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Almanlar 600 bin kisilik 
. t 

• 
bir ordu ile Ingillereye 
hiicum edeceklermis 

t 

Manş sahillerinde asker nakli 
için yüzlerce gemi toplandı 

Büyük taarruz Cuma günü b~şlıyor 
Norveç sahillerinde ·de bir 1 ·air····ayiik······--

Alman ordusu tahaşşnd etti ta~s•lat 
· m1ktar1 

İncilaz donaıvnu.un bir hava t 
Nevyork 16 ı (Hu n aarruzun~ maruz bldıiı arada alman bir reıiın 

Broadcaating radyow b;d .. - Columbıa Semavi bldi.elere karşı büyük bir zaf ve 
Crenoble' da çıkan fr~ ırıyor : . inanet olan Hitler, taarruz:· tarihi olarak a -

hinoıu gaı:eteaine göre faıı:~t u Petıt Daup yın bedri tarnma tesadüf eden 16 Temrntı 
cak olan büyiik taarru • ı agi-tereye yapıla- z;u seçmiştir. 
leeesi yapılacaktır. :ı: emmuz Cuma Taarruz için genif milr.yaı~ta hazırlıklar 

(Devamı J üncü sa.yfada) Da va-~ ..--.. · a __ .... ........._k_I._Diar• 
sıklaşt1. 

Yüksek evsafı hai~ birçok Amerika pilotunun Kanada 
hava kadrosona yazıldıkları bildiriliyor 

Londra 16 H 
liğ edilnıittir: - ava neı:aretinden teb - dada Norderney ve Dekooy hava mey -

Ingiliz bombard danlannı bombardıman ederek hımgarlara, 
Normandiyadalf U~an , tayyarelen dün petrol depolarNta ve yerde bulunan tay -
düşmanın hava 

1 aıeux de ve Evreux'de yarelere atet vermiolerdir. 
ıni~lerdir C ıneydanlarına taarruz et - Dün gece bombardıman tayyarelerinılz 
. . .......... : ..... ece, tayYareler teluar Holan - (Devamı '1 inci sayfadal ················ 
G 

··················· ········································································· 
azino/arda kahve ve 
çagın menedilmesi 
tasavvur ediliyor 

T etkikler müsbet netice verirse 
ve kahve yerine ıhlamur, ayran 

fı ~nkara 16 (Hususi) - M~mleketimize 
arı~ten gelmekte olan ıre ticaret muvaze

nemızde "h' b" , . .mu ım ır yek\ın tutan çay ile kah 
venın •~tıhlakini azaltmak maksa dile kah _ 
Ve \'ega • 'b' k h zıno cı ı umumi mahallerde çny ve 
teda .ve 8atıtının menedilmesi dü,ünülmek -

ır. 

Ya,ılmakta olan tetkiklcr 

gazinolarda çay 
vesaire içilecek 

bağlanacaktır. Kahve ve -çay yerine kahve 
ve gazinalarda ıhlamur, ayran, şerbet, yaş 
ve

1 
kuru nı~yva P:ısta gibi maddelerin sa -

tı ması tavsıye edılecektir. 
. Siğ kahve ve çay satan dükkaniardan 
ıstıyenlerin ev ihtiyaçları için bu maddeleri 
aatın alabilmeleri serbest olacaktır. 

. 
Geçen seneye nisbetle 

Haziran ayında fazlalık var 

Ankara 16 ( Husual) - Maliye V ekileti 
Haziran 194() tahsilaJanı 39.803.483 lira 
olarak teabit etmioti~. Geçen sene ayni ayın 
tahsilat miktan 30.251.972 lira olduiuna 
göre bu sene 9.567.511 lira bir fazlalık 
~törünmektedir. Ancak 1939 senesinin bat
ka aylannda yapılan ve mphMJb surdile 
vaki olan tahaWtın mühim bir kısmı yani 
7.155.667 liralıiC miktarı bu sene Haziran
da irad Kaydedildiği için fazla görünen 
tahaHat miktarından bü rakkarnı indirmek 
icab etmektedir. 

Bundan başka 1940 mafi yılında alınan 
yeni vergilerin tahsilatına mukabil de bir 
milyon lira tefrik ve tenrili lazımg~leceği 
için 1940 Haziran ayının ~eçen •~neye gö
re hakiki ve nakdi tahsiliit fazlası nr.cak 
1.41 1.624 liraya inhisar etmektedir. 
tedir. 

Sur; y Jdeki F rans1z 
tayyaraleri 

teslim edilmiyecek 
Londra 18 (Hususl) - Suriye hük\.ı.metf 

namına konwpnağa salahiyettar blr memur, 
Suriye ve Lübnanda mevcud Fransız tay 
yarelerinin İtalya veya Almanyaya teslim 
edilmiyeceklerini söylemi!}t!r. 
Sayıları 400 ü bulan bu tayyareler, mahalli 

makamat tarafından muhafnza edilecekler
dir. 

Şiiide bir Nazi 
komplosu 

Nevyork 16 (Hususi} -- Şili 7abıtası, 
hükumeti devirmek üzere Naziler tarafın .. 
dan tertib edilen bir ~omployu mt:ydana 
çıkarmıştır. 

Santiagoda Naz.i partisinin werkezinde 
bir araştırma yap.~ı, ve komplo hakkında 
m\iı,itn 7 1! lk.alar elde edilmiştir . 

Bu hrıdiseyi haber vere.'l Amerıikn ga .. 
zeteleri, Hitlerin, Avrupada hakimiyet tesiıı 
ettikten sonra, orta Amerikada ya~ıyan mil 
yonlarca Alman ırkdaşlarını himay etmek 
bahane~ile Arnerikaya kar!tı da harekete 
geçeceğini yazmaktadırlaı-. ---

Sovyı,t Rusya 
Romanyayı protes~o etti 

Bükre., 16 (A.A.) - Reuter: 
Sovyet hükümeti. Romanyadan Besara-b _ 

yaya giden kimselerin maruz kaldıkları fe. 
na muameleyi Romanya hükumeti nezdln -
de şiddetle protesto etmıştı r. 

~, •................ BUGÜN ········· ·······~ 

Halıralar Arasında 
YAZA N 

Ostad Halid Ziya Uşakhg i l 
Ikinci aayfamızda okuyunuz 

c ...................... ·-··········---·--.....! 
19 36 yılında yurdumuza iki milyon dört 

1 00 bin ~ve n ~ airınittir \. 

İdare J~lerl telefonu ı 20203 Fiatı 5 Kurut 

Molotofun Beriini 
ziyaret edeceği 

Rom8dan bildiriliyor 
Kont Ciano da Beriine gidecek 

ve Mo lotona · uornşecekmiş 
Alman - SoV}'et 1 

münasebahnda 
değişiklik 

Bir İsviçre gazetesinin 
kaydettiği şayialar 

Roma 16 (Hu8Usi) - lyj haber alan 
mahfellere göre hariciye nazın Kont Ciano, 
yakında tekrar BeTiini ziyaret edecektir. 

Kont Ciano, bu ziyareti eanasında Al -
man ricalinden baııka, Bedine gelecek o- . 
lan Sovyet başvekili Molotof ile de ~törü -
oecektir. 

Kont Cianonun hareketi tarihi bugün -
:ıle bildirilecektir • Molotof 

Beriine ıöre ' me, inin ihtimal taarih e-

Berlin 16 (Husuai) Salahiyettar ~ilmektedir.İ , •. 
mahfeller, Kont Cianonun yakında tekrar Bir •viçre ıuet~~ aore 
Beriini ziyaret edeceğinden haberdar ol - ZUrlh 16 (Reuterl -. Neue Zürcher Zel -
madıklarını beyan etmektedirler. tung gazetesının Roma muhabirine göre, !n. 

Maahaza, mÜttefik !talya hariciye nazı .. giltereye hücuma bı\!flamadan evvel, Rom:ı-
rının herhangi bir vakit Beriini ziyaret et - (Devamı 3 üncü sayfada) ··························································-········.--······ .. ································ ........ ._ 

Benzin sarfiyatının tahdidi 
Hangi otomobiliere ne 

kadar benzin verilecek? 
Hazırlanan karar projesi Koordinasyon Heyeti 

azaları tarafından tetkik ediliyor 
Benzin sarfiyatının tahdidi ve satışının ve küçük diye Ikiye ayrılm~ ve büyilklere 

vesikaya. bağlarunası hakkında hazırlanan haftada 4 ş~ küçüklere ise 2 MC benzin 
karar projesi koordinasyon heyeti azaları ta- tahsisi · derpiş olunmuştur. ' 
rafandan tetkik edilmektedir. Karar önümllz... Taksiler evvelce bildirdil'tmi2 gibi ç!ft ve 
delti günlerde mezkür heyetten çıkacak ve tek nwnaralı oluşlarına göre münavebe J!e 
İcra Vek11leri Heyetinin tasvlb nazarma arz çalı..,tırılacaklardır. Ve bunlara da veaika lle 
olunacaktır. haftada muayyen m iktarda benzin verile -

Bu karara göre husu.si otomobUlere benzin cektir. 
verWniyeceğine dAlr deveran eden şayialar Krarda otobiis, kamyon ve kamyonlar 1 -
ıı.sıl;;ızdır. Anealt hususi otomobiller büyük çin de Jmyıd bulunncnJdır. 

·······························································:·-······-·················································-
Japonyada mühim 
siyasi değişiklikler 

Kabine istifa etti, yeni kabinenin Prens Konoye 
tarafından kurulduğu bildiriliyor 

Tokyo 16 - Royter : ı 
Bugün harbiye nazırı B. Hata kabine - ı 

nin mutat içtimatndan evvel bıı.~vekili zi -
yaret ederek teklif edilen yeni siyast bün
ye hakkında ordunun noktai nıızanm bil -
dirmi~tir. . 

B. Hata, ordunun noktai nazarının na
zarı itiba ra alınmasını . ba~vekilden istemiş
tir. Bu sabah YllPılan mülakatta nihai hiç 
bir karar alınmadığı zanııedilmektedi 
Bugün veyahud yarın başvekille harbiye n 
zırı arasında yeni konuşma yapılması DlUh
temeldir. 

Sei Yukai partisinin mütea~aıb zümresi 
eski başvekil Prens Koneye'nin himayesi 
altında teşekkül eden yeni ttMilli Parti , 
ye i tirak edeceğini bildirrnıştir. Parti kong 
resi bu zümrenin }ağvını bugün lasvib et-
miıştir. . Prens Konoye 

Tahmin edildiği gibi bu ıtabah kab ın e h 
( ) ve -41 senelik bir mazisi bulunan meş ur 

ist i fasını vermiştir. a.a. d ' ll' b' L 
Ordu ve donanmanın vaziyeti Sei Yukai fırkası, Japonya a mı ı ır tea 

Tokyo 16 (AA.) - Kabinenin istifa- fırka te~kilini istihdaf eden hareket c:lola 
sından evvel bu sabah başvekili ziyaret e .. yısile kendisini feshetmeğe teşebbüa etmit
den harbiye nazırı Hata'nın, Amiral Yn- tiı. 
nai'ya ordu ve donanmanın yeni siyasi bir 
bünye için hareket lehinde karar verdik -
lerini aöylediği Tokyodan bildirilmektedir. 

Tek fırka 
Tokyo 16 (A.A.) Eski batvekil 

PıeD.I )(ono ye' nin riyase•i altında buhanan 

Yeni kabine 
~f okyo 1 6 - Birçok gazeteler yeni Icw 

binenir. Prens Koneye tarafından teşkil e
dileceğini hildiriyorlar. Pren$ Konoye. 
memlekette tek bir milli parti kürul..mUIDII 
taraltard ır. 



-~ 
Hergün 

TeTıtiz türkçe \ 
Yazu: Muhittia Birgen 

ekt~ Ye mektcb . . günden 
bi J ne çogıJmaauıa rağmen türlıçenm 

ı: .an D:~• Vurtası olmaktan çıkması gtbi 
aarih bır tecelli tkVTiı;.cU buluaoycnuz. jı;.. 
~ ebnek Jiznndrr .ki, devir deii.tiren her 

' muayyen har zaman için lıünyevi bir 
huhran aeçinneie nıahk6mdur Bu 't'b J rk dT Jm • ı ı ar a 
18.. ı 1 •0 ak.tan çıl:ıp garb dili olmıya 
mute,:veccıh bir iatihale gec;.iren türkçenin 
de bır buhran ceçirme&i :uıruri olur. An -
c~. bu. bu h ran devri çabUk geçme li ve ge
çıriJ~e:". zaru~ olmasına rağmne, buhran, 
ken?ı:ımı kabıl olduğu kadar az hiaaettir -
melidır. 

ı-urttçenin geçİTmekte olduğu bu buhra-
11~ karşılamak ve onun tesiri~rini mahdud 
bır aa.h~d~ bırakmak için dlınacaJc tedbir -
ler, bınncı derecede Maarif Ve.kaletini ala
kadar eder. Cüzel ve düzgü.l türkçenin ae 
d emek .old'uğunu, ikendi kalemile fiilen gÖ!I
~eren bır Maarif Vekilinin bu i e layık oldu
K? eh.em~iyeti verdiği ve lazım gelt:n ted
~ırlen ~ır yandan hazırlamakta bulundu
gu m~J_Umdur. Fakat, türkçeyi türkçe yap
mak _ıçı~ saifedilecek gayret, yalnız M arif 
Vekaletıne aid bir v zife değildir B h _ 
~ta bütün neşriyat vasıt{llannın. di~ntlc 
~a etmek mecburiyelinde bulundukları va
zıfeler de vardır. Mes~a. gazeteler, kirab
lar bu nr~da mühim bir rol sahibidirler. Bir 
gazete sutununda neşredilece.k olan her _ 
hangi bir yazmm, ahe.nk ve adaset tarafın
d:n v~cçtik, biç olmazsa, kelimesi ve 
eumlesı türkçenin ihtiyaçlanna uygun ol _ 
~alıdır. Çünkü, bir dil, sade onun kaideleri 
~.ve lı:anunlannı tnnımakla öğrenilmez; iyi 
n~uneler görmek, iyi bir dil öğrenmekte, 
bır bakımdan, bcl.lci daha kuvvetli bir iı
m ildir, 

. G~etelerimiz bu vazifenin Hasnın tam 
bır dikkatle yardun ediyorlar mı) Maale -
sef, bu noktnd müsbet bir iddiada bulu
n mıyacağım. Bunun için, bir gazeteci ola
rak, her şeydon evvd kendi kendimizi 
müahaze ebnemiz lazım geldiğini J.:aydet
mek vazifesini ihmal edemem. 

* A Fn.knt, gazetelerden ziyade müahauye 
layık olon bir neşriynt V1l!ıtası vardn ki o
nun bu hususta herkesten fazla ihmalkar 
olduğunu söylemek ve bu noktaya dikkati 
celbetmek istiyonmı, Bu neıoriyat vuıtnsı 
Anadolu njansıd'ır. Ajans, ecnebi dillerle 
aldığı telgraf haberlerini türkçeye çevirir
ken çoiı; dikkatsiz bir türkçe ile yazıyor. 
Kabahat belki mütercimin, belki muhnr -
riri~, • belki daktil onun, yani Alinin veya 
V~lın!n:_ meseleburada değil. Yakut ~dur 
~ biitün gazetelerin ınii terek rm:harriri 
olan Anadolu ajansı, garib garib kelimdeı 
k~llanmak, türkçenin bünyesine uymıyan 
cumleler yapmak gibi hatalarda, beıeri o
lan h~ta hadlerinin çok ilerisine gidiyor. 1~ 
te caız olmıyan da budur. 

Ajanmn yaptığı bu nevi hatnlann her
gün birkaç türlüsüne tesadüf diyorum. Ga
zetelerin lıacimleri küçüldükçe, njnnsın bu 
bakımdan oynadığı rol de büyüyor. Şu hal
de, bu neşriyat müesscqesinden, yazdığı 
cümlelerde daha dikkatli olmayı i temek 
çok yerinde olur. Çünkü, bir millet camia
sında birliği temin eden vasılaların en baş· 
ta gelenlerden biri de dildir. E.ğer biz bü -
tün Türklerin ayni tarzda :ınlayıp ayni tarz
da yazdıklan temiz bir dil vücude getire
mez.sek, bu asırda ya amıya layık hir mil
let olmak iddialanmız heyhude sözlerden 
ibaret kalır. * 

Bu bahis üzerinde fazla ısrar etmiyerek 
ve teferrünta g~meğe lüzum görmiyeıek 
Anadolu ajansına pratik bir usul ı:töste~---
Sli daha faydalı buluyorum. Bu usul .
Türkçeyi iyi bilen. eskiden S"laset dec 
miz şeyden bir dereceye :Cadnr olsun anlı
y n bir mütehassıs iedarik edip ajansın 
neşredeceği her satır ve her cümleyi bu iyi 
dil bilir unsurun dind,..n geçirtmek. 

Bu usul sayesinde Türk. olruyucuları te
miz, düz{{iin ve mnruua bütün tamam anla
şılır cümle nümuneleri ~örecektir ki bunun 
faydalan sayılmakla tükenmez. Bugünkü 
vaziyette, ben ajans telgraflanm oaımn 
framızea metinlerden okuma~'l tercih edi
yorum: çünkü, o metinleıle hem daha ko -
lay anlıyorum, hem de b&un büsbütün 
yanlıf şeyler anlamak tehlikesine dümnek-
ten hırtu]uyorum. • ' 

Pe\ çok zamandanberi dikkat ett~ 
bu hiidisevj hurava kaydetmekten n.aksa
drm tenkiı:J deiı"Mir; son zamanlarda Ana
d olu aiansı gazetelerinin en ba"lıca "'l'luhar
riri haline ,geld:2inden, onun Türk okuvu
cusuna hergijn iku!lllnuz cümleler vennesi 
vazifesi de bilhasa dıemmiyet Ju.ııbetmiş 
buhımıyor. Bu.nu aDİatmale istedim. 

dfu futJJn cJ3 k9en 
...... ·--·····-···-.. _·~······· .. ·-· .. ··· .. ·· ... ··· .. ······ 

-Temmuz 
A 

Anıbi aoae 

ııısıı -Hnır 
73 

!i. 
8 

6 

u. 
~ 

Ci O 

esimil lllakale : = Bir mukayese ölçüsü 

tr. O 
Her bnngi bir i,de kazanan adam kendi kendi .. inr: zekisın

dan ve irade kuvvetinden bahsedebilir, fakat nıuhatabına ruu

vaffakiyet iımiH olaralt tesadüfü mü gösteriyor, çok zeki ol

duğuna bükmedebilirsin. 

"-.üçük Yeya büyük her hangi bir muvaffakiyetsizlige UKrı

yan adam da ıııuvaffakiyetsizliğin sebebini tesadüfc veya td
fihe hamlettiği zaman bil ki. yalnız ik.abahntli olmakla kalfnaz, 

müstakbel muvaHnkiyetsizliklere de namzeddir ve muhakkak 

uğrıyacaktır. 

Bir Paris seyahatinin acı hatıTiıları 
Edirnenin is:!rdadı müjdesi bize Pariste 

yetişti. Muzafferiyet ve muvaffakiyet te 
servet gibi insanın etrafına, nereden çık
tıklarına akıl ermiyen birçok dostl.mn •bi
rikmesine sebeb olur. Ote!de memmlar
dan, kRpıcılardan, hizmet~ilerden ha !adı; 
telefonlar, mektublar, 'l.iyaretler tevali etti 
durdu. Türklüğün itibarı derhal yükselmi~ 
oldu. 

............ _. YAZAN ................ 

Halid Ziya 
Uşaklrgil 

-······· ····-···· .. ·····•··· .. ·- ····················· yandan bütün Afrika 'malini istı1a edert'k 
hıristiyanlık aleminin içieriı-c kaJar ya;• ı
lınca. bu müııtevli rakibe l.:ar~ bütün mu
kavemet eçhize i, vesairi faaliyete geçmiş
ti. Ehlisalib muharebeleri, kilise hücumla· 
n, bütün eli kalem tutanların neşriyatı, her 
~ekilde, her tarafta islaıniyetı-, islanuı kar-

eerilmiş. ma~huriyetine karşı bir feryad .çı
karmak .kuvvetioi bile bulamıyarak can 
vermiş biçarelerdir. Türk n.ereden r,c-çmi •e 
orasını kanla yoğuruhnu') bir çaınur batak
lağı yapmış, nereye uğramışsa orayı yakıp 
küllerini etrafa savurmu.ştur. Bunu böyle öğ
Tetmi ler, bağıra bağıra bu ef aneyi a ırla
rın lisanı her tarafa böyle yaymıştır; VI! 

mademki buna lta11ı yalan!.. diye haykı
ran b'r ağız yoktur, demek. sabihtir, de
mek halcik at budur ... 

Bu zihniyet mazur görülmelidir, ve bü
tün mes.uliyet kendisini müdafaa etmdı::ten 
aciz kalan, ihmalinin, t~bünün içine 
gömülerek: eereyanı durdurmak için elinin 
sipe:rini bile uzatmaktan Ü§eneD tarafrı bı
rablmalrdır. 

Hele Yunanistan hakkındaki hissiyat 1.. 

Sözün 
-····-Kırk satır .. 

~----- - · Ekre n TaltJ 
L A.f ölçüye gelmez, kim demiş? İş".l 

biz. gazete m uharrirlerl, Avrupa llılr
bl ba.şlıyalıdanberi 1kinci detadır ki ıa.ıımıl 
ölçüye uydurmak nıecburlyetinde kalryond· 
Kolay olmasına kolay de~il amma, ne çaref 
Ga2ete sayfaları bi.r takım miid)lr ~ J 

ler. daraldıkça biz de köşemizi. dlirbüDÜJl 
t.em tarafile b&kıJdıb ıı:amatıld bf. bU .. 
men daraltma.ttan ba.§ka çare bulamıyonr.lt 

Dün sabah, yazı iŞlet'int Idare eden asli 
arkadaşımız, kar.şıma dikilerek: 

- Aman, Talu! Fıkralar kırk satın a.şma... 

sın! 

Dedi~i zaman bu dar çerçeft'Ye ne sığdı .. 
rncafımı dü.şünmeie koyuldum. Kendimi, 
ayaklan mlnim1nl kalsın, büyümesin diy~ 

demir eendf!reye sokulan Çinli kadln1arınn. 

benzettım. Amnn yarabbi, ne azab! Allall 
kimseye h iç bir türlü darlık çektlrmesın. 

Bahusus. böyle icbar da edilirse, insan nef
sinde büsbütün evezelll: Jlstldad ve ıhtıyncı 
dnyııyor. Pat.lam.ak • ten değiL · 
Kırk satır_ Kalemt ele alıp da biraz yü -

riitünce. tamamlnnıverlyor. Henüz girlzglih 
v~pmağa vakit kalmadan. sııretl mahsusada. 
avarlanmıs kMıd karaiandı git.tı. 

Bize, ~cukken, per.i mas:ıllan söylerlerdf. 
Hf'men heosinde. peri pad~abı, bilmem n~ 
SP.beble aKel otlan•l yaknla.tır, huzuruna; 
cıkartır ve sorardı : 

- Dile benden ne <iller.stn? Kırk satır mı, 
kırk katır mı?. 

Sirndi birdenbire, aklıma bu sunl gelfver .. 
mez mi? Yazı islf'rl müdürümüz gözümün ö .. 
nfinde o saat şekil d~irerek, peı1 padi • 
~hr oldu. ben de Kel oflan_ o: 

Kırlt ımtır mı, kırk katlr mı? diye sor. 
du. 

- Kırk: satır! devlverdim. 
Dedim amma, su anda pl.fman oluvor gl

b1vım. Zinı. el yaZ1Sl ~ka. matl>ı:uı hıırf • 
lf'rl gene baska, ve bunları b!rblrlne uvdur .. 
mak. ayarlılmak bl~im gibi. \'11lardır h11 za· 
"'~hn Scin<~P yın~rıanmış adamlar JM-ı dn
't)l kolav d~D. Kellmclerf, hattA :har11Pri b!r 
hlt> saymakum buram burnm ter dökiiyo _ 
Tum. 

NP sueum wrdı bt!nim? 
Kırlc ~tır. kırk klıtır _ :hie birinde ıı-örum 

vok. İlri~ de. beni bu hale dü.şfiren ha.rbi çı.. 
karaniann olsun! 

