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ren ll{iılcrlnden Burs:ıyı da şe -ı 
r endlrıneıerin! rlcn ebmek üze 
e Vaumı R · -Yas z efık Koratıanın rl-

tlsı etinde Climhurlyet Halk Par_ 
rınde~elcdıye \'e Halkevi relsle -
V mürekkeb bir heyet Yalo 
aya gıt -

rarınd mf4 ve Rel8!cümhur ta-
an kabuı edUmiştır 

MUU Şe!l i . 
tıratta m. z Bursa heyetine 11-
lara buiunmu.,Iar ve Bursah -
ınır :evgl!erlnin bildlrllmeslnl e_ 
rum uz u~ u rm u.,Iardır. Rel8lcüm h u
su v u k bul esnasında mah _ 
ne~·e~z:etinden halkın sıhhat ve 
ler ve n en de malfımat I:Stemi.f. 
sa münıı .. 'llb bir zamanda Bur_ 
Vl~ bve Bursalılan göreceklerını 
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Panamerikan 
kongresi Pazartesi 

toplan1yor 
. Nevyork 18 (Hueusi) _ , 

cıye nazırı l_ıull p Harı-
-ı • azar .... H 

vnnada toplııno.cak 1 ~unu a -
ken konferansımı i ot' ank anameri -
Ze b .. J ıra etmek .. re, ugun Va 1 u -
etmiştir. ş ngtondan hateket 

Arnerikaya yeniden 
altın gönderildi 

Nevyork 18 lH • 
tern Princ•ı> 1 ·ı· ususı) - cıEaıı-
•• - nl{ı ı ı: vnpu 5 2 ·ı ,on dolar t ru, ını-
duğu halde u~ rı~.cln ~ltın yükiii ol
olmuştur. ucun Nevyorka vf'1sıl 

Ingiliz limanlarındaki 
Fransız vapurları 

Londra 18 (AA) 
Ctlret . . · · -~ Deniz ti -

neznretının tebl ' W· 
Bir le ik k · ıgı: 

F' rnnsız ~·ı ralıyet. lıınanlnıınd ki 
carı.-t gemıı · "d f . :ıarnnarnel . • rı. mu n aa nı-

,_... crı mu • ı hınc • 1 ·ı · h" 
t~:uınetı' t f ' nı;ı ız u -ara ınd \ .. d 
ıni tir H b' 'n musn rrc edil -
r>urla;ı ar ın nıhayr.tınde bu va -
ıninat ~ k;-ı1 1laı~~lmnaınn mukabil ta:z 

rı rt•" v \a 1 F 
rıayn ind 1 pur ar, ran -

lız b e 0
w ın ktır. \ • purlar, İn-

nyru •ı ultınad ) redeceklr·r-

Bir Fransız gazetesi : "Alman hareketinin 
muvaffakiyeti manbki bir tetkike 

pek az tahammül etmektedir, diyor 

Göbelsin Fransadan dönen askerlere hitabesi 

Ingiliz adalarının müdafat:ııında en mühim rollerden birini 
oynıyacak olan Ingiliz tayyareleri 

Cler~ont- Fenand 18 - Figaro kün olacaktır. Fakat sahile yakla;
g~zetesınde, Almanya tarafından ln madan önce, ihra~tan önce boğazı 
gılt~~~ni~ isti)a,ı te~ebbüsüne has - geçmek lazımdır. Işte müthit mese
r~~tıgı ~ır makalede Maurice Noel le buradn'f;iır. Bunun için §imdiye 
boyle bır teşebbüsün sis mevsimin - kadar Almanların elinde bizim bil
den evvelki haftalar zarfında yapıl- diğinüz yegane vasıtaları denizaltı 
ması icab edeceğini, bunun böyle ve tayyaredir. Acaba Alman taar
bir hareket için esas olan hava üs- ruzu ansızın yapılacak şiddetli bir 
!ünlüğünü tamamen kullanmasına denizaltı muharebe.,.i ile mi baslıya-
ımkt\n vereceğini hildirmektedir. cak ve Almanya bu muhareb!'ye 

Muharrir diyor ki: beklenmedik miktarda gemi mi sev-
T Cfebbüıı hirbirinden oldukça kedecektir? Geriyr:, denizlerde tec

far~lı iki ~areketi. taz~mun etmek- rübesi yapılmıt olan tayyar~ kalı _ 
tedır: Bogazı geçı~ ve ıhraç. yor. Fakat bombardıman ta'/yaresi-

lngiliz sahiline yakla~acak başlı- nin muttarid ve aziınli bir surette 
ca Alman ciizütamlan İngiliz müda- kullanılması ile kuvvetli bir Cilonun 
f~a .siste~ine ~üfuu muvaffak ola- hakkından gelinebiler:eğini ve de -
bıldıklerı takdırde Alman kuvvetle- nizlerin hakimiyetini bu filonun t•lin 
rinin bir avantaj ihdas etmeleri müm <Devamı 7 ncl sayfada> 
·········································································································· 

Yeni meb'ns namzedled 

C ebelüttarık' ın 

• 
denizden görünÜ§Ü 

General Franko Cebelnttarıkı almak 
ve Afrikada genişiernekten bahsetti 

Sovyet gazeteleri : " İspanyanın yeni topraklar ele geçirmesi 
müsteb'ad olmakla beraber bunu ancak yabancı hamilerinin 

lehine olarak yapabilecektir. , diyorlar 
Madrid 18 (A.A.) - D. N. B., nın vazifesinin Cebclüttank manda-ı Dün iki defıı Cebelüttank üze -

bildiriyor: sını almak olduğunu ve Ispanyanın rinde yabancı tayyareler uçmuttur. 
Saint - Ferdinnnd büyük salih ni- Afrikada genişlemetinin de milli Tayyareciler bomba atmamıtlar, lo

§anının Madridde General Ftanko- bir vazife bulunduğunu beyan et - giliz tayynre dafi bataryalarının a -
ya verilmesi münasebetile, general miştir. teşini müteakib Fransız Fa sı isli -
bir nutuk vererek yar.ılaca% büyük General Franko dahili harbin bü- karnetine uzakla§mıslnrdır. 
vazifenin İspanyol imparatorluğu - yük mücadelelerini hntırlatarnk bü- Bir Sovyet cazeteainin mütalc.>alan 
nun tahııkkuku olduğuna :şaret et - tün İspanyolJan sıkı bir işbiı liğine Moskova 18 (A.A.) - Taa ajanaı 
miştir. davet etmi!jtir. bUdlriyor: . 

General Franko, bur.un için m<"m Cebelüttarık üzerinde Pravda gazetesi, aMuasır lspanya.. 
leket efkan umumiyesinin takviye Algesiras 18 (A.A.) - D. N. B. nın slynsetiıı başlı~ı altmda neşrettl 
edilmesi lazım geldiğini ve İspanya- bildiriyor: IOevamı 7 ncı sayfadal ................................................................................................................................................................. 
Gazeteleri birbirine 

düşüren dava 
Kağıd taaarrulu için en 
ad iliine hal tarzı nedir? 

Bir kısım ga7.etelerimizin aon gün -
!erdeki en büyük metıalesi: Ha -

cimleri kitaba uydumlak 

Çörçil japonya. ile 
gapılan anlaşmayı 
Karizarada anlattı 

İngiliz Başvekili diyor ki: "Anlaşma Amerika 
ve Sovyetlerin hath hareketini tamamile 

nazarı dikkate almadan yapılmış değildir, 



2 Sayfa 

Hergün 
Delişen dünya 
~ YUM: Mulıitt8 .... ..J 
ll er teY yalan. bir tey doiru~ 

Düııya büyük bir değiıme 
laareketi içindedir. İate• locüteJ'eDiD 
dediği olsun, iateue Mihver galib 
aelaia. dünyarım içiude buhmduğu 
deiifmenin b.reketi durauk değil -
dir. HattA. ne o tarafuı. oe de öte
ki tarafın dedikleri olmasın da, 
MihveJ'le lnııiltere bir anlapa sul -
büne ııitainler. Netice eene aTDidir: 
Dünyanın değitmo lıarel:eti durmJ
yacakbr. 

fater muvakkat bir sullıe, yanı 
niabeten uzunca bir mütareke dev -
rine doğru aidelim; i.teJ', önümüzde 
uzun bir sulh d eni buluıaun; deği~ 
me hareketi duracak değildir. O ka
dar duracak değildir lu, hatti, Ja -
ponya gibi, çoktanberi bir cidal ha
reketi içinde bulunan, yahud, Ame-

so 

Resimit Bakale : = Iki vazife 

rika aibi, bütün bu cidal hare~etle- Fra:c.sada bugün dahi mer1 olan askeri talimatnamenın mukaddeme- Her ferd kPndi tabsl "Ve allesi bakımından bir ordunun kumandaıuna 
ri haricinde kalaTak hidiaeleJ'in Li- ·· 

.sinde töyle bir cümle vardır: bemer. o da baYRt den11en .sahada eetin bir mikadeleye gir1.§rnl.tUr. Ole-
kayd aeyirciai olan milletler bile bu - Bir ordunun malldblyeti anealt matHib olduluna lnandıtı dakikada b 
degvi..,.,e hareketinin teairierine u<P- ce~i dakikaya kadar yekditeri arkasından bir sürü harb vermek mec U-.,... • tahalı::lı::ulı:: edt.r. · · 
ramaktan kurtulamYV'acaklardır. Hat riyetındedir. İk! uzifai vardır. Birincisi aziın, irade aahlbı olması, nık.. .,_ Büy1.ilı:: Napolyondan Franaız milletine yadigA.r kalan asker nnsihatleri ---...... ıı. 

1 ti. Rusya dahi bu hareketin uoinde- bin buluı:una.sıdır. Verece~ barblerde azlmle, irade ile, ~__,ına na-.., ara.sında da şöyle bir cümle n.rdır: 
dir. Yirmi iki ıaenedenberi. bütün _ Bir muharebenin fena f&rllar dahilinde lnlı::L!Jaf etmete ba.şla~ından narak çah§acakt•r Sebat edecektir. İkinci vazifesi Ise azmi, Iradeyi, ni~-

Ankarada da hal 
ekmeği tecrübesl 

yapılıyor 
Ankara 18 (Husust) - Halk 

çıkartılnuı.sı Için hüldimetin 
yelere 'Yerdftl taıımat üzerine 
ra beled1ye.sı de tecrübelere -•-r..mırı 

tır. Yüzde yetmiş Diabetlnde 
~ak buidaya, yüzde otuz sert 
tatılarak un ~kanlmaktadır. 
ekmetl mavafiak olaraa birinci 
rnek cinsi daha da L'llah 
tir. 

Hükümet bundan ba.şka bir 
undan bugün oldulu .gibi te 
de~!1. 88 ekmek imalJnln temtnıni 
temifılr. --------

... Edirne borsasına arpa ~ z 

buğday gelrneğe başladı 
Edirne. (Hususi) - Yeni rrıDlı' 

rul bağday ve arpoı borsaya gelııı~ 
ğe başlamt1tır. Buğday fiatları q 
kuruşu geçiktir. Halen gelmekt,. tl 
lan zahire ancak ,ehrin ihtiyacı~ 
kafi geldiğind<!n.Toprak Ofis herıii' 
mübayaata başlumnmışbr. 

Diğer taraftan borsamıza gel~ 
yaş koza mahsu]·jnün sonu alını'!l 
üzeredir. dünyaya karp kapab olaralt ~ı - lı::at'tyeUe emin olan tumandan 0 muharebeyi derhal lı::e.smelidir. Çünkü binliti körlt.k derece.c;lne götürmekten çlklnmektlr. Ba 1tibarln mağlub 

yan, kendi eenit &Jeminde kendi ~acat felı::Dde bir yeni mo.harebeye ba.J}ama:ıı:: Için Tllkti ve .... -a.ması ola.cı.Prıa nıuuat &Urette kanaat ~Iti daklkada mücadeleyi temıell, 
kendwne yeni bir hayat -.e cihan -.ardır. kıızanaeağı br yenı mücadele}'e hazırlanmalıdır. 

Bu senenin koza mahsuli.i bek~ 
nilen randımanı vermediği sÜ) k ;,ı 
yor. Bu sene 'llnhsulün nzamf 35.011" 
kiloyu bulacağı anla~lmı tır. 

yarabnzya ıarar ile ~ışan Ro.,a ~ ~~~~================~====================================~~~~~~~~;;;;;;;;;;~~;;~;;========================= 
le. deiifmekte olan cihan bayatı:ua 
tairlerinden kendisini koruyaınaz. 
Dünyanın içinde bulunduğu bu de
iifllle hareketi o kadar derin ve kuv 
vetlidir. 

* 

Tar·hten 
Fikraiar 

Halen. dünyada kendisini göate - AbdDimecidı"n hart"kuiAde 
ren iki deiifme unauru var. Bu ıki a 

- -
1912 ile 1914 aras1nda 

wıaur, birbirinden mütemadiyen gUzel UçUnCU kadıni 1912 ile 1914 ortalan arasında ............. YA Z AN ··········; 
kuvvet ve te.ir alarak hayatı dön - aeçmif olan iki seneye yakın zama- • 
d ürüyor. Bu, o kadar aür;ıtli bir dön- nın hayatıma aid hadıselerini lcısaca, Ha 1 i d z ig a i,. 
me hareketidir ki pek kısa bir ra - aanki koşa koşa, icmal etmeliyim. 
man sonra, bütün milletler, etrafla- likönce Darülfünundnn bahsedeyim. u k/ •t · 
rında görrneğe alışbkları teYlerin ta- Orada iki dersin müdt-rrisi id im, sa- Ş Q 1g1. i:. 
mamen ortadan kaybolup bunlann raya geçince dcralerime devam im-
yerlerine büsbütün ba,L:alannın eel- kim olmadığından G"[debiyatı gar~ ...... .......... - ........................... . 
diğini görerek bayret edeceldcrdir. biye» tarihini Ahmed Hikmete, lacak lcadar azim ııalıibi olmıyan bu 

Bu iki unsurun birincicıi, dünyarun cHikmeti bednyi• deralerini de hasta adam kamının, ~nun .bunun, 
iktıaadt ve içtimai bakı:ndan eeçir- Hamdullah Sopbiye rica ederek ve- papaalann, biltıaua Raapoutine'iu 
mekte olcluiu .üratli tekirr..ülclür. kaleten kabul etti~tim. Saraydan elinde muti bir nlet hülcmünd~ idi. 
Bir taraftan teknik, biT taraftan kim- çıkınca Ahmed Hikmet bütün rica~ Onu ihata etmek, etrafını ku~atarak 
ya, hayatı ba~tan başa değiştırıııe- larıma rağmen d~rsi muhafaza etmi- elde etmek lizımdı. Pek zor ve mu-
ie kadir yenilikler yapmaktadır. Al- Abdülmecidin huaust doktoru Vi- yerele bana iade etti, fakat ıci Iikmcti hataralarla dolu bir t~ebbiis. Ben 
manyanın, bir harb halinde kendi yanalı Spisterin hatıralanndan bir _ bedayiJ> benden ziyade Hamdullah ürktüm ve hemen kabul cevabını 
Jtendiaini müdafaa için üzerinde o kaç aa tır naklediyorum: Su ph iye yakı~rdı, onu nsaleten vermed im, o bendım bir cevnb bek
l:adar ehemmiyetle çaht~ı sl!ntetik «Bir gün padi~hın buzuruna çık- deruhte etti. • lemeksizin «haydi!.. dedi; sadrBLa· 
aanayi, yarın, sulh olduğu zaman, tıiımda kendisim son derece mü te- • Ben ir fa n hayatınçlan avrılıp sa· ma kadar gidelim!. .. '' - Yolda gi~ 
bütün sanayi ve iptidai madde - Li- heyyic ~ördüm. Sebebini aorduğum 'rayın keşmekeşi arasınrlu yuvarln- derlı:cn ilave etti: - Bakalım, onu 
naenaleyh. ziraat - i~leri sahMınJn zaman hüzünlü bir sesle cevab ve:- nı rken ne mu ta d olan ki tn b mütnlc~ kanduabilecek miyim)··· Bu işte 
genil akisler ve te!$irler yapncaktn. di: asında ıttırad ve intiı:am ile dt-,·am muvaffak olabilmı-k için birçok mü~ 
Bunun cribi. insan kuvvetl~rini na- edebildim, ne de ynzı vazmak fır,.. a- saadatı göze almalı.oe 

e• - Geçende nana ürüncü kadı- N I ·· d l B · ·k mütenahi arttıran, mesafeleri orta- " tm ı buldum. ö~·le kı' bt .. ıtu··n 
0 

uzun ası mu aa at . .. en gıttı çe nın hastalığından bahsetmiştim, de- J 1 d d ._.k d · · 
dan kaldıran teknik de bir gün ev - yıJlan fikir alem"ınden bu-sbu-tı··ın u~ aarsı ıyor um ve son a"ı a a ttı-

di, o da oğlu da pek fena halde: he- k b·ı · · B • 

mayildir, fakat gene anla~ıldı ki i!:! 
bqında bulunan :eaml hükl'ımd biz
ce asıl matlub olan ta,·assutta bu-
1ıınmağa münaeib nazarilc bakamı
yacaktır. Bu hüktlmet ricalinden hiç 
birine amabad bundan ibarettir: 
cYunalliatan ile müsalahn için vesa
tette bulununuı! •• o Lıırzmda bir tek
lif dermeyan ,.di!emezdı. Runu yap
mak hem garib olurdu, hem bende 
böyle bir tekiifte bulunmak için bi: 
aıfatı resmiye yoktu, olsa olsa zemi
ni yoklamak ve vesatetin kimin ta~ 
raftndan yapılacağına karar '·ere
rek fstanbula avdet edince bunu bil
dirmek icab edecekti. Yirmi aün 
kadar devam eden ikamet ve muh
telif zeminlerde müliikat neticesile. 
fakat asıl elçi ala Beyle teati edilen 
efkar üzerine bir noktada tevakkuf 
edildi: Bu ve.~ateti o sırada hüku
met haricinde duran ve gerek kendi 
memleketinde, ~erek Yunani.stnnda 
hatınna pek ziyade riayet olunur bir 
recülü siyaset olan Tnke Yunescu 

vel muhal olarak tanıdığımız ·4ey - zak g-•rmi•tim. l'ekmr D~ru-lfu-nu- zara ·arar ı e vermı tım. e!'e~~:et le oğlu, Reşad Efendi {be,inci Sul- - .. , " " · b d 1 d 
leri bir gün aonra mümkün haline na avdet edince -okı' ı"tı·vadl~, rı btıl- versın en en evve aa razam - 0 Bu noktada karar alındıktan son-tan Mehmed R~ad) kurt-...ılamıyn - ......, " S ·d H ı · p ._.. b 
getirmekle me guldür. cak bir halde. Anasının kurtulma,ı muı} oldum ve bu meynnda yazı ale- zaman a~ a ım aşa ı_uı - unu ra nrbk Bükr~te vazifcme bitmiş 

yapabilirdi. 

