 1 İkincite~riıı ~ • 
· lerinde yapılır. 
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