Ben bu güzel haberi alınca en 'evvel du
yulması tabii olan sevinci ınüteakıb h~men 
Pnrisi. bütün tema,agihlarile. eğlencelerile, 
me hur mebanisile, san''\t abidelerile, me
sirelerile bırakarak yuıda dönmt·k arzusite 
tutuşturn. Hükumet orada bir müddet da
ha kalınama müfid nazarik bakıyordu, ben 
o fikirde değildim. itizar ..:ttim; artık kö
yümü, sonra Lrtanbulun .ba'rab mahallele
rini. Kapalıçarş.uımı, Dirddeınrasını, Tak
sim bahçes.ini, Boğaziçini, daha bilir mi
yim, bütün ltöşelerini, bucaklannı r;örmek, 
onlartı kavuşmak ihtiyacile titriyor<Iurn. 
Zaten her seyabntte bir müddet r,~çtikten 
'IOnra böyle d üssıla dediJ..:Ieri şeye ~nzer 
bir his duyardım. Buradıı hana göre yapı
lasak bir iş te yoktu. Cavid gelir ~elmez 
büyük bir meharetle hemen istikraz itine 
müfid olacak kimseleri etrafına almıştı. 
Matbuat mümessillerinden, mali müesse

ı bir cenk başlamı$tı- Bunlar hr.p tortu 
halinde asırdan asra, karınden karine, ne
~ilden ne le intilcal ede ede bugünlere ka
dar gelm~ti. Islam denince bu kelimeyi 
karşı.Jryan ilk his bir Ürperti, bir ürküntü 
idi. Islam demek, dinde kıhç. her ve5Üe 
ile kon döken, her uğranı:ın yerde bir yan
gın yapan, hunhar, canavar, b:r vahşet 
nümunesi demekti. Siz istediğiniz kadar 
üstünüzü başınızı, ~ihninizi, dilinizi süslc:
yin, bu ıısnn güzide bir nümuncsi sıfatile 
kar.:ılarına çıkın, islam olduğunuza d.1ir bir 
kelime lcaçırını7~ derhal göreo•ksiniz ki •i
ze uzanan elde bir çekinme, yilkın duran 
sandalyada bir hatve geriye çekilme ola
caktır. 

Riitün Avru"' harsi Yunan med~iyeti ü-
zerine kurulmuştuT. Yunanistan A,•rupaya Pol;s mekteb"•n"tn yen" mez 1 
ediblerinin. hakimlerinin. ~rlerinin lisa~ • 1 un .ari 

t müdürlerinden mürc:kkeb sekiz on ki~i 
ile CriiJon otelinin bir sahmunda müzııke
relere, isti arelere girişmişti. Bunlarda 
ilkönce ben de hazır bulundum ve onun 
ne vasi bir ııalahiyetle. nasıl bir ciddiyelle 
çalıştığına, az söyliyerek. fakat en can ala
cak noktaları bularak nasıl .~trafındakileri 
kendi noktai nnzarı etrafında topladı ğınf\ 
şahid olmuştum. Şen ona bir muavenette 
bulunacak derecede ne salahiyete, ne vu
kufa, ne de meharete maliktim: orada ha
zır bulundukc;a hep SUIIU)Or, hir köşeye si
niyordum. BinnenRleyh onu kendi i~inde. 
kendi halinde bırakıp memlekete döı1mek 
liizımdı. Nitekim o tek başına ic:ini muvaf
fakiyetic bitirmek yolunda ilerlerken biz 
de, Reşidle ben tekrar, Romnnvn tarikile 
İstanbula dönmek üzere Pari ten nyrıldık. 

Yolda, kendi kendime dü ünürken bii
tün dü!'lüncelerimin yalnız bir nokta etra
fınd döndüğüne dikkat ediyordum : Pn
riste ne yapa bilmiştim? Birçok mülakatlar, 
temaslar, bol bol hitnbder, her taraftan, 
herkesten nevi nevi nalikiine kabullı-r: fa
kat netice: Hiçl .• Bizi tanımıyorlar, yahud 
pek fena tıınıvorlardı. Dini miibnl:ittnn ne 
kadar uzakla mış olurlarsa ol~ıunJa .. onlar 
gene kiliselerinin çanlarile damarları ihti-
7.aza gelen adamlardı. nitekim biz de övle 
değil miyiz) Ne kadar takayyüdatı ır.ezhe
biyeyi gev etmiş olursak olalım. daima mi
narelerimizden gelen avnı:d iman ik ku
laklanmızın kiri~leri titremez mi? Aramız
da asıılann varattığı bir görü farkı vardı, 
bir fark Id islamiyel doğa:- doğmaz hıristi
vanhk aleminin bütün ~ayretH e bir ucurum 
hali-ne getirilmi,.ti. İslamın tevhid kelimesi 
füsunkar bir sihir kabilinden dünvanın her 
tarafında irtidada ba lar ba~lamn'1. Kur'a
nın seyyalei hidaveti, hir. başka bir Pilaha 
muhtaç olmaksızın, yalnız kendi fl'lUCi7es;le 
Arabistandan bütün J\<;yava. la Hınde ka
dar, oradan ntl,:.varak. 1\tf•c:ırda" gı-çer~l<. 
bir yandan Sudana. zenciJ,..re kadar, bir 

Sebeb) Çocukluktanbed bütiin mevr.u
diyetler: l in huceyre-lerine akmış ve onıda 
kalmış mütekasif tesirat... A ırlann dal
gaları iizerinden a a a son :t.amaı ların 
kenarına kadar gelip hirikerek sedler ya
pan, artık bir daha yık•lmarn<lk, asınma
mak üzeıe surlar t~kil eden ,Tnt!nkulit .. 
Bütün okunan kitablar is14mdan, husu~ile, 
hususile Türkten, nnun mezalimimlen 
bahsetmiştir. Dün neler rivayet edilmiş~e. 
bugiin gene onlar tekrar oluna oluna, ve 
asıl fenası hiçbir taraftan tashih. tekzib sesi 
çıkmayınca, artık sarsılmı\Z, bir şiiphe nP· 
fesile yerinden oynamaz bir kavi akide ol· 
mu tur. 

Ah! O islamiyel a) .. yhinde. iı;lam olan
lar aleyhinde. hele Türkler aleyhinde ya
zılan şeyler! Bunlardan hangisi okıın'a in
sanı çıldırtan bir isyan duyulmaz~ Bun1arı 
yuznnlar. öyliyenler bütiin tarihi. başka
larının kanla bulanmış. atesle tutu,muş ta
rihini unutmu~ olurlar; yalnız Türkü n tari
hinin üzerine ne kadar kin bo!Oaltmak müm
künse onu yapmakla meşguldürler, gö?!eri 
diğer tarafa ı/arşı ltapanmı s tır; diğer tnraf 
bir merhamet. şefkat, m,..d~n:v,.t dünyası
dır : zulüm, kan, ateş yalnız Tiirkün tara
fındadır. 

Islam olduğunuzu sövledikten sonra 
Türk olduğunuza dair ağzınızdan bir !'Ö7 

kaçırın, bir jlarb köylüw sizden veba geti
ren bir mahluktan kQrkarca"~ına kaçacak
tır; en medeni bir cemiyettl'! en münevver 
bir adama da ayni "'f''lli ıoıöyleyirı. o kaçmı
vncaktır. )corkmıyaca~tır, zira. medenidir, 
zira münevverdir. fakai :veçhi:ıde, gtl71"'
rind~: bir mana bulacaksınız ki ta çocıtklu
i!undanberi edinilmi• ve ne vnoılcıa siline
memi" bir tebaüd hisc:inirı in'ikasıdır. 

Buna mukabil Türk toouzu nitında va
"amış olan kavimlerı h~ biıer ma7lumclur, 
ba•ının üzerine o topuz düştükçe ver !ere 

le söyler; Yuna~!tan Avrupaya kadim Y1ldızdaki polis matebinin 53 üncü 
medeniyelinden ~alan .abidelen1e. harabe- de"·re mezunları önümüzdeki Cuma günff 
lerile mennkıbmt hildiye eder; Yunan: tan ı eaa.t 1 O. 30 da Cümhuriyet abidesine me • 
Avrupaya bütün müzelerde toplanan hey- rasimle bir çelenk koyacaldaıdır. Ayni gün 
kellerile, mezarlarile. ta 1 :ile aan·abnı. saat 16 da ~-ktebde merasim yapılacak 
dehnmm. meı:Jeniv~tini hikaye eder. Mek-1 ve müteak.iben bu sene m~tebi bitiren me-
teb rahlelerind·n ba•lıyanık. her yerde. zunlara dıplomalan tevzı olunacnktır. 
her ziyaret edilen kö~e Yunanistandan -,,. ... __,.."'..._._....,~.,...__,..""-..,_....,~.,...W~...,~~ 
bahseden füsunkar bir lisan vardır. Yunan 
medeniveti Avrupayt cf nevi bir beşik 
içinde saliaya sallııya, onun ninnisini sôy· 
leye söyleye büyübnü~ yetiştirm~. 

Nasıl istiyebilirsiniz ~i bum:n ikarşısınds 
onu ezmi' söndünnü~ diye tanıtılan, öyle 
kara r~klerle boyatılamk gözlerinin önü
ne korkunç bir hayalet şeldinde dikilen 
T1irkiin tarafını iltizam etsin; o Türkün ki 
seeini çıkarıp ta hicbir n man· "Havır. eizi 
aldatmı~IIH, asırlardanberi aldattl~t$Stt\JZ, 
hiç övle değil. Ben de bir m~enivete ııahi
bim. benim dt! bir harsim var, benim de 1 

en•fle, iftihar ile dolu biı tarihim vnr~ ben 
de daima adle, insafa, şefkate riayet et
miş bir adamım, bir adam ki bütün mana
sile pak ve masumdurlıı diye haykırmamış. 

lste lstanbula dönerken hep bu düşün
celeric dalgın dalgm sall:ı.ndım, heo bu dü
şünrt>lerl~ uyudum, riivalanmı doldurdum. 
ve lstımbulda da ne kadar ses çıkarmak 
mümkün olduysa hep bunlardan bahsettiı:ı. 

Çıkarılacak netice de gayet sade idi: 
Zararın n('resinden dönülse kfndJT. Türk 
nihavet bütim gecmi~ müsamahaları 6illcip 
atarak kendisini müdafas P.tme!!ini ôpen
melivdi, tii ki dünyada ehemmiyet verile
celt bir efkan umumiye kuvveti varsa, ki 
... lbett,.. vardır, ona ıziivenmek iınkanı bu-
lıınabilqin. Halid Ziya Uşaklıgil 
································-··········---·-····--···· 
B=r hırsızın evinde yapılan ara~tır

mada çahnmıı birçok q ya bulmıdu 
Sablkalı kaçakçı ve yanlı::esicilef'den Bab -

rlnln son gfınlerde vaziyetl şiiphell görül _ 
düğünden dün Galatadaki evinde :zabıtaca 
nn1 bir :ırastırma yapıhn~tır. 

l3ıı t.aha.rriyat netleesinde sabı1talınm e _ 
vinde çahnmı!l bazı eşya lle Iki kıymetli ha
lı bulunarak müsndere edllm!.şti.r. 

S!lbrinin bu mesruk esva nereleröcn 
ç~lrlı~ı ?~b\taen ıı.Tac:tınlmaktadır. 

Sabahtan Sabaha 

Siz ne 
istersiniz! 

On sekiz milyon vatanda. ın ar.ıuların:ı 
cevab vermek Için m saat ayırdı. nu 
saatte ıber.kesin mektubla, telgrafla is.. 
tediğl şarkıyı ya kadrosundaki san'nt. 
karlara okutuyor yahud plik!annı ça. 
lıyor. Tesadüfen kulak misaliri oldu. 
ğum bu emlssion beni hayli güldürdu. 
llepimizin aklımıza gcleıı bir şar'kıyı 
radyoda. istediğimiz bir an tasavvnr 
ettim de kopa<'ak currunanın ne fi _ 
raklı olacağını tahmin ederclt giildüm. 

Biz gazeteeDer de her:ün yıtmıarb 
mektublar alırız. Bfr çok istekler dl -
.lell er vesaire ile hergün mücadt'le e. 
derlz. Komşusunon pencere Ine ça -
m.aşır nsma ıns ltsrillle .r-ıkı.ştırma _ 
dıfı için gazete lle terhlycslnin veril
mesını io;te) en ı,;nlrli knrlle.'rden, o;o -
kakta burnunun dilılnde ldakson ça _ 
lan şoföre ceza kesilmesini dileyen 
biçare yolculanı kadar bln bir c:~ld 
taleb ve temennilerle dolu bir yı~ın 
mek.tub. 

ISTER i NA N, STER iN ANMA! 

Bu deste deste mektubla.r arumd:a 
bizi ali.ka.dıır edenler ancak umumi 
blr !ilıtiyal!a mubatü o:aıılanlır. Bu 
!lektada ciciden lttıi trıa4 Men kari_ 
ler pek ~tur. Fakat itiraf dmeliyma 
ki bir ~ da şab ~ '"' incli anu ve 
istekterin m ah!'!uliidür .ki bunlara by_ 

met ftnll~e b:nkiu )'Oktar. Bitab et. 
tl~l küUe ra.d oya n lsbetle daha mııh
dud olan matbuat bu vaziyette iken 
ne,ir saatleri mahdud, programları 

alır nı,dyo Idaresinin b er lste!M!~ ar_ 
kıyı olmtmak 'Ye c:aldırmak imkanını 
na.•al bulabller~i!'lne elbette hayret e
dilir. B• miişkiiJ vazifenin feci n~ti _ 
ee.i bir ı:-ecelfk 'Deşriyat ne bati ol -
du. Falan yerden lstt'nen a~r bir ..ar
kıyı filan köşedl'n taleb edilen çJfte. 
tdll takib etti. Gere: ı fkl vatanl a 
nıenımm oldu: fakat radyonun YÜz 

binl~ri bulım dinlerlcilet"l bu ı:arib 

(Ralltal t'lhan) dan bir ey anlama _ 
dılar. • 

Bir Amı!rika ajansı: 

- Mihver devletlerinin 3 güne kadar Ingiltereye tnarruz 

edeceklerini hf\ber verdi. 

Dir halyan gazetesi: 

.,_ Hareket zamanının geldiğini, söyledi. 

Bir Alman gazetesi de: 

- Hazırlığın bittiğini habe:r verdi. 

Bizim blldiği,miz Almanyanm Norveçde, Danimnrkada, 

Holanda ve Belçikada muvaffak olmasını temin eden başlıca 

iunil hareketinin RnS17Jn ynpılmı1 olmasıydı. Harh fenninde 

d~ği~iklik yapılmı' olabilir. Yeni yeni silahlar icad edilmiş 
olabil:r. Fakat h~mı bağteten bastırmanın verdiği tefevvuk 

b~ş asır evvel neyse. bugün de od'ur. Ve mademki mihver 

devletl~ri bu tefevvuk imkanından istiyerek veya istemiyerek 

vazgeçmişlerdir, yahud da vazgeçmiş görünmektedirler. O 

halde ocklenen taarruru beklenen yerde yapmanıalan çok 

mümkündür. Biz buna inanıyoruz, faltat ey okuyucu een: 

1 ST ER i NA N, i S '" T ER iNANMAt 

Anlaşılıyor ki radyo teşkititmda e_ 
sash proçam ya.ııaea.k el~Iu Işi 

tavsattılar. Fakat resmi bir 'De.!llr ve 
teb'liğ merkerini m üm.kiin olduğu ~<;ı_ 

chr dddi görmek ve ıstemek bakkı -
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Akdenizdeki muharebe e Almanlar 600 bin kişilik bir ordu . 
nasıl cereyan etti? Japonyada tek partili ile ingiltereye hücUm edeceklermiş ...... 

1 ·r rejime gidiyor 
ngı ız arnİrallık dairesi yeni teblig" inde İtalyanların (Baştarafı ı Inci sayfada) cektir. Filhakika ben denize hA.kim olan in .. 

Yazan 1 Selim Ragıp E me' k b bı'r giliz tilosu düşmanın geçmesine bir kere ml_ JJlC -
'Onllt 

asli 

şma.. 

tdı -
Hml, 
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son s .. i.o tl k ki b·ıd· . . yapılmıştır. 600 bin kişiden mürek e t t Uı a e açtı arını ı ırıyor T otaliter devletlerin yeni dünya ntz:ı- seferi kuvvetin bu harekete i~tirak edeceği nı ol~ad~ı takdirde onun geç ik en ~n_ 
Londra ı• mı için ortaya blr takım tB.'!avvur 1 1 kt d ra munakale ve muva.salasına mlnl olabı -

u (AA) Akd • an aşı ma a ır. 
1 

ğ' . tm· lllı son harekAt · - en_izde vukua ge_ ı ba hficumlarına ra~en aqama kadar oro._ lar attıkları ~u sırada Jaıponyanın gösterdi~! B restten itibare~ Ro terdama kadar b6- eec .. ını za~.n~ ıyorıun. 
llrad verilen ın~kkında dun aqam ~n- da knlm~larsa da düşman, yeni bir hare - alA.ka b~ müddetrenberi gözden kaçınıyacak tün Manş sahili boyunca yüzlerce merakib, :s:uıAsa butun mesel: Almanyanı.n lngtl~e-
bu hareklt esn teınmı~ malümata gore., ket imkAnını vermemiştlr. Diil}manın mu - bir m~hıye.t almış bulunuyordu. Esascn bu , asker nakliyatı için hazır bulunmaktadır. re ~le ha~l karada ve .havada bır ~areket 
1 Zirhlıdan b h ~ınd~ duşnınnın kuvvetleri, harebeye tut~ak niyetinde olmadı~ sa- bahi, uzerinde iktıdar mevkli partilerile ordu Ayrıca, Norveç sahillerinde de yüz bin halıne getıre.bilme.slndedır. Bu, şlm.dıye ~a-
16 kadar ~rp;;t' k mıkto.rdo. kruvazörden ve rlh surette anll,fılınca. kuvvetleriml7: hare_ ve donanma arasında bariz bir görüş ayrılı- kişilik bir Alman kuvveti tahaşşüd etmiştir. dar blldi~lmız ve tanıdı~ımız usullerle çolı: 
lunuyordu D 

0 
tnUh;iblnden mürekkeb bu- ketlerine devam etmişlerdir. ~ı göze çarpmakta idi. Japonyanın Çinde • . .. zor halled1lebillr bir iştir. Fakat başka IL'Iul. 

eıklanna ~~rnan, lnglllz !Uosu kara a _ Bu İngiliz kuvvetlerinin himaye ettili in- girişmiş oldu~u harb yüzünden sarsılan iktı- BD" Fransız reneralıne rore ler tıısanur edilmesi de imkAn.cıız defUdlr. 
Uiı fUo.su b~ıy: kadar takib olunmuo ve giUz vapurlan kafilesl. halen emniyet ıçin_ sadiyatı Için ordu ve donanma şenert. öte - Clerınond:Ferr~nd 16 (A.A.~ - Le Jour - Iriandada pyialar . 

kuvvet.ıerıntn ın~ k miklarda İtal!an hava de gidece~l yere varmı~tır. Bu son saf!lada. denberi kendi ya~lle b!r nevi kavrulmıı~ de. nal gll2ete.'~ınde Ingiltere~e bır Alman Ihraç Londra 16 (A.A.) - .~oy;er. ~ıan.-ının 
~ınen, lburad teınndl bomba hucumlanna gemilerimlz, müteaddid defa hava kuvvet - meir olan otarslk usullerin kabulünü ıste - hareketı lmkAnlar~nı tetkık eden general Du_ İrlandadaki hususi muhabırı bıldırı.yor: 
btr denıı har : kalınış.sa da düşman, yenı lerinin hücumuna maruz kalmıştır. Gemlle- mekte ve bllhns.'~:ı. Amerika maliyecilerinin val mi.istevU için Ingiliz kıyılarına ayak bas- Dublinde bir günde harb hakkında ko -

Bu hususta~ etın.e yan~amı.,tır. rin hemen yanma düşen bombalıırın par _ tazyiklerlnden kurtulmak IQin bundan oaşka mııktaki zorlu~u gözden geçirerek diyor ki: nuşulan, Londrada bütün bir haftada ko-
O Temmuz sab a:;ıral!ık tebli~i .şudur: çalarile gemller mfirettebatından U~ ki~! öi_ ç:ı.re olmadıf'ı kıına:ıtini müdafaa etmekte İngiltere gibi .sihlhh ve nakil vasıtaları mü nuşulandan fazladır. Her .Jafha v~ her im-