Bütün bu hadiselerin, insan ee - için oldukça iımid var. Bu kadın, mine de tekrar :ıtıldım . O sıralarda nabB?e~~d bulmu"'·d!~!at ~a~a: nazarile bakank avdef ettim ve İ!
miyetleri içindeki alcislerini de he ~ kendisine knr.şı kalbirnde en hakiki mohtelif evrakı havndi3te ve n:c-c- - ır d-k detds.'>nru ıışunmege a~ tanbulda tetkiknbn neticesini nnbt-
nb etmek lazımdır. Kendisini en ge~ b. · b 1 d ~· d mualarda birçok mabıJ,.ler y~zd~. •l mr v.er ı .. ; e ı. .- . . tım. Bunun üzerine kısa bir za:nan~ ır sevgı es e igım zevcem ir. u "" _ 

ni• ve muhalefet ta:umaz kuvvet • fakat daha ziyade Darülfu'·nun ders- Bır muddet sonra dıger bır lJ ı da Take Yunescu İstanbuldan "eçe-
y Hemen bütün ömıüm onunla ~eıyti, 1 " 

lerle mücehhez tanıyan ve o suretle ı·v · d b . b L-lb. lt"rinin taslaklaıilt- mt-_oıgul oldum. çıktı. Gene Talat mrafından bir tek~ rek Atinaya gitti ve oldukça !!Ürün-genç ıgım en erı ona ütün IIUl ım- ı 
hareket eden diktatörler bile, bu - 1 b w) d Ev k ) Bu iki •ene iç;ndt" bo na lıı·r t~kı•n lif.·· Du şayanı kabul idi ve teıed- cemede kalan Yunanİstanin müsa-e ag an ım. ger urtu mnsını ., " gün, idare ettikleri insan kütleleri- .. k. . .. - d . • . .. vazifeler verilım·k istendi. Bunların düd etmeden muvafaknt ettim: !aha da takarrür etmi" oldu. mum un goruyorsan te avısını n- B v 
ne kar•ı kendileıinı bir takım mü - başında Mahm•ıd Şevket Pasanın iikre e bir scy hnt. Paristen avdetiınd~ sövlcnt-n "'ÖZ-v zerine al .. Eğer hiç bir şey mümkün ı 
kelJefiyetlerle vazifedar olarak tanı· değilse, tereddüd etmt-, söyle. O za- bir teklifi oldu. O. sada~et makamı- ·. Balkan Ho. ?indrm sonra Bıılga· lerden mülhem olmu:, olacak, cer.ıi .. 
Yorlar. Çünkü buna mecburdurlar; h nı i~gal ediyordu, ay"ti zamn.:ıda rı•taola ve Sıroıa•anl:.ı uyuşmak dev· yt"tin Umumi Merkeı:ind: hir fikir man, ~tayı fazla üzmemek, yor - ı 
çünkü, iman kütleleri artık diktn • mamak için öbür doktorların kul - harbiye neznretini =iurin"' almıştı. Tesinde idik; )abız 'r_'~n~nistnn .ka- doğmu~: Avrupada bir neşriyat te~-
törlere diktatör ve binııenalevn kuv- Bi .. gün beni Bahı S-rn~k·r'ıve davet lıyordu. Bu fa,.fa kat ı bır hatııne kilatı vücude "'etirmek. landıkları iiHçları tasdik et; hasta ile .. .. 
vetli olduklan için değil. .: .. ndileri- ayrıca me,gul olma. etti ve izzeti nefsimi okşıyacak bir ı vermek. için onunla ~a anTa:~c.k i- Bunu büyü~ bir mikyasta yap-
ne iyi itler gördükleri veyahud bu- muknddemedt>n sonrn bnna Bn:"·dcıd cab edı~ordu. hu ııetıcey: vusul ?e mak dütünülmüş. Avrupayı ikiye 

8
_ 

nu böyle zanneyledikleri için itaat «Son cümle üzepine padiıahıı:ı vilavı>tini teklif ,-tti. Bunu bittabi ancak bır vasıtanın mudahale,ıle yırarak biri Orta Avrupa ve ~imal 

için zalim olmak kafi idi; bugünün «Hastanın odasına evvela padi- J:ler manasite pek gÜzide- ev:~fa Türkiye le.~in-_ima!~ _ed~lehilirse - k_i başlıyaralc. gar.bıs ve İngiltereye k .. a· 
ediyorlar. Eskiden diktatör olmak aözleri ya§ardı. kabul edemezdim. iti7 ar Pttim. ! mümkün olabilecekti. Bu vasıta memleketlerin:, diğeri lsviçreden 

diktatÖTÜ de deği~i1tir: Diktatör tah. aonra ben girdim. süslü bir o - malık olan bu adamın n'\ıl k,.ndi~m- bu pek mumkun go~ı!nuyordu - an dar yapılan ıkı şebeke. Bunlar mus
olmak için halka faydalı olmak tn~;(:- danın duvarlanndan birinin ortasın- den memlekete miifid hiz.me ler bf"k- cak Rom~nya .l!~bılırdı .. lst: bana takil olarak çalışmalda beraber ara
buriyetindedir. En b:iyüit diktatör da, fazla tafsilat ,.eremiyeceğim, ga- lenen bir zamanda hir su.ikwe ı hava le edıle-n vaLJfe hu ımkanı ta- lannda daima müna~ebet buluna
bile, halka muzır oldui:.ı gün, bir yet san'atkara:ıe Lir Uihfir ~alı ör- leurhan gittiğinde, !aillerin, müret· hak~~k ı:ernini?:: ı~ötürebilmekti. caktı~ birinin bıtşında el.;ilerden Ce
hamlede yere ·aen1meğe mahkum - tülü bir yatak gördüm. Bo vatalı:t:ı., tiblerin ve o mevanda hünkarın bü~ Bukreşte elç ı Safn Bey Vdrdı. vad ren aon memuriveti Tokyo ııe
durl üzeri gene ayni kuma~taa bir cihin- tün ı~rarlarına mğrnen dnmıııd S.dih Ma_Tıim~tına.. dirav,ıi~e. ahlakının firi olan kıymetli rec.ülü siyl\set ki 

En aolda, en mühit komünizm. lik altında yüzii ealla örtülü hastn Paııanıo nasıl idam edildilrlerinde .. aJııbetıne v~~~f ol?ub"\1~. bu ~~st aon yıllarda müessif vefatı vukua 
banu takiben ao.yalizm. nasyonal kadın yatıyorc!u. Padi:şnh hllvtaya tevakkuf edecek değilim. Bu facia b~na pek ~ufıd bı.~ mu ın .0l:'bıl.ır- gelmi~til. diğerinin ba,ında ben bu· 
.osyalizm. fa,izm. korporatizm gibi yaklaştı, • gayet nazik bir sesle sor· herkesin henüz hatırındadır. dı. O emnıvetl~ Bukre•e g ttı m ve lunacaktık. 
bütün hamle ve taarnız halinde bu- du: İkinci bir teklif T ılat tarafından h8Hkaten elçil'iıı mnav~net ve dela- Jk· . d d t l d k T sav-
lanan cemiyet mezhebleri, hep küt· - Rahat.s.ızltğınız nasıl efendim} vukua geldi Bana olduk·· n garib · letile i.cab edeıı mülakıı.tlarda, tet- ımız eh ta} ve h~ un u] ·hlda 

h k . . . · · , . vurun esas a an ne an a ı ve 
le itlerile meRUidürler v~ ep üt- TatlıK, sevd~mldı bı~ ~eli~- :eh;a~ -~erdı: l görünen bu teklifi yapınak için beni kikBlerdbe bu~ n-du~·.. . J müşterek bir layiha ihzar etmeğe 

- . ,_ 1 . . . d .__ .~ı:·ı ... h·ı • ·ı r· memur e J • 
Jelere hitab ediyorlar. Eaki demolc - - en ım e ıyı K; ıaseoıyo -'((Tanin» matb:ı:ısrmı celbetmi~ti. •~ ca goru tuı;rum nca arn<ıın- d·tdı·k Cevadlıı birkaç de~ 
nailerin en aon nu:nunesı o~n n - rum efendımız! Anlattı: Petersbmga. bır seyahat, o: .• 011~ve ı . '"1arı~ ı~'=m an 1 e 1 - fa buluf(ok, görü .. tük, layihanın e~ 
gi)teJ'e bile bütün ferdi hak ve bür- - DoJ!Jorumn getirdi:n, kendi - rada ne kadar icah eders~ "> kl\dnr lı!'?c~ ;Yu zıkredec,.gıın: Bunlardan a.aslarını tesbit ettik, hattil iki şebe
riyet prensiplerini altüst eden ka - siaden berı çok fayda gördüm, tızı ikamet. Onun tafsi\a:a ~iri~:u,.k a- bırın~ısı Avru~acl~, bılhas<~!' pe~ keyi aramızda paylaı}tık. Ta~avvu-
rarlan bir nefes alacak zaman için- de tedavi etmesini istiyorum... df'ti değildi. Söylediği ri•' lazLmnı ml;(:lub~ ol~ugu ~nı~sada 71Y~~.em- run icraya geçmek için bütlin 
de ortadan kaldırdı. İngiliz kraLnın - Emreder~i:ıiz. dinliyenin inıikalinrlı~n heldiyen kı- le takdır edıl:n bır ~ıyo.!et .reculuy - Icaddemesi yapılmı:, oldu. 
•cau a iatediği gibi hükmet:ııesi Pad~ah hasn.ya nabzını aö~ter- sa cümlelt"rle fikrini söyledi. ~.ı .. n- d~ Vii.si ~lumatile. ~rlebıyata ~·e Fakat. •• 
biiyük bir teY değildir. cı:Ma);ı a da · · · tt . C t 'k d 1 kir onun her zaman her mu .. kule guzel san atlara ./Ukufıl,., husu~ılt- .:ı , _ ] f 

h lt - . . ·ı.. mesını nca e ı. aye nazı • aon e ı l bf.sl" k Her tasavvuro::;an ııonra rıoy e a-
ayoi suretle ü jetmesı ıçın ven rece düzgün, fakat vorucn, yıpratı- kar~ı çare tahani ve icnd ed~n ha- birc;ok ~~r~~ ha.vvıın ım l'k:ece. kat diye başlıyn,, hir n )ktıı vardır 
miı olan karar, ngilterenb bilf" ne cı bir hutalığı gösteren zayıf l·ir t-l' yalhanesinde· do:::rrnu ':lacalc. Cuılık kadar _huyu k o ır ~yv.ete k n ı .. ıyetı· ki bütün düşiinülen ~eyler in mecra· 
kadar deiiFOi1 ve deiiımekte ol - uzandı. Sonra, padi ah, ha,tanın -:li- Rusya,ını ka7anmak lırı:urrıunda ıs· ~~ hancd~ ve ~~ ı~ pe .. m.ıımtaz sını tebdil eder. 1914 meş'um sene-
duğunu ııösterir. !ini de görm~k isteyip istemedi~imi ıl rar ettikten so.nnı bunun ve.cıa•tını bır ml ebv~ık sahdıbfıydbı .. Rku gudzıde . a-_ s·ını·n ortalanna yakla•ılıyordu, gene 

Bütün bu hidi,derin yanıhannda G d D ı k k b ) d a ır aç e ::ı ır ere e evın '{ 
) ııordu . • Görürsem iyi olun dedim. ı ran ucıerı aZilnma ta u~~ am. ..v : . l _ bu !!ıralarda, arnda bir, beni yokla-

bir de ~ Avrupanın p:eçirmekte o - Hastanın yüzüne örtiilü şalı, Abrliil- yordu. O da, ben de, lı erkes tf' bı . de bır o!.!le y:me~.n~e. teha~ anı:ı: maktan ha}i kalm.ıyan karaciğer 
duğu harb buhram vnr. Du harbin mecid kendi nçtı, işte o zaman, kar- !irdik ki Çar .ikinci Nikola Tiirk dan bende P«" '??~~aı ıntı 1 :ı ar da- sancılarının tehdidi daha bari7. bir 
yaptığı büyük sarsıntıla!' tesirsiz ka: şımda öyle giizc-1 bir kadın ba~ı gör- düşmanı idi ve loıtanbnl hakkında sıl okllu. zl_atend hıkı~uRn temas ar~. :!' şekilde görünrneğe ba~lamıştı. 
lacak değildir. Harb nihayet bulur düm ki, ömrümde bir e~ini görme· Çarlığın an'anevi emellerini tacırdı~ da an aşı ıyor u ı o~anya u.~ ı~ Hal"ıd Zi a U ki ·ı 
bu lı: az bu sarsıntıl.ann nkislerini si- mi~im.ıı sonra bir ira d ei ~ah!i} eye malik o- ye ile dost olmak amnlıne cek mu te~ Y P ıgı 
yaııette. iktısadda ve cemiyet haya-
tında bütün kuvvetile göreceğiz. 

* Evet, içinde bulunduğum:.ız d;,in-
ya deği iyor: yantı, sulh oltınca ne
lerin ne kadar deiiıımi, olduğunu ı;e 
nerelerin de daha değişeceğini göre
Tek hayrd edeceğiz. 

Fakat, işin mühim ta .. :ıfı rorada
dır lc.i, de~~ rliinva karsısında 

ISTER i NA N, i ST ER iNANMAl 
Dün btr gazeteci arkadaşma .soruyordu: • 
_ Gazete s:ı.vfalarımn bu fekilde tnhdldlnde en fa.zla 

du b!lıyor mtı.<>un? 
tim memnun oL 

- Biliyorum, ~imdiye kadar yekdl~erlle hiç geçlnememtı, olan iki JM.s
lekt~. Dün scrgide gördüm, kalkola gezlniyorlardı ve konu.,nyorlardı. Bu, 
senelerdenberi Uk defa görülmüş bir manzara idi. Anlaşılan bu tki mes... 
lekda.şı bnnştırmnk için böyle bir karara ihtiyaç vann.ı.ı• dedi. Arkadaşı ccvnb verdi· 

1 ST ER i NA N, i ST ER iNANMAl 

Dün Uzunköprü ve Meriçten 
tirilen bir miktar koza boraad.ı 
tıldı. Fiatlaı daima Bursa piyasıı 
takib etmiş ve oradan i, 6 ku 
noksanına satılmı~tır. 

Adana tayyare meydanını 
asfalt dökUlUyor · 

Adana (Hususi) - Adana h<'fl 
meydanının asfaltlnnmn!'!l ka:arbf 
mış ve bu işi üzerine alan müteııll 
hid şehrimize gelerek hazulıld 
başlamıştır. ·--------
Zimmetine para geçıren 
beled~ye memuru adliyeY1 

teslim edildi 
Bakırköyündeki vazife!i esnıı 

da zim.metine 12 1 O lira geçirdiği 
hakkuk eden Silivri belediye n...U 
sebecisi Saib, Baknköy heled 
muhasebesi H.tiblerinden Siil
mutemed Babanın kayıdlnn ter 
edilmiş, tahkikat evnıkı ile be:rn 
cümhuriyet müddeiumumiliğine 

!~ .. !?!~~~1!~~~~~~ .................... . 

Heyecanlı 
film 

F..ter Alman n İtalyan lddill' 
lan doğru çıkarsa bugün dun • 

kanlı bir macera fO • 
mım hnşyctle seyre 
lıyacaktir. Bu filmin enaryo 
su bir fatia lfa.de eder. Falt-' 
bu, sonları 1lalma tatlıya. bağl:.t• 
lanarı Amerikan facfa filmle • 
rine benzemiyor. Neticeyi filnltıl 
lı::ahraıruı.nları da tayin etme]( • 
ten aciZalrler. 1evzu 
-in"'1terenin tşpll! 

Etu b11 iddia bütün S1Lb b• 
reketle'rlne takaddüm eden bi 
yük tehdidierden Ibaret 
yarın dünyanın en müthl4 mii ' 
cad~csi ba4Ja:mq olacaktır. 

Bu mücadele ne Hunlann ,. 
kınına, ne de Cenıizln lstllisı • 
na benzer. Ao;ırlu çarp~., 
kahramanlar botuşacak, klY • 
rnetler 'boy öl~eektlr. 

Avrupada bugün kot'a bir 
man " tmparatorlal'a §ekli 
Cerınanya. Ue dünya denbileırtr: 
ve beş krt'anın ana 
hi.k.im Büyük Britanya t;IZJI~ 
yor. Ba bir bidlse delil, 
dir. 

Vuh-et ~dur: Istila ~ 
çin kalkan Cennanya 
olamazsa on aylak ltiyiik 
ıa.ahvola.caktlr. Mavatfak 
a'n iDerinde uırlarca 
süren muhteşem bir t .. u ....... .,. 

'ak Z"naJ bala<'.aktır. 
man Ta kin he·dmet'ie, 
kin öliimdür. 

Kuvvetlerin azameti kadar 
tlcenln fe<".aaU denkdlr. 
kin mücadelenin del>oıetl 

avdınh~ı re ~Ö7. önündedir. 
n;7. btr iimid nr. Asli. d ~· ~ 
İncna kanlle ~enç Te <'e~. 
Alman kanı bir vücudfın 
ve kl!'tntıı kiinv-.atı hallnde 
nasmanın Imkanım buld 
takdirde felaketin intüne gt.(f 
lebilir. Ne olursa olsun btr ffll 
denlyetfn. bir asaletin 
veya bir bf'~crnonvanın 
musallat olması yerini' 
ahenı:in tl!'essÜ'i etme i 1 
de ehvent crdir. Bakalım blıf 
seler m•ler gö~te'rect'k? 

~ur4ran C. 
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ayyare e i pe rol 
a ücum etti er 

• ra 
~~~rMe 1CUmbnrreisliğine namzed 
A~rupa meşgulken . seçildig~ i Ruzveıte· 
Çın tekrar pazarlık • • • • 

Yaz:~vs:~: ;!;~':mc~ telgrafla bıldırıldı · libyad T bru ı da bombard man edil i J aponyanın açtığı istila har- Londra ı 8 (Hususi) _ Şikago _ avini namzedliğl tçln reyini ziraat na.. 
bine karş: her ııuretle mu- da toplanan Demokrat partisir.in zırı Wallace lehinde Izhar etmiştir. ka\ cmet etmeye çalışan ve bu h u-

Alınan tayyareleri de gece uçuşları yaptılar 
k b h 1 kongresi, bu ~abahki içtimaında cüm Cın" nhura'yetçilftr n"'ınzedi memııua sustn i mez u ane gayret erini Üç d -.o <;< 

hurreisi Ruzvelti üçüncü bir evre Ceııtrnı City-Colorado !8 (A.A.) -senedenberi idnme ettirmeve muvaf- d .. 
fak olan bedbaltt • 'ı'n yen·· bı'r pa için büyük bir ekscriyetle namze cu··mhurrcl.s!iğıne cUmhuriyetçi nam.. 

v 
1 

- seçtikten sonra, bu karar telefonla zarlık mevzuu olmaktadır. Mallım zedı olan Wilkl.e Ruzvelt'in tayini. hak Londr.. lB (A Id - .. J ç· ı. Ruzvelte bildirilmiştır. 
zaretin· .. b .A.) - Hava ne- düşürülmüştür. Bir nvcı tnyynre:niz 'do~ruya isabetler kaydedilmiştir. Bir o ugu uzere aponyanın ıne ..:ar- Ruzvelt 946, ikinci namz<>d Fnrly 

Dun .... 1 d kayı dır. yangın çıkmış ve bunu bir infil k man, asırlardanberi gayri milli ve ise anca rey a mıştır. . ın te liği: b ı fı şı taarruzi hareketi başladığı za- k 
74 

l kında şunları söylemi~tir: 

k og e e:ı so l ·ı· h Ingiltere üzerinde takıb etm·ı.,tı·r. Resm"ı da'reler nıit • Bu vaziyet kar'l.ısındn Ruzveltin. uvvetl · · nra ngı ız · ava '1 1 gayri merkezi bir idare altında ya-
t erıne men b b b d Londra 1 S (A.A) - Hava ve 1 . kongre kararı mucibince tektar nam 
ayyareleri H 1 sclu om ar ıman emniyet neznretleri teblig-i: ralyoz ateşine tutulmuştur. şayan Çin, modern bir devlet ola- zedlig-ini ko,•acag"'ı muhakkak sayı!- bir tek kişinin mevcud olup olma.dı.. 

Çok memnunum, büyük bir kam • 

panya olacak. Mıllete elzem olacat 

da. mav ' 
0 

an nda v~: Belçika- b d k bilmenin ilk vasfını teşkil cyliyen " 
na taha·~"dl · · h" Gece düşman hava kuvvetleri İn- Eritre'de A.<ısa civarın a deniz 1Ş maktadır ~ı. ve üçüncü defa intlhab meselc • curıılar ~ u crıne yenı u • tam vahdettcn ınahrumdu. Filvnki ' 6 Y8PrnıQlardır r~ı'lter.e.nin cenubu. s.aı ki ve cf' ... nubu jlaları muvaffai<iyetıe bombardunan Ruzvelt, bu gee-: kongreye hi tab 

1 
• • ız e ukaddes'ıyet· ha ... M " ' ., bu yolJa Şang Kay Sek ve birçok s nın ananem c m : ı .. anş iizer' d 1 gnrbasınde, aynı zamanda C.alles edilm;.,tir. Bir yangın zuhur etmiş edecektir. eanasında bi ın e. yapı an bir keşif b -. Çin liderleri pek ehemmiyetli adım- . kında, müntehibler, bizzat kararla • 

tesi kayb 1 r aahıl muhafaza ~ayya- memleketi üzerlerinde fanliye~te u- ve şiddeUi lnfilak olmuştur. . lar atmaya :nu\ affak olmu§lardı. derBeaky, ankoRngurzevye-.ltinhı'tdaebeSdikeagbouyluangı_- rını verebileceklerdir. o mu ı K b lunmuştur. Bu ımrıtakalardakı muh- ~ Yar-yı' ~ g ur. a'' olP.n tay - Bu"tu~n bu hnrekAt esnn .. ında ın· g· Fakat Çini Çin yapabilmek i,.ı·n ı'cab 
1 " araınag-a 'd d"... telif mevkilere bombalar atılmış ve .. - 1

- l .. ması muhtemeldir. Cümlıurreis muavinlio.i te er, Yold . gı en ıger tayya - 1 .... 1 ~ eden bütün şart arı yerine getire- •· 
man ta a bır düşman bonıbardı- bu mahallerde haaar ve bazı zayiat llz to.yyareler hiç ,uır zay ata u6ra- memişlerdi. Esnsen Japonya da Demokrat partisinde ter Londra, 19 (Hu.iuııi) - D:.in 
tafYnre ~~~~s.~ne raatlamıslnr ve bu olmuııtur. Ölülerin miktan pek az - mamı.ştır. bundan dolayı h'areketini tncil et- Vaşlngton 18 (A.A.) - Reu : gece Şikagoda toplanan demokrat 

1 . 7 U§Urrnü lerdir. dır. İtalyan tf'bliği mi,ti. Çünkü bir miktar zama;1 geç- Ayan azasından Burkc'nin demok- kongresine hitnbede bulunacağı söy-rnen~~ızt bombardıman servisine Afrikada Roma 18 (AA.) - 33 numaralı İ- ae, belki Çin mağlCib edilemez bir rat partisinden müznheretini çektiği 1enen Ruzvelt bu niyetinden vaz-
'Vflle t 

0
Y'Ynreler. dün gece, Mer- Kahire 18 (A.A.) ...... Hava kuvvetle- talyan teblfti: kuvvet haline gelecekti. Fakat bu- ve cümhuriyetçi namzed WHkie'ye geçmiştir. 

Holand 
11

~Yare meydanı ile cenubi rlnin tebliği: Şimall Afrikada Mersa Matruh günkü halile hazırlıklarında her su- müzaheret edece~l hakkındaki. beya. Ruzvelt nutkunıı ağiebi ihtımal lneydan~n: h~ertogenbosch 1ayyare Salı gecesi, İngiliZ bombardıman ınıntakasında müe.sslr boınbardımnn retle geri bir halde idi. Mağlub edi- rtısl. dahili d ba- reisicümhur muavinliği!lin intihab1 
da Celsenk' uhcum etmi lerdir. Ruhr lip Japonyaya bağlanması ve böy- natı, demokrat pa n ~ yapıldıktan sont•l söyliyecektir. 
bomb d ırc en petrol tesiso.tı dn tayyareteri Illbyadaki Tdbrtı;k lima- lar fazlalaştırılını.ştır. Tayyarelerimi- lece Uzakşarkın Sarı ırk davasının zı ihtilA.fiar mevcud oldutunu goster_ Ruzvelt reisicümhur muavinliğine 
te.ftan ar h~an edilıni~tir. Diğer ta _ nile Gubbi hava meydanına bir ke- zin hep.si dönmüştür. alemdan haline getirilmesi. yüz mil- mektedir. ziraat nazırı H ari V alesin iııtihabına 
Cand'daa ıl. müdAfna tayyareleri de re daha hücum etmişlerdir. Benzin Şarkl Afrikada, Moy:tle'den çeki _ yonlarca nüfusile Japonyan•n t'm- Ruzvelt idıı.re.sini bir çok de!a ten_ arzu etmektedir. 
c:urıı Yaa bırl Petrol deposuni\ hü - depoları yakinine bombalar diişmü.ş len dii"-man, kara ve hava kuvvet - rinde çalıştırılma~ı kabildi. Japon k ilki • Kongre tarafından bu intihabıa 
1 Pmış ardır D 1 · b 1 -. hareketi işte bundan dolayı zavahiri kl.d etn;ıiş olan Bur e, w· e ye yaz. R 1 • 
er vak' 1 · epo ara ısa et- ve bir denizaltı rıhtımının civarında lerimiz tarafından Bunıı.'ya do~ru d ~ bir kt bd b' isi ··mhu yapılıp yapılmamasının, uzve tıa Yaııo 1 

1 0 
mu .. \'e ı'ka' h•def..le de .. .. _ 5 dahi kurtaracak tedbirlere teve$aÜI le;l me u a, ır re cu - d f l _ıı 

.. "' " 

0 

- - kendisinin de iiçüncü c a o ariılA 111 
ar çıkanlmı"tır, buyük bir duman ve alev sutunu yuk. takib edilmiştir. SilA.h, mühimmat ve ederneden harekete geçti. Uzak- run üçüncü bir devre Için intihnbına 

B b '" koııulan namzedliği kabul edip ~ le.rd:h ardımam istenen ·,nın ta ka- selmiştir. kamyonlar alınmıştır. şarkta birçok i:ttısadi menfaatlcri tamamlle muhalif oldu~unu ve bu memesinde büyük bir ii mil olacap 
' htırıı1 .,.1

8vanın fenalı~ı • ..,,ece hare _ İngiliz bombardfyeleri, İto.lyan do- Tayyarelerimlz, Vajlr tnyyare mey bulunan ve Japonyaya icabında kar- sebebden Wilkle'nln muvaffakiyeti 1 1 kt d 
.. 1 .., ,., şı koyabilecek kuvvetli bir Çinin an aşı ma a. ır. 

hedefleri a~a tmış ve baz.ı layyareler, fu Afrikasındakl Agordat bölgesini danını neticeli surette bombardıman mevcud bulu:ımasım menfaat iktı- için çall§acağını bildirmiş ve bir çok Ruzvelt dün gece kongreye pb• borııb ) nı .teabit edemedikleri için bom'-"rdıman etmış· lerdlr. Bir han - t · ı d' t k d' ı t klb d b' · " d · t' ve kongr-
a an ıle · 1 · . T u.. e maş er ır. zası gören Amerika ve bir kısım Av- demokra ların en ısin a c cce. ır mesaJ gon ermı~ ır ...... :~lerirnizin he:s~rı ~~ mntı~... a::ya- gar tamamlle tahrib edllmlştlr. Düşınan Agordat t.ayyare meyda _ rupa devletleri, Çinden hatta paraca ~!nden emin olduğunu Uft.ve etmiş ~ nin faaliyetini tebrik ile bu faaliy&-

Ut, 
6 

ımen onmuş • Moyale'de bomba ve benzin depo_ mnı bombardlllliQ.n etmiştir. !Hasar dahi karşılık görmeksizin onun yar- ti tin ve kongrede gösterilen demok• 
Bu b dımına kottular. Silah, tay.vare ve r · ratik ruhun müstakbel nesiller içia b. sa ah cen b h'l' ı ı d lan bombardıman edilmiş ve civa. yoktur. Avet tayyarelerimlz, bir İn • Chı·cago 18 (AA) Ruzvelt de h 

1 
v b'l-ır d" u aa 

1 ı açıı< arın a mühimmat vermeye koyuldular. · · - • - büyük bir istinadgu o acaganı ı U§ınnn bombardıman tayyarelli rında bir kampla binnlara doğrudan gil!z; tayyaresi dUşünntL,tür. Muntazam ve daha teşkilatlı Japon mokrat partisinin reisicümhur mu - dirmi§tir. 

"Avru mn Alman t~hakkümü 
t1 a siyasi e 
i teşki18+ a m s " 

Yeni Japon 
ı Kabinesi 

kıt' aları önünde mütemadi surette 
çekilme~ine rağmen Çinin mukave
mette devam edebilmesi bu yardım
larla mümkün olabildi. Vakta ki 
Avrupa harbi pntlak verdi. Bu ynr
dımlar eski vüs'at ve şümulünü 

Tokyo 18 (A.A.) - Prens Konoye kaybettiler. Mnnmafih arkaları ke
tarafından t~kil edilmiş olan yeni silmedi. Japonlar bu yardımların 

farkında idiler. Fakat kuvvetli Av
kabinede Matsuoka hariciye ve Yos. rupa devletlerine söz geçiremiyor-
hi bahriye ııezaretlerine getirilmiş • Jardı. Çünkü he:n onlarla, hem de 
lerdlr. Çinlilerle uğraşmaya kendilerini ka-

tondra 18 R t j . Çungking 18 (A.A.) _ Reuter: fi surette hazır görmüyorlardı. Am-
Yo.:-: - eu er a ansı blldfrı-ı manya i~e arnbarı rolünü ira edecek . . . ma Avrupa harbi başlo.yınca işin 

liitıerı .. . ler, muzaffer Almanya Ise rakibsiz Buradakı Çın mahfcllerıne göre, rengi değişti. Avrupa devletlerinin 
kar~ı bü e .. muşavirl~rinln Inciltereye bir sanayi kudretile siHı.h ve iktısndi Japonyada Prens Konoye'nln iktidar Japonyaya hiçbir ,ey yaparnıyacak
Çin tcrt~~~l m~kylnlskttcn bihr taarruz 1 - fniklyetinl gösterecek cAvrupanın a. mevkiine dönmesi ve harl.ciyeye Mat. ları anla!Jıldı. Bu sebeble Japonların 
A a .r a"ırladıklo.rı rlstokratı. rolü d ·:ıd· 1 H' d" ('' • 1 (( Vrupanın Alman tnhakki.ımü nı _ Ma 

1 
. nu oynıyncaktır. suoka'nın tayin edilmesi, Jap()nya _ a ıa ıa arı arttı. ın ı .ını yo un-

tıncıa siyasi ve lktısadi teşkUAtlan h kik~ üb mılletler bu aristokratın nın sarih surette faşıst olmakta bu- dan Çine yapılan silah ve miihimmat 
!nası h kk - a aten derebeyi usuı·· ı sevkiyatına mnni olmak için bütün · " a · ·ında.kı Alman plfmı İn ö . . u esas arına lunduğunu gö.~termektedir. 
gnız müşahfdlerlnln nazarında aynİ g ~e ıaşesınl temin edece~;lerdlr. o yollan işgal edip kontrolları alt:-
zıunnnda hem Alman diplomatik fa 

1 
ew Statesman And National lJÖY- Bir Çin askeri sözcüsü, Japonyanın na aldılar. Bu ''ndide Çine yardımı 

aliyeti, hem de Almanyanın kontro • e d_lyor: cenuba do~ru genişlemesinin önüne dakunabilecek diğer devletlerle de 
lU altındııkı rr~ttbuntta sızan alft.ıne; HıUerın tahayyw cttlfi yenı AYru. geçmek üzeı:e büyük devletierin mü- pazarlığa giriştiler. Amerika ile Ja
ler sayesinde teeessüm elınt>ktedir "- Pn nlza~ dört sınıftan mürekkeb bir essir tedbirler almalarını taleb et _ ponyanın arası doldurulamıyacak 

New Statesman And Nat onaJ · devı~t nızamı olacaktır. Tepede no.zl kadar açık bulunduğu için bu pazar-
zetesinde çıkan bir makale ııe n!a - harbı efendileri, sonra Alman kütle. miştir. lıkların esaslı bir netice vermesi 
gazetesinin diplomatik m h es leri, sonra uzun saatler çalı.şmnya. beklenemez. F<ıkat Gnlilerin mane-
n .. . u arrıri bu k D • k 1\Jr"Jl tl B u şoylc tnvs f ediyorlsr· o 1ş - mu abU efendilerin ziyafet kırıntı _ anımar a !V!l e er viyatı üzerinde tesir yapar. u yüz-
sistem. Bu Sistemde e.sar~t aıt: ~~r larını toplıya.cak olan imtlyazlı plu- c • o den, Çin ordulıı~ı:ıda bir inhilal vu-
Çen ~eınlrkt>tlt>rle Alman taha ~ du. ~krasi daha sonra ne ho.k, ne de Im. emıyetinden kuundan korkulur. Bu sebcble Ame-
tnUnu kendiliğinden k bul eden kkü - tıyaz sahibi olmaksızın efendilerı i _ çekiliyor rika. Çinde daha faal bir 1 ol oyna-
leketıer Ya.nt czcümle Fransa meı_n çin teriiyen Avrupa milletleri ve en maya ve bu pazarlıkların son bul-
marka, Holandn, Macaristan · D~nı- sonra da bir Insan gibi de~n. t, aleti Roma 18 (Hu.susiı - Danimarka ması için tesir icrasın:ı bMlamıştır. 

ve 
0 

- teltıkki edilen mü.cıt~mleke halkları. hükıimeti Milletler Cemiyetinden çe. Bu faaliyetin !ıir nı-tice verip ver-H • d miyeceği kısa bir zamıuı sonra 'belli 

k Zin~. .~ taksille safiimiŞ gayri men- kilme!e kıtrar vermiştir. ~:~::~~e~iud~ha0b~;~~"~i'; :i~lcit~ 
Uller n 0 Münakalat Vekili le artacak. yahud da Juponınrın. enme müddetlerl· liZatlllyor şe"'rı"mı·zde güuükleri'emeıe. yüzde yeııniş nis-

.. betinde yakla~mı:.ya muvaffak ola-
Ankurn 18 (Hıı ıısi) _ . Ankara 18 (Hususi) _ 1\fiina- caklardır. 

Vekô.leıi 3524 l Malıye çıkanlacaktır. Bu hesabn naLaran kaliit Vekili Ali Çetinkaya bu ak • s /' m J:;; 
li hnltkınd ~al•ı_ı konunun tadi- 195 3 de müddeti sona erecek olan şam ki trenle fstanbula h;.reket et - e un Ut.a·9flt <-nı eç 
h a Yenı bır l:,lnun . taks'tl ı 95 8 d k mic:tir. azırlaınakt v" B ProJesı 1 er e sona erece tir. ~ 
193! ... ır. u l;tyihay,, göre Lfıyihanın mucib sebeblerinde 

senesıne kada h ao. n. dünya ahvalı dalayısile ve ,.jft-taksitle antılını ) r azıneden k k " 
o an gn · k çıyı oruma maks dile bu tndıle 

lerin ödenıne müddetlerfr; 5men ul- zaruret hasıl olduğu bildirilmekte • 
seneye dir. 

ingiltere sahilleri üzerinde düsüriilen 
Alman tayyaraleri 200 ü bUldu 

1-:ondra 19 (• 
ce Jn ·ı ' du3 ulil) - Dün ge-ı rülen Al 
Alrn gı tere ~.ıhillt•ri ÜzcrinJ 1 . t 200 mabn tayyarelerinin anyısı 
'Ve b an tevynr .. ,i duha d .. ı: .. l ~~r aB 1 de aliğ olmuştur. 
b u sur<'l!t- h b' b u uru muş un ar an ı 47 si bomba d 

eri Ingiliz a ht;rll ı~ .. n l~ng•cındnn- mütebaki 53 ü de avcı t~ r. una~. 

------
Fransada tahsilde bulunan 

talebelere para 
Ankara 18 (AA.) - H.uiciye 

Vekaletinden bildirilmistir: 
ı - F rartsada kendi he~abına 

tah~ilde bulunö\n talebe velilerı ço -
cuklarına: • 

ClConsulat Turqtıit! Cenl'\'e . Su
isseıı adresile para yollıyAbilirler. 

2 - Her para gönderecek vtıli 

..................................................... 
Kayseride yağmurlar 

yüzünden mezruat 
zarar gördü 

Ankara 18 (Huswıt) - Kayseride 
son ya{ıan yağmurlar yüzlinden Fe. 
l:i.hiye, ıncesu ve Geı nalliyelerinde 
mezruat çok zarar görmüştür. Gez 
nahiyesinde 5000 dekar buğday ve 
arpa mnhsulü kUmilen harab olmuş
tur. 

yni adrese <r.ransanıl r•ı·n şch-
rinde talebe f:lan için namınıza şu İ • d •• ··ı • 
kadar frank t:önderdimı) şeklinde zmır e goru nıemış 

Amerikada bloke edilen 
Fransız para arı 

Fransaya yollanın yacak 
Nevyork 18 (AA) - \'aşing

tondan Dow .Jones ajansına gelen 
bir telgrafa göre, hazine nazırı l\1or
genthau şu beyanatta bulunmuştur: 

Hazine, halen yabancı nevietler 
kontrolü altında bulunan memle -
ketlerin bloke edilmiş olan alacakla
rının serbest bırakılması için hiç bir 
plan hazırlamış değildir. 

Fransa hakkındaki vaziyet, he 
yeti umumiyesi itibarile, ietilı\ edil -
miş olan veyahud yabancı tahakkü
mü altında bulunan diğer Avrupa 
memleketlerinin bloke edilmi3 ala
caklarına aid ayni meseleleri arzey-

lemektedir. Reisicümhurun eınri ile 
bloke edilmiş olan Fransız alacak ~ 
larından fiiliyatta serbest bırakalan 
kısım, Fransız büyük elçiliğinin ve 
konsolosluklanmn idaresi için Iii • 
zuınlu küçük l.ıir mik~rdır ve bu da 
her ay lüzumu kadar tediye olun -
maktadır. Fr.i\:tsnyıı para gönderilıne 
sine mü~aade edilmerni~tir. Fraııaı• 
alacaklarının \'n.:iyetinin tubiti için. 
Amerika Birleşik devletlerinin ta -
kib olunacak umumi siyaset hakkın
daki kararı ve Petain hükumetiniD 
statüsü hakkınd~kı kıırarı beklen -
mektedir. 

Amanlar Ma 
ada iş al e 

a 
er 

bir 

Berlin ı 8 (AA.) -- Alman ba,. 
kumanda:-ılığ:nan tebliği: 

Deniz aşırı yerlerde faaliyette bu
lunan Alman harb gemileri, düş -
man ticaret filosıına mensub ceın an 
30 bin tonilato hacminde vapur ba
tırmışlardır. 

Alman kıt' aları, Bretagne önü n -
de Ouessant adasınıı çıkmı§lardır. 

Alman muharebe tayyareleri, Al-
dershot askeri kampına ve cenubi 
ve merkezi İiıgilterede havn mey -
danlarına, fabrikalara ve· limanlara 
hücum etmiştir. Tıımbridge - \~'olis 
tan·are meyda:ıındı:l, Eastborne (ab 
rikalarında ve Portland lımanında 

çok ciddr yangınlar müt:ahcdc edil
miştir. Greenock' daki büyük silah 

fabrikasına birkaç tam isabet vılld 
olmuştur. 

Manş üzerine yapılan hava hü -
cumlarında, bir düşman ticaret g&
misi yakalmıştır. Diğer bir ticaret 
gemisi ile bir kılavuz gemisi o de -
rece hasara uğramıştır ki mürette -
bat bu gemileri terke mecbur kal ~ 
mışlardır. 

Gece Rhin ve Ruhr mıntaka!ana 
giren düşman tayyareleri, hava daft 
bataryaları tarafından geri püakü.
tülmüş veyahud bombalarına atmak
tan menedilmı~tir. Laalettayin ata -
lan bombalar ha•;ar yapmamı; ve 
kimseyi y!lralam -ımı~ tır. . 

Cherbourg'un şimalinde bir Brıa
tol-Blenheim düşür<ilmüştür. Bir Al
man tayyaresi Mnnş::ı. diişmü~tür. 

Ankarada atletizm bayramı 
Ankara 18 <A.A.) - Ankarada 21 Temmuzda bir atıetizm bayramı yapı. 

ı t·rı uzerınde dü .. ü- dir. ..J ynresı-

ş 1 kabul e ti 

bir mektub V! ya teJgraf yollıımak s: cak! ar 
suretile konsolosluğu tC'nvir ctrntli-
dir İzmir 18 (A.A.) -Dün ö~leden 

Portekize i'lica eden talebeler sonra lzmiri miıthi~ bir sıcak kn -

lacaktır. . 
Anka radan, İstanbuldan, Kocaelınden, ızmirden tanınmış aUeUer iştl ~ 

rak edecektir. Flh.stin cfrid, disk şampiyonu ı.eoatter Mnnm da bayramal 
Iştirak edec,~ı öğrenllmişUr. 

bul nmakta idi. 
Mar<'. al kısa. bir nııtuk söyliye -

rek v~zafelerinin ifaı.ıırıdn Fransa _ 
~~n dıplo~ntik mümc sillcrc olan 
ıtımadım ıfade eylemi .. tir. 

Ankara 18 (" A.) Hnr'ciye Ve • vurmuştur. Gazeteler bunun on bir 
kaletinden bil rllmıştlr· senedenberi misli görülmemiş bir sı-

Belçika.dn tal.ısilde bulun~n tule _ caL: olarak kaydediyorlur. Kmr1er -
beden N!h:ıd ÖzgUr lle Alaettin Tez- nitında termomctre gölgede 40 de
o1un halen Po·•ekizde sıhhatte bu _ receyi gösteriyordu. Karşıyakada 
lundukları ve ınt>mlek~·(' iadel.erl im- gölgede 41 kd} dcdilmiştir. Binala
klnı nras~ırılnl"'l{ta o!r:!.u~u hakkında rın içinde nefes almıı.k ınüııkülat kes
bagün VekiUetc m:ı.Iüm:ı.t gelnıi~tir. b t ı'•tı' .. e m~ • 

Frans•z tabiiye ·nden ·s 'at ifecekfer 
Vichy ta (A.A.) - Dün sabah, resmi ceridcde çıkan bir knrn.rnnme hü

kümlerine nazaran Fransız tfıbiiyetlne geçmiS -bulunan her yabancı tft -
bUyete girişinin tarihi ne olursa olsun hattn bu tarih kanunun mer'lycte 
girdi~ tarihten mukaddem dahi olsabir kararname ile bu tabiiyetten ls. 
kııt edilebilecektir. 



( Şehir Ilaberieri ) EcuebUere sahte. n of 
kağıdı tanzim eden 

bir şebeke yakalandı 
Türk el işlemeleri ve 

.resimleri sergisi 
Topkapı sarayı m üzesindeki 

Maarif Vekili tarafından 
sergi dün 
açıldı 

Topkapı ııarayı müzesinde vücu- leri, bohçalar, yerle:-de halı maka -
de vetirileo Türk el i~lemeleri ve Te- mında kulfanılan nihnliler, aaf see -
aimleri aergisi dün öğleden aonra eadeleri. çocuk elbiseJeri bulunmak
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ta- tadır. 
rahndan açılmıfbr. Rc:aim dair~inde de on beıinci 

Serginin açılıt merasiminde ~h- asırdan ba,lıyarak zamanımaza ka -
rimizde bulunan bazı meb"~r. v:ı- dar gelmek ü:ıee dört yüz kadar 
li muavini Hüdai Karataben, mü - yağlı ve sulu boya portre bulunmnk
zelcr umum müdürü Aziz. maarif tadır. Birer kö~ede kalmı§ olan ve 
müdürü Tevfik Kut, müze '"e maa- evvelce bakımstzlık yüzünden harab 
rif erk.lnı, reasamb.r hnzır bulıın - olan ve son zamanlarda bit «"Cnebi
DNJlardır. ye yaptınla.n fena bir tamir yi.iziin-

T opkapı sarayı müzesi müdürü den acınacak bir hal alan bu kıy -
Tahsin. serginin açılışından evvel bir metli tablolar müze i.daresilc kim -
.öylev verereK.. Topkapi aauyı mü- yager Nurettin Akbulut ve tenarn 
zesinin cümhuriyet devrindeki t~ - Abdullah Çizgenin mesailerile te -
kimülünü anlatm11hr. Müze müdü- mizfenmiş ve tamir edilmiştir. Te§ -
rinüu natl:una müteakib Mıtarif Ve- hir edilen resimler arasında roltan
kill, uzun yıllardanberi mahtl"Jif yer- ]ann, sefiılerin, devlet adamlarının 
lerde ve dağınık bir halde bulunan ve muhtelif ınnıflımı mensub karim 
bu çolı: kıymetli el itlemeleri!e tab- ve erkekleıin portreleri bulunmak
lolan bir araya toplıyarak iki daire- tadır. 

de tqhire muvaffak ,.,Jduğundan do Bu portrelerin bir kısmı muhtelif 
layı, müze müdürüne t~ekkür et - ekolleTe mensuh Avrupa ressamiarı
mit. banu mütealdb eserkrin tqhiı nın, mühim bir kıamı da meşhur 