lcu~etlnın 2 zır~ ı alınan :a.porlar. düşman mfi4tür. Gerek bu h ücumlar esnasında, 1 ge_ ldı ler. :rzı~!l ?.~man münaka'}a meV'luu olan kemmel ve teşkiH\tlı bir memlekette dert n k tm münakaşa edilmekte ve. ln~ılter.edekl 
'Va~rden ve 25 kıdan, büy~k miktarda kru- rek pek kısa ııllren deniz muharebesinde baş bu bahL<ı uzerınde esa.cılı bir ka:ara varıla - bir surette niltuz etmek için karada milhim sükunetli itminanın mefkudıyetı dikkati 
llUirekkeb Oldu~ adar torpıdo muhrlbinden ka hiç bir ölO .e yaralı yoktur ve dll~ıın, mamB.'!ı, demokratik esasları müdataa eden ve Iyi teçhizatlı kıtaata malik bulunmak ı. çekmektedir. 
'l'ernınuz ö~ıe unu tesbıt eylemekte idi. 9 gerek topçu ne, gerek hava kuvvetlerlle hi~- ve her biri yetmişer. seksener senelik birer cab eder. lrla.nda sakinlerinin büyük bir ekseriye
~flr kruvaıör z;;ıanını biraz geçe, İngiliz bir darbeye muvaffak olamam14tır. Deniz av- hayata malik bulunan Japonyanın ba.şlıca Bu suretle nihayetsiz bir zenclr hasıl ol - ti Ingiliz zaferi için dua ve temennide bu
r.tir lcuvvetUe te otuıtı.sı, dilşmanın kılıva - cı tayynrelerJmlz, be4 d~an tayayrest dil- iki slya.cıl partf.oılnin göstennekte oldu~u mu- maktndır: Zira bu kıtaota malik olabilmek lunmaktadır. Eire müstevliye mukav~me -
dlişnıan !truva .. ;nası te.sıs etmiştir. Fakat şfirmfi.ştllr. . knvemetten ller! gelmekte Idi. Bu ıse. mem_ Için bunlan Ihraç edebilmek, bunları ve bil- te azmetmiştir. Ve istiladan bahaedildiil 
Inenziline gire~or .erı, İngüiz zırhlılarının top 10 Temmuzda bildiril mı. old~u veçhlle, leketın siyaseti üzerinde bariz oblr rol oynı- hassa lüzumlu olan malzemeyi lhraç ede - zaman herkes derhal Almanyayı düşünmek 
lel'dır Bu dakı~rmez derhal gen çekilmiş- aralarında Hood zırhlıslle Ark Royal tayyn- van Japon ordu ve donanmac;ının a..c;abile,_ bilmek için ise bu kıtaatın daha evvel kara-· tedir. Bütün memlekette mahalli mU~a~aa 
tatıb tnahiyeUnt an Itibaren hare)c:et, bir re gemL.<ılnt ihtiva eden di~er bir İngiliz kuv_ m~ini muclb olmakta Idi. Çünkü Japon or- da bulunması. yani hic olmo.zsa ntsbt blr em- tec:ekküllerine kayıd için 'lnl ve ken.dıll~
btrka~ talvo teatıalın~tır. Zırhl~ar arMında vet!, gar.bt Akdent?.de bir cevelftn yapmıı, - du ve don~nmMı, ~~n harbl~in topy~kün bir niyet mıntakasının elde edilme..cıı icab etmek_ den bir hareket· ~asıl .. olmuotur. Lımenc:lc 
"eUerının torptdo edilmiş v~ dtı..cunan kuT • tır. Bu kuvvet. hiç bir düşman Q;emı.~ıne rast- mücadele. ıle halleuılebllece~ıııe kanı bulun- tedlr. Almanlar buna ancak büyük bır me. yakininde küçük bır koyd.e, Almaniann _tl= olunan duın muhrlblerı larafındo.n te- lamamıetır. Fakat bomba lle hava hür.um _ duitu gibı · gerek bu harb. gerek bP.ynelmilel haretle muvaffak olabUirler k1 hiç şiipheshı ma lde ihraç yaptıklan şayıası çıkmıştı, l.:oy
rısı:n tısınd.an evv~~ ferdesl arkasında kay - larına uıtram14t~. Dii.şman tayyarelert. bu va'7iyet icabı olarak karsılaşılan mail ve ik- müstebad de~!ldir. lüler ağaçları keserek yoll~r ~zerine muaz
l ne 39() ınıııın t talyan zırhlılarından bl- kuvvetimtze hiç bir hasar vukua ~etinnc _ tı~adt zorlukların da aneale totallt.er bir re_ Almanlar herhangi bir suretle kati bir nı .. zam bankadlar vücude getırdıl~r ve aı: kal
leıdtıtı ın(işahedee relik bir obüsün isabet ey_ miştır. Hiç bir öttl VP yarıtlı yoktur. Dl'rt flm ihdası saye.cılnde yenilebilece{tlne l<anf raç bölgesı zaptedebildiklerl takdirde İngll_ ıun büyük yol üzerinde bir köprüyil de b~"' 
~~~mü-ir :nınqtu~ Hat~bneL~şman tavvar~d0~rillm~~7d~w b~unm~~ ~i. O~u~dooa~a.~~-~ ~:r:e~~~k~a!y:~:l~m~u~s~n:a:za~r~il:e=b:a~k~m:a:k~l~ca:b~~=~~h~a~v:a~d:i~y~o~rl;a~r;d;ı·======~~~~ :elınciye kadar İ hrtbat yapacak menılle t.ayyarı~~i lııısara uitratılrnJ4hr. rQ~ünü ikna yolilı> tı:ıhalrkuk ettlremt>vlnce ı: 
o, 8on SÜratı • talyan torpldo muhribleri 1 . • hartıiY"f' nazırının ll~9.nfle b'lcıvekile müra - A b d k. h.dl.kt . apiidi 

na .. _~ekliıni,ler:~rıe, duman perdesi arkO.Sl _ talyan tebJığı caat !"derek mPm!eketln tPk parti lle ldare.~i ri urnun a 1 şe 1 1 e merasim y 
~~ılf'Z flio.su r. Akdenizdelci hava ve deniz muhar~be- lünımu hakkındalti görüşünü bfldlrmistır. 

:ıı taYVareler ~a ınensub Swordfish si.'lte- leri h"kkında da İtalyada u:run bir tebliğ Vaziyetın akh~ı bu şekil vP. renlc kar~ıc;ında kkal 
16 

(A.A l Halkevi köyclllük.l fından ha:zırlanan çelenkler ve buketıer 
et.ıi nte.osine 'ra ava dafi batnrynlannın sld_ neı•redilmiı;, muharebe hakkında ıızun taf- .Ttıı:>onvanın en eski siva.,ı rırkasmt1an Se - Çana t' ed A b. - d ki •eh'dl'klert 1\" 'k ,_bld . e ihtlramla konulDloya nııuııa ~men hU 'lA ·ı · · T bt··d b' 1 ·ı· ,_ kolu tara ın an rı urnun a .. ı ı .emetçı u esın 

orta .... r ve bir d ~ . cuma muvaffak ol- sı at ven rnı~tır. e ıg ,. ır ngı •ı kruva- vukev pıırtlsi lrendl kerıd!~lni reshetmeve ,,a_ . 
1 

t tb dil h t Paza .,tl b oı •-+ K ulan çelenkler ara.cıtnda. 
~e ı u.,ınan kru .. li .. .. ·ı · h ·•· h b S 1 zıynret Iç n er ı e en seya a r ... - a'l'anm"l~ır. on ll(fjrnı .111 vazor ne tam bir zorun e torpı ısa ~t ettıgı. mu are eye e- mr VPrrnh. hfikflmet de Le; tirava mf'cbur o- . ıı~~oı ta ra 

Dü.enın.n İ ı erdlr. ~nr ve Kavur zırhlılannın da iştirak ettik- mustur. Demek oluıror ıtt U'!aksarkm en 'oü_ nü yapılm14tır. . . ·. İngiliz mezarlıklar komisyonu reıs "' -
..,..,_ ' ngtıız fl!os k ı · b" · · . . • Çanakkaleden 500 kişinin ~tlrak. ettı~ı bu - il b' ı k de bulunmakLa ·6&ı,:ıya kadar t u ara açıklarına va_ erı ve ır me-rmının ıırhlılardan bınne ıoıa vük devlPti olan Jaoonya, n~anev1 müıahe - . . . tından ronoer en ır çe en 
Illit, bir IUUhn ~klb olunmuş ve kuvvetleri - bet ettiği beyan ~dilmektedir. rPt hallnde bıılundu~u Mlfwı-r devleUerine meras~e Eceabad kaza.sı halkı da iltıhak ey_ Idi. 
~a İtalyan r~ e ver.mek fizere, büyük mik- Tehli. de lngiliz!erin zayiatı büyük ol _ k" m. sim ı:! i, mUsabih bir rej{mP gecmek ~u- lemiştır.. ald ~ bft Türk. tehidll!';inde merasim hitamında Ça. 

_ yYnreıerlnln mütevııli bom_ duğu ila~e olunmaktadır. rPtile flllt V"' acık blr ııUka .aöstenniş olu_ Merasıme a.skert ban?~nun ç ııs• ve • nakkalede bizimle kahramanca dövüşmfi4 o-

T 11111 vnr Bu horel{,.tln, bUha~'!:ı. demokratik A _ tün halkın ı.,tırak ettiA'ı Istlk:lA.l marşlle o:ı~ lan Fransıoz: ve İngUiz mezarlıkları da zıya. 

U rk •11 t• • • d • tl"Prlk.,ria azim bir renk..~iyon uv:ındırmnsı lanmış ve bunu matem marşı ta.klb etmı, _ . ml e Inin Ira esi muha!cknk ııavılabilir MlhvPr dev!eUerlntn tir. Bu e..cınada Çanakkaleli genç kızlar tara_ ret edUmh<J ve çelenkler konulmuştur. 
t.,rrııterc ll" va.pmı kta olrtııkları rnücadel~ _ 

aö 7on.~~ll 16 (A.A.) - Ç" '1' d de. bu ~nlaldbın biiviik b!r l'hP.mm!vetl nın_ FranSIZ parlaA mentosu harb karari vermemiş l: ~dıgı, nutuk etrnfında .o.:çılın ra .. ~~da Türk milletinin. Çörçilin !Wzlerine gös - <'ll lı:tır. If<~dP Pttl~i ID:ln!l, bllhP'i.'39. bundan 
1 lcn ra matbuatı bu tk mutahea

1
.yuruten terdiği büyük alika nazarı dikkati celbet- dolayı sPm•ıllenmelrtPrltr. 

e etierde b' nu un mu te ıf mem.- miştir. YakınfArk müttefikimiz. ı.•zun süren 5 m C 
hıli.aid int~e ~hassa Ameri~ada bııaktığı bir ittifak içinde mez.ivetleriınizi te~rübe - eli.~n ( /(' QC/IJI· ( ..:. #ll!Ç 

Dai!y T l aı aydetmektedı:-. den geçirmiştir. Türk milletinin iradesinin, -······ .. ••••• .. •••••••••••••···················· ........... . 

Clermont F errand 1 6 - Sabı,.k n azır -
lardan Deat bir makalesinde ba~Tlca fUD -
lan yazmaktadır: 

Oeat askeri kredilerin itasilt: harb ilanı 
salilhiyeti arasında bir tetevvüt hu.ulüne 
mani olmak için alınan tedbirlerin taıihçe -
sini yapmaktadır. tadır: e egraph da tu :ıatırlan yazmak- kuvvetinin takdir için birçok muhi)( se -

beblerimiz vardır. 

Habeşistanda galeyan 
8et~~hire 16 (A.A.) - lmparator Hl'l ı bu llaıyetin halen Şap denizi b"l . 1 e Yen §ayialar Üzerine aşağı bölgelerdeki mın-

Iunduğu balc.kınd~ he .. tee ~.dgeaınde t~kalarda mukim Ha~e~ .aşiretleri. aruında 
YY\1 etnıl- kı galeyanın artbit bıldırılmektedır. 

İngillereye harb günde 9 milyon 

"' .. "' .. ~?,?,_~1!! .lirasına maloluyor 
Ava.m Ka.rnara.sına bUdirmtşrı nazırının ınunzam bütçeyi retecek Salı günü verece~l11i 
günde 9 mUyon İngiliz lir r. Bu bütçe üçüncü ha.rb bftt.çMI olacaktır. Şlmdl harb, 

_ asına mal olmaktadır. 

Para cezalarının tahsil sureti hakkındaki 
kanun Meclis ruznamesine alındı 

Ankara ıs (Hususl> - Hus . 
da tahsu :~ureti gö.ster!lın u.sı kanunların-ı larında tahsil auretı gösterilmemiş Amme pa-
resim. ve -•-u eınış olan vergi 
bel .. ...., zamlarlle devlet ilA • ra cezaları ise ceza kanununun 19 uncu mnd 

ediyelere ald h k k • v .. yet ve 
nat kablll d u u u lbnme veya tazrnı desinde yazılı uauı dairesinde tahsil oluna _ 

n en olan pa - cakt 
lrllretı h kk ra cezalannın tah3U ır. 
cünıenle:ınıd~:aki kanun l~ylhası alilkah en_ Bu kanunun neşrl tarihlnde gene tahsil 
alının~tır. geçerek Meclis ruznme.ııine edUmemı., olan bu nevi alacaklar dahi bu 

Llyi.Junın aldıtı 
lltta alltah idarec:Oı:a ııe~e göre bu tahsi_ 
hlltünıJerı tat.btk ol hsllı emvaı tanıımı 

_ unacattır. Husust kanun_ 

kanun hükümleri dalresinde taki.b ve tahsil 
edilecektir. Şu kadar ki bu hükümlere aid 
tatbitatta borçlular hap&en tazylk olunamı. 
yacalı:lardır. 

Alman kıtaalı İsveç Üzerinden geçiyor 
Londra 16 - Avam K 

~ Jazı ile cevab veren a~~:ında ~.ır sua_ sıni ?him telikti eyledlfinl ve İsveo hü -
ttle: ŞÖyle demiştir: · ye muste1arı 1t6.meUnln bu hareketinin bltaranık Jranu_ 
~ıltere hfiklltnetı Alman k nunun a~ır bir 1ekUde ihlAli oldu~unu İ'J_ 

?eç uzerinden geçmesine .. ıtaatının 1• - veç hükftmettne bildirmiştır Norveç hUkQ 
mwıaade edUme - met.ı de ayrıca protestoda bulunm~tur. -

B~o~.anya Balkan Antantından çekilmiyar 
Rom=:ıyanı~A.A.> - Rador ajansı bildiriyor: 

lerın ne,rettıği yhakında Balkan Antantından çekileceği hakkında bazı Ya.baneı "'azete-
- aber. tamamne a.sılsızdır. • 

Yel~~~:n ~~~~.~~~ne~d~kel•~ nt':un!t• ~u~~~!J~~n~~!~ }!!!~t!eeeol nlha 
a ıy t 1 '" •c:ıre gemıst za~;"atı h hü -

B· n n ıı.rtınası sebebllc, ('n·clki haft'l ı rd ~1 • . ava cuml~nnın ve denizaltı ra. 
ı hıı.rta zarfında 2" İr.a· . 'l a zayı:ıttan OOk yukset olmuştur. 

ın~ :ııuu tontıatosu 114.137 d:!~· muttefık veya bitaraf vapur zayi olmU!Itur. Bunlatın 

izm=rde 50 yatakh 
verem pavyonu açlld1 
lzmir 16 (A.A.) - Tepecikteki emra

zı aariye hastanesine :laveteıı in§a «'dilen 
elli yataklı verem yapyonunun açılma tö
reni bugün 12 de yapılmıstır: Törende 
\'a li Etem Aykut. belediye ;eisi Behçet ve 
vali muavini, Parti ve viiavet idare heyeti 
reiıK ve Cümhuriyet Merk~z ve Emalk· Ban
kalan müdürleri. lzmir, miilki ve askert 
hastaneler bao;hekimleri vilayet ve beledi
ye erkanı hazır bulunmuştu ... 

Bu pavyon en modem sıhhi tesisat ve 
tertibat ile mücehhezdir. Geniş bir solar -
yomu en mükemmel hava tertibatını hıtiz 
odaları banyoları ile yalnız şehrin değil 
bütün bölgenin en büyük ihtivacını kısm~n 
temin edecek mahiyettedir. Açılı~ törenin
den sonra hastane bahçesind,. davetlilere 
bir öğle 2iyafeti verilmittir. 

Kral Zogo 
Amerikaya gidiyor 
Va.şington HI CA.A.l - Haber alındığına 

göre, Arn:ıvudluk kralı Zogo, Arnerikaya ırlt... 
melt üzere kendiSinin ve ailesinin pasaport_ 
larının vize edilmesini iatemiştir. 

Amerikanın Fl-ansa elçisi 
Vişiye aönmiyecek 

Her şeyden evvel bilinmesi lazım olan 
,ey. Fransız parlamentosundan ilanı harb 
kararının ne suretle dolandınldığını bil -
rnek tir. 

Milli Piyangonun _7 
Ağustos keşidesi 

Fen er stadında yapılacak 
Ankara 1 6 (Huausi) - Milli piyanro 

idaresi 7 Ağustos keşidesini Kadıköyünde 
Fenerbahçe stadında, 7 Eylul k~ide!.ini de 
İzmirde Kültürparkta yaptırmağa karaT 
vermiştir. Bu keşidelerde birinci ikramiye -
ler kırk bin liradır. Her ketidede ikrami • 
yeler yekClnu 240 bin lira ve ikramiyeler 
adedi 42 bin · 247 dir. 

Milli piyango idare'i bu ke~idelercle ik
ramiye aded ve mikdarlannı fazlalaııtır~ 
tır. Pivango hacıılatından tüzde altmışı ık
rnmiyelere. yüzde yirmi dokuzu. ha_:'a k?.v
vetleri için milli miidafaaya safı kar. yuz
de sekizi hayilere ve Ziraat Bankasına ve
rilen komisyon ve yüzde iki de idarenin u
mumi masraflarile memur ve müstahde -
min maaşatma a.rrılmıt hulunmllktadn. 

Molotofun Beriini ziyaret 
edeceği Romadan bildiriliyor 

(Baştarafa ı lnel sayfadal 

Berlin mlhvert ültimatom mahiyetinde son 
blr sulh teklifi yapacak ve bu sulh teklifi 
Kont Ciano'nun Beriine yapacatı yenı blr 1L 

Nevyork ı e (A.A.l - Nev_ York Times ga_ yareti takib eyliyecektir. 
zetesinin blldirdftine göre. Lizbondan tay - İsviçre gaıı:etesinin R.?ma. mu~ablrl. bu 
yare ile bugUn Arneritaya hareket eden Pa- haberi verdikten sonra sozlerıne töyle devam 
r~ büyük elç!.sl Bulllt, l"ransada Petain hU- eylemek~lr: , . 't 

1 

Harb parlamento tarafından karar alh 
na alınmadığı gibi. kanunu esasi de hük.u 
met tarafından bilinerek ihlal edilmi§tir. 

Bulgaristan ile Romanya 
arasında· müzakerat 

başlamadı 
Sofya 18 (A.A.) - .D. N. B. bildiriyor: 
Salô.hlyettar mahfeller Bulgaria~nla Ro _ 

rnanya arasında do~rudan dlltruya mDa -
erat baf].adığına dair yabancı gazeteıerl.D 

ne.şrettıltleri haberleri tekzlb etmektedir 
ler. 

Balt1k devletlerinin Amerikadaki 
alacaklari bloke edildi 

Vqington 16 (A.A.) - Ruzvelt, IJtTan -
ya, Letonya ve Estonyanın Amerika Blrle.. 
şik devleUerindekl alacaklarının bloke ftd.ll.. 
mesinl emretmiştır. 

Ballkesir - Smd1rg1 • Bigadiç 
otobüslerinin kötü vaziyatleri 
Bigadiç (Hususi) - Balıkeair - Sındır • 

gı - Bigadiç arasında itleyen yolcu oto • 
büsleri aon günlerde belediyeler tarafindan 
gene muayene edilmernekte ve bilha ... 
yolcu otobüsleri tuz ve teker ve ıaebze kil
fesi gibi eoya almakta ve üzerine yolculan 
oturtmakta. otomobil aeyabatine taham • 
mül edemiyen bazı yolculann da bu l(ibl 
etyalar üzerine kay ettikleri ııörülmek!e • 
dir. Bu hal tabii diğer yolculan izbTab IÇe
risinde bırakıyor. Otobü~eülerin yeclne 
düıtünceleri halkın huzur .ve rah~!• d;;L 
kazançlandır. Belediyelenn otobua~er u.ze
rindekl mürakabeyi ııevşetrnemelerınl dile-

ktlmeti nezdindekl vazifesine dönmlyecek _ Bu ,ayıalarla Gayda mn Gıomale d'I~ • 
tir. Bullit, hükO.mP.tile ıstl.şart>de bulunmak a'da çıkan bir ma kalesi arB.'!ında ıntibe.k mev 
üzere Arnerikaya Qajtırılmı, bulunmakta _ eud bulunmaktadır Gayda, bu makaleafn-
dır. de, İngilterenin inklyad vf! muhakkak ta:brL riz. 

Münhal meb'usluklar 
Ankara 18 <Husu.~il - Münhal bulunan 

meb'usluklar için yalonda kısmı seçim ya_ 
pılacalttır. Cümburyet Halk Paru.t narn-ıed
lerini te,blt eylemektedirler. 

Adiiye Vekili Boluda 

bile netıcelenecek harb şıklanndan blrtnl 
aeçme.'JI llzım geldi~ini yazıne.kta Idi. Alman 
yanın nihat ıafere itlmadı. birQOk nazt ma
kalelerlnde kendisini göstermekte ve nazl 
muharrirler, bu makalesinde: 

SovyetRus,a 
Almanya ve İtalvanın Avrupaya hftkmet_ 

rnek hatkı fizerinde ısrar eylemekt.edlr. Bu 
makalelerde Rusya hakkında hl~blr bahl.8 
yoktur, fakat Alman tekzi.blerlne ra{tmen, 

Bolu 16 (A.A.l - Adliye Vekili Fethi Ok_ Rus _ Alman münasebetlerinde bir de~l41k
yar dfin Dü.zeede adiiye taksimatma tetldk- ılk bulunduRu hakkında .şaylalar deveran et-
ten aonra aqam Boluya dönmüttllr. mekt.edlr. İsviçre hududuna. gelen bitaraf 

Trakya ziraı istihsaiAtm1n 
arH1rtlması işi 

Edlme (Hususi) - Bölge valileri Ye airaat 
nıüdllrlerl Lüleburgazda general KA.zım DlrL. 
tın rtyaaetinde yaptıkları toplantıda Trat -
yanın zıraı !stihsalA.tının arttırılması ftl e -
kim, huad işlerinde mü..c:tah.'llle yardun e 
dilmesi l.tlerini görüşmüşlerdlr. Tesbtt edl • 
len kararlar derhal tatbik edilecektir. 

Gönende yangın 
Mudiii'IUiya hareket yolculann söylediklerine göre, Alman hal -

Bolu 18 - Adllye Veklli Fethl Okyar teb.. ıı:ı, Almanyanın lngUterenln f4lnl blUrdltt.en Gönen 18 (A.A.l -Dün gece sae.t 1 de 91-
rimlzde tet.ktklerde bulunduktan 10nra Mu- sonra Rusya. ile mel)iul olacalt ftkrlndedlr. kan blr yangın neticesi ~ dük.klo ve 1 lY 
dunıu,. hartut et~DJ~Ur. (LL) ya.nlllii&U'. 



[ Şehir Daberıeri ) 
Koy enstitnlerının mnfredat 

programları hazırlandı 

Rumen vapurlart 
liman1m1za muntazam 
seteriere başladilar 

Talebe kara ve deniz sporlarını, motörlü vasıtaları 
kullanmasını, bir musiki aletini ve zirai bilgileri 
öğrenecek, enstitüterin birer kooperatifi bulunacakhr 

Rumen vapurlanmın Türkiye seferleri 
devam etmektedir. Dün !imanımıza gelen 
Daçya vapuru Romanyadan bir miktar eş
yayı ticariye getirmiştir. Seferler bundan 
böyle muntazaman her hafta yapılaca ve 
vapurlar yolcu ve ticaret esyası getirecek-. 

Maarif V eleileti köy enstitülerinin ı;lüf
redat programlarile hangi vilayetlerden ne 
miktar talebe alınacağını tesbit etmiş ve 
enstitü kadrolarını alakadarlara gönde~ -
miftir. 

Enstitülerde tednsat yaz., kış fasılasız de
vam edecek ve muallimlere arazi de veri
lecektir. 

Haziran devre!line alınan talc•beye 29 
Birinciteşnn 1940 tarihine kadar enstitü 
birinci aınıf tahaili verilmiş olncaktır. 

Enstitü talebesinin hepsine bir prCJgram 
dahilinde biSJ"klet, motosiklt-t , otomobil 
kullanma ve su motörleri gibi, motörleri 
k.ultanma ve ioletme öğretilecektir. , 

Her enstitüde talebe, eğitmen ve öğret
menierin mühim ihtiyaçlarını ka~ılıyacak 
tekilde mfitedavil sermaye ile ilgisi bulun
mıyan bir kooperatif tesis edilecektir. 

Enstitülerde talebeye yüzme, ata binme, 
dailara tırmamna, yürüyüş, ve muhitine 
cöre eandal, yelken ve motörlü deniz va
aıtalanm kullanma imkimiarı temin edile
cektir. 

Enstitülerde dere, çay, ırmak, nehir. göl 

Münhal öğretmeniikiere 
tayinler 

Maarif Vekileti, Üniversitenin muhtf"lif 
ıubelerinden yUkaek öğretme~oku.lile, Ga
d Terbiye Enstitüsünden me7.un olan genç
leri mfinhal öğretmeniikiere peyderpey ta
fin etmektedir. Mecburi hizmete tibi ta -
lebeler kur'a ile kendilerine isabet eden 
yerlere gönderilmektedirler. , 

Mecburi hizmete tabi olmıyan ve og -
retmenlik i&tiyen yüksek mekteb mezun -
lanna da lata.nbul haricindeki münhaller 
teklif edilmektedir. Vekalet bu ııene de Is
tanbala asil öğretmen tayin etmiyecek, mut 
laka latllJ1bulda kalmka isliyenleri yı:ırdım
çı öğretmen olarak c;alıştıracaktır. 

Bir adam sevdiği kad1m tabanca 
ile göğsUnden yaralad1 

Dün Taksirnde Ziba sokağında a~k ve 
kıskançlık yüzünden bir adam, sevdiği ka
dını tabanca kurtunile yaralamıştır. 

Tepebarında Sirnal sokağında 2 sayılı 
evde oturan Ali admda bir genç bir müd
dettenberi Ziba .okağında 15 sayılı evde 
bulunan Nazmiye isminde bir kadınla ta -
nı§Illaktadır. 

Ali son günlerde çok sevdiği ve Jnskftn
dığı Nazmiyeye aık. sık müracaat f'U<.'J ek be
Taber yaşamalan teklifinCle huhınmağa baş
lamı,tır. Fakat 'kadın, delikanlının bu tek -
liflerini kabul etmemektc ve her defasın -
da da reddeylemektedir. 

Dün de bu ma.ksadla Nazmiyeı.in evini" 
gden Ali nyni teklifiere tekrar ba•lamış, 
kadın da birlikte yasamalarına imkan ol -
madığl cevabım vermiştir. 

Bu yüıden asabiyete kapılan delikc\Diı 
kadına küfür etmeğe başlamıs, o da ayni 
tarzda mu"kabele edince aralannda lo:avga 
çıkmışhr. Bu sırada Ali tabancasını ~eke
re.k, kadının üzerine bir el ateş etmış ve 
çıkan kurşun Nazmiyenin göğsüne isabet 
ederek yaralanmaama eebeb olmustur. 

Va\.'ayı müteakib firar eden carih, za
bıta tarafından az sonra yakalnnmış, ya -
ralı .kadın tedavi altına alınmı~br. 

ve denizde mevcud balık, tünger, saz gibi 
unırurlımn fenni p.rtlanna uygun bir te -
kilde istihsaline ve kıymetlendirilmerıine 
yer ven1ecek, talebenin bu işleri başaracak 
evsafta yelitmeleri ternin edilecektir. 

Talebeye hayvanlan, ne'batlan, otlara 
muzır her türlü hastalık ve ilmillerden ko -
ruma tedbirleri her fırsattan istifade edi -
lerek öğretilecek, devlet hara, ıslah istas -
yonu ve fidaniıkianna yakın olan enstitü -
ler bu müesseseleric irtibat tesis eder~k 
onların her türlü vasıtalarından ve faaliyet
lerinden uami derecede istifftde ettiıile -
ceklerdir. Gençlerin hepsi birer musiki a
leti çalmayı öğroneceklerdir. 

Her enstitüde o enstitünün, bulunduğu 
bölgeye dahil vilayet, köy, kasaba ve şe
hirlerden toplanacak tarihi, etnogrefik, 
jeolojik.. ve zirat kıymeti ~aiz eşya ile bir 
yurd müzesi tesis edilecektir. Enstitülerde 
sık sık eğlence ve müsamerele:: tertib olu
:nacakhr. 

Köy enstitüleri talebesine halkla doğru