edildiği salonlar gezilm~tir. Türk ressamlannın eserlcridir. 

Üç salondan ibaret olan el i,le _ Resim daire i:ıde memleketimiz. 
meleri dairesinde., müzenio aarıdide için yapılan ilk heyket de teşhir e -
depolarında bulunan bin paıçadcln dilınektedir. Bir İtalyan tarafından 
laz.la işleme arasından seçilmiş na- yapılan bu eser, Abdüliızizin at ü
dide eserler te~hir ed~mi~tir. 16 ncı zerinde bir hey1celidir. 
uırdan batlıyarak 19- unctı aaıa ka- Gerek el işlemeleri. gerek ıesim 
dar ııeleu bu e.erlerin araaında bil - dairelerinde. Türk Mn"atkblannın 
bassa 16 ve 17 nci asra !c adar o - vardığı yüksek derecenin birer canlı 
lanlan, em!aline dünyanın hiıç bir ealüdi olan, ve muntaıam bir tekil
lö,esiade tesadüf edilemivecek k.a- de ıqhir edilen bu eserler. davetli
du nadir pa:-çalaıdır. Zam:uılann- lerin ciddi bir alAkasını celb~trniş ve 
da en değerli saı1atkitlırın en bü - çok takdir olunm~tur. 
yük ihtimDmla meyc.Utn.ll ıtdiTdik.lm Maarif Vekili Hasan Ali Y6cel 
bu san' at ~leri aTasında zerdir..ı de bu d :. leri çok beğenmiJ ve mü
ieleıneli hil'ntlaı, lcupltlar, tel '\'e T.e mfidi.irüne takdirlerini bildimdf
lpek ~kmc:li mendiller, kavuk örtö-

1 
tir. 

Termos iht kare su.çlusunun 
mahakemesine 
ISevam edildi 

Bir m i' ddet ~vv el termos ihtill
rı yaptıi:ı iddiasile sevkolundoğu 

6 na ceza mahkem~ind,.. suçıı &a -

bit R()rülerek sürgün cezasına (8::-p

tırılan Kastoro hakkındaki bu hülı:

mün temyiz malıkemerince nahedil 
diğini yazmıştık. Dün de asliye 6 ncı 
ceza mahkemesinde bu davaya rıak
zen devam edilm~ir. 

Durupada auçlunUD &'\·ukadarı 

ı.1uomUflar, miielı:kaleriain bu -
talrğmdan dolayı muhak;mede M-

batı vüc:ud edemiyeceğini söyliye -
~ek bu huauata bir de rapor ibıaz el

mi~lerdir. 

Mahkeme Kastoronun 
maUTetini kabule pynn 
d~yt talik etmiştir. 

hasıalık 

cörerek 

Harlcden getir:ten kaçak 
eczantn muztr maddeler 

o~duğu anlaşaldı 
Sult.anahmedd: Soğukçeımc cad

desinde otuıan Fahri adında Ha -
taylı bir gencin ~ehrimize k:ülliyetli 
miktarda ltaçak eczayi tıbbiye getir
diğinden dolayı hakkında zabıtaca 
tnkibat yapılmakta olduğunu yaz -
mı tık. Hakbden Hataya, oradan 
da İnanbula getirilen bu lraçak ilik
Iann zararlı olup olmadıkları sıhhi
ye müdürlüğünden aorulmu~tu. 

ilaçlarla tıbbi ecza nüınuneleri 
ü:ıerinde yapılan fenni tetkik ve 
tahlil n~ticeainde. banlatın me:nle
kete ithali caiz. olmıyan ve. k..aıa lis
teye dahil zatarlı mevaddan olduk
lan anlaııılmıştır. 

Bu vaz.iyet karşısında Fahri hak
kında bu bakımdan da takibat yapı
lacaktır. 

Drğer taraftan zabıta kaçakçılık 
etrafmdaki tahkikı:ıtına devam et -
m ektedir. 

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

Şehrin derdieri 
Kadıköy - Bostancı asfaltı 

belediye hududu dışında mı? 
Kadıkay ile Bostancı arasında 

yapılan ufalt yol ve lramvay hat
tı, bir zamanlar aade varlıklı kim
aelere mahau. bir sayliye mı:ıhı~lli 
vaziyelinde bulunan genil bir gü-

zergahı ve bUyük bir eahayı lıe -
f men tenlendirdi, hem m<' m ur bir 

hale vetirdi, hem de umumun isi tifade edebilmesini mürr k ün k ıl
I dı. Bir zamanlar tarla fiatına sa
t 

tılan yerler, şimdi atea pahasına -
drr. Bu da medenileşmenin bir 
icabı olsa gerek. Maamafih da -
va bu değil. Dava, yüz binlerce 
lira sarfedilerek vücude getirilen 
güz.el bir yolun g:In geçtikçe ha -
rab olması v~ bu vaziyet.le mnnle
aef şimdilik kimsenin alakadar 

1 
görünmek istememes,idır. Kadı -
köy - Bostancı güzcrguhı bugÜn 
binlerce balkın yaz mevsimini ge-

l
: çirdiği temiz ve güzel bir mahal 

olmutaa. bunu, asfalt yola ve tram
! vay hattına medyundar. Fakat 
• bu yol yarın tamamen harab o -
i lursa oraya dökülen milvonlar~a 

liralık aervet ne hale gelir} 
Bazı noktalar var: ver yer çu

kurla Örtülmü,tür. Gene ha:zı kı
sımlar var; evlerin kablolannı 

geçirmek içi:ı asfalt saha yarılmış. 
fakat alahalihi bırakılmıştır. Bun-

lar yetişmiyormuş gi~i. timdi de, 
yol kenarlarında bilinmez hangi 
mütaspvver inşaat için, büyük tat 
istifleri vücude getirilmekte ve bu 
yüzden zaten dar olan yol büsbü
tilo darlaıtınlmaktadır. Halbuki 
bu istifleri daha kenarria yapa -
bilmek mümkündür. Bu yolda 
seyrüsefer kaidelerine hiç 'riayet 
edilmez. Sağdan gitme3i lazım ge
len merakib soldan gider. Hele 
sürat bahsi bir faciadır. Çift lam
ha yakmak icab ederken ekser a
Tabalar, idraki mümkün olmıyan 
bazı esbabdan dolayı tek lamba 1 
yakarlar. Du lnmbalar rengarenk- 1 
tir. · Sarısı vnrdır; veşili vardır, f 
kırmızısı da ba·ıa:ı mevcuddur. i 
Umumiyetle küçük liimbıı yerine : 
büyük liimbalarla seyir yapınak 
bir adet olmu§tur. Hele bilikietle 
tenezzüh bir modadır. Amma ço
ğunun mÜ5andesi yoktur ve gece
leri yüzde doksan b~şinde l~mba 
bulunmaz. Her bin bir şehir me
sele.!!i olan bu noktalan bundan 
evvel de birkaç defa mevzuubalu 
etmi tik, bir neticesini görmedik. 
Jn~allah bu seferki neıriyat bir 
semere \'erir de belki '\'ukubulabl
lectk olan kanlı ka:ıalımn önünü 
almıya matuf bnzı tedbiT}ere bat 
vurulur. 

"-. ....................................... :ı························-····· .. ·························.) 
italyadan kağ1d 

getiri,iyor 
Bir firma ltalyadnn 500 bin Ii~a

lık gazete ve alelumum 11atbaa ka
ğıdlarile mu'kavva vesair kırtasiye 
getirtmek için teşebbuslere ııiriş -
mi~ ve müsbet neticeler elde t-dil -
mi;tir. Kağıdlarırı bugünleıde ve ka 
ra yolile aelm~ıaıne intizar t-di1mek
tedir. 

~ikta~ta Serencebey yoku§un -
da Sadıkzade çıkmazmda otuıan 12 
yaşlannda 1iyaz.i adında bir çocuk, 
dün evlerinin civnrındaki bir au:ada 
oynark~n iki mt"tre yılksekten yere 
düşmü<~tür. 

Bu sukut neticesinde bnşı demir· 
lere çarpan Niyazi, ba,ınd,...., ağn !!U

rette yaralandığından, t~davj tdil -
rnek üzere Şi-§li ha•tanesinc kaldı -
nlmoıııtır. 

Sirkecide iki otomobil 
çarpı§h 

Şoför Mehmedin idaresindeki 
2447 sayılı otomobil, dün Sirh -
cide Hüdavendigfu caÇ.cleıinden lle
çerken aksi •stikametten gelmekte 
olan şoför Faikin idaıesindeki 2398 
sayılı otomobifie çarpı~m~tn. Çok 
şiddetli olan bu müo:ademe neti<'e -
sinde her iki otomobil de ehemmi -
veti surette has3r., uğramıştu. 

Romanyadan 
petrol geliyor 

Rumen ticaret mümessiJieri ve 
mmtaka ticaret müdürü dün bir top
lantı yaparak Romanyaya ihraç e -
dilmektc olan yııpak ve tiftiklerin 
yüklenme i leri etıafında görüımüı
lerdir. 

Bu maddelerin vnpura tahmil e
dilmekte olduğu telefonla Biikre§e 
bildirilmşitir. Gene ayni kan<llJa bu
raya bildirildiğine göre, Romanya
dan 30 bin ton petrol yükletilrneğe 
baş.lanmı~tır. 

Fiat mürakabe 
komisyonu toplandı 

( Küçük haberler ) 
Münakalat VekDI - Mfinıı.kalA 

Vek1J! Al i Çetınlaıyanm bugün An_ 
karaann şehrlmizc gelmesi beklen _ 
mektedlr. Vekil ı:;ehrım!zde VekCUete 
lm~lı dat:re ve müesseselerde tetltJ'k_ 
l('rde bulunacak ve bu hu.stı-'ta icab 
e·den dırek1.iflerl verecektir. 

Alma.n ~lçbıl ıekll - Alman buyük 
elçisi Fon Papen ailesi ve sefaret er
kanile beraber dün sabah Ankara -
dan ~<ehr:mize gelmLc;, Tarabyadakl 
sefaret bfnnnna lnmiştlr. 

Aflna ~Jı;fmlz - Atina elçimiz Enls 
Aknygın re" kası ıle birlllete dün aa.. 
bab Atınndan ~hrimlze gelml§tlr. 
Elc!miz Ankaraya giderek VekfüeUe 
temaslr.rdn bulunacaktır. 

.. ı•.tanb~l adllyeai Iki gUndenberi/ viyetlerini değiştirmeie k 
mühun bır aahteklrlık hAditeainin ]ardır. 
tahkikatile me,gul bulunmaktadır. Gene bu iddia cümlesindeP 
Haklanndaki tahkikat ve iddiaya rak bu açıkgöz ı,ebeke, ayni 
nazaran, Beyoilunda oturan Emin da memleketimizden giden -ve 
ve kanaı Kadri ll b' d "'f rart mu~melesine tabi tutulan 

ye e ır•v· e nu ~· eşhaaa da bu tarzda hüviyet 
memurunun elebatılık ettıgı altı kı- d 1 t d ''- · · . . . an arı e arııı; ve temın et 
şılık bır tebeke, son günlerde bazı Zabıta kanalile adİiyeye 
ecnebilere yüksek p•ıa mukabilin - eden bu mühim sahtekarlık 
de sahte nüfus tezkeresi tanzim et- müddeiumumilik sorgu h 
rnek auretile bunlann milliyet ve hü- tevdi etmi~ bulunmaktadır. 

Bir arnele körnUr 
boşaltırken yaralamp öldü 
Befiktatta Muradiye mahallesinde 

3-4 aayılı evde oturan ve Ortaköyde 
Muallimnaci caddesinde Denizyol -
lanna aid kömür depo3unda çnlıg;ln 
Bitliali Muatafa adında bir amele, 
dün Oakiıdar vapurundan mavna -
lara kömür boşaltırken faaJiyet ha -
linde bulunan vincin sapanı kop -
muş, kömür yükili demir kova Mua
tafanın üstüne dütmüştür. 

Bu kaza netice.inde vücudünün 
muhtelif yerlerinden tehlikeli •u -
rette yata alan Mustafa, Beyoğlu 
hastanesine kaldınlmı§sa da bir 
müddet sonra ölmüşttir. Ka~n etra -
fında tahkikata devam edil:-nekte -
dir. 

Genç bir kadın dut ağacndan 
düıerek ağır aurette yaralandı 

Paşabahçede Yalı caddesinde 40 
aaytlı evde oturan Hasan karısı on 
sekiz yaşlannda Şükriye, dün evle
rinin yedi metre yüksekliğindeki 
balkonuna bitişik dut ağacından dut 
toplarken müvazenesini kaybederek 
yete düomüştür. 

Bu sukut neticf'~inde ~ından ve 
vücudünün muhtelif yerlerinden çok 
ağır yara alan kadın, baygın bir hal
de Nümune ha!tanesine kaldırılmış
tır. Kaza etrafındi\ zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

Askerlik işleri: 
327 : 329 doğumlular 

çağınlıyor 

Belediye halkın d 
karşılıyacak tedbirler 

Belediye reisliği tehir 
birçok şikayet mektublan 
dır. Ayıten matbuat va 
ııehrin pisliğinden, yolların b 
luğundan ve buna benzer gehte 
birçok nokaanlardnn 
dir. Belediye, ııikiiyet mcktu 
matbuatta inti~ar eden 

tasnif ve hülasa etmi~t bir 
halinde şubelerc göndemıi§tir 
tamime göre halk, şehrin pislı 
den, sokakların bozukluğıındr. 
tobüslerde belediye zabıtası ttıl 
namesine uygun harekı:t ed 
ğinden, yiyecek madde! 
saçık yerlerde aatıldığından, 
yerlerinde müşteriden tınifed 
aek fiat taleb edildiğind~n. 
vaylardaki izdihamdan, Pazar 
leri vapurların i!tiabından fazi• 
cu aldıklanndan şikiiyetc;idir. 
diye rejsliği kaymakamlar ve 
amirlerinden lunl vazifelerinden 
dud bulunan teftiJ iıinde dah• 
la gayret göstermelerini 

Eğlence yetlerinin ıcontl·nıııarı,.. 
yiyecek maddelerinin 
rinde. nakil vasıtalarının 
de belediye müfettişlerin:n 
fayet etmemektedir. Kaynı 
larla, polislerin bilhassa bu 
önayak olmaları iatendiği ve bu 
phısların teftişler yapmaları 

vazifelerinden bulunduğu halde 
kayetler a:zalmamaktn, bilakis ç 
ğalmaktadır. Belediye reis m 
leri teftiş i~leri ile vnkmdan 
gul olacak, halkın sıhhatini, 
ve rahatını bozacak hateketlerill 
nüne gesmeğe çalıqacnklatelır. 

Beyo!hı Ya.baneı Askerlik Şubesln- Bir çocuk kaynar sütle 
den: yaralandı 
Beyo~u ve Beşikta~ kazaları dahi- Küçükmustafapaşada 

linde bulunan 327 : S28 ve 329 do - 1ok.ağınd~ 26 numarnlı evde 
lumlu yabancı bUiimum ihtiyat erat- ran sandıkçı Saidin kar.sı 
la bu do~umlulardan olup istanbu- dün aktam bir ya l:ırındaki i 
lun muhtellf yerlerinde oturan ve cukları Mahmud ve Sdime süt 
şubemize e'l\'elce müracaat ederek natırken, bunlarclnn Mahmud 
yoklamalarmı yaptırmış bulunan İs- galdaki siitü devirmi~. elleri ve 
lAm ve gayri İslAm Ihtiyat eratınl haşlanmıthr. Küçiik Mahmud 
dıırhal şubcye müracaatları Ilan olu- gın bir halde Şiı:li hastanesine 
nur. dırılmı,tıt • ............................................. ······························•················· 

Sthhat ve içtimai Muavenet Ve 
linden: 
Çorum leyıt, ve İs\an.bul nehart Küçük Sıhhat Memurlan 

alınma tartları funlardır : 
Türkiye Cümhurlycti tebaasmdan olmak ve y~ 18 den aş$ ve 

yukan bulunmamak (yirmiden yukarı olanların askerllkJe Ulşl~l 
olacaktır.> 

2 - Orta mektebden pek Iyi ve ly1 derecede mezun olmak <LI3e 
rında blr veya iki sene fazla okwn~ olanlar tercih edUecekt!r. 
kadro dolmadı~! takdirde orta dereceiner de alınır.) 

s - L<;tekliler, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, dilekçeıerJııl 
Eylfil 1940 tarihine kadar Çorum mektebi tçln Sıhhat ve İçtımai 
vekA.letıne, tstnnbul mektebi :Için bt~ınbul Sıhbat ve içtimat Muavene' 
dürlü~iı vruııta.~ile mf'ktcb mUdürlü~üne göndereceklerdir. 

Gönderllecek evrak şunlardır: 
A) Niifııs hüv!yet cüzdanı aslı. 
Bl Orta mekteb .,:ıhadetnamesl aslı, (daha fazla okumuş olanların 

detname ile b'rltltte taMil müddetlerini ta.'Kiik eden resını vesika.) 
C) BMılmı., örneline uygun ve üstünde Lasdikll fototrafı bulunJJl 

sıhhat rapo:u. (Bu raporu hMtane ba.ıj\ablbllklerı zarflıyarak üstünil 
hfirliyeeek ve istekli tarafından mühürlü zarf hallnde olarak "'"'"'"' .. ''"' 
Ur.) 

Pazar Ola Hasan Bey Divor ki: 

Bakır ş-lleltl - M!dn1i önlerinde kn
zaya u"rndıktnn sonra yüzdürülerek 
İzmlre getırtlcn Bakır ~llebinin İz -
mirde es:ıslı surette muayene ve ta_ 
mirtne başlarun~tır. Vııpurun ka1.an 

Muayeneler Ankara, SlvM, Erzurum. n·yarbakır, Haydarp:ı~a 
hMtanelerl, t'Jtanbul Çocuk hıuıtane.'!i, İzmir, Bnrsa,.Konya, Adana, 
sun Mcmlııket hn.~tai'elerlnde yapılacak ve isteklUer bu hastanelerlll 
lundu~u vHO.vetıerın Sıhhnt ve içtimal Munvenet MlidlirlUklPrine 
mfiracaa\ edf'r·eklerdlr. 

- Hasan Bey. eski
denberi söylenir ••• 

İstnnbulda 
aeçinilir Jer ler ••• 

eudao ..• Bu söz neden •ôy -
lenmi2 acaba? 

Hasan Bey - Sala~ -
ta,n kabineler yapıp Al
lahın denizine girmek için 
adam başına 1 Jim alan
Jan aarerelı: •öyl<"m~er
dir. 

altındnkl :-araları kapatıldıktan .son_ 
ra lstnnbuln get!rllecektir. ı numa _ 

D) Çıkttklan mettebden yeya mahalli polisinden 
ğı dı. 

E) 4.5X6 boyunda üç tane toto~raf !cepheden alınmış ve fnce t~ıd' 
ralı kazan altındaki büyük yara e_ sılmış olacalt.) , 

surette knpablmıştır. Bakır bu.. 4 _ Çorum~aki leyU mektebe girmek ıstiyenler bu vesiknlnrdan bn.Şl~' 
raya getirildikten sonra havuzlara a- de ~a~ıda örne~i yazılı, noterlikten tasdlkll ve kefilll taahhüd seııed1 

lınarak tamir edilecektir. reeeklerdir. 
Kuntarat yoklamaları - 1940 .se - TAAHHÜD SENEDi ÖRNEÖİ 

ne&i kun\ura\ yoklamalarma yakın. Leylt küctik Sıhha· memurları mekteblne alınarak tahsil edip mezuıı 
da ba.§lnnacaktır. Bugün belediye mu d~umda. Sıhhnt ve İçUmnt Munvenet Vekflletınln tnyln cdece~i 
rakıblan bir toplantı yapacak, yoL. beş yıl hizmeti ka·bul etmcdi~im veya kabul edip de munyycn 
lamalarm esn.ııını tf>Jıbit edecektir. en bıre.ktıjtım ve sıhhl sebebler dışında mektebden dnımt 
---- --- - - - - - - -- çıkanldıinn takdirde benim için sarfed11mi$ olan parayı tıı.m:ımen 

N J Ş A N y1 ve bu ta;.hhftc' ~enedi mnclbince benden ıstenilecek n:ıra Için, 
mecburiyetınde oldu{tum tarihten itibaren % 9 faiz yiirfitiilmeslni 

Bu hafta Na.zllll İ.<Jtiklfll okulu öi_ taahhüd eylerim. Sarlb tkametglih 
tmenlerlnden Rıza Özle basma fab.. Yukarıda adre.!: n hüvlyeLi yazılı olan .. .. ........... ın hıı tnııhh 

rik.aslı l~bOJ"atuvarından Bayan Mıı- muclbince ödemek mecburlyetınde bulunduğu her dcrı. yılı !.çin \ki 
cide Öııe.r1n samimi bir a.lle toplantı.. olmak üzere bUt!\n tah.all müddetı için cem'an 400 Jirnva kadar 
sında nilan torenleri ya.pılnuttır. ızUe beraber, borçlu ...... ...... lle btrlilde müt.es['ıc:·ı kefil v,. Mfigfe 

aa&det.ler aıfatlle &1Jyeee1Jm. Ken bı adresi 
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Bu hafta yaprlac~k 
kurek yar1şlar1 

Jstanbul kürek yarıılarınm birin
ci te§vik müsabaknaı Pazar aünü 
Yenimahalle - Büyükdere arasında 
yapılacaktır. 

n algılı gazino ve bahçelerin, 
T esruı tarifesinden ayrı bir 

ikinci ve ucuz tarifesi daha olacak
mış. Çalgı çalınmadıiı atıatierde 
bahçeye, gazinoyn gelenler, içtikle
rinin, yediklerinin parneını bu ucuz 
tarifeye göre ödiyeceklermiş. 

Çalgı çalındığı esnada 
girip: 

- Ben bir bira içeceğim ar 
parasını çalgıaız t,tırife (izeri 
veririm. 

Diyecek te olacaktı:-: 
- Nasıl olur. Çalgı çalınıyo 

Ücum batları hiçbir uman f"""""""""""""" YA Z AN ............... . 

bugünkü kadar önem ka- 1 Emekli general 
zanmadılar. Almaniann Jngiltere f • 
dMınıı hücı.mlnn bahis mevzuu ! H. Emir Erktlet 

olduğu bu zamanlarda inaani r bü- 1 cSon Posta. nın Mkerl muharrırt 
cum botlarır do bir kCteıım~t ve bir ................................................... . 
fevknliidelik ta savvur etmek ihtiya-ı rak hedefe isabet etti rm ek için, bü
cını duydular. Filvnki çok listün ve tün hızile itliyen kuvvetli motör 
~udretli bir lngiliı ~onanmoaının darbelerile h~r tarafı saraıJan, botun 
mcvcud olnıasın:ı rağmen, Büyük ha§ını dosdogru hııaım gemisinin U
Britanya adasına bir tanrruz im ku- zerinde tutmıık iktız.:ı eder, yani ni
nını düııünebilmek için bir fcvkaHi- §an, bizzat hücıım botile alınır. 
delik lazımdır. Fevkald.de itlcr ve Bu esnada, hücum botu en yük
hareketler ancak •fevkalnde vusıln- aek bir sümtl~ taanuz halinde bu
Jnrla olur. lunur. Bıçak kodnr lc~akin olan pro-

Fakat bir torpido !iliihı oJnn in- vasının iki tarafından hızla yiik8cle
ce, uzun ve kıvrak hücum hoılan rek ve köpük açmak geriye atılan 
nakiJ vnsıtnsı değildirler. Bunlar de- yeşilimtrnk beyaz tuzlu au şelnlclcri 
nizlerde, bilhuas:ı gece vey pusJıı botun hücum halinde ol ~uğunu gÖ3-
hnvalardn, sahilıere veya donnnma-· terir. Hücum botu t'lrpr.dolarını 
lara sokulan ha!mın biiyük hnrb ge- saldıktan sonc, dücıman işin farkm
milerine bir yıldırım h,zile saldır- da olsa da nrtık ıpek geçtir. 
mnk ve taşıdı~lan iki toıpidoyu s:1l- Torpedolar, kovaniardnn biri dı-
ına.. için ynrntılmışla"dır. ğerini takiben fır)urlcır, ve inhiraf 

8unlnn bir tüfek kurşunu il· yn- kabul etmez bir emniyeti~ dosdı>r
ralamak knbildi:-. Çünkiı, hücum ru hedef üzerine yollanırlar. Eğer 
botlannın inşası::1dıı, en yüksek hız.ı hasım, işin farkına varacak olursa 
elde etmek için, znruri olmıyım her muknddernttan kurtulmak için, son 
ağırlık feda edilir ve mümkün mer- kuvvetile yerinde Jönrneğe c-alışır 
tebe hafif yapılmnlarınn itina olu- ve cesur hiicum botunu ate~ vağmu
nur. Hücum bollarında korunmavı runn tutmak i ter. Fakat g,.ctirl 
2'!ırh değil, sürnt ve nıo: hacim ı.emin Çünkü hücum botu hemen bulun
eder. Yüksek sürat ve az eb'ııd seri duğu yerde kıs!l hir t:eri dönü~ yap
bota korunnın imknnlan verdiği gi- m~. arkasında köpük)öj dalgalar bı
bi onu çok kudretli bir tnnrruz s'ln- raknrak llksi istiknmeıtc bir kurşun 
hı haline kor. gibi uznklaşmıs vr pek az ııonrn bır 

Hücum hnlinde bulunan bir seri sis duvarı gerisinde kaybolmuştur. 
b ot, yalnız 20:30 metre tutan boyu, Hücum botları, tanrrıızlıınnı tC!'k 
br rengi, alçal: bordası ve dalgala- bıı•lanna değil, eks,.riyetl: birkaç 
rın ilstünden kolayca atlıyubilecek hücum botunda:1 mürkkeb filotilla
oekildcki ön yapıaile diit;nınn t rtı- lar halinde yapıulnr ve dü mnnın 
fındnn güç fıırkolunur ve gik nh•ş mütemerkiz ateşlerıne maruz olma
altına alınabilir. Büyük hnrb g<'mi- mak için biribierinden açık hareket 
lerinin topları için bunla~ rancuk kü- ederler. 
çücük bir hedef teşkil f"cierler. Sa- Bunlann tıçağs kar~ı müdafaa 1 i
bahın veyahud akşamın alaca ka- ltıhı olarnk makineli tüfekleri bulun
ranlığı ve gec~nin nüfuz e·lilmez duğu gibi si lertibııtları ve telsizle
zulmeti, denizin koyu ye~illiği ~Jn- ri de vardır. Mürettebntı bir ku
de haıımın iistüne bir ok hı:dll'! atı- mandan, bir dümenci, bir göz•tle
lıın hücum botunun koruyııcu~udur- yici, bir makini•t, bir telsiz telgrafcı 
lar. ve bir de mak;neli tiifekdden ibu-

J:Iücum bot!nn, hasmın gemisine rettir. Büyiik gemilerde olduğu gibi 
lı:Mı ve münnsib bir m,. feye ~/cık- iııaretçi vesnire bulurımnz. Dizel mo
laşıncn, güvcrtelcrde ntılmağn hazır tör tertibatı dol yıııiJ • fazlıı yeri ol
duran torpidolnr. dikkati çekmeden mıyan hücum botundn kliçilı-ük bir 
hedef Üzerine ntılırla~. Gümüşten kumandan ve bir de mi.irettebat ka
birer havnna signn biçiminde ve marası vardır. Bıınlur miimkUn mer
lnfilak maddelerilA dolu nlan torpe- tebe pratik surette tertib olunnıut
dolnn eabit kovnnlnrın i .. inden nt.t- la J K" " · k b 

Y re ır. uçueu ir mutfak bile ver-

Yünlü eşyayı ncsıl 
yı kamalı? 

Yünlü eşynyı her ar 
larak ılı k au il k p çayı ayrı o-

e yı nyınız. H" b' 
zaman sıcak au kull ıç ır 
kü sıcak au yünlü) ~mbn~ı~~z. Cün
eebeb olur, erın uzulmesine 

d' T~baabun kullanmak daha iyi
~~~ . ~n. t?zunu önce sıcak. bir 