dan doğruya münasebete giri~meyi teınin e
dici işler yaptırılacaktır. 

T ekne sigortaları meselesi 
hala halledilemedi 

li~ . 

Ayrıca öğrendiğimize göre, Tunada iş -
liyen Rumen kargolarının da aeferlere baş
lıyacaklan bildirilmi§tir. Bu vapurlar da 
bilhassa ticaret eşyası taşıyacaklardır. Bu 
suretle bir müddettenberi yalnız Macar ge
milerile yapılan orta Avrupa mü na kalatı -
nın Rumen gemilerinin iltihakile kuvvetie
neceği tahmin olunmaktadır. Rumen ge -
~ilerinin bu ~retle orta Avrupa ve {'ima
lı şarki Avrupası ile ticari münasebntımızı 
takviyesi piyasamızda çok müsaid bir te -
kilde karşılanmıştır. Akdenız yolunun ka
pnnması üzerine bir müddetfenberi yalnız 
bu sahaya inhisar eden münnknlat bir iki 
haftadanberi tamamen dunnuş gibi idi. Bir 
kaç gündenberi bu eahada canlılık gözük
mektedir. 

Bulgar gemilerinin de yalnız limanımıza 
kadar sefer yapacaklan söylenmektedir. Bu 
vapurların transit eşyası ta~yncaklan zan• 
n edilmektedir. 

13 yaş1nda bir çocuk 
annesini bıçakla 

afi•r s.urette yaralad1 
Dü.n akşam geç vakit Yenişehirde bir vak'a 

olmuş, 13 yaşlarında bir çocuk annes ini bı. 
Akdenizdeki limanianınıza sefer yapa - çakla n~ır s urelle yaralamıştır. Yenl~ehir

cak gemilerimizin tekne aigortaları iıze - de Papazköprtlsünde Tevfik sokağında 4<1 sa. 
rinde alakadar makamlarla sigorta §irket- yılı evde oturan 13 yaşlannda Hirlsto adın
leri arasında cereya.n eden konuşmalar he - d aki cocuk d ün annesi Mağdellnden dondnr
nüz bir neticeye varmamıotır. EvYelce de m a almak üzere 100 para istemiş, !tadınca. 
yazdığurnı: gibi gemi eahihleri eşya aigor - ğız da parası olmad~ını söyliyerek ~!unun 
telanndan ziyade gemi tekneleri için alınan bu arzusunu yerine getlrememiştir. 
sigorta primini fazla bulma.ktadırlar. Bu Fakat çok baylaz ve o nisbette de asabi blr 
primin nakliye ücretinden dlınan navlun çocuk olan Hlristo talebinde ısrar etmiş, an_ 
karma müsavi geldiği .öylenmektedir. Maa- ncsüe kavga etm~e başlamı~tır. Bir m üd. 
mafih prim, teknenin safi kıymeti üzerin - det ana o!hıl araSında karşılıklı bir dört~ ha_ 
den hesab edilmekte olduğun~an birçok ge l inde devam eden bu kavga sırasında. hld
milerden alınacak ücretin de pek tazla ol- detlnl lbir t ü rlü yenemiyen haylaz eviM elL 
mıyacağl aöylenmelttedir. Ancak pahalı ge- ne geçiı·di~l büyük bir bıçakla annesinin üs. 
miler fazla prim öderneğe mecbur kalmak- tline atılmış ve zavallı .kadm<'a~m kalçn _ 
tadırlar. Temaslar devrım etti~i cihetle bu sından tehlikeli surette yaralam ı.ştır . 
hususta bazı kararlar ittihaz edileceği zan- Mnğdell.nlnln !ervndına k~n ltom ular 
nolunmaktadır. kendlslni a:r.ı:ın eviMının E-linden güç1Uk1e 

Etibank yardimCI kömür 
depolari açmıyacak 

Etibank, kömÜT tevziatı için muhtelif 
acmıtlerde açacaği :yardımcı depolardan 
vazgeçmiştir. Yardımcı depular ana depo
n\Ml bulunduğu Kunıç~ede açılacak, sa
yısı dördü geçmiyecektir. Tali d~polann a
dedi 15 olacak, bunlardan Fındıklı, Pan -
galtı, Aamalıme.cid, Abaray, Fatih ve A
dalarda yerleri teebit edilenier derhal faa
liyete geçirilecektir. 

Halka Sömikok, Karabük koku, Gazha
ne icoku ayni 2amanda verilecektir. Muay
yen miktarda kömiir alacaltiara bu üç cins 
kömür mütetaviyen tamlarak dağıblacak, 
ıstiyenler, kömürleri kanştıracak veya ayn 
ayrı kullanaeaktır. Her üç cins kömürün 
fiati ayni olacak, mUesseselerle remıi dai
relere maden kömüründen başka kömür 
verilmiyecek tir. 

kurtara bilmisler ve hfıd iceden znbıtayı ha 
herdar etmi"lcrd ir . 

Yaralı kadm, ooygın b ir halde BeyoF,lu hns 
tanesine kaldırılmış, ~ari h evlfi.d ya kala na. 
rak hakkında ta.ltibata ba.ıolanmıştır. 

Tayyara modeleilik 
kursu 

Hava Kurumu Maarif Vekaletinin mu
vafakali ile resim ve elişi öğretmenleri için 
Jsta.nbulda bir modeleilik kursu açmakta -
dır. Kura Calatasaray liııesinde bugün saat 
on beşte Hava Kurumu batkanı Erzurum 
meb'uau Şükrü Koçakın bir nutku ile açı -
lacaktır. Kursa memleketin muhtelif yerle
rinden birçok ilk ve orta okul öğretmenJe
Tile ilk tedrisat müfettişlwi gelmiştir. Bun
lar, Galatasaray lisesinde huırlanmış hu
•usi dairelerde 1calacaklardır. 

Kursa iştirak edecek öğretmenierin bü -
tün masrafları Hava Kurumu tarafından te
min edilmektedir. 

Haneılığın aldığı çok yüksek ehemmi-
60 yatında bir ihtiyar arabasının yeti takdir eden Maarif Vekaleti bu yıl ilk 

albnda kalarak ezild:i ve orta okulların birçoklarında tayyare mo-

------~-

Küçükçekmecede muhtar Mustafanın yn. delcilik dersleri gösterilmesi için tedbir al
nında arahacılık yapan 60 yaşlarında Adem mı§tır. Hava Kurumu bu derslerde talebe
adında bir ihtiyar dün çift atlı yük araha. nin ihtiyaç hasıl edeceği malzemeyi mali
slle Florya sahlllertnde kum taşırken, mü - yet fiatına temin edecektir. 

• • .. .. va.zenesinl kay'bederek arabadan dü,müş • Hava Kurumu Türk çocuklan arasında 
Taksım gazınoau Aguatosta açıhyor tür. uçmak sevgisi yayarak uçan nesil yarRt -

Tab1m belediye gazinesunu işletecek o • Bu sultut netleesinde üzerinden kum yiik- mak iddiasile çalışmakta, lnönü ve Eti -
Jan Romanyalı Yorgolesko İstanbula gelmiŞ, ıü araba geçen ihtiyar feci bir şeklide ezil- mes'ud havacthk kamplanmn idaresini ve 
beJedlye ne t.emMa geçm·ştır. Oa7.ino A~·.ıs- miştir. Türk havalarıntn istikbalini İ<'min ~tmek-
tosa kadar açılml.t} olaca'ktır. Adem, baygın bir halde Oerrahnaşa has _ tedir. 

Liaelerin kampları Cumartesi günü tanesine knldırılm!4, kaza etrafında tahki - ou··n Floryada bı·r genç 
bitiyor tnta ba~lanmı.ştır. 

Bir Temmuzdan itlbaren ;yapılmakta olan Büyükadada yangın hatJangıcı · boi!uldu 
ıı.ıse son sınıf talebe.s·nın askeri kamplan Biiyükadada Balıkçı caddesinde Nezire ald Dün Florya pl?.jındn Hasan ve Ahmed is-
önümftzdetı Cumartesi gunü bltecekt.iT. sebzeci dükkanından evvelki gece yangın minde Iki arkad~ ctenize r,innişler, açılmak 

Bu devre kamplarına 2500 !kadar tal .. be çıkm ı.,cısa da itfaiye tarafından derhal son - ıstem!.şler, fakat her ikisinin de kuvvetleri 
ı,tlra.k etm~ir. dfirülmiiftür. kes ilerek s ahne çıkamamışlar, Hasan bo(:ul

Pazar 

-.Hasan bey bu 
aene meyva ve seb
-ze pah:ılılıtı son 
haddlni bııldu .• 

nta Hasan Bev Dlvor ki· 

... Şimdi söyledik. 
lerine göre bundnn 
lböy1e her manav ve 
sebzeci ... 

... 

... sa.ttığı malla -
rm • •Hal• listesini 
müşteriye göstermek 
-mccburlyetlnde ta.. 
:W:almılf. 

Hasan bey --. BO§ 
fey .. Manavlarla acb 
zec.ı1erln halden an
ladıkları var mı? 

muş, Ahmedi de sand ::ılcılnr baygın bir hnl_ 
de kurt.Armışlardır. Ahmed, imdadı sıhhi O

tomoblll1e Oureba hastanesine kaldırılmış.. 

tır. 

Eminönündeki inşaat biran 
. evvel bitirilecek 

Belediye reiei muavinlerinden Rifat Ye
nal, fen heyeti müdürü Nuri ıle beraber 
dün Eminönündeki faaliveti gözden geçir
mi~ inşaatın bir an evvel ikmali için mü -
teahhidle temasa geçmi~tir. 

ltalya büyük elçisi 
İtalyanın Ankara büyü kelçisi M. Peppo 

dün sabahki ekspresle Ankaradan tehri -
mize gelmi~ ve istasyonda konsolosluk er
kanı tarafından kaTtılanmıttı~. Elçi şehri -
mizde birkaç gün iatirahat edecek ve tek
rar Ank(lraya dönecektir. 

Sanatkar aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum 

lüğünden: 
Motörlü trerılerde çallftırılmak üzere lmtibanla birinci ve ikincı sınıı teayjşea alJI# 

cal: tır. 

3 ERAİT ŞUNLARDIR 
A - Türk olmak ve Türk.lye Oümhuriyetı tabiiyeti.nl haiz bulunmak. 
B - 18 Jqını bltirml.t oımaaı:. 
C - HO:snübal eaha.bından bulurunak. 
D - Benebi lll! evli olmamak. 

Bu şerattı haiz talipler imtihan edUeceklerı yer, tarih ayrıca kendilerine 
fizere nüfus cüzdanı, d.iploma tıuıdikli Oluretlerlle askerlik vesikaları, kısaca 
meleri, bonservislert, ıyı huy, çiçek, aşı kA~ıdı, evli olanların evlenme cüzdanlnnnJ 
aded vesikalık fototranarını l.stıdalarına bo.~ıyarak Ankarada cer daıresi rei&lğine bJ' 
zat veya posta ile müracaat etmelldlrler. 
İmtihanda muvaffak olanlara birinci sınıf işçilere 77 lira muka.blli saatte S2 ao kıJl'ııt 

ikinet sınır 1şç11ere ~9 lira mukabUi saatte 25,20 kuruş ücret verilecek ve ~·at ;J 
mezunlan tercih olunacaktır. Milracaatıılar 30 Temmuz 1940 tarihine kadar kabul olt' 
nur. c3673• c6013t 

1 Istanbul Belediyesi İlanlan 1 
Hesab ~leri Mildürlülü kadrosunda münhnl quluııan memuriyetJer için 20/7/ 94{) C* 

martesi g1lntl saat ıo da orta mektcb mezunları arasında müsabaka imtihanı yapıla ' 
caktır. 

Aş~da yazılı evsatı haiz olanların 1817/940 Per§embe günü saat ~ kadar Bele ' 
diye Riyasetine i.stlda lle müracaat ederek istenilen vesaiki vermeleri ve tayin e<UJtl' 
gün ve saatte imtihana gelmeleri ilan olunur: 

ı - Türk olmak. . 
2 - Orta mekteb mezunu olmak. 
3 - Asterlflinl ya.pqu.o veyahud tecll edllmi§ bulunmak. 
4 - Otuz yaşından yukarı olmamak. (6171) 

ı - Hü'Yiyet eilzdanı. 
2 - As.terltk vesiltaeı. 
S - Meltteb tahadetnameal. 
4 - Slhhat raporu. 
15 - Dotnıluk kft.tıdı. 

Üsküdar lcra Memurluğundan: 

istenDen 'ftS&Ik 

1 

Bclldse borçlu Sa.biha.nın haczecıUip evvelce yapıJan açık artırma sonunda alacıı.dl 
Belkis uhtesine llialeel ıcra kılınan tiskfıdarda Kefçedede mahallesinde Karaeaa~~ 
caddesinde eakJ 97 yeni 367, 369 No. lı ik! tarafı Hacı Osman efendi veresesı hane .,t 
bahçesi ve btr taratı P'atma hanun verescsinin hane ve bahçesi ve taratı raıbil ta& 
kilrn lle ma.hd.ud tki bab hanenın icra ve iflft.s kanununun 133 cü maddesı muci'btnef 
gayri menkultbı on bel cftn mtıd.ddetle açık nrtınnaya vaz'ı suretne satumasına kart' 
verilmiştir. 

Enalı urnumiye 

369-367 No. lı iki kıaıınd&n mUret.keb hanenin zernın katı 1t.flrgir diğer katJan n~ 
ve boyasızdır ve muhtacı ta.mirdir. 

369 No. lı hane: 

Zemin Jı:atı: Malta döteJI ve çifte gömme küplU bir taşlık -ve bir sofa fizerinde Jkl olA 
bir aptcshane olup buradan bodrum katına Jnllir. 

Bodrum katı: Malta d~ll bir odunluk, bir kömürlük, bir apte.shane ve sa.kafi gayıl 
mevcud bir mutfak mahalli varoır. 

Birinci katı Bir .!IOfa tızertnde lıki oda, bir a.pte.cıha.ne vardır. 

Bu katıarda muşamba döşelldir. 

367 No. h mım: . 
Zemin btı: Zemini kırmı.ıı çini d.öşeli bir tn.şlık, bir sofa üzerinde bir oda olup bl~' 

radan bodruma inillr. 

Bodnım katı: Zemlnl toprak blr tömürlükle bir aptcshane vardır. Burndnn bahçeı' 
c,ıkılır. Bahçede bir Jtuyu.su vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde it1 oda, bir aptcshane vardır. 

İkinci kU: B1r sota üzennde ııt.i oda, bir apteshane vardır. 
Bu kısımda. altı lira klra ile Müberra ve beş lira kira De İmsU efendi Jdracıdır. ~ 

lektrlk ve terkos te.şkDA.tı vardır. 

ı - İşbu rayrt menkulün artınna şartnamesi 24/7/ 1940 tarihinden ltJbaren 22~ 
No. lı ÜSkftdar ıcra dairesinin ·muayyen numarasında henkesin gorebllmesi için açııctıt• 

iırında yazılı olanlardan fazla mLlümat ıılmak istiyenler, i~bu §artn:ı.meyc ve gst/ 
2256 dosya nwnarasile memurlyet.lrnlze müracaat etmelidir. 

2 - Artınnaya iştira.lt tçln yultarıda yazılı ltıymetln yüzde ,5 nisbetint1e pey vc<Jf 
m.lllt bir bantanın teminat mektubu tevdl edilecektir. <Madde 124). 

S - İpotet aahibl alacaklılarl& di~er ala kadarlamn ve ınıtak hnk':ı sahiblenni' 
gayri menkul üzerindeld haklannı hususile faiz ve masrafa dair olan Iddialarını ı bf 

UAn tarihinden ıtıbaren ytrmi cO.n Içinde evraıc: mü.ibltelerile ibirl!kte memur,ye~ 
mize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu .siclllle sabit olmadıkça so.t1ş bt" 
delinin ya,pılm.&sında.n harlQ kalırlar. 

4 - Oösterile.n gilnde ar.tmna.ya l,ftirak edenler artırnın şartnamesini okumuş ve ıO. 
sumlu malilın&t alını.ş n bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Oayrt menkul 7/8/1940 tarihinde Cnr.şamba günii saat 14 den 16 ya kadnr Üsk~ 
dar 1era memurlu~unda nç defa ba~ırıldıktan .!Onra en çok artırana ihale olunac~ 
Artırma bedFli sa.~ isteyenin aıa.ca~ınn rüçhanı olan diğer alacaklılarm bu gn>-ıl 

menkul Ue temJn edilmli alacaklan mecmuundan faila çıkmak ~rtıle en çok arti
rana ihale edilir. Böyle bir ıbedeı elde edllmez.se ihale yapılmaz ve sat~ talebi du~er. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen miihlet ıç·nd' 
parayı vermez,e ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel yüksek tekli!te buluna' 
kimse arzetmı. oldu~ bedelle alma~ razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmnıs' 
hemen on beit wftn möddet.ıe artınnaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ibW' 
arasındaki faı'k ve geçen günler ~ln yüzde beşten hesab olunacak faiz ~ diğer z.~" 
lar ayrıca hflkıne ha.cet kalmakalSın memurlyetimizce alıcıdan tabsil olunur. CMıı4" 
de 133). 

'l - Alıcı artınna bedeli hariclnde olarak yalnız tapu tera~ harcını yirmi senelif 
vakıf t.avlz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mecburdur. / 

Müteraklm wrgiler, tenvlrat ve ta.nzırat ve belediye resminden mütevellld beled'! 
rUsumu ve.- mnteraklm vakıf icaresi alıcıya a!id obnay~ artxmıa bedelinden · tenJI" 
olunur. 

İşbtı gayri menkııl yukarıda gösterilen ta rihte Üsküdar icrn ~emurluğu 
l.ısbu 11!\n ve gösterilen artırma ~rtnamesi dalresinde sa.tılacatp ıı~n olunur. 

oda.sın6' 
(938/2~ 

Pasif korunma hakkında konfer.ans ı Konferans ve temsil 
Beyollu llalkevinden: . Eminönü Balkevlr.den: ıJ 

ı - 17.7.940 Çarşamba günü saat 18,30 da 19 Temmuz 1940 Cuma akşamı saat 21 • ., 
EvimiZin Tepebaşındaki merkez binasında da Evimizin Cağal~lundaki salonunda ~"

tehassıs arkadaşımız Hamid Bahar tnr ı....
~pa.o;Jf korunmat mevzuunda mühim bir kon. dnn (Pasif korunma) mevzuunda .bir kO~ 
ferans verilecektir. ran.s verilecek ve konferansı müteakıb ttı:;. 

2 - Herkes lelebillr. sil şubemiz (Hasbahçe) komedisini te~ 
edecektir . Davetiyelerin büromuzdan n1ıJl 

Laborant1arın toplantısı ması rlca olunur. 
Ttlrk ltıborantıar cemiyeti, Şehremini Halk * evinde toplanarak umuml kongresını ya.p - AYt'f ar ft Atıt!ıtar Cemiyetlnden: -; 

m~tır. Toplantı. başkan Habtb Man tara _ Beden terbiyesi kanunu ve bunun t:ı.tb1 , 

tından nçılmlf, kongre reisiiline en ya.şlı n. ne dair kararname hükümlerine ccmıvetl 
zadan Emin Cinsoy seçıUdlkten sonra umu.. mlzln de Jntlbakı 1çln 14/ 7/ 940 tarihince '( 
mi tatib Recai Ayhan taratmdan bir sene- pılan toplantıda ekSerlyet olmadı~ındnn 

l ik I k b ..... d b" "k kinci umümt heyet toplantı.c;ı 21-7.940 
me.sa ra.poru 0 wunut, u.,..e e ır mı - zar gUnU saat 10 da Alayköş~ndek1 

tar tasarruf J&Pılarak e.sk1 idarenin tekrar yet merkezinde yapılaoatı llyelertn 
tpkasma tarar ver.ilmittlr. olmak ilzere llA.n olunur. 

~s~~~,_ ...................................................................................... ~ 

, 
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Mihver devletleri giltere ı Hadi.lor K-nda ı • 

ad~ına ~~~~paratod~a~~ ~ 
d kı 

" den cüçlükle inebilea bu boy tampiyonu Boy pmpiyona da korkmadan 

e ece er f' sar kapıamda bek~Ven taksilerin hiç 'biriDe bili~. Çürık~ ~~~gi k~dını alA. ,a.uı-
• aıfamamı~··· letanbul kazan, biTçok kişi belaların muwnuıau halinde kahr. 

B 
ir''kokuyu. cu eoruyor: Alınanya Bu"- kepçe; aramıtlıu. taıamışlar, nihayet altı U * iMır hn yu Brıtanya adasına tecavüze m ec r··············;m·· .. ~A.: z .:nN _:al··················:.= g~ltere,_ bwılaıa karp ancak doiu Akde - kiti}ik bir tabi bulmtıPu Ye boy pmpiyo- zun boyunun zarannı da söreeektlr 

taarruz 
d ? aol_an ,..ınoz Ingiliz müsmnleke ve 1 "'- ·•· e• - • bozdeki. ~ ~u~dluile mukabele mec- nonu b;,kaç kat yapop bu takolye aidn- IÖ<Üy<><dm da. .. 

-=!!;o;ı~a mta1~,n1uz ederek In_ giltereyi ~ H. Emir Erkilet 
1
i urıyetındedır. Çünkü. bir Alman taarnızu mttlar. Alacaklı elinden kaçamaz. 

UUONn.,.,.... ' tehdidi albnda bolunan lnailtue ad.,. M>- * Bi<...,. ı,;, otelde kaJ,a tek ptojo 

...ı...;..ı <eva Inno d .. hal venneden. ev - ..... ~.~~:..!~.~.;!_.!!~~<Izi J "''" daha hWa hava kuvvetleri yollıy...... - T akoi Emönöna m.,.donona ,..ı.ı;ı; za- ..,_ocaio öçln ;ı,; ,..tak - öd ..... 

..__ı·-· e oku)'UCUftun tasaYVUr etmek i• d Akd 'zd b ·-········ __ Bu f~zıyeler de söateriyOI' ki; İtalya b • b • · d k '-~~ ~~~hile Büyük Britanya &da~ının ha- f e •. d enı en azı küçük gemilerin mü n- dıger bır doğu Akdeniz devletinin müma- man oy §ampryonu, meydandaki eaati mec urıyeön e anr. "''-80Kleıu ngi)iz • )u v AJ en en çıkarak ve aıeeeden billstil ad p na.at v görmilttür. O an kendi kendine: Kapısından giremiyecesi için hiçbir 
na' Id ımparator guna manlıı- tekiz, l.panya ve Franaa kara ••hill··'=ını' otar-_ ına usramana. yani eğer valnız Mwr 1 "'_ . ne yo a taarroz edebileceklerini hü . k"b - "" ve Filiatindeki logitiz kara kuvvetlerile L-- - Benim stanbula geleceğimi nasıl bi- man kübik bir evde oturamaz. 
•saate-n ., .. d · k ı en timale vannaları veya akai :~tika. _ b k 1 ..,.. 1 b"ldil d '- '--- '-~ •

02 
en geçume laydaıo olu<. Fo· l - .,. •""" Süveyoi zaptetmeoi ve bu.,_ • ' "' • ouoaya ~,..ı; .oydula•. Kalabalok bi< yenle fotoinof .:.!. rnes.:!e {alrıız bir Almj an - Ingiliz me- :kttti~. aeyretme eri arasıra kabil olabile - retle Akdenizin iki kapısını Ingiliz deniz Dediii muhak:lrak.hr. Çünkü o saate ka- gazete fotoğrafçw onu gÖrürse. hlç so1~1· 

hı~ 
0 

a ığından ve ngiliz irnparator - O d b kuvvetlerine kapaması kabıldir. Fakat bun- idesine merdiven dayamadan bakıp eaatin cfan omuzuna hnnanır. 
guna)' taarruzda, halyanın rolü ehemmi- n an eonra ir taarruz hedefi olarak larla lngilt.,-e mağlub ol~az. Çünkii lnail-~t ı ola V nd Al Mnlta gelir· fak-t su-v- t ı d - • t .. kaç oldug-unu KÖYebilecek dünyada b"ır o Bulutlu havada bı",....o'-. kı"c1 yanına 

ec\) •. """'· .""• manyanon yapabHo - ' " -YO zap o un ugu ,.. e<e: zaten Akdenid hi< d..üz münakak ·• < •· 
__ ı_le~ ~le ~rrlı~e ltalyanın da yapabile bu kapı dn Ingiltereye kapatıldığı takdirde y~lu. olarak kullanmaktan çoktan vazgeç - vardır da.. la§ıp: 
...._ ennı mutalea etmek lazımdır. Maltd kendiliğinden mahsur kalarak niha- .n:ı~ır. O bugWı Akdenizde yalnız preetiji- * - Yairnur başladı mı, başladıyea ur 
)et)ln~l!z Dnpa<alo<luğunun. Mihve< dev- ~~a ~~~:den onunla evvelden ui<Of • f' ve Y akondoğudakl müttofikle<inö muha· Boy tampöyonu han hua,.ludo kazana- halde bi>• ka d., gelmeden slzön u~~rn,..., 
b •nnm taamoz tehlökeoöne Jnh.-uz en ya- D am için dunnalta ve !talya ile ha<bet - bili<. Bi< folua va..dm omuzlanmza yağm•ıt•L H•be• vorin de ıo-
ti n yerleri Cebelüttanlt. Malta ve SüveY§- oğu Akdeni:.de Ingiliz donanınası ha- mektedir. ((Uzunca boylu bir adam ufaktefek bir 
.:· ~dan oon<a lngiltuenin Afrika mü~ kim. bulunduiundan Mlliv=ileRn Süveyoi lngöltuenln doğu ve <enubl Af,jka mü~ kadonla evlenmı, bir do'"" lanmadan bff tam la kaçalom. 

d~ k e ~e d om.inyonlan, Aoyada .,. Uzak d emzd en uptebnderi mün.kün değildh. temlekelerine Sudan ve Habeoiotan ü•erin· Tam nda sözle de onu iz-aç edede<. 
na .. da'- L L o hakle bura•• L d . D-'lı: ı d t d - Neye bu ufaktdek kadını tercih et- r:J 
-..... ıu yerıen ve ninayet Avuııtralya :le w '"" ttara an, yanı • DAJ an ar, en aarruz e erek buralannı zaptetmek /1 i:'""'' Paoifik ve "'""'b; Atlintiktekö oda- Bo~z).,, Anadolu, Soriye ve FilisDn yol;. ~em çok çetin bi< ,eydi, ve hem de zaman tÖn) JffU!t d-1-ullwl r~~ le~~~.p~d&~~an~p~~e~B~~~k~erm~• ~n~~~======~==========================-

lar Mihver devletleri, Aneait Ispanyanın on- Mısır üzerindaı babdan zaptolun~ ikta- ugraşılarak ve karadan ilerleterek bütün lht•lkar yaptıg•ı• lddt'a edt'len demt'r tu•cca nı: birlikte yürürneğe nza göstermesi ha- za eder. ~1 kara yolu uzun ve çetin bii İngi!iz Afrikası. farzı muhal, zaptolunuı 
lirJe e, J.Cebelüttanlr.a bir taarruz .ıü~nebi- yoldur 4ve Balkan devletlerinkinden sarfı dahı o zamana kadar mükemmelen eillh -

Sabşta 2.861 lira fazla kazanç elde ettiği için 
dün mahkemece tevkif olundu 

m~· . panyada Cebelüttankı i5t.irdad için nazar -~ürki!enin mukavemetine çarpar. lanacak olan İngiltere çok kuvvetli ve kud
ııu ı bir arzu varchr. Fakat Cebelüttarıkm Onun ıçın Lıbyadıı.n v~ garbi Mısır üzerin- retl! donanmaMnm denizlere hakimiyeti sa
~~~ key~yeti yalnız başına düşünülemez. den Süvey§e taarruz daha kolay ve müm- yesınc;Je bu yerleri yalnız ıreri al.bilmekle 
~tereyı P~~dtizin tahillerinden de U· kün ~örünür. Çü_nkü Ubyada zaten İtalyan kalmaz. ay.ni zamanda, Ingiltere adasının 
.. lattırmall IÇU1 ya bu llüçük devlet In - askerı kuvvetlerı vardır, ve bunlar Fran - artık taarru:z edilemez bir hale gelmesi ka