a erıtırsınız. Sonra eoğuk a k 
tarak ılık n . . u a-

y parsınız. Ellerınızle çnr-
pa çarpa sabunu iyice k" . ı·· yünlü e . . upur up 
d k' ~yayı ıçıne basarsınız. Ne ka-

ar ı~lı olursa olsun hiçbir zaman 
onu oc~ayınız, çiıel•mt'yiniz. Yal
nız ha!ıf hafif aıknrak kirini akıtı
nız. Ogmnyıncu temizlenmez ımnmn
yınız. Miihmmei temizl·nır. Hem 
de hırpalnnmaz. Fn:dn kirli ise bir 
kaç k~r.e su de'li,tirirııiniz. Umumi
yeıle ıkı su yeter. B•ından f ) h 

d . 'h . az Mı a 
na ıren ı tıyaç göriilür. Çok sabun 
kullanmak ta iyi deg .. ildir B' b' l'k .. k k • ır ın ı 
s!ı~n uç a .• sn bu n tozu atmak kfı-
fıdır .. ı: emız.lendiğini göriinc,. du ı u 
suda ıyıce çnlkalnrsınız. Bu su d tıa
bunlama suyu kadar ılık olmalıdır. 

Yünlü eşynyı yıknmadan evvei 
yapılacak bir eey vardır: yı karınc-ak 
~ey i temiz. büyük hi~ ku '<ıd ın ii zeti
ne yayarak btiyükl"iğünti tesbit edi
niz. Yıkadıktan sonra bu kfığıddaki 
kalıbn tntbil( ederek onn vıkanınd
dnn f'!VVelki (form) unu ternin et
mi~ olursunuz. Hdo örgii e~ya için 
bu pek lazımdır. 

Yünlü eşynyı 'l "rak kuTUtmayı
nız. Daima temız ve bevaz bir bezin 
Üzerine yayarak diiz bir verde ku
nıtunuz.. Açık nnvnd::ı. kurut.ıbilir
acnh: tAbii dahn iyi o1ur Pl"k &ıcak 
litü ile ütüleme •iniz; ütiilerken üs
tüne nt'mli bir tülbend koymayı da 
ıınutmnyınız. 

Ayni miktar sabun 
, - Ister sun 'i, ist~'r tabii - ipı-Hl•l yı'knmnk için dt> yü7'lüler Hn kul
nndığınız kadar snbıın kuJJanmalı- ' 
rnız. lpeklilrt d" ı lık ımdn \ ıkarıJ• 

1
'· Hırpnlnn"'lllm"l ı ıçin kaı'i)f'O 

ulnnmnl n iiiı.ınv!ır. 

Kocası ma,anın öteki tarafın
dan gelerek ellerini onun omuz
larına koydu ve onu kendisine 
bnkmaga mecbur etti. 

- Sııhi mi sÖ) Hiyouun} Sen 
benim sevgili m değil misin} Bu
nu nereden biliyorsun> Belki de 
bunu söylemenin şimdi sırası de
ğil amma af dilemrğC' mecbur ol
duğum zaman aifını taleb etme
ğo h k kım yok mu} 

Zeyneb ona bnknıak ist,.mi
yordu. Sornurikon bir hareker1e 
boşını çevirdi: 

- Af dilemenizi kabul ediyo
rum. Şimdi beni bırakınız rica e
derim. 

- Hayır, P-vvdıi annerne biz
den kimin bnhııcttiğini söy)cyiniz. 

- Onu kendiııindcn aorunl 
- Bu cevab kfıfi rf cl; il ... Öf-

kenizi yenrneğe gayret edin. 
- Çok ainirliyim Haluk, ıica 

ederim beni rahnt bırakınız, ic;;imi 
aıkıyorsunuz. 

Bu sözler HaJuku darıltmıctı. 
Bir ndım geriledi. ~ 

. :-- Söylerneğe hizum yok, ic;i
nızı sıktı{,rımı nnlıyorunı. 
• C? sırada hizmet~i yemeği ~e

tı,:dı. Genç adnm derhal kendisi
nı toplıynrnk onn hitnb etti: 

. ~ Annem Yt>meğe inecek mi 
bılmıyorum. Gidiı.,_ bakncnğım. 
~.yemeği aofrayn koy; hemen 
ınerım. 

. O al~ücelc, dı~n çıkarken 
hızmetçı kız. ~arı koca arasında 
bir kavga geçtiğini anlıyarak ha
fifçe tebessüm etti. 

Aşağı indiği zamnn HalGk çok 
heyecanlı idi. Sofraya olurunca: 

- Çok müteessir, çok sinirli ... 
dedi. · 

- Böyle olduğuna teessGf e
derim. 

- Tnbit, kend~ine hakikati 
itnafa mecbur kaldım. 

dır, ancak aeçı yoktur; bu iti tayfa
dan biri üzerine alır. 

Bundan takriben f 3 yı] evvel, 
hücum botlnrının Büyük Harbden 
aonraki terakkil\!rini tetkik maksn
dile Almanynnı.ı timalinde Baluk 
denizi sahilinde kiiçük v~ kuytu 
Travemünde limanındaki Alman se
ri apor motorbotlannı, ondan •onra 
Fransanın Şerburg limanında o va
kit Fransız donanmasında kullanı
lan Tornikof İngiliz hücum brıtları
ru ve Pariste Sen ~hrind• seri bot 
ynpan Pejo ve \'':'isner atölyelerinı, 
Luvar Şantiye ve ntölye şirketinin 
tesisatını, nihayet ltal)•nnın hücum 
batlarını yapan V cneclikteki Svan 
müessese,ile birçoY. halyan hücuın 
botlarını gördüm. O tarihte bu muh
te~if tip mo~orbotlar, biner ve be§er 
yüzer beygır kuvv~tinde ikişer ve 
Uçer motörlü oldukları halde, 50 
mil bir sürat ynP..amıyQrlardı. Bıı
gün ise hnfif kruvazörlcrle muhrib
lerin ve lorpidobotların bile vasl'lt: 
süratleri saatte 40 mildir. Halbukı 
bunların küçük l!iliıh arkadaşları o
lan hücum botlan sürat itibarile 
çok ileri gitmi~lerdir. 

Ikinci tetvik mü1abakası 4 Ağu!
tosta, latanbııl birinciliği ise 2 5 A
ğustos ta yapılacaktır. 

Şampiyonanın Y e~ikapıda yapıl
ması ihtimali fazladır. 

Bu sene yenilik olarak kı<lem!>iz 
yarış müsabaka programından çı -
karılmıttır. Kızlar ve erkekler ara
sında yan lnrdn ynlnız müptedi ve 
kıdemli müsnbakası yapılncnktır, 

Bu yarışlar bir çifte, iki çifte ve 
dörtlük §eklindedir. 'ı'ımşlara; Ga
latasaray, Fenerbahçe, Altıno•du, 
Anadolu, Beykoz, Beylerbeyi, (ls -
küdnr, Güneş ve Demirspor ekipleri 
yazılmıştır. 

Kürek yarışlarını muntnzaman 
Kamil Etem, Rıza Sueri, Nedim, Be
kir, Hikmet, lemail. Nun Bostlt ve 
Bedriden müte<Jekkil bir hakem he
yeti idare edecektir. 

Istanbul atletleri Ankaraya 
gidiyor 

Istanbul ve Ankara atletleri ara
sında Pazar günü Ankarada bir mııç 
yapılacnkur. lstenbul takımı bugün 
Ankaraya gidecektir. 

Hücumbotun tarihçesini yapmak 
için so seneden f"zıa bir znmana ka- Hala futbol oynanır m1 ? 
dar gitmek luzımdır. Çünkü <>imdiki Ankaranın Demirepor takımı bu 
seri botlardan ı,;olc büyük olmıyan f eh • · d "k' ' hn ta o nmı:ı e ı ·ı maç yıopacnı<tır. 
ilk toıpedobatlar o zaman inşn o- Futb~lün her tarafta tatil edilmig ol
lunmu !ardı, fakııt hunlnr gittikçe duğu bir zamanda böyle mühim bir 
büyüyerek t.ihnyct 200il :301)0 ton- maç tertibi doğrusu aklın kabul e _ 

Çok münn ib bir karar. Fakat bu 
karann tetbikirıdc bazı komık sah
nelere tesadüf edeceğimiz de mu
hakknktır. 

* Çalgı çalındığı eanada bahçeye 
ıririp bir masaya oturan hnsis adam, 
eantini masanın üzerine koyacak ve 
arada sırada saate bakıp kurşun ka
Iemile eignra paketinin arkasına bir 
takım yazılar ynzacnktır. Gideceği 
zaman gnrsonu çağırncak: 

- Hesabi 
Diyect'ktir. 
- Bir çay içtiniz otuz Jmruş, bir 

paata da otuz kuruş, eder altmış. 
On da hah~i~... Yetmiş. 

Hnsis adam, sigara paketindeki 
notlara bakacaktır: 

- Ben burada tam iki saat o
turdum. Iki snatb nncak bir saııt on 
beş dakikas·nda çnlgı çalındı. Kırk 
be1 dakika fas ]rı verilmişti. Kırk 
beş dakikalık zaman için, ancnk 
çalgısız santlerdeki tarifeye göıe 
para veririm. Hesabını ona göre 
yap. 

Cevah ''erecektir: 
- Bana ne, wı;tu.run. 

* Yııhud dn: 
- Içtiklerimin parasım 

tarifeye göre ödiyeceğim. 
-~???? 

- Çalgıdan htifade etm~ 
ki, kulağının pamuk tıkamışhm. 

* Bu tarzda konıışmnlar da 
cak tır: 

Gnrson, kaç kuru~ tuttu) 
Üç yüz kuru bnyım. 
Al yüz elli ku•~· 
Nasıl olur bayım. Çalgı 

lınıyor. Hesab çalgılı tarife üz 
den. 

- Çalgı çalmıyor nmma, 
nkşnm şarkı aöyliye:1 snrı saçlı 
dın bu akşam "yok. O o)mn) 
çalgının kıymeti yan}n inmiş 
mektir. Ben de hesabı ynrıyn 
dirdim. 

0lfl1tet 

uyucı ;ar1ma ce 
luk torpedo kruvn7örleri haline ka- deceği hir mesele değildir. 
dar geldiler. M. e: hassa vazife cihetlnden seni h 

Fakat birkaç on sene evvel kü- Yeni tenis sahası «- BIHihare ~ahsım mevzuubahsjrmdan mahrum cdcceğlnı söy 
çük, seri ve kullanışlı motörbot 8 js- Istanbul tenis klübürıün açılışı Cu- etmeden meıscleyl acı ve l'lrkin tnrnf- Sen de hakkın hiçbır 2amnn k 
temine yeniden nvdet edildi ve bu martesi günü valinin huzurile saa: 4 lai'ıle -a1Akndarlarrı d>YJ~.-ece~im.~ mıya~ğını, ha}:]uıın damın ka. 
suretle ansızın torpedo hücumları de yapılacal;tır. ÇünJı:ü buna benzer daha birçok cajtmı ona bndlrlrstn. Bana 
yapmak arzu ve imkAnianna yeni- vak'al:ım tl''i:tdufen .şahld oldu:m. mektub yaZlyor, olanı tıltenl 8 

dt,~~ revaç verildi. Buna ı'lk ı'nıka' n- ~ahı'l Vak'alıır nvnı ıdl. Yalnız şahsiyetler yorsan, yüksek makamlara da Y 
srm üzerine ~alındıklan g:bi : • k'd l.st ları veren petrol matörleri ve bu- de~ııı:yordu. İşte sen birbirine pek ve bildlrebUlrsln. Mev ı en ı 

günkü tekiimüllerine yardım eden girintilerinden de düşman harb ge- benzıyen bu vak'nlar silsll~inden bL ederek şuna. buna tasallut h 
de yağ (Dize!) rnotörleri olmuştur. milerine saldırabilirier. rlne kım"an bir gunah.sızsm. Benden kimsıeye verılmcmişttr. 

Bi.iyiik Harbd: Alman ve Ingiliz Işte bu hücum botlım, Frarısa ile ı..~tedıjtln hizmeti yalnız senin !çin Ya.şıyrcak.sın, yaşamalısın, lre 
hücum botl;ln knrı~ı kar ıyi'\ faali- İngiltere araeandaki kıuınl v•: Mımş de~n. senin gıbi olan rlnha p~k çok- kurtnraca~ın gibi, senin 
yette bulundular ve ftalyan hücum denizine eokulocak olnn lngili.! harb ları için yapııcnthm.. Fakat bugUn 1dü:ecck ola~ları da kurtarmış 
botları Adriyatikte AvusturYa harb gemilerine kar,ı. tavynrelerh: bir-1 a,qıl yardımına kO.'J ılmllSl icab eden cnksın. Bugün Için senin vaz.lfcn 
gemilerine hücuma fınat buldular. likte kuJlanılahileceklerdir; fakat .~en ol<lufun için bir çnrel hal bula - dur. 
BugUn hemen her memleket bbhri- nakil vasıtası olarak dC!'ğil. Nakil va- lım. 
yesinde hücum hotları vardır. Sa- sıtıuı olabilece~ olnn seri botlnr ise Sana tnv~iYem ~u: 
hilleri çok olan v~ büyük deniz Jcuv- tamamile hususi bir şekilde ve tor- Korkma çeldnme, mevkiine güve. 
vetlerine malik bulıınmıyan !.:üçük pedosuz olarnk Inen edilmderi ve nerrk seni korkut.an. ~nt iblr gönül 
devletler hücum botlarını hir mü- sadece hava mUdafna ı;ilabl~tııle tec- e~lencesl yapmış olan o kimseye git 

* 1\1. Yıhruı7.tı.: 

«- Mesele baslttır. Tnvslyem 
Yakınlannıı vasıt.nsDe onunla 

lenmek 1sted1~1nlzi iblldlrlntz. 
ihtimal muvnfaknt edecektir. 

dafaa ailfıhı oll'lıııık ta kullanırlar. hiz olunmaları ve onn hnt sını blr an evvel tamir 
Çünkü bunlar nnn gemilerden ha- 1 etmesini söylE'. Tehd!d ederse, bll - nirslnlz. 

-----------------------1: 

1 
- Tabii mn Nic;;in tabiH 

Batka ynpacnk bir oey 
yoktu da ondan. 

- Ayni .:necburiyeti benim 
için kabul etmemiştiniz. Neden} 

- Çünkü hiddetlı idim. Öfke 
ile nklımın bnşımdan gittiğıni an· 
la.mıımı mıydınız) 

Son kelimeleri hirnz da af i.. 
tiyen bir sesle soylemi~ti. 

- Sizin bu derece fena bir 
huyunuz olduğunu hilmiyorduın. 

- Kurum Zeyneb, yeniden 
kavgaya bnşlamıyalmı. . 

- Hakkınız vnr. Bize yakıı
mıyor. 

- Yüzüm~ bnkınız Zeyneb, 
beni affettiğinizi ııöyleyin ve eü
lümaeyin . 

- Afletmek kolay Ha lük. Gil
lümsemek kabil <J,ğ;J, 

Genç adam sofranın üzerinden 
elini uuıtnrak onun elini tuttu: 

- Bir daha benimle kavga et
meyiniz Zeyneb. Ne dediğimi bıl
miyecek kadar kendimden sec;i
yorum. 

- Ben de hiddetle pek fena 
kelimeler söyliyebilirim J laluk. 
Aldırmayın 1 1 liç olmazsa sizin öf
keniz çabuk geciyor. 

- Artık b nstık değil mi> 
- Tnbii... 
Arnlarında bir siikuttan aonra 

Haluk meyus bir se le: 
- Annerne Handan yazmıo ... 

dedi. 
- Biliyordum. 
- Ne vakittenberi. 
- Anenizle konuştuğum da-

kikadanberi. ,. 
- Bunu niçin b na aöyleme

diniz} 

- Bir kadının nazarınızda bU
tün kadınları kirlettiğini ima et
tim. 

- Hakkınız vnr Zeyneb ... 

Nakleden: lrfua;z;zez Tahsin B erkand 
Fakat belki de bir gün, diğer bir 
kadının gelip beni bütün kadın
larla barı~tırmış olduğunu öğre
neceksiniz. 

- Böyle bir fm:ııt ne zaman 
elim e geçecek} 

-Sizin hakkınızda dü~ündük
lerimi açıkça söylediğim zaman ... 

Bu son cümle aralarındaki mu
havereye nihayet v~rmişti. Ikisi 
de karşı~nndakine başka bir fııal 
eormağa lüzum görmeden kendi 
dütüncelerine gömüldiiler. 

* Ertesi eabnh erkenden kan ko
ca latanbuln indiler. 7..eyneb 1 la
luka birkaç gün annesinin yanın· 
da kalarak onun &$8};-ını teskin 
için yardım etmesini teklif ettiği 
halde Saffet hanım bunu isteme
mi§ ve yalnız kalmn~ı· tercih et
mişti. Hnyntta gördiiğii bütün 
tecrübelere rnğmen, ihıiyar ha
nımefendi bu itte Zeynebi kaba
hatli bulmaktan ve oğlunun kan
dınlmış olduğunu düşünmekten 
kendini mened~miyordu. Anneı;i
nin Inı haleti ruhiyesini keşfetmiş 
olan HAluk, trende Zeynebe bun
dan ,ikl'ıyet etti: 

- Anneler ne garib dü~ünU
yorlar... Onların nazarındn mut
laka ba~kası kabahatlidir, kendi 
çocuklan değil... Ne mutlu ço
cuklara! ... Şaka bir tarnra Zey
neb, annemin bu haksızlığını hot 
görmerneğe çalıvmalısınız yav-
rum. 

- Hoş görrneğe ihtiyaç yok · 
Haluk ... Ben de onun gibi düşü
nürdüm .. eğer ... 

Sö;,c.ünü bitirmeden durdu. 
-Eğer ... 
Genç kız lupkırmızı olmu~tu. 

Omuzlan nı knldmuak: 
- Hiç .•• dedi. Hallik ta onun 

hicabınft hürmet ederek ısrnr et
medi. 

Köprüde bir otomobile bine
rek Cihangir yolurııı tuttu br ... 
Araba Mehpare hcıınmın oturdu-

, iu evin öniinden gcçerkt•n çok 
tuhnf bir vak'n old :.ı. Kendilerin
den evvel lüks bir hu~!lll!i ot ?mo
bil kapı önünde durmuş \'C Meh
pare hnnım nldar.cle iı;ıerek eve 
girmişti. Ayni snni)cde Haluk ta 
şoföre duımasını 5öyledikttn aon
ra arabııdan ntlanı. Kendi kendi
ne: 

- Bu ne demt'ktir? Nereden 
buldu~ diye toru)•ordu. Onun 
ı:ihninden geçeni anlnmış gibi 
Zeyneb de: 

- Bu muhte~em otomobili 
nereden buldu} cümleıüni mıni
da nd ı. 

-- Ben de bunu düşüniiyor
dum. 

- O hnlde si7.ın hediyeniz de
ğil. .. 

- Ne miinnsebet 1 Ona bu 
müke11ef nrahayı alcıcak kndar 
parn vermedim. 

- Belki de ba~kasınındır. 
- Şimdi ımlarız. 
Bunu söyliycrek seıi adııniar

la hususi otomobilin şo{3riine 
yakinştı ve: 

-- Bu arııbn Mehpare hanıme-
fendinindir değıl mn diyo sordu. 

Evet dendim. 
T elcrnr inec~k nı i'? 
?annediyorum. Beklemek-

liğimi söyledi. 
-- Aşağıya indiği z.:ımnn Ha

luk beylerin Ynkncıktan nvdet 
etmiş olduklannı söyleyıniz. 

-- Başüstüne efendim. 
Tek mr karn ının yanın<'\ n vd et 

ettiği znman: 
Arnba kr.ndisinin ... dedi. 

(Arkası var) 

Olu olarak bulunan 
balinalar 

Afrika aahille-
rinde, beş on tane
iri bnlinn balığı

nın cansız olarak su 
üstünde yüz.dükleri 
görülmü~. Büyük 
kayıklarin ynnlunna 
gidilip balinalar ııahiJe çekilm 
Bunların kendi lwndi!erini 
düklcri zanncdilmittir, O 
bulunan bir fen cnstitüsJnde 
nan alimler te•kikntta bul 
ve denizde ·vukubulnn volkııni 
tahavvülün balinalara tesir 
ve bu yüzden öldülile~i 
varmı~lardır. 

* Nevyork HUrriyet abid 
Fransız pulunda 

Her devletin pu
lunda kendi mem
leketinde bulunan 
Abideleıin Tesimle
rini görmek müm
kündür. Fakat bn~
ka memlelcetin abi-
delerine beyndmi
lcl bir ~ıyınet ntfe
dip kendi pullıırın!l onların TCSI 

rini koyan devletler de vardır 
tekim Fransız pullanndan 
Nevyorktaki Hürriyet ftDıuı:ıııırıı 

resmi yardır. 