~liz ittifalandan ÇJlrarak İspanya ile bir _ sanın .tes~m olması üzerine garb, yarıi Tu _ bil olur ki bu da Mihver devletleri Için 
L te ha<okete t...,ök .. i<ha, ol•mm veya- ""' coh•tonden •«best hld,k)a., Kib' he< harb; kaybetmek demek olon. Galatada Şanob iokdeoiode demi< tica - de<ek. ezcümle demiotU kö: 

ud da zapt ve işgal edilir. ~man da, halyadan deniz ve hava yolla- Elhaml bütün Afrikayı ,.aptetmek Mih- reti yap~., maruf tüccarlardan Baki Tez - «- Böyle 'bir teY kat'iyen varid deifıl 
Farzedelim Id, Mihver devktl . . v nle takviye edilehilirler. vercilere hiç bir fayda temin etmedikten can hakkında, ihtikar euçundan takibata dir. Sattığım demirler muhtelif kutuı 

.. en ağ,. top. tank. uçak • .;ai~'i.~ ::•: Mom< o..ıu.,, lngo1öz- halyan muh.,e _ ba,ka ku~etle.inön dağolmaNru intaç ede- ba,lana<ak. kendioioön ..ı;y. 7 nci ce7.a eb'addo olup. fiatlan da muhtelilti. --ı.~ ve hatta ..ı...ı lut'aca ya<dmdan besinde bötaml kalmakta ve bu .nücadele- ceği için zano< vori<. Halbukö Al~kayo mahkemeoine MVkobmduğunu evveke yax- fiatlan:laki bu laddouo aözetmedU.. ,.
0 

IMr 
j."'eo"'.de lopanya Cebdüttanb a1m..ıır ve ye kanomak i.tememektedi,. Bununla be- kaybeden lnıPitue. dooonm .... ,..,;..ıe m ... ik. Soçlu demir tüccan'non d""""'""- ,;,; 23 ku<UIIao olmak ilıe«. b;,~ 
O::''ek•z.."' veıo;a bu ,dWde •indUilmı,ti<. mb~, bu onlu ~~yol ve hem de onun elin _ bütün ihtiyaçlanno ,.;, yede<den tedan"k na dün ba,lanm-· Mahk...,ede okunaa oattun. Bu oabJian iki gün evvel ı.-botl 
onüt ta\d."de Mihvu devktlcöle onlann dek. modem mlahlann ln.ır.zle<ce geri a _ edebili,. ;ddianamede, hldöoenin mevzuu h6lı..oten valisi muhtelif öntaatta kullanolmalı ._ ı.. t~fiki. loı>any.~ ili: yapolaca~ oey tÜP· lm~caklan oö~l~nmektedi<. ElhaMI Sü _ Kezalik Mihve< de•ktleri..;. lng;Jto<eyl ,öyle a.nlatolm•""' tüc= Gaza<o• N'.,aoyand.n demÖ< almotli ı.ııı!"nok. ko C.belutbmk boğa,.uon cenub ... vey" korumak oçon ga<bl MoMn müdalaa bak ile Hindioıanda ....,ab;lmele<i ancak Galatada Öm., Abid haomda yanha - ;,.emit ve klJ- 23 kuruotan olmak UzeN, ı...r.ıane en •iu -!'il haıa..,...lan geçlıuek ·~-:cek ~lan ~vvetle< yalmz M"" •• p,_ Sovyet Ruoya. ve Uzakdoğu ile A-"ol- ,.; bulunan Muotafa To~uoğlu i=önde bö< a<alannda muhvde yapdmoıb<. Bu dlıet, 
Akd ~ da tnhkim etm<k ve bo au<etle ),.t rulek• lnroh>. ve l.,.mz dominyonlan yada ~na gakbe çalmalan yalntt Japonya tüoca• Baki T......ıan d...U< almak bte- viliyeıten taı.kil: edölebilio. Sonrn da. M
büo;; enwn bato kop...., lngöltueye kaxp ••Imi kuvvatle.idR. B=lann kuvvet ve "'-"'""le l.ab~ olu.. Fakat 1....,1te"' lo"'· mı,. anlamula bR mukankname tanzöm tala Topçuoilu ile anonuzda ..... m.ı.. • 

F n vasıtahula kapamaktır. ı harb kudretlerini bilemediiiimiz ıı;ibi Lib _ fmdan bot bırakıhnamakta olan bu dev - edilm~tir. Bu ~avelenameye nazaran. vde$ yapıldığı zaman, demir fiatlan lae • büı .. "'"'""'" Pi<:"'e. ~ailanna kad., olan Y?daki ltaJ.v•n kıı~eclerinin rmktann• da letlerin neticeoö m.,l.ftk ı,;, avontaja aı. - Baki Tueaa ı.;ı.., 23 k""""'n demi< ••- nüz tesbil edilmenüıti 
bnd"" Atloo .. bollenn•» Alman losali al _ holemoyoru" fakat !talya aunedeue, ana meden •~el bm;ok ellietleri düoüneceklo- m•)'O '"'" ol._ böylece demi< liatla""" So.,..yu müteakob. Ladise emfuodolıl 
tn • bulunduğu bugünkü vazöyelte. Al _ memleketten Uhyoya, lngolizle.in M""" <inden .. m nau< Almanya ve !talya be- yü.koeltmiori<. Bu ..,,.,ı. tütt., Amerika - dili...kul "'poru okunmUIM. Rapo•, • • 
tü an~a, 11.pan~a ·~ ltalya q., ı.ıe,)e~ bü- geti<ehölecekl.nnden daha fazla kuvvet y•- •ahma lngiltereyi mağlUb etmakte ,. pbl ya oiparit ettiği .. yolda bulunan 1 ı 3.6 ı& ..... ;ı,,;ı,a, ,..pddoiom i<a«t etmekte6. ba~ı ~d" ~umk~ .olu!: ya,; lngilte<enön ğab;IU, Çünkü lnoilte«, M ... n •ncak Aı _ hi< iotilade temia edebikceklenoü"""" ... kUo dcnUri 26.130 ı.-, IUaya .. ıarak. Netöcede. mahkeme maznunun tev1dll • 

- en,. hak-yet ;ı, ril ı· 'k doya müllhazo ebnden" ik- ..ı... 20 bia G,_, a- oı-.ı. .._ •el6ı& -ı.-- Y....U.: mmtaka tieO<et müd .... 
bilir. Fakat bu harek tin uıill b' ayet. ve. le- ~nh ve Hi nd Okya.ouslan üzerinden: ya- Bunlara rağmen lwgiltereni:n, seııelerle lira fazla k.lr temiııı etmiftir. Maza...., milli iüaclen. mürakabe komisyonundan ve Kilteraıin Poıtekizia e Mad · ar neAzt~ n- ~ pele uıun yollarılan takviye edebilme - uğraomsaı neticesi, Afrika ve Asyadan mah korunma kanWNIIIlD 3) ünc.ü Ye ~9 uncu li•etteıı bazı bn8Uslann ııorulması için, 

d la 
._ ı" esra ve ~ a - eıne mukabil lt 1 yü · ı· d h k b " • ri~ apanyanın Kanarya adalannı · _ mesafed . a ya, z rrm ı a a ı~a ir rum edilebileceii farzolun• dahi o deniz.. maddesine te~ :nndaakemesi takbile l'Uflll• talik edilmiftir. Sorulacak Ci.lı1etiW; 

gal ederek Cebelüttank boğazının b ~n !-ihyaya asker !)eVketmek ımkn- lere hakimiyeti sayesinde bütün ihtiyaçta - aeliye 7 ııc:i cezaya .nkedilmiftir. ar.....da. tesbiti fiat komisyonunun ve 
tlddetli bir kontrol alttna ~maktır ga~ ını ~ına ~rlıkt!r. Bundan ba~ka bütün ftalyan n nı Amerika, Kanada ve Avuetralyadan lddiaD.a.Dl..eaia o~tusımasuıda:n sonra. mah caret Vekiletiııin lietelerl arasındaki de • 
nunla berabeı Cebelüttarıkm :zaptı hat"u - o~a ı oau ıc~bmda Süveyş taarruzuna mü- ternin ederek hava ve ba. va ordularını ale~ keme m•ze-ıNA eorguıR~DA ~ BaJü mir fiatlanna aid fark ve mübayenetin ... 

-'t '" ...... - CJleTamı 1 fr>ct ~nfaıtal T ezcan, aleyhindeki ihtikir iddiasanı ıedcle- bebi de vardir. 

rr~~~~~~~~~~~~~-ın~- eu.ır aurette ıatira.k ed•bı'le~e<n halde In-

11 KA D 1 b~fll «&ocn Postruı mn e&bi teF=frik:::!:ası: 3!!!75~~======= 

M~~i~:~ takımınız için G A ~~~ 1 iR iZ D i VA 
-- -a 

yapabilirsini 

İsterseniz evd • lın mukav !! yapabilfrsinlı.. Di kat ka-
te sa~e v:nı~ ü.rtunü Y1ltatmızla bir renk_ 
daha gmeı ap ı:mnız. Hem iyi dUYaun, hem 
tı>ekle gıapr::~ diye üstünD ayni renk 
a1n1z K ne işlıyeret tesbit eder. 
nta. .Aleenarlanna ince bir kordon çetersJ-

Ueri kOJllllY!L nıa1ı.ıms . Je:rle irUı, Ufaklı 
r Ja.parSlJlU. Aaılabllır maaa .-ı •• -

nuısa da olur. ' -une lı:o. 

Pamuklu eşya nasıl 
yıkanır? 

Ptı.muklu eşynnm yıllanınası kola-kat , .... ır. Pa. 
bu o da hu.susi dikkat ıster. Ötekiler gibi 

nlar Için de bil' blnllk suya üç k~ıt toz 

aaı.un lka~ırmr.t Widir. 'Ya.lım )'lkama 
euyu elinit d&JIIIlnablldiil kadar 8ICak ola 
cattır -
IUda . 'rmll7itenlnteye kadar ~:rıe taynar 
Aça :rıkar sonra quk suda raıtaıamruz. 

havada, ha\ta ka.bllse günC~te tunıt= pek iyidir. Pamuklu eua renkli ı.se sı. 
d au ~e sotult bir mı kllllanma'k Ihım-
ır. Bunıar llııt ın çalkalama S\1)'11 quk detll 

nıa :::;.:::ır. Hem yıkama, hem de çalkala. 
atma birer ~ air.te toymak rengini 

ll\aaaa J&r&r • :Başka teYleri boyama _ 

. Zeyneb altüst olmu.otu. Bu zavallı ih
tıyar ananın aö:a yaolarına tahammül e
demezdi. Ailıyarak ona kottu, yan·nda 
diz çöktü, koDannı onun boynuna do
ladı ve yalvar:raağa başladı: 
.. -. . Allah alluna ağlamaymız. böyle 
umıd•rzlenmeyjnizl Hal6kun mea'ud ol
~ için canıını bile i.teaeler veririm. 
Benırn de pek fona ve müşkül bir vazi
~ette olduğumu unutmayınız; fakat e
lımd~ ne gelir ki... Haluk bana karwı 
pek ıyı davrandı •. ben onun teklifini ka
bul etmeme1i, ba pnô izdivaCJ\ ro.zı ol
mamalı idim. l...Akin onun Mırarlanna 
kaqı duramadım •. ben de pek zavallı, 
pek bedbaht idim. 

Kanapenin önünde diz çökerek ba
tından geçen felaketi ağır ağır, yavas bir 
aeale ve göz ya~lan arasında anlattı. Na
ciyerıin . kendisine karşı yaptıiı alçakça 
harekett, evden koğuounu veaaireyi mu
fusalan hikaye etti. Ancak bütün bu a
cıkh vekayi Saffet hanıma tesir etmi
yordu. O bir anne idi ve aıı.de Icendi yav
rusunun aaadetile alakadar oluyordu. 

• ~zlerinin ilcayınvalidesi üzerinde hiç 
~ ız bırakmadıiını 1örünc.e Zeyneb ye
nnden kalktı, Umidaiz. bir tavırla tekrar 
aandalyaaına oturarak sordu~ 

- U kin. bütün bunları aiz nasıl Ögv
rendiniz.} 

• Saffet hMUm pe.rmaiile bir mektubu 
·~~~ . 

- Handatı mı yazdı} 

• - ~enim bildiinni farzederek bunu 
ıma etti. 

- ~~ _mektubu okumağa müaeade e
der mısınız} 

_ ~ffet hanım lakayid bir tavırla ona 
kagıdt uz_atırken senç kız kendi kendi .. 
ne: uBenımle dost olduğuna dair binbir 
!~ ett~k.tcn .ııonra bu alc;aklığı nasıl 
ırtikah ettı} » dıye düışünü,yordu. Telaşh 
parmaklarile mektubu açıp okumala 
batJadı. &: • Y hitabile 'hat-

N tJtl«<.,.: M•as::sd Ttıhin BcrltaıtJ 
nebe ~llmlmnı gönderiyor ve şu su
retle devam ediyordu: 

~Zeynebi candan bir kardeıt gibi aev
m~e batla~rm. lık zamonlarr-böyle ola
cagını tahmın etmemiştim; fakat sonra
dan onun aevimli ve muniıı taVltiarı te
mi7 kalbi ve iyi huyu beni kendisine 
c:zbetti. Onu takdir etmek içiıı tanımak 
lazım ... Fakat, keşki layık olduğu ka
~ın mea"ud olabilseydB Zey:neble Ha
lukun yaphklan pazarlıklı izdivaç in.a
nı çok tereddüde dü~ürtiyor. Evlenrne 
bir kalb ve nıh meselesi iken Zeyneb 
bunu sadece içtimat bir VllZiyd~ iri{mek 

,için bir alet gibi kullandı. 7..anlh kızca-
ğızl Kim bilir, aokakta bulunmu' bir ço
cuk olduğunu öğrenmekle ne kadar a
zah ve ızhrab ~km~til Anealt onua 
Darülacezede büyötülm~ bir kız olmalll 
onu -:iJd~ıt aevenler için hiç te ı,ayanı 
ehemmiyet olamaz değil mi) EYveli. 
Zeyne'bin hakiki annesinin ıneyclana çık-

. ması beni hayrete düı:ürmütt{l. Sonra
d&.n buna alı~hm ve onu teselli etmek 
için elimden geleni yaptım. Si:a de iyi 
kalbiisiniz yengeciğim, zavallı Zeynehi 
siz de avutmaRa çalı,ınızl Oaun tam 
mftnasile mes'ud olmadığıru ta~&vvur et
mek kalbimi parça parça ediyor .. -• 

Mektubda daha baJJka ~yler de vardı 
amma genç kız artık burılan mühimse
miyecek halde değildi. Olan olmuştu. 
Handan bu en büyük şenaati irtikib e
decek kadar alçalmıstı. Yılan kadın! 

Titrelr etile :aarfı kayınvalidesine iade 
etti. 

- Bana ka~ niçin saadet komedisi 
oynadınız~ Beni niçin aldattını:z} 

- Sizi müteesslr etmemek. için· Ha
lUk bu mqıu yalana razı oldu. 
- - Beni müteessir etmemek için hat 
Haydi karpiKlan çekil, git.. aeni gar
mek istemiyorum. 

Geaç-laa müthit bir hicab ve ızbrab 
içi.de te1uu ataia Indi. biraz evvelki 

._..,.., 9kb. Nefes almak. dü!iün-

bıçaklamışhl Fakat izdivacının bütün 
sırnnı nereden, kimden öğrenmşiti~ Bu 
acayib evlenmenin ne gibi şerait altında 
yapıldığını nasıl biliyordu) Doğuşuna 
aid eS11lrı ~üphesiz Mehpare hanrmdan 
duymu~tu.. diğer §eylen kendi kendine 
mi ke!lfetmişti, yoksa birisinden mi ha
ber almıııtı} 

$imdi hisleriniD kendisini aldatmadı
ğını, Handanın lreırıdisine düşman oldu
iunu daha iyi anlıyordu. L.'ikin niçin} 
Handana ne yapmışh o} Haluku kendi
ai terketm~ olduğundan o bakımdan bir 
iddiaeı olamazdı .• o halde Tuthan) O 
alealt herifm aebebine mi büti.in bu a
zabları çekiyordu) 

Halukun bu müthiş hab~:ri nldıi{r za
man. annesinin her teye viluf olduğunu 
öğrendiği vakit ne derece ıztuDb çeke
ceğini tftııa""'UT etmek kızc:ağın büsbü
tün çıldırtıyordu. Acabn inki\r edmıe
diği için ona kızacak mıydı) Onun he
men ırelmcsini ve olandan bitr.n.den ha
berdar olmasını ne kadın ietiyoıdu Itim
dil Fakat, aksi gibi Haliık yemeğe de 
I'CÇ geldi. Saffet hanımln Zeyneb kar~ 
karpya sofrada oturmu~?aıdı. fkisi de 
fevkaladc asabi idiler, bir kelime konıış
muyorlardı. O, l>iliı.lı.is, son zamn.nlarda 
takındığı mes'ud tavrile içeriye girdi. 
onlan beklettiği için af diledi. annesini 
Öptü ve Zeynebe yakln'h Faltat ona 
c1oğru eğilrneğe vakit bulamadan anne
ainin birdenbire ayağa kalktığını. ~ô:dc
:rinden yaşlar akarale kaf1ısında durdu
iunu söıdü. İbtiyar kadın, titTP.k bir ses
le §U sözleri söyledilrt-:n sonra Jnçlma

rak odadan c;ılch: 
- Mukaddesatla a\.'ly etme Haruk 1 

Ben hakikati biliyorum. Zcynch ~r ŞC'yi 
bana itiraf etti. Artı'li komedı oynamaia 

lüliUm yokl 

Bunları~.-.... 

biliyor mu 
idiniz? 

Satıcı kızlar indihana 
Beriinde 

rna~zalar için satıcı 
kızlar temin eden bir 
müessese vardır. Bu 
müessesenin hususi
yeti müesscseye im
tihanla satıcı alması 
ve onları. yetiştirme-
sidir. Dübul üntihanlannda okUJlUlk. ,.. 
mak. adabı muaşeret. hesalı gibi bilgiler 
lbulundugu &fbi, gülümscroek tecrübMI 
de vardır. Bu tecrübe şu suretle yapıl• 
rnaktadır: 

Namzed genç kız bir sandalyaya ()t\JI'a 

tulmakt.aclır. KarŞJSlnda bir perde 
Perdede komik bir fi!m gösterilir. 
kız bu film karşısında tabii olarak ~ 
lümser, film ıg<56terilirken bir siDema al
ma makinesi de işlemektc genç kuın ,... 
Iüroseyişini filme almaktadır. Bn almali 
film müesseseyi idare edenler tarafındaa 
seyrcdilir ve genç kızın 
bcğenilirse müesseseye ta 1.Cbe olarak ka-

bul edilir. 

* Otomobil tecrübesi 
İyi saatlerin, 

tecriibe ıçın, hu· 
susi yapılmış bir 
boru içinden yük
sek bir yerden a
§ağ'ı atıldığını söy
lerler. İyi otomo
billerin de buna 
'benzer ibir muayeneyc tabi tutulduldan 
söylenilmektedir. Otınnobillcri en bozuk 
yı>ll~rda yürütür, hendeğe devir ir, ve a. 
ıaçlara ~arparlannış. Bütün bu tecrübe
lerde atomobilt> bir şey olmazsa fabdb 
da otomobilin iyPj~ne kanaat getir r ._ 
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(Me~~tleket llaberleri]\ 
fzmitte bir kOylO kadın ftVeJ ICe~~an bölgesinde 

. koy kalkın·ması 

--((Son Poata)) nın tarihi tefrikaaı: 90 

AYlAlS 
~ 

kızını uçkurla boğarak Oldnrdo 
1 Samanlılıta uyurken llldariilen 6en~ lrwn ceudini k~pelrler parçaladı 

katiılıadın cinayetini ıariiJ biT hileden .onra itlral etti. 

İzmit (Hususi) - İzmitln Çermlkler kö - Orak biçen bir kadın kx>kuyu du.yar&Jt ss-
,Unde, &ınsnllne ender tesadüf edllir kor - man1ıla girlnoe gözleri deh4etle bü:yll~rek 
kunç bir cinayet işlerunif, 156 y&.fında Osman dJ,f&n tırlıyor n avuı çıttıtı kadar: 
JFarı.cıı Hablbe üvey kızı 28 ya.çındaki o.mıan - Burada blr ölü var!. dlye h:&ytınyor. 
lkızı Zeynebi uçk:uru ile botare.k öldürmiif - KöyUUer toşuyor ve nihayet zabıta hMl. 
ti.Jl'. seden haberdar edlllyor. 