* Çi çe leri n nevileri art 
Medeniyerin ilerlemesi, 

rin çoğalmalanncı sebeb 
Bundan birkaç ns;r evvel. çiÇC!' 
viierinin sayısı bugün olduğu 
pek azdı. Çiçeklerin nevileri 
mak ve hususi teıtibat 
mütemadiyen ıutırılınnkt dır. 
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IAYIAifS B ur s ada 
3 yaşında bir köylü 

çocuk bıçakla 
arkadaşını öldürdü 

Çankmda beden · tarbiyesi 
mükellefiyeti tatbikati başladi 
General Cemil Taner Çankırıda tetkikler 
yaph, köylerde gençlik grupları kuruluyor 

İzmirde 
Emrazı sariye haslane

sinde bir verem 
pavyonu açıldı 

Yazan: Hasan Adnan 

Hücum plin1 
- Tensib buyururaanız bu gece 1 - Allah cezasını versini Kalenim 

b~" .. gene bekler ve şüpheli bir şey neresi zayıfmış? 

Bursa (Husust) - lzniğin Lut -
e köyünden 1 3 ya§ında Mehmed 
lu İsmail Girgin ile ayni köyden 
~adaşı 15 yaşında Salih oğlu Mus 
a Köse, köy civarında oynarlar- Çankın (Hususi) - Bei:len Ter
n oyun yüzlinden araları açılmıf, biyeai Genel OirektörU Genend Ce
ıstafa lsmnili yatmunk altına al _ mil Taner Zonguldaktan şehrimize 
ş ve dövmeğe başlamıştır. Bu sı- gelmiştir. latasyond>ı karşıtanan Ge
ia cnnı yanan İsmail cebinde bu- neral valimizle birlikte spor bölge -
ıan bir bıçağı çıkararak Mustafa- sine gitmiş, apor işlerimiz hakkında 
karnından yaralamış ve öldür _ izahat almıştır. Burada bir müddet 
i tür. kaldıktan sonra spor sahasına gide
lsmailin, şehrimiz ağırcezn mah _ rek tribün ve sahayı görmüştür. Sa -
mesinde muhakemesine başlan - hanın tam bir stadyom haline kon -
tır. , e ması yolunda icab eden ihtiya;ların 

İzmir (Husu!:!i) - Tcpecikte em
razı sariye ha:stanesi yanında elli ya
taklı bir verem pııvyon•J inşa edile
rek açılma töreni vali. belediye rei
si, parti başknnı ve doktorların hu
:Lurile yapılmıştır. 

Vilayetçe 25,000 lira sarfile em
razı sariye ha9tanesine ilave edilen 
bu pavyon Sıhhat Vekalt-tine ferağ 
edilmiı,ıtir. Bu sureti~" Sıhhnt Veka -
leti pavyonun idaresini üzerine al -
mıştır. 

Emrazı sari'e haostancsinde mev
cud 25 yatak bu suretle yetmi~ beş 
yatak olmuştur. J\.Ievcud 3j0 hasta
dan hiç olmnzsa yetmiş beşi daimi 
surette tedavi altında bulundurula
caktır. Veremin tahr!bntını önleme
ğe matuf olan bu güzel hareket, 
yakında ayni yerde Kızılay tarafın-

gorıırsem derhal size haber veririm. - Bütün bu tetkik ve araştırma
• -. Hayır! Hayır! Birkaç gün lardan sonra şu neticeye vardı ki. 
geçsın, ben tek başıma bu i§i yapa- şaşırtıcı bir hareketle müdaHierin 
rım. dikkatini başka tarafa Çekerek on· 

Fatihütıin böyle demeııine rağ- ları bir hayli yorduktan aonra küllt 
men hemen o dakikndan itibare~ kuvvetlerle kanlı kuleye yapılacak 
Naymanı inceden ;nceye kontrol et- şiddetli bir hücum yüzde doksan iyi 
meye karar vermıştı. Muhakkak netice verir. 
Naymanı kötülemek için bir şeyler - Demek yarın kanlı Jruleye çul-
yapacağından bu kararını yeğeni n- lanacak ~ 
den saklamıştı. Uğradığı muvaffaki- • 
yetsizliktcn sin~i gence: - Eğer P.lanını, deği~tirmediyse 

Çerkesköy ile Çorlu 
arasındaki kazada 

yaralananlar 
Çorlu, (Hususi) - Çerkesköy 
Çorlu ara~ında ı 28-300 lcilo

•tre dahilinde el trezinesile. oto 
inesi arasında vukubulan çar

ıma neticesinde ya.ralananlıır, 
·rkesköy halkından Tahir o~lu 
em Kahraman Yusuf Kırım, or
ın eri Hayrullnh oğlu Zakirdir. 
Yaralılar Çorlu askeri hastane
ıde tedavi altındadırlar. 

Orgüpte dolunun 
r:arar1 500 bin lira 
Ürgüp (Hu~usi) - Geçen ayın 

1 
ftnıundn Ürgüp ve havalisine ya
n dolunun ve yağmurların yaptığı 
rar 500 bin lira olarak tesbit e -
!miştir. 
17793 aded muhtelif cins meyva 
kavak ağacı, 92 36 dekar bağ, 

J 76 dekar hububnt tarlası, 3338 
·kar sebze bahçesi seylab yüzün -
·n tamamen harab olmuştur, Bu 
eyanda üç köyde 54 ev hasara uğ
mıştır. Ayrıca 1 j JUışlarında bir 
cuk, 1 I çift hayvanı, 59 koyun. 
9 keçi. 4 merkeb de seylab ta -
fından götürülmüştiir. Haso.r 'kaza 

ı 8 köyde vukun gelmiştir. Kı -
a:r cemiyeti genel merkezi . Ür -
be müfettiş Said Güneni gönder -
i~tir. Hasara uğrıyan S 4 hane sa
bine ve imdilik pek muhtacı mua
net olan ı886 nüfusa nakdi yar
m yapılacaktır. 

Lüleburgaz - Babaeski 
maçının neticesi 

tesbiti ve proje ve planlarının yapıl
ması hutmsunda mimar göndereec -
ğini söylemiştir. 

Spor işlerimizin iyi bir gidişte ol
duğunu işaret eden Genel Direktö
rümüz bölgenin merkez !stişare hey 
etile bir toplantı yapmıştır. 

lçtimada beden terbiyesi mükel
lefiyetinin tatbikine dair ni:r.amna -
meyi izah etmi§tir. 

Viluyetimi7.de 18-19-20 yllşlann
da gençlerin mükellefiyete tabi tu
tulmasına başlanılınası dolayıaile 
Çankırı merkezindeki cıÇankırı apor, 
ve ııBozkurt aporı> klüblerinin fes -
hini ve birleştirilme~ih ııCençlik 
ldübü11 adile kumlması ve bu klübe 
şube teisimiz Yavuz Kızıltanın ba,
kanlık yapması kararlaştırılmış, n! -
zamname mucibince kurulması la -
zım gelen kaza, nahiye ve köyler 
teabit edilmiştir. 

Buna göre vilayetimiz dahilinde 
llgaz, Çerk~. kazalarile Şabanözü, 
Yapraklı, Orta, KurşunlıJ, E•kipazar, 
Atkaracalar nahiyelcri ve Dörr.eli -
11nrny. Maruf, Kurgun, Basdak, Ko-

Bandırma i erasında 5000 
küsur lira açık zuhur etti 
Bandırma (Hususi) - Burada 

icra dairesince SOOO liradan fazla 
bir suiistimal yapıldığı anla~ılmıs -
tır. Paranın. masanın çekmecesin -
den çalındığı iddi;, edilmekte. ın -
celemiye devam olunmaktadır. 

Trakya U. müfettişi 
Çanakkalade 

Çanakkale, (Husuııi) - 1 ra!tya 
Umumi Müfetti~i General K. Dirik 
bugün Tekirdcığından ~ehrimize gel
di ve merasimle karşııandı. 

B. T. Genel Direktörü Çankırı spor 
istitare heyeti ve vali ile bir arada 
merdiken. Bakırlı, Kalfat, Bayr:unö
ren, Belveren köylerinde gençlik 
klüb ve grupları kurulacaktır. 

Bu klüp ve grupların idare hl•y -
etleri ekaeriyetic başöğretmenler!e 
jandarma kumandanlarından te~ek
kül edecektir. 

Bu klüp ve grupların 30 Ağus -
tosda açılma törenleri yapılacaktır. 

İstitare heyetinin bu içtimaında 
bu hususlar konuşulduktall sonra 
Genel Direktör Cemil Taner içti -
mada hazır bulunan 9por ajanların
dan ne gibi faaliyet göstermekte ol
duklarını sormuşlardır. 

Bundan sonra Genel Direktör, 
tehrin görülecek yerlerini otomQ -
bille gezmi,, geceyi Çankırıda ge.- -
çirerek Kastanıonuya gitmiştir. 

lzmir fuarı 20 Ağustosta 
açıliyor 

lzmir (Hususi) - Onuncu İznıir 
fuarının açılma törenine aid prog -
ram haznlanmıştır. Fuar 20 Ağus -
tos Salı giinü saat ıs <le Kültürpar
kın Lozan kapısındaki kordelanın 
kesilmesile açılacaktır. 

Açılma törenine bütün vekiller, 
Büyük Millet i\lecli!linden bir heyet, 
İstanbul ve Ankar:ı valile!ile umu -
mi müfetti~ler, ccncbi devletler se
firleri davet edilecektir. Davetiye -
ler hazırlanmıştır. 

dan inııa edilecek ikinci bir pavyon
la daha mükemmel bir hal alacak -
tır. 

lzmirde bir arnele fabrika 
müdürünü yaraladı 

h:mir (Hususi) - Halkapınar su 
fabrikasında arnelelik eden Kon -
yalı Mustafa Topçu, iş meselesinden 
dolayı fabrika müdürü Rah:niye bı
çakla taarruz ederek dört yerinden 
nğır surette yaralamıı,;tır. Fabrika 

müdürii hemen haııtaneye kaldnıl
mış, suçlu tutulmuştur. 

Bigada bunalt;cı stcaklar 
Biga (Hususi) - Şehrimizin ın

kıcı ve bunaltıcı sıcakları bir haf -
tadanberi hükmünü icraya başladı. 
Bazı geceler hiç rii7gar e~ınemekte, 
pencereler açık olduğu halde gene 
ter dökülmekte ve a~ır hava içinde 
kalınmkatadır. Bu hararetli günler
den istifade etnıeyi bilen ve aded -
leri pek çok olan dondurmacılar, 

çarşı ve sokakları dolnc;makLJ, kar
larına revaç vermel.ıedirler. f lalkın 
ekseriyeti, Paznr günleri bağlara dö 
külüyor ve bu suretle kır serinliğine 

kavuşuyor. -----·---

öyle yapacak. Pliuı 'u ,ekildeydi. Sa 
- Git bana o delikaniıyı çağır bah ezanile beraber küçük bir k.uv-

- dedi - düşman hakkında kendisin- vet sağ cenahtan hücum ederek si-
den bazı malumat alacağım. zin dikkatinizi o tarafa çekecek. 

Birkaç dakika sonra Nayman Ge- müdafileri bir hayli yordukhm son
rek hakiminin karşısındaydı. Fat i- ra kanlı kuleye h ücum edilecekti. 
hüttin delikaniıyı pek mütebessim Peki senin fikrine ~ıöre ba 
bir yüzle karşlıyarak: plana karfı nasıl bir tedbir almalı-

- Gel bakalım koca kahraman yız~ 
- diye iltifat etti - dü~manın bugün- _ Eğer yarın şabah bakikatea 
kü hareketsiziiiine ne mana veri- sağ cenahtan hücurna geçederse e.
yorsun ~ 

ki tasavvurları değişmemiş demek-
Nayrnan dudaklarını büktü: tir. O zaman biz bu manevraya kal'-
- Eğer yanılınıyorsam Baybars tı kuvvetleri kanlı kulede topla;._ 

yarın en tiddetli hücumunu yapa-
caktır, - Bu izahatma teşekkür ederim 

Nayman 1 Hakikaten yarın sabah ha 
Sultanla yeğeni aapsarı 

birbirlerine baktılar. 
olarak 

- Bunu nasıl tahmin ediyorsun~ 
- Planını evvelce Baybarııla be-

raber hazırlamıııtık. Eğer o benim 
kaleye kaçtığımı sezerek planı de
ği~tirmediyse yarın sabah ezanından 
bir Nıat evvel hücuma ~ıeçecektir. 
1\.lnamafih benim buraya kaçmı, ol
mamı kat'iyen aklına getirmiyeceği
ne eminim. Bunu yalnız Arıkboğa 
biliyor ki o da başını keseeler söyle
mez. 

Fatihüttin hırsından sakalım yo
luyordu. 

- Bakalım bu hücuma dayana
biJ,.cek miyiz~ Artık ne askerde, ne 
balkta dayanacak takat kalmadı. 
Çok endişe ediyorum, 

- Bilukis ben hiç endişe etmi-

manevrnyı tatbika kalkaTiarsa kat'I
yen kuleyi zayıf bırakmamalı. Bura
dan benim de endişem var. Şimdi 
diğer kumandanlarla ~ıöriiferek aa
nin izahatma göre lazım gelen ted
birleri aldırayım. 

Nayman. hükümdan adtınılıya
rak çıktı. Gerek hakimi deminden
beri için için kuduran bir riikünetlo 
bu konuşmayı diniiyen Necmettinea 

- Gördün mü~ - dedi - Onua 
verdiği malumat ne kadQr lflmızo 

yarıyor. Düşmanın kanlı kuleye hU~ 
cum edeceği hiç birimizin aklına 
gelmemi~ti. 

Necmettin cüretkar bir istihza ile 
dudaklarını büktü: 

- Sizi ikaz etmek küatalılığında 
yorum. bulunmıyacağım sultanımi Fakat aa-

- Niçin~ 
- Evvela Baybarsın bütün pla- dece tunu aöyliyeyim ki eğer bu dct-

nına vakıfım. Sonra size fUnu temin likaniının fikrini kabul edersek k ... 
Çorluda biçlti ve dikis, edeyim ki kaleniz zaptedilmez de- leyi büyük bir tehlikeye düoürınU, 

:ecedc metin ve müstahkemdir. Kö- olacağız. 
yurdu Sergisi lemen ordusunun iki misli kuvvette Niçin? 

1 
'tt b k l bir orduyu bile en aşağı üç ay daha _ Çünkü 0 yalan söylüyor. Hl-

Znll 8 yüzme mUsa a a arı oyalar. Halbuki siyasi vaziyet dola-
yıaile Baybars burada imkanı yok la ne hain bir gaye güttüğünü an-

lzmit (Hususi) -Bu hafta ya - ~ lamadınız mı? 

da birinci ve ikinci gelenleri :razıyo-
mel bir kumandan olan 0 , bunu - Sen anladınsa söyle hakalımi pılan bölge yüzme müsabakaların _ 

1 

bir aydan fazla kalamaz. Mükem-

rum: . ·~.. pekala biliyor. Fakat güvendiği baş- - O bizim bütün dikkatimizi 

------ 200 metre serbestte: 1. inci Ka - '·a taıaflar var. kanlı kuleye çevirterek düşmana 

E d 
ğıdspordan Muhar,.em Ernd 3.12, Demin biraz yüreğine au serpilir başka bir noktadan saldırtmak isd-

U. Müfetti~ ve Valimiz Arif Ulus• 
oğlu ile merkez ve mii!h~.,l,;atta ba
zı tefti~lere baı,ılamışlardır. 

dirne 8 Seyyar Sinema ikinci Karamürselde.1 LCıtfi Er 3.15. 1 ibi olan ·Fatihüttin, yeni baştan ke- yor. 

f 1• 1 l' ı 00 "metre sırtüstü: ı. inci Kara- erlenmişti: - Farzedelim ki öyle olsun. Fa-
aa IY8 e gEÇ 1 mürselden Bedri Kirit 1.25. ikinci - Ne gibi §eyler~ kat bizim bu kararımızdan düşmaa 

Edirne (Hususi) - C. H. Par - Gölcükten Kadir Aslan ı .39. - Baybars alim dene-::ek dere- nasıl haber alacak~ 
timiı: umumi merkezi tarafından ı 5 00 metre serbesttc: ı. inci Ka- ı c ed e bilgili bir askerdir. Bu sefere Muhabere ediyor aultanım. 
Halkevimize gönderildiğini bildir - ramürselden Cevnd Gündüz 25.25, girişmeden önce kalenin tarihini ve Hala ayni masaif 

Babaeskiden yazılwor: Geçen diğim seyyar sinema nıakine!i faa- ikinci Gölcükten Nihlld Tekneku - l vaktile yapılan muhaearaların kafıe- Hadisat sözlerimi teyid eda-
lZar günü !:ıur y>ı gelen l ülebur- liyete geçirilmiş ve g~ne umumi ran 2 7.50. sini ineden inceye, okudu, tetkik et- cektir sultanım. Bu delikanlı cü re~ 
.z Yeşilova takımı Halksporla kar- merkezin gönderdiği filmler Hıılke- Bayrak yarışırıda takım itibaıite Çorlu, (Huausi) - Çorlu Kur- ti. Bilhassa Salahatlinin yaptığı mu- kar bir casustan başka bir teY da-
a'lmı§, çok heyecanlı bir oyundan vile şehrin muhtelif yerlerınde mü- Karamürsel ıı.58 de birinci, \d - tuluş biçki ve diki.ş !'Urduııun bir hasara ile haçlılardan nasıl aldığını ğildir. 
rıra maç beraberliklc ne~ıcelcn- tenddid defalar gösterilmiııtir. Bu manyurdu ı2. ı O da ikinci geldiler. sergi açtığını ve burada talebelerin ve koleye hangi taraftan hücum edip Fatihüttin başını sallıyarak kapı-
i tir. kere Uzunköprü ile K eşana götürü- Karamürsel!iıer çok çalı~mı:ılar -ı güzel eserleri teshir edilmekte ,]du- hangi taraftan girdiğini adamakıllı ya doğru yürüdü: 
Resim Babne~ki Balkspor tnkı- len sinema makinesi ile bu filmler dı, gi.izel neticeler aldılar, miisabn- ğunu geeenierde yazmıştım. Resim araştırdı. Sonra casuslar vasıtasile - Bakalım onu da ıtnlarız. 