F\lcianın tafsUA.tı ~udur: Mftddeiwnu.mı muavinlerınden Fuad ve 
Hnbibe, üvey kızı Zeyneble bir türltı geç!. hük:1imet tahibi Hikmet tacia mahalline gl

nememektedir. Evin Içinde hergün, lıavıa. derek tahkikat& ba.şlıyorlar. Ev halkı, cina. 
güıiiltü, ve hır, .güı: eb!k olmamaktadır. yet.ı hep inkA.r etmektedirler. BLttabl genç 

On beş gün evvel, blr sa.bah gene kavga k:ıtın tivey ana.sı da beraber ... 
Çllayor, ev halkı, çorba içmek üzere, sofraya Müddelumumt muavini cinayetin i.tlrafı 1-
at.urdukln.n sırada kadın kızın bapn& bir çin bir çareye b8.4 vuruyor, kadını ııamanlı. 
yumruk indtrerek: ta eönderl~r. geldili zaman da: 

- Bu kör olası, boyu. bo.su devriiMi las, - Zeynebl demek, balta lle öldilrdllıl öy
ne orak bl~mesinl, ne de kerplç çevirmeaint le ml? Dotı-u söyle!. diyor. 
bllıyor. Artık ben bunu çekemem. Bu evden KaW kadın birdenbire ~~rak: 
ya o gidecek, yahud da ben. diyor ve a,.ıı: - Valla.hJ, billlhJ, balta De defll, diyor, 
direyor. uçtur Ue bofdu.m. HUlfım varsa lk:! elim ya-

Bu vazlyet karşı.ııında ev halkı dft.şilnllp nıına reıstn. Bu hınzır kızdan QOı1t çektim, 
taşınıyor, kızın halası yanında b1r mOddet öfke tatlı geldi. Bir lftir oldu .• 
ik ı ıncti muvafık: ıörülUyor. Genç knı da aof. Ka tn Qvey ana tevkif edllm.lt fzmıte re _ 
radan atl1Y8rak kalkıyor, evtn 3amanlıtına UrUm.J.ttlr. 
bçıyor ve orn.da uyuma~a ba.tlıyor. 

Biraz sonra üvey nna d11., au doldurmak 
üzere çqmeye gidiyor, .ııamanlık ka.pıatnm 

neık oldu~unu ve kızın cia uyumakta oldu -
~unu görüyor, bir an kan tepMine Qı.kJyor, 

deliye dönüyor, hemen eve kOfUyor, eline bir 
uçkur geçirerek. her şeyden blhaber uyu • 

Akyuıdakl ellUI.yet 

Atyaa CH\&ıSU.Bl) - A.k:ya.zıda bir cinayet 
ıtıe~tir. Receb Isimli bir ada.m., h19 yok_ 
tan All t.mıtnde bir gençle enell .ua. son. 
ra da kavga etml.f ve Allyf, bıçakla &dür • 
mft4t01'. Katn yakalanm14tır. 

maktn olan genç .ıuzın üzerıne çuııa.na.raıı: Adanada sebze ve meyva bollug"u 
zavallıyı bu uçkur ile ~up öldürüyor. 

Aradan iUnler g~lyor, ·c~ ~rüyor, Jrlo_ 
kuyor, k:öpekler de bir kısmını parça parça 
ederek yiyorlar. Yalnrı vücudl1ntln kann ve 
nynk kısmı kahyor, etleri de dökülmü.e bu. 
lunuyor. 

Ad&na CHu.su.oıi) - Bu yıl Adanada sebze 
ve meyva pelı: boldur. Sebze ihracatçılan zi
raat mt\dürlültl tarafından verUen amballJ 
u.ndıkla.rından utıfade ederek büyil.k mlk • 
yuta ihruat yapmaktadır. 

c Trakyada zlraT çalışmalar ) 

Edirne <Husu.sl) - Meııkezi Edlmede ol-ı köylc..l ha.hJile karfllıı.ınlf n m akineli lin
mak uzere İstanbul, İzmit, Bolu, Bursa., Qa. atln verimi ve a\lrati bakımından., arup ha.. 
nakkale, Teklrdat, Kırklareli 'Villyetıertnı lindelı:i 9&1ı.fm.a n bqarma kudretinden bu 
lhtıva eden 'I'ra.kya mınta'kıw Ziraat Be.4 - mM:inelere dört elle aa.rı.lm.ıt bulunmakta • 
kanııtına tayin edUdiğini ya2ldıtım Tralı:ya dır. 

[; • ııııl Mü!etti.şll~ · Ziraat Mtlşaviri ı,evket Tralı:ya.nusın nç vtıA.yettne ı .u orak ma ki 
arı nunto.ka dahUindekl tetti.şlerlne devam d ~ tılm Tr"""- b rl -
:ıtmek.tcdir. nesi a.ı 14 n ......, .. nın u ye erinde 

MumaUeyh Uzunköprü, İpsala, Ke.,a.n, köyl~Qz, bızza.t huadını ya.pmata ve mah-
Malltara, Hayrebolu, Tekirda~. Çorlu, Saray, sulünü süratle k:aldırma.ta ba.,larnı.şt.ır. 
Lüleburgaz, Bllıbaeskl ve Kırklareli merkez Tratyn köylüaü Ziraat VekA.letlnin nı sık 
ve koylerlndeki Ziraat VekUetinin hallı:a .sık köylerine utrı,ya.n Ziraat ınualllmlerlnin 
;ı-ardım m.aksa.dile dn~ıttııtı orak madtinele • yakın alıUca ve yardımlanndan çok: mem • 
rinin çalışma tarzlarını gözden a-eçlrmekte. nundur. 
~ir. Realm; Trakyada köylere da~ıtıla.n zıraat 

Hukümetimi'Zin zıraat sererberli~l sa.hs _ Veklleti ora.lı: makinelerini ~ hazırlarurlren 
nnd bu l.sabetli alfı.ka ve yardımını Trakya göstermektedir. 

Bir kurşun kalemi ile oynıyan Brusao: 
- Siz bu itharndan müteessir değil mi

siniz Mösyö Herşar) 
Diye sordu. Sorgu hakimi yüksek se<ıle: 
- Hayır .. dedi .. fakat bunu izah etme

den evvel. müsaade edinizo. size bazı nok
taJan açıp teşhir edeyim. Evvela, karı ko
::a Andriyölerin ,imdiye kadar geçen bü
•ün hayatları, tek kelime ile, mücessemi fa
ı:ilettir. Müddeiumumi, bugün meslek ha
vatında, örnek hakimdir. 

Filip dosyayı açtı, bir kafıd çıkardı: 
- Eier emniyet müfettişinin raporuna 

manmak lazım gelirse, tahkikatın ba,lan
rıcında, bazı delilleri gizlemck. ister iBrün
:nüş ..• 

Herpr oturduğu koltuktan a&çradı ve 
bağrrdı: 

- Yanlıtı. Tamamen yanlı~!.. Bana 
ttoyun atkısı ile ağızlığı veren Andriyönün 
kendisidir. Fo rten, daha ba,langıçta, bi
ı:im Serji himaye ettiğimizi sanarak ve bu 
~üşunceainde inad ederek, bu inad yiizün
~en tıürüklendiği hatalardan oirine daha 
~üşmüştür. Seriin babasına gönderdiği bir 
:nektubun üzerindeki posta mührünü: ta
mamen tahsi bir itharn vesika;ıı olduğun
dan. müddeiumumi pekala ııaklıyabilirdi. 

r mniyet müdürü güldü: 
- Ben Forteni pek yakından, çok iyi 

anı rı m .• devam e~1iı: ... 
Dedi: Hertar. odada, sinirli adımlarla 
ınn,,.c,,. ba~lamı§ıt: 

- Bu vak'a, dünyada bir adaletin nıev
olduğundan insanı şüphe}~; düşiirecek
Dünyanın en mükemmel kadınlarından 

iri ol n Madam Andriyö, küçük, kims~iz 
oğlancık alıyor, ona bakıyor, büyütü
tc-rbiyte ediyor. Çocukları yoktur .. ka-

line bırakacaklardır... Derken, bu tefkat, 
insanlık, kendi aleyhlerine dönüyor ve on
lann temiz: iaimlerine, bir kan lekesi türü
yor •.• Kadın, biT taraftan kocasının ma
nevi yıkılı,ı kartılinda kıvranıyor, diğer 
taraftan Serje olan sevıisinin ız:tırabı için
dedir. Baba, çıldıraaıya sevdiği oğullu~
nun mahvını iııtiyecektir. Biraz evvel, be· 
nim bu aile felikr.tinin acılarına ortak olup 
ohnadığımı sordunuz. ltte ,imdi tekrar e
diyorum.. hayır •. çünkU, itirafına rağmen, 
Serjin katil olabileceğine ihtimal vermiyo-
rum .•. 

Emniyet müdürü, önündeki dosyadan 
birçok kağıdlar çıkaraıak: 

- Fakat bütün · rı lar ... Bu delikanlı
nın katil olduiunu isoat ediyorlar ... 

Dedi. 
- Evet. .• Bir takım evrak ... Veaaik ... 

ltiraflar ... Etya . .• Marukin meselesi nde, 
cinayet tahkikatından flk~i sabitlerin kor
kunç neticelerini isbat edeceğiJn, kat't de
lillerin, ne kadar çekinilmesi, tereddüd ile 
ka.rtılanmaaı lazım gelen §eyleT olduiunu 
isbat edeceğim. Bir cinayet tahkiltab ya
pılırken, nıaznunun itirafı dahi ihtiyat ile 
telii.kJci edilmelidir. Cinayet tahkikatı ile, 
muhakkak tecziyeai la1:ını bir mücrim a
ranmaz, adaleti ilahiyenirı tecellisine çalı~-

Y~: Hcuan Adnan Gg Ceyhan (Htausi) - Bölgemiz köyleri -
nin kalkınmasının devam ettiğini, köy oda· 
sı ve ilk mekteb inşaatlannın günden güne 
arttığını ve bu işe önem verildiğini yazmıt· 
tım. Bir taraftan imar hareketleri devam o
derken, diğer taraftan da, lcöy işlerile ya -
kından alakadar olan kaymakamımız Be -
krr Suphi Aktan, her köy muhtarına birer 
belleten tevzi etmiştir. Bu belletenler -
de köye aid umumi ve mücmel malumat 
bulunmaktadır. Muhtarlar bu helleten muh 
teviyatını tamamen ezber ettikleri gibi dai
ma da yanlarında taşımaktadırlar. Köye 
gelen bir teftiş amirine, «Istendiği zaman, 
ibraz olunan köy belletenlcrındeld malu
mat, muhtar tarafından derhal o amire 
verilmektedir. 

amusa sürülen leke 

Çerkesköy-Sinekli istasyonlari 
arasmda ototirezinler çarpışt1 
Edirne CHusu.cıiJ - Çerkesköy - Sinekli 

istasyonları arasında işleyen ototirezlnle, el. 
le müteharrik tirezin Çerkc.c;köy Istasyonuna. 
beş daklk:ı mesafedeki büyük kavtste çar -
pış.mışlardır. Her iki tiresinin ani ve şiddet. 
11 kar~ılaşmaları netleesinde üç kişi kol, a -
yak ve çenelerinden atır, diğerleri de hafif 
surette yaraıanmı.şlardır. 

------
Band1rmada kırk fakir 

sunnet ettirildi 
çocuk 

Bandırma (Husustı - Şehrimtzln .sayılı 
zenglnlerin~n za.hire t{Jccarı Ha.blbullah, 
geçen hafta kırk fakir çocu~a b9,4tan aşa~ı 
yenı elbiseler yaptırmış ve hepsini sünnet 
ettirmlştır. Habibullahın her vcsileden bilis
tırade memlekete yardımda bulundu~u an. 
la.şilmakta , Bo..ndırınalıl&r kendisite iftihar 
etmektedirler. 

Samsunda denizciler bayramı 

İnsan azmanı, istihfafla Gerek hlk.imi
nin kızına baktı: 

- Bütün bu fenalıkları nihayet bir ka
dın için mi yapıyorsun} DüoUnmüyor mu
sun ki kale yakında düşecek ve Gerekin 
bütün kadınları senin olacak. 

Nayman hiddetle cevab verdl: 
- Yanılıyorsun Arıkboıia. ben hOr bir 

kızı sevmiştim. Bir esir alıcıll olmak lat•
miyorum. 

Demindenberi putla,mı} bir halde bu 
konuşma~ diniiyen Zeyneb, birden tUrekli 
bir hıçkırıkla bo,anarak Naymanın U&erlne 
atıldı: 

- Beni bahane etme, benim için tlSı;{in
den dönme Nayman ı. Allah atkı na s)t. 
Ben her şeye katlanınm. 

Kocaman adam, gönülden kopan ve 
gönül sıziatan bu feryad kartıllJlda ne ya
pacağını şaşırmış ve elleri ti~erek: 

- Ben ·gidiyorum Nayman - demitti -
mademki istiyorsun burada k.al. Namıau
muza sürülen lekeyi bizzat bdn keodi ka
nımla ödiyeceğim. Hooça kal delikanlıl 

Nayman güçlükle kendini tutarak eUni 
salladı: • 

-Güle güle Ankboğaı Hakkını lıelll 
et. 

- Helal olsun diyorum. Y ann tfddetli 
bir hücum yapacağız. Uygurlann ,.refini 
iyi kollaı •. 

Ve en kıymetli şeyini çaldırmıt bir ço
cuk ızlırabile karanlıklara kanfb. 

O gittikten nice sonra Zeynob hlll ba
oı önünde duran delikanlıya: 

- Bu çok fe~a oldu Nayman ı - dedi -
Onun gizli yolu öğrenmesi çok fena oldu. 
Keş~izli tutmasını bir daha rica etaeydik. 

Delikanlı onun latif baııını kendine doi
ru çekerek teeıısürle d udak bük tü: 

- Bunu tekrara lüzum yoktu Zeynebl 
Onun gibi bir Türk kahramanı böyle bir 
ltahbeliği aklına bile , getirmez. 

-2-
KALEDEKİCASUS 

dü kale müdafileri Üzerinde pek eaolı blr 
tesir yaratmıt. daha ~uraya aeloU W gUa 
olduğu halde usta kumandanlanDUa bile 
beceremediği büyücek itler görmQflG, He
le onun düşman ordusunun kudret •• p]l~ 
!arına vAkıf olması müdafilot" ve aaltaıı na• 
zarındaki değerini bir kat daha artırıyor
du. Gelgelelim o kaleye ayak butıJı thı
danberi, Necmettinin aleyhinde a&yleme
diği söz, yapmadığı isnad kalmınnqtı. So
luk yüzlü genç Naymanın Zeyneble eevit
tiğini kat'iyen bilmemekle boraber k&pok
lere ve tilkilere mahııus derin btr ~~le 
böyle bir münasebetten oiJphelenlyor ~· 
her şeyden ziyade Naymanın iki ırUa Içinde 
kazandığı muvaffakiyeti kendi mevJdi Için 
hakiki bir uhlike sayıyordu. Fati1ııOttfn 
ilkönce onun ifsadlarına kanat ıılbl olmu~o 
fakat cesur delikanlının bUtUn kumaııdan
lan gölgede bırakan fodaklr çalıtmalannı 
görünce bu isnadlan korkak ve dei~rsla 
yeğeninin kıskançlığına hamletmfttl Elin
deki yelpazenin ucu ile sakaLnı k.q.yarak 
uzun bir of çekti: 

- Bu vızıltılarından bıkbmı Necmet
tin ı Bizim de senin kadar zek&. dirayet ve 
hele senden pek fazla olan tecrllbeleriınla 
var. Böyle bir §ey olsa elbet biz de farkına 
varırız. 

Kurnaz yeğen hemen rotaaını delittire-o 
rek tekrar amcasının eteklerine tOrtllndUı 

- Şüphesiz sultanım ı ŞüphesiL Ne o
lursa olsun çocuğun gayretini inlı:lr edeme
yiz. 

-Tabii canım. Iki günde, senin muha
aaranın bidayetindenberi yaptığın hizmet
lerin belki on misli fazlasını gCSrdQ. Bunu 
na~ıl ink&r edebiliriz} 

Necmettin tekrar sızlandı: 
- Fakat bir nokta var sultanımi Men

aub olduğu orduya ihanet ederek dUtman 
tarafına kaçan bir askerin merdlilı: 'f'O fe
dakarlık gibi bir takım vükselı: mulyetlere 
sahib olduğunu nasıl iddl11 edebiltrb? Bu 
adam ya haindir veya burayıı fena bir 
maksadla gelmiştir. 

Samsun (Hususi) -Denizciler bayramı 
tehrimizde de kutlulandı ve muh
telif tezahürlere ve•ile oldu. Sabahle -
yin Ciimhuriyet meydanında vali Fuad 
Tukaal'ın huzurile yapılan törende Jiman 
reisi Sırn Baydarın denizciliğin ehemmiye
tini tebarüz ettiren nutkunu müteakib bele
diye, Parti, Halkevi, donizeilik to~ekkülle
rinden muhtelif heyetlcr, toplu bir halde 
Atatürk heykeline giderek birer lazim çe -
lenği koydular. 

- Size bazı mühim maruzatta bulun- - Ne haindir, ne de fena mak .. dla gel-
mak istiyorum Melik hazretlerif. mi~tir. Nayman sadece hiçbir metbua bağ-

Cece denizde büyük fener alaylnrı ter
tibi mukarrer idise de oiddetli bir yağmur 
yafmaııı maalesef bUıia imkan vermedi. 

Gerek hakimi sünneti gözlerini kıpra- lanmıyan ve kendisine mütemadlycıa teh-
tak soluk yüzü yeğenine döndü. likeli maceralar arayan bir Türk ~ıöçebe-

- Söylcyiniz Necmettin, gene Nay- sidir. Bu göçebe Alplerin biz yOzlerce!'inl 
mandan mı şikayet edeceksiniz) gördük. Bunlann muayyen bir pyelerl 

KAhlada hükOmet konağı ihtiyac1 Sinsi genç amcasının eteklerine 1UrtOn- yoktur. Kendilerine yalnız dövüt Ye lıeye-
dü. can ararlar ve idaresinde çalı§tıklan maan-

KAhta (Husuai) - Kahtanın başta ge
len Ihtiyaçlardan birini hükumet konağı 
meselesi tetkil etmektedir. Daireler eski 
bir binada toplanmıı, ~ulunmakta, bu bina 
da hergün biraz daha yıkılınağa yüz tut -
maktadır. 

- Kalenin emniyeti ıçın tekrar taıodle lar için kıymetli bir vasıta olurlar. Fakat 
lüzum görüyorum ~u! tanım . muvakkaten; o da başka bir mesele- Nay-

- Seni dinliyorum. manla onu yeti~tiren Ankboğayı çok. eski-
- Diindenberi onu tekrar tarassud al- den tanırım. Delikanlı bir müddot Sçhı tatlı 

tında bulunduruyorum. Bütün cün tllphe vadiere kapılarak Kölemenler araaına ka
uyandıracak bir hareketi gözÜme çarpma- tılmı~ ve Gereke gelince eskiden ekmeğini 
dı. Fakat gece yansından sonra· herkes u- 1 d ıt-. b 1 Her yere tercihan bir hükume~ konağı -

nın inıasına oiddetle ihtiyaç vardır. Adli -
yenin tahtı işgalinde olan kısım çökınek -
tedir. Nakledilecek batka hina olmadığın -
dan bizzarure ayni yerde vazife gören adli
ye çok mü,kül durumda kalmıştır. AHika
darların binasızlık içinde kıvranan Kihtaya 
biraz alaka göstermelerini temenni etmek
teyiz. 

d h ıd k k ım hi h yediği bir sultana karoı ge meyi o"'" u -
yu uğu a e onun uyanı " " ası Ç o- mıyarak o tarafa kaçmı,. Bon bu harekette 

'
uma gitmedi. Odasından çıkarak. tabaha h" t d v·ı b"l·k· b .. ü'- b ' k di-'-

d 1 b 
ıyane egı , ı a ıs uy ıL rr a • .,. .. aıı-

kadar mazgallann arasında 0 ·~ • !lık görüyorum. Aferin tuz ekmek. Lalı:k.r 
_ Olabilir. Ben bunda dikkate f&yan bilen gencel. 

bir ~ey görmüyorum. 
_ Ben şüpheleniyorum. Bu adam bt. - Tabii siz daha iyi dütünür.Untlz sul-

zat Baybars tarafından gönderilmlo bir ca- tanım, bizim vazifemiz sadece şüphdendi
sustur. Dü~manla muhabere lmk.lnlannı a- ğimiz ,eyleri size arzetmekten ibıuottir. 

- Yok 1. Bununla beraber ihtiyab el-

Maçka belediye reisligi 
raotırıyor. d d ğ t O '-

Gerek hakimi müstehzi baoını salladı. den bırakmak fikrin e e i im. na s:ar,ı 

Trabzon (Hususi> - Açık: bulunan Maçka 
belediye reisll~ine meclisi umumi azasınd:ın 
Ömer Bayrak seçilmiştir. 

Naymanın kaçmasına ve lcale mndafaaaın- gayet tedbirli hareket edeceğim. Bllhıt~!'la 
da iyi bir yer almasına pek memnun ol- geceleri ne ile meşgul oldu~nu ben de 
muştu. Cesur ve savaş san'atında pek eh- görmek isterim. 
liyet sahibi bir genç olan Naymanın VUcu-

• 

Brusso düşünüyordu: ı fikirlerim, hükümlerim vardır •.• Ben. Ru.-
- Belki hakkınız var .. dedi. Fakat bu- lardan nefret ederim; .. 

günkil ka~unlanmızda, boyun eğmeğe - Genç Boranofta da, har millette ol
mecbur olduğumuz esaslar vardır: Evvela. duğu gibi, Ruslann hot görilimiyen huyla
suçlananın itirafları, 1onra. cürüm delille- n var mıdır} .. 
ri ... Genç Boranof, Marukini öldürdü~ünü, - Bir şey aöyliyemem. Bu çok ~eki ço
bir tazyik karşısında kalarak zor ile ~öyle- cuk, analığının ~e babahğınıa yanında. 
mi,, masum iken cürmil üzerine almı~ de- şüphesiz ki, çok dikkatli bulunacaktır. Ça-
ğildir... lı~kandır, ciddidir, zariftir, çocuk iken. }Uç 

H "'k" · t üdii ·· ·· ·· bir gizli teyi olmıyan t-emiz bir ollanda. 
11 ım, emnıye m runun masaııı o- M k . 1-

.. d d d k" ··k f k t " k ·· 1 'ın· - Daha evvel, babasına, aru inı lS nun e ur u, uçu a a ~neqı ıı:oz er ı .. ~· . . .. I -._..~ 
· t d. kt•• ·· ·· ü· •· d"ktı" her durecegıne daır bar şey soy emi" a•auıuan 

f'mnıye ıre orunun y rune ı , b' k .,. 
h · h · k· ır teY açırmış mı~ .. 
ecesıne c emmıyet verere · N l b d " kt~< . . - e cr aoruyoraunuz ay ıro or. 

- İş~e, b~na d.a buruı Ştarı~, eararengı.z Ben, bu çocuğun cinayeti işlediğine inan
ve gayrı ~ab~ı gelı~o.r y~ı dedı. Siz ~nd n- mıyorum ... Yalnız, bu esrann çlSı;(ilmeei 
Yl.ok· ailesfi.nk~ bılmb~zsı~ızi, bs~lz. ge~ç. Serı ın ah- için, milhim bir nokta vardır. Kan koca 
a ve ı ır ter ıyesın ı mezııınız . Andriyöler, Serji, öz ovlldlan eibl bUy(lt-

Brusso ağzını açacak oldu. Fakat Her- mü.,lerdir. Fakat, çocuiun lS• babatı tara-
şar buna meydan bırakmadı: fından bırakılmı§, kapalı bir moktub va'l'-

- Bana aöyliyeceğinizi tahmin ediyo- dır. Bu, Serj yinni bir yaoına butıiı zaman 
rum ... Benim çocuk ve ailesi hakkındaki kendisine verilecektir. Eler 5.r.i 
sözlerimi, belki bazı maddi menfaatlerime bu ya~ndan evvel ölıtne, oku -
atfedeceksiniz ı Eğer, hatırınızdan böyle ma dan imha edilecektir. DoUkan -
bir teY geçerso, yamltraınız. çünkU, herkea lı, yirmi bir ya~ında bu mektubu 
bilir ki, ben, bu ailenin en yakın, samimi almıt. gizlice okwnuş ':'o, anahiı lle baba
bir dostuyum. Fakat bu, Serje kartı da ay- lığına, o mcktubdan hıç bah~obnemek e&

ni sevgiyi duymamı icab ettirmoz. Cinayet saretini göstennlt~~r. Bu vak a a.ltı ay • ..,_ 
tahkikatında fikri sabltlerin korkunçluiunu vel olmUftur. Bugun anla~ılıyor Id, bu rnek

boraber benim de deAişmeı tubda, çocuğa bir intikam belki de nıhu 

(Arkası var) 
• 

bırakılmıştır. Ben, terbiye ve tahsilin bir 
vasiyete galebe çalacağına emin olduğum
dan, genç Bo~anofu, itirafına rağmen Ma
rukinin katili olarak görmüyorum. 

- Bu mektubu size göstermuini iltin,.o 
takta istemerliniz mi} 

- Mektubu yok ettiğini !!Öyledi. fakat 
inanmadım. Çünkü bir vaııiyetname. hele 
böyle, bir insanın hayatına suika.d hazırlı
yan bir vasiyetname yok editemeL Serj, 
Marukini, babattının emrine itaat etmek 
için vurduğunu, hatta, Marukinlorin evle
rinin de mektubda tarif edildiğini a&ylü
yor. Ben de, kendi itiraflanna rağmen. o 
itiraflardan, Serjin lehine mühim bir netice 
çıkarıyorum: San d ra ve Sofya, Kont Nilco
la Manıkinin Fransaya • gelip yorl~li on 
bir yıl olduğunu söylüyorlar ve bunda -
rar ediyorlar. Halbuki, Serjin babaa. on 
dört sene evvel ölmü,tür. Nasıl olur da. 
oğluna yazdığı mektubda Kreyldelı:l klSokü 
tarif edebilir) 

- Hükmünüz nedir) 
- Daha kat'i bir hüküm vermit deği-

lim. Ei:ter. mektubda. hakikaten Manıki -
nin öldürülmesi vasiyet edilmi, iae. kanaat
lerime rağmen, Serj Marukini vunnuo!B. 
evi, söylediği kadar kolaylıkla bulmamıt
br. Bu cinayette, başkalan da alllı:adar
dır. Diğer taraftan, Serjin Sandra ve Sofya 
ile yilzle~tirilmesi de hiçbir netlee verme
miştir. Her iki kadın da Serjl ~imdiye ka
dar ne köşkte, ne do herhangi biT yerde 
hiç görmediklerini söylemi~lerdlr. Diğer 
deliller, bu karanlık cinayeti tenvir edici 
mahiyette değildir. 

- Boranof 20,12 trenile Kreyle 1elmi' 
ve 2 3, 3 7 trenile de dönmüştür. lata.syon 
müdürü ve gar hademelert kendlainl tanı· 
dılar. (Arkası ..,.) 
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CZi AA :1 
Bağlarda alk m va 1ane serre1 

SPOR Hava akınları sıklaşh 
esi '(Bq'taraf1 ı 'md '5ayfadal ~ milerimize öldürücü darbeler indirmek niye. 

Federasyonl-n" yen·1 yJIIIIanovre'da bir petrol tasiı}ehanesini ve tinde olduğunu isbat etmiştir. Fakat bura. 
tel U Pcerborn ·da bir tayyarr ıparbıu tdaar d.a ~ c::ür'e:U .kendisine pahalıya mal ol • -· .. ·-··-- ,.._..,.... -·-- ""'.. f aı· boınLal~. Ha~ .e Oıanahnıck te'k- du. 

llıaılı. .-ıer:..ı; lite Ja.'L- _, ·• __ _._._ --- _2J_ ·--·lı i;- •~k :.1 a 1 uaf prog .. ~m 1 bomı:.-.Lrrwm ıcdıa1nıiie. mar.ııdiz ... - Ab:nan .taarruZlatı, mityaslan :oaial~ ~ı. ıır _, .~-- .. _ ~-- ~ _,.... ....- J"' loG i:ına. .,. ftfitik1ar priilmü~tür. mak1alt>eram heniiz~n son ~erini buL 
bep..- «fıııııM •~yre"-aiD .üa 7&f"lm tut.ıl? •• JıiPiı' tedbir ,.lılıur. 11 ------. Rohr'da~~b:rn'da bir yüksek lırın ve mam~ardır. Daha çok müt.hlş .. akınlara jn,. 

S.yreltme :etıye.ü.Je ü-...n yalna •vul. .ieiil, milıtmı M ~ Ankara.Jıt.n6tıl ~Jı.i;rWi kar- Dortmund'da bir mühimmat .fami1cMt ibmD tizar "l!t.!m!k~iıni:ı I!zımdır. Mud~f:ıalarun• 
• tılatıyo~, -Tu'"rkı'ye L-Jı~tbol ve Lrdıman edilmi .. tir.. () kadar gjlsel t.ertlb edflın~Ur kı, fazla ekn.. 

o nubetıe artırılmlf olar J eıkrim miw6nı.ı.:: ~ctf\ v. Sahil müdafai tayy.ar~leri l-lolanaıı sa - dişeye malıal kalmakswn bunlara kar.şı ().. 

'-----·-·--··-· .. ·····-··•••••··-----••••••• .. ••••••••••····---··••• .. ••••••··-·-·····-···" liilindeki Willemsoord limamuı bı<ımbardı- - . İ .11 • 
v T ed k 1 d h .. ··k bi _yangın Alman kumanda heyetının ngı z zayıa.. 
ı.azan: anmman . Ankara ffiusufiit- GiiTec federasyonunun man ere antrepo ar a ıı,yu r tını -ıünç"bir.surette mübali~a ederek, kea 

ı;enelllt faaliyet programma nazaran Anlror;ı !;Üarnmılardır. _ ~ .. ,. . t t.. 
lı 'Baicili~ı. fle~ri g;den rnrmlUetlerde pek e-1 ki fiat farkı pjpbeslz çolı: şayanı istifade de'- 'Ve İstaribul bci!r..sörleri 'Biriilt'fte§rlnde Jtarşı. Biitün tayyarelenmiz alirneıı .dörımuş - di 7.ay.i8hnın -pele cu~ :.ı bir k~~~~ l~ı~a b e 
enurıi.Jet ıı,u iiıJe.r~n lblıi de tmlkım .veJğ.i) ım5Wr2 11 1 d. mekte devam etmesı, gece gunu.u.;c; vvm ar. 

ta. n"acak1ardır. B ır. , V d t 1 rbnt t r l!an lz'aç edi 
_ne .scyrclt.mesı) dir. Da1ın guzel -ve d~iba] SU1 ~ık ve öarlılt yüzünden ileri ge_ İkincitqfinde bölgelerde haltt>..r !aa'liyeti Bugün haTanın mu'halefet;ne 'Tllgtn~ !Tn1ln ayyare e 2 ara ın daki lhjlt ı: 
:~ ınabstıJ cine ~ i$:m ibumm .kn ;nıee ~ıkla.r -wtıdır ki, <ilkbtli bir olan Jdiibler ;arasında ~ıt müsa.babl:!.rı bombardıman <tayyaTderim:iz Fll1lft!'lll1nD :fl- 1en :Alman :sınai mın~talann. ~ _n 

ndar tesidi J;Ok az tedbir bulunur. Bağlar.ın!ı;eyre)tme :ile tamamen ber.t.a.raf ediUrler. yapılac~kt.Ir • malinde dii!<man tarafından jqgal edilen kırılmnkt~ olan kuvveı mancvıy:nı }'\Iki • 
~:ktinde 'b~nenm~.s\, u ulunce budanma.'il, Mahsul ün bir boyda, blr renkte, b1r 1adda İ<..unba1 _ Ankara el u,p• I'WlÇJ hava meyÖan1anna !hüc~ etmi~r~ir. T•.Y seltmek r luzmnunu hlssetm~kte 'O uğonu s-
la lllanı .nee. illıç1anması, m ~k çapa - k~~~ ~1 içm seyreltıne en tayd1th te- Sportif eyunlnr 1ede~onun~n taa:ılyet )'arelerimiz keza Armentıer«'".s yakınınd; bır bat ede . 
0~ tıep 1uwmlu :ve uychlJ ~tJer- &in gosterir. • . plfmına nazaran. !İldneit~e ı.staıNınl ve rnavrıa ıı:rupun~ ~a bom~a.rdı.r:nan t-t~n.şler- A~a~ u 
de .. a beraber, yuksek kalitede bir m\lm Seyrelt.mf', bllha55a ba~lıuda aşikar bır Ankara aras:ndn el topu maçı Ankarada ya. ci,.. Tayya.relerrmızden brrı donmemıftır. Kallirl' 16 (A.A.) _ Ingıllz hava kuvve ... t-
ibü~~~ılınl'si irln kafi sayılnuyorhlr. Çüııtdi, 1ark !!Ö.cıterlr. Meyva a~ai'Jarı r~zg!\r vesair pılacaktır. ' Bııdin öelPdr.n &Olll"a ahill~.rlm!.ze va - ri kumandnnlı~ının tebll~i: . _ 
~ 'bu 'hizmetler omeanın ancak alabn - sebeblerle meyvalnrını kısnı!!n dokme#e .mıı- Ti:rkln ba."'kf'tboJ birncilik miısabaltahn o•lıın bU" bac:kın esnn~da iiç duşm:ı.n IMm- Libynda Tobruk.ıı kar.'$1 diğer .bır hiicum 
Ba:bı:'\f1~nl 'temin ~t.'lebi1~. nynca 'h~- "Vnffal: o1n"bnir1crse de 'b?· ~alarda .na?ı .. - Ba ketbol Türkiye blrineDik ""!üsaba'kalnrı baraıman tayv:ırr.~i :tahrib. edflm\şt.ir. muvaffakivetıe icrn ed~lmiştr. Bir ~~ bom-
lar y r ~~n çalışmawıa mu r .olmaz. ren 'VUknbn1ur. Omm !cm yükselt Jailitelı u.. ıA~u~too:tn burNta yapılacaldır lklncıteşrin_ fn.pkere üzerinde lhalar o.tıJmıştır. tn'fflnklnr kaydedılmlştlr. 
l'ebı!ir~ni ıyı ba.kıln.ıı bir baıt. çok salkım \'C- züm ısıııı:aıtnde seyreltı:nenm hususi .bir e_ rlc teo;vik müo:abakaları srmatta bölge birin_ Londra 16 r A.A.) _ Han ıve d n h ili em ni. tkinci blr lnfilnk birlnclslnd~n daha ş\ddetU 
fl:llk • gene nah bir baltım sayes\nde bu bemmtyetı r.rrdır. cillklcri ya:oı.lacalı:tlr. 'Voleybo1 't.esVllt mü.ı;a_ et retlerinden t~lit e\111m1sti'r~ olmul'tur 'Blen'heim ttplni.'le1tı tayyareler Bar 

lr;rnıar h1TlÜ hastal,klnrnnn da konına - Son yıllarda taze üzüm lihracab yilda 80'l0 balralan ikin,.itel!flnde bölıe t>hineilıkleri Y B"~ an bombnrdivesl bugun ic;kocyn. din biivii k topçu mGhimmatı depolarınn biL 
kısac::ı ~kat !rı tancll, ~teri li, Je~tll. vagonu aşan Bu1gar1stnn, .Şmdi .ııevreJtmeve §u't>atta yapı1acıı.kt.ır. ' nın 1~0~~~al .ı:ahillerindc muhtelif mah'll- eınnlar va,pmışlar ve t.am 1sabeUer ka,Ydey -
1nsa Yük ek CV'iaflı olabUmesi ~"k defa 'bir kat daha kıv:ınet V1!mle'l'f-e başlamışur. Teni.s için "<le 'Ş()yle bir ıprogram te:ıtib e - le bombalar at.mıştır. Bırtmç ev tahrib lcmiŞleııcllr. 
tenn:k~~m'Jn muflallalesine ıbtyaç -gos - Sera l1h ye~lği üzihnlerile _meŞhur o - dllmi~tir: 'I'emmuzda. bölge e;~mla. fakat yalnız birkaç k~ -yar.al~mvr Alman tebliği 

D • . tan Belç1ka da'tıı .muvaffaldyetınln .mu him Bi,.incite.,rlnd<> ü~ ~h ir blrincfll!;i tır. Bombardiye daha sonra denize düşürm. Berlln 16 -<A.A.) - Gceikmiştir: 
at;a ~t edY rse !.fi bakıla.n bütun mcyn bir k!smııu .,eyre.U.ı:ne~ _~~udur. Fn":.ı kalarr <Anlrnradal. müşillr. Iman ba kumandan1ı~ının 1'5 Temınnz 
kı ç arı datm:a pek çok mahsul verirler. La_ ve ic:n-:ınvmıın veme'klık uzum veUoıUrcn bu_ . ?Alrlm m~abııblan 'lı. .• ş 
ra~u •Çoklukn hiç bir zaman aivılık.le be_ tün ba<lJarında seyrelimeyc hususi bir mcv- Eosktlm 'if~era.wonu ~ilt ÇR~a 'P'Mil'- Amerika ttilollan . te'bll~ı. _ . ·r d 
ını olrnaı. Ne ?.aman 'bunların blr kls - 'k'i 'Verhn1 tir. rııl"'• ~ ~4b ıeamtıf.4tr~ •. . Ottawa 16 ( A.A.) - Hava n:znretın!n ~tr Mans uzcrınde y~p~o.n lkeşı esnasın n., 
rnı: fırtihi abp da gö ünn~ e, l'"RIU ne :z:ı- Bizde pek benbnseıun"i.Ten, ılıntti birn?. da Temmuz; IOOlı::e nne'Hlr"k"'r1. !A~ııstoo, 'lha- memuru. yültsck evsafı baiz bır.çok AmeJ"ı - mııha:ebe ~-ayyarelerı.mız İng11,1z vri~ınlt~-
ntn abeın dalında 'kalan meyva gövde isUhfnf edilen bu usule alışmak Uizımcbr. 'kcm lrorsu E\'l{ıl oolgel~de ttesv:ı'k: miic;a'ba. ka p!lotunun -ani ren :'J{ıı.nada hava kadro - filelerıne hucum etnıış ve cem a:n. • 
teye ~ıyabUece~i ve bes!ivehllet>eltl bir lker: "Küçillt bir teeriibe seyrPltmenln ne faydalı :ıtalnrı. iB"rlnciteşı1n; ~lgeler 1lTaSl ~1k qıua -yanla:ıklanm obikit~tir. nilato hacminde S tic~ret. gemısı 'ba:rmı~. 
oıınu ~Üiın- .o .zaman «ivillk• <ie ~beraber .hlr .ameliye olıhığmıu ~. Zannf'. nii; .. ııb•~a1an Taymis hava i,Jeri muharriMnin müta1ea1an tır. Bir torpldo muhribı, lbtr ı;ı~vin ddı:ı:: • 
di k ll ıı~ lL'ltta bazı :alıvalde abe da en.. derim .931 yılındaydı. Babnda .seyreltme vap İkine~i~e: :mlıptediler antsında 'Tiiir- Lonthıı. 16 (AJU - Tımes-gazeteSinin nava zör -,.e 4 ticaret gemisi, bombn~~ ı 
u- l'ntlıne bu seyreltmeyJ yauar Fakat u- tığım .bir köJ•lü,, tutunmuş olan meır;vaları \:!ve hl:rlneiliM ifSeytıanda' i 1 . muh11Trlrl ·İ~iliz hava 'kuvvetletintn ısara u'!ratı1mlŞ ve lklsmen 'YR , I . l n . .,,ıı bir . b" •""''1- k .k:ı d 1 . . . serı , r Alman ve ;."""iz nvcı tayvareıer grun a ~~Ye sevreıtnıenln, hcsnblı bir sevreıt - ır lilı u ouıırnuya yn:ıınıy{)r u. B r •kı Firl.ne.Jdınunda~ b'ölıe1Prde le!vik mli'>!l - tarihi bir haftnsııı başlı~ altında, geçen bs - .U>t>" Uf bnvn muh:ı-
lıaıtıc hl.ç benzeyemlycce~i ;pek t.abiidir. Şu omcavı S«'"yrelttlkten sonra el!ml tuttu. Ve baltıtları, Sıiba•:ta~ Eslt~lıir 'V'e 'Balılcesl:rde ta zarfında "VUlmB gelen 'havn muharebele - anısm~a vulma gel.en mu~l! avcı t.n n-
81, ~ltyt kahtede btr malısulün elde edılme_ daYnnamıyaca rını söyledi Faltat. bıı.~~' OOzU- ınezkür -ı~elı:ıf('e ltertlb ecm~e'k bölgelpr rini ~vle hülfısa -eıtınektedlr: rebelennde 4 İngnız H~rı:an~ tür yy 
tam ll.tt iyi balnm şartlarına · değil nynl munda yanyana olan omealardan sevreltme_ ara•n müsab::fka'lan 

0
_ · oın ibn'"lıea bedefi 10larak tebf>Jlür resile 2 Almnu ta_yyaTeSt duşmuş · 

an<la ğ ' tlib" tut 1 ı d "'" ... b · - · n.şmn ...,.. J.4 Tenmmzu 15 Temmuza ibağlıyan ~e('e, bıılund a acın çılvınca verimini ltl&llde ve ı u nn ru:ın aua cok ve ... ıı a ivı u- Martta~ 1böl!!f'1erde tesvik mfisalbaka1arı, d k.c;adı belki de lstiHiyı ba<'.lrlamnk -vı.> • bi j gU 
i~ lJrnuya <la b:ıiDıdır. -züm ven1ikrerini görünce hayran kalmış ve lılio;andt. ':bölg{!]erde erfi müsabahlan 'Ma. ~ en m: A-i ~lmak üzere ticari gemilere .Alman mu harebe .tnyyarelerı, cenu ..a..~·Jn ~ 
~te ın ~n ı tl · b 1 tm t • • ıac;eyc JIUI.U • t te ede denız teslsatma hava mey ...... arın btı evva. ve salkım scvrcltmesi. fennin un ye nı ana uzun uzun ana ış ı. yısta ; mnmn mooürlült bıoo:ısı mika'bansı yaptı~ı taarruzlar olmuştur. Fakat bu_ ~ - r . • 'hücum etmiştir. Bil-

bta:kıad.Ja ileri sürdliğü blr tedblrtUr. Th. , B~.cıla~ .. ~e.''l":tolara .ehemm!yetJe ıt.av- Abrılılı: w ı&l«'u'tu'k mii<;&bab1an ~ebbü.sler althn talnuştır. Bava tecrekkülle - ve .silhlı fabrlk~a kua elen -yangınlar 
bebıe ~ bir :fırtına ne, klb bir baska 'Se. 6 ye ederJm. lyı evsnft:ı ve paTa ~er bl.r Atıcıhlı: fed.enısy.onn. -aveıh'k ve olc~tiluk rlnin refa'katlnde ku11andılttnrı kuvvetli 'MPS- hassa iF.avrsh~fu ;n bu b~umların mi!cs-
d..... tesadiire,n yantııtmı blz kendnı~·ım!.• mahsul elele etmek dstiyor.!mnu, di~ builin çal•o:malannl EIÖ..,~e "tec.iı!.t <etmtşt1T: rd h "d•~ tn---ıeri Sprltfire.s ve .Bn - ve ıkuvve1ll infılW:ı • . . 

.... )'~n- ı; .. - ""'- tJ _.. ku t J .se c mı ..., u........ ' - ....., ı· 1 ·~ı eylemıstır. ınn --uakla •jJi bak!llb m "tesirlni ta ıwu.ue e .... e sur .e memekle beraber, sey m.-ıncl1esrinde· avcı Jcliibleri nra.o;ında -• 't' l deki tavvarelerlml'lln dusm:ın !Sır maıuve ın . ı . . ı· ve 
!Jı}., ...... _ ..... • •eltırıev· ne ihmal tm . 1 .,_ ·•t di . •ucanes l~ n • -h ıAvnl gee~ ilnlrlll2 tıı.yyarelerı şuna ı 
.._.."' u.u.rıız. · · 1 .e. l'!l'ln z.. ..ocyr.:.ı me, - sabaımıar, &cıı 1tlübü bulunan yerlerde klüb bombardıman tayyareJE"Tine 'Yil.Iarnk mu lm .. 11 . üzel bomba 

llutün tecrübeler göstcnn"şti ki b l h §er hizmetlerinizin mükl'l!ntını garanti e - azıılan arn..qnda klüboe tertlb Nllli"Celı: bir bir kısmını imha etmelerinemani olamamış.. ıuı.rbi Atmnnva ;erine g:h~~ gdcğlldir. H:i: 
SUle Yatan bal't. ı r , o ma - decektir. mf~bab ~'l"'lt miisab:ı~ 'MıtvıSta da ya 1ar atnıı~lardır. asar. mu .' 
t.lııi a~ 15 -.e bahçelerin ktızanç n1Sbe. BalBarda salkım ve tane .&CVreltınesi k · . . . • - tır. va dnft bntnrvnlarımız Iki Ingiliz tnyvıı.resl, 
z ıracak yegane çare sevreltmedir Si- . . o - nılarııldtt. ~'le~ ızcılfk ''e jimnastik b.- Yunkers ti,pinde dalıcı tayyarelerinin ıs - ~ . . d d!.~er bir İngiliz t.ay. 
ile Washington State Ooll~;,n teşebbw ü rıı.k mevsiminde yapılır; Bunun icin evvele. aliyetleri prottamn uyaralt vanılacaklır. tirnal edilmf.<i olması cliiormnnın naklive ge_ avcı t:ıvva.:e .. erı~ı~ :ir 
e-~~~~e~M ~~lfi~~~~~~~~ ~~~~~ nm~~~~=~~~=~~P~b~u~n:ıar~a=~~e~f!~=t~ed=~~h:a~~~b~~~-~v~a~re;~;~;l~d;u=~~r~m=ı:ı~:e:r=:·~~======· lan bir lltisaJ oJ . n b:ızı rakam- mamen konarılır. Bu Ilk 1§ bittabi dikkatli Su .s:noruın )'el\en faaliyeti şövle icra erli- = 

ba.bcf!S1nde vamlarruı: \".e;tırum: Bir~~ .olmak gerektir. Omcanm tahnmnrlilfulü necektrr· • • Ada da b' k"tab dspOSU 
Slnd~ .nfal'hJ-rda a: :s;;r~ esti.rnıe netlee - heo:ab etmek ve besllveblleceğini alıkoya Ha~n. leder:asyon tesvik vnrıslan. Tf>lll- na Ir 1 

d% lO ni~beli'ldcn B klii"'r~i:1lct~nde A .ldrü~sl, n~. ıınca'k fazlasını 'lı:esmck icab eder. uz: böl~ tec;rlk -yarı.~lnrı. A~ustos; mahal- 3Çt1 yor 
e c !kal ._ ve 17 nısbet •n ıreıtme d" ·~l - - • - • rettnı lt~~~ mevva alınmıstır Halb k" - llrotıırorum ıye ra..._.., .. e yunımek lı deniz vasıtnlarmm kulhınıbrtnsı, muk~>l • d d l cak 

a e ~a'P'Imamış ol n ctmeı-. blr ~a~ s::v- b.l.tt.abj dakn;ı bir J:.f'IV olma2.. ldlerin deniı TaSrtalarıııı.a -alı.ştmlninsı, İkln- Adana (Hu.s~i) -. A ana • ~çı a 
b~ak % 47 nlcıbr>Und! A kaUte5l c;;, 27 ç. de Salkımlar sevrdtildikten sonm geri \n _ cHeerin ibölıı:e birlncill\-Jf'Ti. kitab depos\1 ıçın tetlrikler yaJ?ılmı~tık.lB~ 

Bir doktorun günluk 
notlarindan 

11~de B kalltesı ve % 20 nisbc.tinde Cru~a- lnn1a~ ralm.z taneleri seyrelt.lllr. Tane sey_ Kış I]MII'lan babyeti iş için An~ara~a~ .~elen. ~aa~.ı~ ~:ad~ 
nıo ınena &le e&lml tJr. B rmci bahce : reltmec;ı. salkım seyreltmeslnden .daha <'YIL- D:ıltcılık ııre kıs :szxırlıın !aaliyel.l şu ~ll- Ya~n~-rl~ ~u?unı V~ G~ . a: a K ız am ık 

l'llaiısuın '!UOO .sandık o1m IDcl layıcıdır Ameliyat esna.o;mda koru'kiarın pıı. de c.e•~van edeoektir: işiBını bıtırmıştır. Vecıhı Cork H t Y Bır bir bur,mk aydnnberl İstanbulda 
~~~n Ise 1!20 sandıltla kıı1mıştır 'Her Iki ~~ ~~nu silmernek ~In miim~n mertebe el İkincitesrint'le kavak 1kllT'Sll, 'Birinclkli.nım- geçti. muhteliC mahallerde kızaınık :vak'nlnrı 
bi .. e ~.Vni ihtlmam lle bnkılmışlardı ve l!.Ynl rmem~e ı;alı~malıdır. Ince uzun a~ızlı bir da. kar vazl\·E>t~ müo;ni(! böl~Plf'l'<!e tesvik aı; çok devam etme'ktedır. Bu son kıza-

:~lrlııirtr> ıdner • maıı:Mla, bu tşı bilhassa kadınlar çok iyi be_ mrısabıksıla,..,. nınciltrınunaa~ 1ıo111dn iJrnvniı: Edirne _ Istanbul hattında mık mektebıerin tatninden e\·veı ba.şla -
Iii u OrüHıvor ki sevret ı me sawSinde mnhı;u • ıcerlrler. hırc;n. f?tibatte : Erzurum knva"t kursun n. bL mış ve eı•an da mevcuddur. Bu mevsiı\1. 
rn Jr: Para rdC'n yüksek ev :ını kısmı arttım _sc':~t.me, masraflı ve külfet.li bir iş gibi tlrPn ikayak rehberleri ~arafın~an ~rlı: böL yol faaliyeti de kızamık görüldüğü nadirdir. Fakat 
bi'ıa .~a knlmıvnrnk. meı"Vala.rın clahn .&errbPst ~Of\lnlirse de, bağcılam vAdetti~l kazan.<: bu- ge1P.,.1nde ameli derslu Mayısta; Ell-lnUrde herhalde nadir olsa olsa da elycvm mcv. 
1 l'ilnıPoıl Sl'bebile mıktarı da nrttırılnıış nu foe"Ja;...U~ gw,.e ald!r.aca'k ~ derecede oldu _ da~c•hk kuT"SU. Babaeski (Hususi l - lstanbul-'Eoime euddur. Ve bat.t5. bazan a~ ibtilfı.t.lar da 
~•kd:ır h!.c nrtmamıs olsa bJle., ara~q: ~Undan kacınılmamak lAzımdır. ~llnı T• .. can asfaltının Lüleburgazlıı kazamız arasındaki yapmaktadır. Kızamık lhtilatlarııt!!l baş-

Ad Tarımman kısmında asfal~ dökmc amc.liyesi oevaın lıcası zatürreedir. Bütün zntürreeler tell-
anada eskrim 'eşvik Mı"hver dev1etler·l lngı'ltere etmektedir. likclidir . .Fakat bilhassa d ~cr hastatık-

u ab k :l l Hatay vilayeti iki broşür Bu cümleden olmak üzere kazamız lar.ın ibtiltıtı olan zaturreeler daha mull. 
m s a alari adasma flll, lmparatorJuga ml şehiT dahilinde asfıtlt dökme aınel}y~ 1ikt1r. Çünkü hasta tki hastalığın şiddetli 

Adana <ll ısil - Adana(1 neşrediyor laaffUZ edecek'er .. ' yapılmııı ve tamamlanmıştır. Zehıi .altında :zobuPdur. K.nlb çabuk yo. 
vlk müsabakalarına on- n-

8 eskrtnı teş_ A-•-.. , .... CH--· ... ) y rd --, rulur """C -u-~-~...,cti :knlbP•e ne has -
lanacaktır. C:iv-ar böı u.ı.ul U%dekı hafta b:ı.c_ .............. "... ...,....,. - n tımuzun guu:ı ve h J "h . • ....,..........,. ........ ,. J 

. .ge er elem.anlan ?ümrud bir parçası olan Hatayı layık oldu- (8a.ıjtaurı 5 inci sayfada) Ceyhanda . e a. 1 ltyacı talar gider. Bu seneki .tızamıklarda tek 
nıt abal::::ılan davet e.dl!ın bu ~u e.kilde tanıtmak maksadile \ilAyetçc ikl devam takviye edecek ve z.aroanln zapt ve tük b6ylc nfır -ve hattA. öldürücü rotür -

Bl'tkesir Ha'k-o.rrv."nde broo;ur ıne,rme :knrar verllmi.şUr. taarruz edilrneı: bir hale gelebilt·c.ektir. On- Ceyhan (Husuai) - K.azamızoa, dışa- :reeıel- görüldü. xıza.mık daima çolt dlk-
, Bunlardan ibı.r. • Jtu<"e kapakbır dan sonra da taarruz .ııırası ona gelmiş 0 - ndan gelecek misafirJeri ağırlıyabilecek kat edilmesi icab eden b "r hnsbılıkt•r. 

miUi rakrsla k 2!1 s:tyfa&n terekküb etml"k!;e olup lacaktır. . . . Urpalas otelinden başka ele alınaca'k otel {Kızamı~m sonu kızılın ÖDÜl derler, çok 
Balık r UrSU fuannda Ziyaretçllere da~tılma'k: ü~ere ha Bunun ıçın Almanya, 1~1tere adasına bulunmadığı mal\ımdı*. Bu sene, hiikıi - do~rui.'lur. Kızallll#m sonunda çok mü -

açıla ~-<H · J - Balikesır lialkev nde :zırlanmı.ştır. Ve Hata)'l daha .ziyade tarıh. taarruz ederek onu .canevmdeıı, hem de met dairelerinin bu otele nakli. Cc)•banda teyakkız ve ihtiyatlı olmalıdır. Çünkü 
k~i n m 

1 .rakıslar kUT$Un.c2an bu Rlle 20 ·~ ve :iktısad bakmılanndan lıülfı.sa bir an evvt-1. vurma'k mecburiyc.tindedir. otel buhranına .aebeb olm111tur. 'hlı.d devresinde dediği.miz glbl zatürrec-
hıız:u~= OlınUftur. Mezunlara bir hey"et lnf'ktedlr. önumii2delti altı ay içinde tn.mrun_ Cebelüttımka ve Süv.eyşe taarruz ancak Bilhassa son -giiDlerde. ge.ri kalan otel - ler yap:ır. Bir de umumi 'Zfıf delayısilc 
T d Ploma verDmı ır. · lan:leafrı mnu1(ln difer bro._,ür be 200 savfa yardrmcı hare'ketlerıhr. Suih taauuzuna lerde temizlik .namına hir şey aramak ayni ~ zaflf ve müst.iıid çocuk1arda veremin 

rakyada köy müze•er" J hacminde ve Hatay.ı her salıada ve her ba _ gelince bu da hoş sözden lharettir. hatadır. Bilhassa ~bahları ıbelalara gir - lnkişafına :Sebeb olur. Bu ISt'beble kıza • 
t:-d· (H • 1 2ÇI IJOr kımdan hillisa edecek !büyük ve mükemmel H. E. Erkilet rnek kabil de.ğild.ir. mık hastalığını ehemmtycfsjz tcılkkı ct-
&;. ırne usuaı 11. T b" ------ f 'L bad b" • h müfetti t·w· • J - rakya umumi r eser daeaktır. Diğer tara tan, ttasa a ır umumı e- memelld!.r. Hastalık esnasında çocuğu 

Yanın ör:.~~~ .. teıvikl : dve_yardımı ile Trak- Bqlt'kP.sir~e ftamamlar ve la Yardır. Evve:lce Camiikebir yanında acı- soıiuk almakum muhnfnn ctme.k. tCıli 
c;ıı; ~oy enn e ,~_._ d lan hela· sonra •-apannu•tır. Ce.Yhanm çiftçi da 

tiirel ve tarihi bak d ""'-.. ~ i, 'Zirai. kül- Ce""•nda ilk mektelt serg;lerı' 4lerberler sınifiara ayrılıyor ve arnele yatagı~ olmU: base.büe, bilhaıısa mikroplann neşvünemasma mey n ver-lanması içjn (köy ın_ı. ani ~y1ünün aydın - 1.,. memek üzere ağzını. bumunu, gu~erint 
B .. . nıuze. erı} açılm:Ut dı Ceyhan .tHusYsi) _ Ceyhan "ılk 1Balıkesir {Hususi) - Balıkeııirde Cuma, Cumadeai -bu günler köylü paza- ktılnklarını Sllt sık muzadı taaffün iHiç _ 

ugune kadnr dört ·ı· · la r. "' b ı L 1 ,._ 1 d" f1 d b" 1 el h 1 znlannın örnek k.ö le v.ı nyctin muhtelif kn mek'te'b1erin<le bundan önce açılan er r:r rve narnam ar oe c ıyece sını ara ndır -kasaba a ın erce am e u unur larla yıkamak, hastayı sıcak lubnalt, ıh. 
köy müzekrinin B/ywrınd2~ • ılın~1 olan re.s.im _ elİ§leri s.ugısını binle.rce halk tt-lrilc o1unm~ta -.e her snwf üze.:ioe te• Bir tek hela böyle kalabalık bir \azaya çolı: lamur, çay, süt yofurt muhallebl, kom. 
Bunların ~\c yakında. (~ O)ı) ~ hulmuııtar. ep etmiş !Ne bc;ğc:mu.i~. Bu sene de açı bit ediı~n .fiat ~dvelkrinin· dükkaniara a- az :ge1mektemr. K ... banın münasib ma - post<> gibi şeylerle beslemek Te bm ylr-
mulmnktndır. ı yı 'bulacağı u- lan bu sergi, ~eçen senelerde 1lÇılnn sergi- sılması mrcburiveti konmabadır. hallerinde daha ibir iki hela yaptınlması ml KÜn bir ay kad::ı..r iyi bir neltahat dev-

Köy mür.elerinde k. lerden .daha muntaum ve güzel olmuştur. lazım ve zaruridir. resi geçirmesine dikkat ve itina etm~k 
"a2iy ti ile bu .. k·· es __ ı l!enelenn istihsal Ankara l!ors••. 1 ırtzımdır. Had de,•re geçtı~ı zamau 'Per • 
._ ı. gun u nJutek· · ı . 1 u;, ~. d d tfttü 1 • k ..;ı. '-"'' -~ ile uıU~tıyese edebi'l eX mı zı·antçı ığı Be'ed' • t''"'" • 1 "'" ırgt a n ame est yo bizin aksi Olarak çab .... 'n uu.ı 6"""il 
Ve ev • leri "k\,; oc tarzda eski itlctler el tyen·n vazgeç gt Ş er lG Temmuz .9to-;;~~~ fiatlan çoeu'fu iYfee beslemek yapılacak en C • 
tr hir edı"l 1 

k TÇok nuıhsu,a1 nlımune,eri B 1 d. S.ndırgı (Hususi) - Son günlerde tü- sa.slı bir tedbirdir. 
ı me tc ve bu 1 k l e e ıye fantezi mahiyetindeki yol in - ·· ·· h ·ı· '- b 1 h 1 1 · :=..::....::;:.::,:.::,:~~--:':":':::::.-"::::::'1 •urnından k·· 1.. .. .. ~ret e ü tür ba - d tun musta sı ı ameıe u amaz a e ge mıt· .. 
d oy umuz:un sı·f d şaatın an sarfı nazar edece'ktir. Sultnnah- l----------+-.,.....,-----1 · -r· 1 ,___ k 1 d 1... (1·-.... ..- M'oı--l&rnlllll oposta ilrnekt d" ı ı n esi temin e- d tır . .~_ıraat ve ş ı011n a arının a ~ı;oopera- ~y-u '""'~"~" J --

e ır. me ve Ayatofya meydanlarmın nsfnlt - tif harici zürraa bu 11ene yarilım etmeme - oalo yollanıalann; rlea ederlm. Aksi tak. 
Konyada asay·ış anmasından, Taksim kıslası ile Sürp Agob- Londra ı BterUn 5.24 lerinden mahsul çok müşkül vaziyette top- -dtnle ktelı:~ makaMle-si~ kaJabBlr. 

d.aki. Y?Uarın yapılması~n şimdilik vazge New-York 100 Dolar l~ 
.. Konya (Hususi) _K " . çılmıştır. ,_ latılabilmektedir. Halbuki bu sene çok ne-

multcınm 1 b· h ı onvaa .. tı<~avıs çok Cenevn 100 inıç. P'r. 29.52 fis mahsul vardır. 
tin huzure ır. a «'" Re.tHlmi tir. 7 bıta eh Atina 100 Drahmi 0.9975 

ve suk· t • • 
!::~~.':~~~.~!~:.. une ı ıçın nzami ı;:ayıet snr- Lokantada yediği yemekten ~:~~d !~~ ~~:ta 1~~'.75 

~ K A'D"I"ii Ö Y""" Beyoğunda İ=~h~!::~!a n sayılı evde ~~~~:ltt ~: ~;~~ 2~·.:5 
RahnTive o· l"k oturan o man d " B k Belgrad 100 Dinar 3.425 

S • • Hır ı apartımanında 1 . un eşı tnştn odun ıske ..,.okohama 100 Yen 
lO Ir astahklart lcsındc bır lokantadn yemek yemiş, bir mü Stokholm :~.~ 

D O K T O R U det sonra da zehirlenme alümi '"""'" ... rTTı 
R asirn H t'b ~l J Yapılan rnuascnes.ınoe. yedlği yemekten F.aham ve tahvUlt 
Tel u;o a l 0 g U htrlendl,ğl anlaşılan Osman, Bcyotlu 

9:t2) Saat 9-12 ve 2.7 nesıne ka1dırılmış, vak'.a e.kalında .--~ ....... . 
ta batlawnlft.ır. ~ .................. ,.._~~--~-~!""11-..----" 

ATINA, SElANIK, SOFYA ve BOKREŞTEN 

L 
Htlreket eden 'Oç rnolörlü « Deutsch3 
LOrthaııst , taynıreleri, Alın my t ve 
be)-•nelıııilel hnva· batian ila muntazaııı 

irtib'-ltı tem1n etmektedır. 
~ Her ttırlU i7.ahat va bileeler için 

HANS WAL1,ER FEfTSTEL 
Tan·are bıletleri satışı Umumi 

Te1graf adr.eih HANtiAl',WG, 
acentasıoa mllracaat olunmshdır. 
Güllta Rıtıtı nı 4S Telefan: 41178 
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A ON 
Saatlerinin gayet zengin 

PIRLANT ALl ve ELMASLI 
Çeşidleri gelmiştir. 

SON YENI MODELLER ÇOK ZARİFTIR. 
Fiatlan fevkalade uygundur. 

Bir defa görmeaiz menfaatiniz ieabıdır. 

Z. SAATMAN . 
Istanbul, Sultanhamam, Camcıbaşı han, ARLON deposu. 

İstanbulda: Liseler Alım Sabm Komisyonu Re is ... 
liğinden: 

Clıui Beher fMLtl 
Kr. 8. 

Mikdarı İlk teminatı 

Lira K. 

EbUt.menin 
yapüacatı 

gün ve saat 

Şartname 

bedeli 
Kr. 

.Tüvo.nen M. K. Tonu 1300 
Kriple M. K. Tonu 1700 

Toz ~eker 37,50 
Kesme şeker 41 

-------- --------------~ 
2000 Ton ) 
550 Ton ) 

) 

86500 Kilo ) 
23000 Kilo ) 

2652 

3HO 25 

1917/ 940 Cuma 
ırünü saat 16, 
15 de. 

lt ll, 45 

177 

210 

KomitJYonumuza ba~h Galata.saray, Haydarp14a, Kandllll, Kabataş, Erenköy ve 
Çatnlıca liselerinin 1940 mall yüı ihtiyaçları olan yukarıda ya:ıılı yiyeeek ve yakacak -
lan t.apalı. urf usullle ebUtıneye konmWftur. Bu hususa aid gerekli durum yukanya 
çıkarılmı.ştır. 

Ebiitme "istanbul Beyo~lu İstikHH caddesi No. 349 da Liseler Alım satım tomlayo .. 
nunca yapılaca,ktır~ 

İ31.ek1Der IHO tııı Ticaret odası vesikası ve ilt teminat makbuzlle tetırr varakalannı 
havi kapalı ıartıarını yukanda hizalarında gösterilen saatten bir saat e"ellne kadar 
sözü geçen komisyon rei.1ll~ine makbuz mukabilinde teslim etmeleri muktui olup po,_ 
tada olacak .gecikmeler kabul edilmez. 

Teminat yatırmak ve fartnameleri bel'elleri mukabilinde almak lstlyenlerin Cklata. 
.saray liaMlnde komisyon kitlbli~ine muracaat etmeleri. (5406) 

.. 
ADEMI -IKTiDAR -

~Tabletterl her eczanede bulunur · 
rPoeta lnrtıuna t2SS) Caıata, lawbul 

ReQete lle aatılır 

Harp Okulu Komutanlığından : 
SiTll liselerde ikmale kalmış talebeJerln Hatb okuluna girebilmelerlnl temin maksa. 

dlle ka.yıd ve kabul muamelesi, EylÜl nihayetine kadar uzatümıttır. İlı:mall olup Barb 
okuluna ıLnne~e .Lstek:ll olan talebelerln timdiden mensub oldukları askerilk 4ubelerine 
müracaat ederek muamelelerını Ilanal ettlrmelerl ve lkmalde muvaffak oldukları tak -
dirde evvelce tekenunül ettirecekleri evrakı ile okula alınacakları UAn olunur. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKHAMiYf: PLAı'4 J 

(293) (5996) 

19.ıu IKRAM1YELER1: 

ı aded 2000 Uralık - 2000.- ll. -a 
3 • 1000 • - 3000.- • 
• • $00 • - 3000.- • 

12 • 250 • - 3000.- •• 
40 • 100 • ""' 4000.- • 

• 7:) • 60 • - ll1~0.- • 
210 • ~~ • - 6.:da0.- • 

Kqidelu : 1 Şub&&, 1 ld&Ju, 
1 Atw.tos, 1 iıunc:tt.etruı tıu•ıı • 
lermdo yapwr. 

SON 

GÜZEl BüYOK 
ANNELER 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz. 

Beyaz: re.:ıkto (yağsız:) Tokalon 
'kreminin thzarı için 20 aeneden
beri kullanılmakta olan me~hur 
formülde mevcut gizli diğer cev
herler meyanrnda takim ve tasfi
ye edilmiş sut kaymağı ve zeytin
yağı da vardır. Bu krem cildinizi 
aerian besler ve gençleştirir, tenin 
gayri saf maddelerini ve buruşuk
luklarını ;zale eder, Cildinizi taze, 
nermin ve genç gösterir, Ayni za
manda nefis bir koku ile tatir eder • 
Siyah benlerhl zuhurunn mini olur. 

Mütehassıslarm beyanatma gö
re ciltte görülen bu ~ayanı hayret 
tebeddül ve tekemmül, aırf Toka
lon kreminın muntazaman istima
line medyundur. Hemen aiz de bu
günden kullanmıya baışlayınız: ve 
her ~bah daha genç görününüz. 

( :rtYATRULAr( ) 
E. SADi TEK 

EMIR yerli traı bıçakları piyaı ada mevcud iken artık dlfarulan 
gelen trcq bıçaklarını kullanmak lazım gelmez. Aziz vataıulat, 

EMIR yerli trcq bıçaldarını lrullan, zira senelerdenberi hallnmızdJ 
tanınmıflır. Metanet ve ehveniyet itibar'le hariçten gelen bü_tiin 
bıçaklardan üstündür. Bir tecr~be k aFidir. 

refıtkatile maruf san'atkAr 

SUAT GON 
Bu akşam 

SUADi:VE PLAJI 
.._ .... _ _._..-~ Büyük Otel açıldı .-.1!1111--~ 

Devlet demiryolla~ı ve limanJar.ı işletmesi 
um um idaresi ilan la r1 

·--------------------------------------------------------~ Muhammen bedeli 6300 lira olan 3500 metre NBEU Kablb 3Xl,5 m lm2 2617/1940 Çll• 
ma günü saat Cl5ı on beşde Haydarp~ad.ı Gar binası dahilindeki Komisyon tarafın • 
dan kap~lı zarr usulile satın alınacaktır. 

Bu Işe girmek istlyenlcrin .472 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin et· 
t!~ı ve.~ikalarla teklifierini muhtevi zarflarının ayni gün şaat (141 on dörde kadar kıl
misyon relsli~ine vermeleri 15.zımdır. 

Bu Işe ald şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. (5831) 
Jl.)#.. 

Muhammen bedeli 113001 lira olan bir ıı.de:t ya~ temizleme makinesi (31.7.1H0) çar· 
şamba günü saat 110,301 on buçukta HAydarpa.şada Gar binası dahUlndekl koınf:sYOıı 
tantından açık ek:ıiltme usulilc satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek i.Stlyenlerin (97) lira (501 kuruşluk muvakkat teminat ve tanunuıı 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiitme günü saatine kadar komlsyona " müraeaaıtat1 
lAzımdır. 

j3u l~e aid fartnameler kamlııyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. {ıiWU 

Bu gec:~~~~r::ere de E" ELE~ TR1KÇi ARANlYOR 
Aile bahçesinde (Kur- · İN 
ruklu YıldLZ> vodvil s DEMıR VE , TAHTA FABRiKALARI T. A. ŞİRKET DEN : 
perde. Ayrıca (Gölge) Şirketi.ııizln Ad ıpaz ım J<'dbrıkni:ırı.ıd.ı çalışmak nzere iki elektrikçiya 

piyesi 1 perde a. t t. , ......-.;,____ , • • ı 1 ıyaç ( o~.T A ) A lltpAZ·m 

'R14ld Rıza &lyatrosa 
Bu akşam Üskiidar, Bağlarbruşı 

HAle bahçesinde 
cıKARMAK:ARIŞIK• YodvU 3 perde 

ZAYi - Kırklareli askerlik şubesinden aL 
dı~ım lerhis t~kereml kaybettim. Yenisini 
alaca~ımdan esktsınin hükmu yoktur. 

Eyüb kaza'lının Raml 1\lergen nah lyesl 
Batlar cadde~inde 74 nurnarada Kara 
İbrahim o!lu All Müna,.. dopm 317 

ZAYi - Mühunımü zayi ettim. Yenbini 
yaptıracağımdan e-skisinin hükmü olmadı _ 
ğını ve hiçbir kimseye de borçlu bulunma. 
dığımı ilan ederim: 

Ahmed kızl Ha tice T Ükel 

C Yeni neşrivat " ...._ ____ ./ 
Deniz mecmuasl - Genel Kurmay 9 un_ 

cu denız şubesi tarafında.n üç ayda bir çı
karılan bu mecmu:ı.nın 357 nci satısı inli'}ar 
etıni,tir. 

Belediyeler de~ısı - Haziran sayı.~ı memlc 
keL şehir ve belerliyecili~lne nid yazı ve re. 
s tmlerle çıkmlŞtır. 
Bayındırlık Işleri derpsı - Hadran sayısı 

ıntişar e•mlştlr. 

&zkurd - 4 ünçl.ı. sayısı Turkçülliğe :> id 
-ırr ve m<ıkalele.r ıÇıkmı$tır. 

Tek siitun santimt .................... ······ 
m cik tu 500 

nci •ahil e 400 )) 

2 nc ı sa ile 250 )) 

3 ncü sahile 200 )) 

4 ncü sahile 100 )) 

Iç ahil e 60 )) 

Son salıile so )) 

Muayyen blr müddet zarfında faz. 
lr.ca miıctarda ilAn yaptıracaklar 

ayrıca tenzııatlı tarlfem1zden 1St1fade 
,edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa iianlar tc;ın ayn bir tarl1e derp~ 
edUmiştir 

Son Postanın ticart il~nlanna llld 
§U adre_,e müracaat edU. 

İlincılık Kollektif Şirketı 
Ka h rama nzade Han 

Ank.a.ra caddeal 

T ürkiye Lümhur;ye ~i 

ZiRA·AT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajaıu adt>di: 265 

Zira! ve ticari he.r "evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiREN LE RE. 28.BOO Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Banka-iındA kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında en aı 50 
li.ı:ası bulunanlara ıı;enede 4 defa çekilecek kur'a ile aşagıdaki plana göre tıc· 

ramıye dağıtılacaktu·. 

4 Adet 1,000 
500 
250 

Lirahk 4,000 Lira 
4 " 
4 " 

40 
" 100 " 120 " 

160 " 

100 
50 
40 
20 

DİKKAT: Hesabıanndaki paralar 
miyçnlere ikranuye çıktı~ı takdird& 

Kur'alar senede ~ '(!.efa, 1 EylUl. ı 
rihlerinde çekilecektir. 

" 
" 
" 
" 
" 

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

" 
" 
" 
" 
" " 3,200 " 

bir sene içinde 50 liradan aşa~ dilŞ • 
% 20 fazlasile verılecektir. 
Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran ll' 