ını göstermektedir. halka gösterilmiştir. kal ar heyecanlı idi. · • bu sergiden bir köşeyi gösteriyor. surların zayıf taraflarını da öğrendi. ( Arkaaı var) 
====================~~-- ------------==========================:~========================~ ======================== 
Fransayn geldikten sonra ihtiyar -Siz de buraya :ık rtefa nu ge-

anı, Nikolun babası. yanına almış- liyorsunuz madam~ • 
Nikol. Naclyayı o kadar severdi - Evet general. .. Madam Gr an-

• hiç kimseye nöylcnmiyen genç liyö halnlarımd.:ın birinin ahbaba 
z sırlarını, yalnız, N nd yaya an la- imiş... Bir davetnamesi.ni aldım ..• 
dı. Nikol. Nadyndan bir ynş ka- ,- Siz de tıpkı benim gibi, çok 
ır küçüktü. misafirperver ve nazik olduğunu i-
Nikol, süper lüks otomobilinden, s~ Pt!JS.,-: .. --......... ., .-.. J). ~ n~~,.I.Ait~ şittiğiniz bu ihtiyar kadını görmek 

förün kopıyı açmasını bekleme- U 1 1 ~ ~~U« /Yu ''~'en-. merakından kendinizi alamndınıı: 
•n, hoppa, şuh bir perende ile yere değil mi? 
;radı, Madam Grnnliyönün oda , ~ l"to. lv - - Oh ... Beni buraya getiren 
ağı, kapıda. sırtından mantosunu Rus kızı, aynadaki hayalini dik- vazgeçmesi için ısrar ettiğimi hiç - Nadyayı, t!mektar lvanı unut- bık nazır Mösyö dö Fersak vasıtasile hisler pek karlşık general... Matma-
ırken: katle seyretti, sonra: kimseye. söylemeuin değil mi~. mamış görmekle ınes"udum... sizi davet etmek ces-;.retini göster- zel Ksarofski hakikaten çolc giizeL 
- Madam aaloııda.. matmazel - Eh .•. Fena olmamış .. dedi •.• Çünkii, bu, onU•l Lu cinayeti kasden -Madam •. Naclyanın çok temiz dik... değil mi~ • 

lha tuvafetini bitirrnedi .• dave-tli- Sizi temin ederim ki 1\:ikolcuğum ..• yaptığını ortaya kor, Serj çok ağır bir kalbi var... Emniyet direktörünün karısı: Gözlerile. briç masalarının yet• 
rden daha gelen olmadı .• · Bir üstün iddiadie yaptırtmadım ..• bir ceza görür... Bu sırada, kapıda davetlilı:ri bek- - Ben de matmazel Ksarofski- leştirilmesine nezaret eden Nadyayı 
Dedi. Matmazel ~ikol. on altıncı Naclyanın zorla neı'eli göriinme- - Nadya .. sen i;i.izcl olduğun }iyen uşağın eski adet üzerine sesi nin güzelliğinin hayranı oldum. Hem takib ettiler. 

ı Ji üslubundn döşenmiş mükellef ğe çalışan bir hali vardı. Nikol bu- kadar çok iyi bir kızsınl. işitildi: benim hayranlığım 0 kadar fazladır Genç kız, kırın17.1 Cin ipeklisin-
1 r salonu koşareasma giderc·~k biı nu farketti: -Kimseye bir şey söylemiyece- <<Madam Filip Brusso Obinyiıı. den uzun bir rop giyml~ti. Ye~tme 

ıd 1 d N d 
· N N d B ki madam, dilber kızının bir esını .. 1 k k d d"d b" ıpı çn ı. çer en a yanın sesı - en var a ya... ugün biraz ğine söz veriyor musun? Gözleri görmiyen Madam Gran- • sus o ara . ya asın ıı na a e ır ea-

ıd . , bütün ömrümde görmedigwimi sÖ'-·Ii- k" d 1 ·ı .. w .. d b 
· ı: neş esizsin... -Söz veriyorum Nadyal liyö gelenlerden bu suretle haber a- J ı ante ı e. ~ogsun e, en az et 
- Giriniz!... Tam bu sırada hizmetçi kız girdi: - Şimdi. ben Ivan ile konuşur- lıyordu. İhtiyar kadın, güzel F~an- yebilirim. yüz senelik, l:urunuvu~ta işi dmaslı 
- Nadya saçlarını tanyordu. - Siz mi çağırdınız nıntmazeD kon, sen analığımın yar.ına git te suvazı, koltuğundan kalkarak oldu- «Sabık nazır Mösyö dö Fersak .• bir broş vardı. Miiccvher ola·ak. 

ikolu görünce: - E~et Ma rı •• git bann lvanı kadıncağızın yalnız canı sıkılmasın, ğu yerde karşıladı: General Dnrkörı>. parmağında da tek tn7 yüzük vardı. 
- A ... Nikoli .•. lvanı da getir- gönder. olmaz mı?... -Hoş geldiniz madam. Sizi ı;ok- ihtiyar nazır Madam Granliyö- General: 

mi? Sonra Nikola döndü: Nikol Naclyayı kucakladı. O çıkar tanberi tanımak i~terdim, halanız nün elini Öperken: - Evet .• dedi. Insanı çekip sü-
e sordu. -Küçük dostum ... Benim neş·e- ken İ van da içeri girdi. Madam Dugas Lançlri benim pek iyi - Er.uiniz üzerine ııenernl Dar- rükliyen bir güzelliği var .. yüzünll 

- Sen i ter in de ben getirmez siz olduğumu nereden çıkardı n ba- * tanıdıklarımdnrı idi. O da benim gi- körü getirdim aziz madam... gören hiçbir vakit unutamaz. · · Ba-
r muyum Nadya . . kalıml. Nikol. Madam Granliyönün bu- bi Kızılhaçta çalışmıştı. Dedi. na öyle geliyor ki ... Ben bu yüT.ll 
- Tuvaletm hurikulade giizel Diye sordu. lunduğu salona girince, ihtiyar ka- Bu sırnda içeriye matmazel Kea- gördüm gibi .. fakat nerede~ Ne 

) uüuml... Oh B db h S .. dın·. • rofski girdi. ' -Bana büyük bir saadet bnhııet- zaman?. Madam Granliyönün da-
.., - . . . e a t er ı ın sana mi c: oldunuz.. d Teşekkür ı-de.-im... çok acı vermiıı olacağını düşündüm. - Sen misin Nadya? - Madam •. sizi baloda gördü- "' vetini kabul edı:iimin seb,.blerin en 

I
. d b ı o· d K"" ··k ' • ı· w.. d b · k· d' - Davetiniz, benim irin büyük b" · d b - ''anı nere (' ıraK tın... Halbuki sen, onu, bu mcş"um dü- ıye sor u. uçu .-ız. neşe ı: gum gece en en tanışma · ıster ım.. ,. ın e u.·· 

- Buraya kad.ır gPtire-ccğimi şüncelerinden ayırmak için ne kadar - Havır Madam ... Ben.. Ni- anneciğim, b,rni Madam Brussoyn bir şereftir madnm. ·· Emniyf't müdürünün kansı da: 
:, ordum... uğrnşmı~tın değil mi? l~ol... dedi, ihtiyc:ır lvnnı gl'tirıniş- takdim etsenizl.. Artık davetliler, birer ikişer gel- <•Ben de bu kızın tam bir benzo--

r d n e-lini zil"n -Doğru Nikolcuğum •. Serje çok tim; Nadya onunla konuşurken sizi -Manevi kızım, madam, Nadya rneğe ba lamışb. General Darkör. rini hatırlıyorum lı> 
üz"ldüm • fakat ana lvarırım kü- lnız bırakmamak için beni gön.. Ksarofski .• balod.ı gördüP.ü akşam Madam Brussonun vanına oturmuş- Dedi. 

sa- tu. Ya aş sesle konuşu) orlardı: 



Almanlar Manş1 denizalti 
mavnalan ile geçeceklermiş 

Gazeteleri Birbi
rine düşüren dava 

<Bqtualı ı Inci sayfada) 
bulmuş oldular. 

Bir kısmı ise nıüteenir: 

t ı ı k d _Binbir ernelde vücude Ketiriimiş 

Bir doklorun günlük 
notlarından 

Gene kızamığa 
dair 

d . 
(Ba.ştarafı ı tncl ıııayfada) Çörçil, harb servis eri e a a a ar o- ) .. l 

d o an muessese erinin tehlikeye düş-

B~n alabılec~ğini kim söyliyebilir. lan nazıriara bun an sonra nezaret tüiünü &ördüler. Oeçenkl yazımıula mamıt vat 
unu h~nüz hiç bir teknisyen zan - binalarında yalmalannı tamim eyle- K d alarının bazan husule get.1rd1Ai oor inasyon heyetini verdiği ka & 

n~trniyor. Bu ıttıretle §imdiki vazi- miotir. tardan dolayı müahaze etmek eli _ !nt lhtilAtlan mevzuubahsetmi.ş 
)'etle Alman hareketi'nin muvaffa - Göbbela, son bir ;:ı,ubarebe var, · d 1 H ve uınumt tedaviye aid bazı cüm-lt' d" mız en ge me.z: er &azetenin telL-
ı ~Yeti mcselesinb rr.ımtıklı bir tet - ıyor . ._ h · · · b'l d K leler de yazmıştık. Kızamık sekiz 
11: k B ı· ı 8 (ı .ı ·) p nı ıL usuıııyehnı ı em ez i. aranna ı e pek az yeri uldug~u halde bu er ın -ıususı - ropa - kil d h ay on üç günlilk bir tefrlh devrL 

ı b F e~as tC§ e en etabiarı da aala -
rnesele etrafında hurafe ve masal- ganda nazırı Göbbe s, ugün ran- h' h'bl d ni müteaklb n .. -ırık o""'·-üru-k lle 1 B ı f ı_ ıyet aa ı erin eı:t malumat alma _ ""' """ 
ar lasnii yeraizdir. Bazıinn hafif sadan dönen birinci er in ırusı d tezahür eder. +-te bu devir çıok 

ı b b . k - 1 an yapamazdı. Karar malül çık - ~ 
''8 Purlardan mürekkcb naklive fi - askerlerine lita en ır nutu aoy e- sAridlr. Öksürük ve a•·-ırıkla ha. J ) - tıysa hata kendimizindir. Bu Dok _ """ 
oti lasından bahsediyorlar. Bu va - miştir. t d'kk d vaya ka..,.,an tfikürük zerrntı dı_" 

ı L h h b• _ aya ı at e iyoruz: ·"'"" 
Pur arın sürari o kndnr yüksek ola- Dr. Göbbels, e istan ar ın M b ~er eıocuklara sirayet ederek mu. 

k k d b ı k k l · h at uat te,ckküllerini:ı her ILa-
ca mış i deniz toplarının tesirine en aşıyara a~ ·er e.rın er cep - d · d h ayyen bir devre sonunda yani (on 

k ed d 'kl · k h emesın e er gazeteyi ayni nisbd Pe az maruz kalacaldarmış. Di<Yer h e göster 1 crı şecaat ve a - k on iki gün) sonra hastal•,...n mey-
b ., h 1 d 'k ve uvvette temsil etmedik, arka - q;ı azıları ise denizaltı gı>mileri tarn - ramnnlığı met ü senn ey e ı ten d 1 'd h dana gelmesine sebeb olur. Kı -
l d · d' k b' h b a, ann 1 are eyetinden müsaade ın an romörke edilen denizaltı sonra, §lffi ı artı son ır mu are e 1 d k h zamık yalnız bu hücum devrinde a ma ı ça ususi rapor, hesab ve 
rnavnalarırnn mevcudiyetinden bah- kaldığını söylemiştir. fik' ı sAri deıtlldir, döküntü devrinde 
eediyorlar. lngı"ltereye karsı yapılacak olan ' ır verme erini:ı önüne de geçme-. d'k. de s!ridir. Birdenbire bnslıyan 

Yegfıne hakikat şudur ki, düello bu muhnrebenm kat'i bir zaferle bi-
1 

E. Ib h nezle öksürük gözlerin doluhıjtu, 
. ~· . l G " bb ] ak b ette er me.selede bir memnun 

~etın ve kanlı olacaktır. tecegını an atan o e '· ane u 1 ı b' d vakit vakit yüze çıkan bir kır _ 1 · A o an a ır ga re uirıyan buluna _ 
ngıliz nazıriarı nezaret binalarında zRferi müteakib Almanya ve v

1 
- caktır. . mızılık, dereeel hararetın yavaş 

yahyorlar rupanın refaha kavuşacaklannı i a- K' d yav~ terertüü analann derhal 
Londra J 8 (Huaus~) - Bıı•vekil ve eylemis, tir. ımseye tari~ e bulunmıyahm: 

~ 1 ~ Kabahat kendimizindir. naıan dikkatını kızamık olmak 
============================= Dün yaptığımız hatanın bugün Ihtimaline çekmelldlr. Dökünt.ü 

1
• 1 ,. t 1 v ' verdiği son neticenin tasfiye~i tekli- evvelA yüzden ba.şlar maamafih 

ne a-e ınce: mı e ıyoruz ki, koor-Spanyo mpara Or Ugu ı . O 'd d" bazan yüzden b:l4}amadtğı da 
1 dinasyon heyeti vaziyetin bir defa görüHlyor. Harlcen henUz daha 

daha mütaleasını adalete muvahk dökiintü görülmedl~i zaman ço_ 
telikki edecektir. cuıtun atzının tavanının tetkiki-

U\a tarafı 1 Inci sayfada) Üç yü dah.ill harbden harab olm~. B - b 1 b nı unutmamalıdır. Çünkü bir çok 
tı bir makalede şoyle demektedir. bittin, fakir dtlşmüş, inkıl~blarla · u mun-:se et c atınmıza aele- defa daha cfldde görülmlyen dö_ 

.,., 1.. .. ba d 1 tl . •"-'bii m kaydedelnn: 

.ougünku harbin şartıarına göre, unmuş ve ya ncı ev e erın -. M ı ,_ t' · d k 1 küntfiler ajfızın tavanında kır _ p . em eıı;e ımız e çı an gazete e-
•tenenln, daha do~rusu Ispanya ne haline gelmiş olan İspanya ne müs _ rin hacimleri makine takatl . 1. tl mw ~nekler hallnde görülür ve 

AYrup ŞI ll f k d k' to · ı · · ' en, nı. a bl ..n 1 te hlsl ko ulm r a ve ma A rı a.sın :ı ı P- takil bır dış s yaseti takib, ne de cıd- rı, masraf~ız çıkıp çıkmama hakı _ r e; un ~vve ş n n a _ 
aklar buyük bir sevkulceyşt ehem - di harb ~evki Idare edebilecek vazi _ mından vaziyetleri birbirine uymaz. sma sebeb olur Te obltta.bi ona 

~IYe\1 h~izdlr. Evvel{ı, Tanendan ba- yettedir. !spanyanın, beynelmllel mü Sayfa tah didi §eklinde verileeele her göre de tedablr alınmda b~a-
1 Akdenızinin giriş ve çıkışları kon- vnzenenln bugünkü vaziyetlnden Ls- karar mutlaka bir kısmını "t ff' nır. Kızarnıtın ~ısı yoktur. Mik-

troJ dil · ' f d d k b mu ene 1
' b h O JA d ~ildl .,_ e ebillr Bunun Içindir iki, In _ tı a e e ere azı toprak ele geçır_ diğer kısmını da mutazarrır edecek- ro u en 1. ma um e& r . .;x;-

C~tcre vaktlle Tancanın beynelml1el mesl müstebad olmakla beraber, bu_ tir. 0 halde mlldemki, kağıdın ik _ romu da yoktur. Bittabi hıısust 
bölge illin edllme.<;i.nde .ısrar eylcmiş- nu ancak yab:mcı hamDerinin lehl _ tısadla kullanılması zarureti d iblr illcı da yoktur. Bunu böyle 
tt Tnnc · ı k bU ~- .. ..t .. •-dır var ır, k d tm kt ks d h . . a~~n Ispanya tarafından iş- ne o arn yapa ecesı _.-.. . me~eleyi sayfa tahdidi seklinde mut- ay e e en ma n ımız as -
R~lı Ccbeluttarık için yeni ~ir teh _ Hava akınlan laka bir tarafı müteneffi, öbür ta _ tinın daha dlkkat.ıi ve lhtlmam_ 
dbıddlr. Balear adaları da Akdenlzln Londra 18 <Hususi) - Bu sabah rafı müteessir edecek bir karaYla lı tedavi.~lne gayret cdllmesı Jii • 
atı kJSnunda seyrlse!aln Için bir tch Cebelüttarık üzerinde blr han akını halledecek yerde, memlekette is _ zumnnn a17!P.tmek içindir. Kıza -

llkc yaratabilir. Nihayet İspanyayn YaPılml§tır. Üç sivUin öldü~ü haber b'hlak. edilmesi istenilen miktarda mıktan tvt olan çocuklann kan -
ald bulunan bütün Akdeniz llmanJa_ verilmektedir . kağıdı gazetelere aeyyanen veya bir lannı alıırak serarnunu ayınnak 
rı ve +- · b d h ı d ve seromu hasta çocuklara ?.er _ u;panyol hava meydanları İn _ nıs et a i in e tevzi etmek usulü 
gııterey k Tayyareler, hava dafi taplannın ·ı .. b ketmet ne taV'dalar elde edilmiş_ 
ı e arşı deniz üssü olarak kuL ı e ıyı ir neticeye bağhyamaz mı -
anılabUir. ateşi knr.şısında derhal uzakl~ış _ yız") tır. Maalesef bu usul pratikte tat. 

••• ~~~te mfiteakıben ~yle diyor: lardır. Bu vaziyette her gazete hisse:!i _ t--b-ık_ım_h_a_s_ı_b_ul_a_m_a_m_m_ır_. ___ .. 

r;ansa···iie··şi·~a·ir···At~i·ka··a·~as;·~da········ ~.~P~ k~:~,!!J~~:~~:E~ :-.::~~!-:-.. :;~~~ 
kirla iktifa edip etmemek noktesı- kabelesiz kalabUJr. vapur S3fer1eri baş'adl ;i~. dayanır. Hükmü de okuyucu ve- \. 

Ş~arai~ya 18 (A.A.) _ Havı:ıs : .. k 1 . k d Bu, hizce adilane olahilecek bir 
ırnalı Af 'k · ı F m una _a e ın ıtaın an sonra, bugün h 1 t d 

_ı • rı ~ ı e ransa nıasındn '"'- d 1\1 a arzı ır. uenı~ k 1 ~zarır en arsilyayil. gelmiştir. ------------
ciirnıe ~ud~ b~ eski b lamı tır. Ez - ~arsılyadnn da son on gün zarfında 
\'apu b~ ı ın oyun getiren bir 1 unusa, Cezayirc. Orana ve Bo' ne'a 

r. ır Y kadnr süren tam bır f 1 - vapur se er eri temin edilmiştir. 

Sovyet:er Besaraby.a ve Bukov · nadaki 
konsoloslukların ilgasını istediler 

Mo kova 18 (AA.) - Öğrenıldiğine .. , 
kndar ~evletlerden, Besnrabyanın rnerkez.i c;>re, ~~·et nıakamlan, ala
m~r~ezı olan Cı:rnovist' deki bütün k I o an Kışınev ve Bukovinanın 
mıştır. onso osluklann ilgasını taleb et -

~!~~!~1,~~?den.!~,~iyaca ka!i buğday var 
laşe nezarctı parJ8.ınento le bır muddet için lüzumu tadar bu!; 

Bo mu.steşarı d 
othby, bugun Avam :17 ay nıevcuddw-. Denlzlere hAkimi -

b .~~anıarasında tl 
e_yanat ta bulunmuş ye miz sayesinde ia.şc nezareti Jıe 

ve denıl§tlr Id· - -
Ingil teredeki bur.ı.ı · men butun es:ıslı ihtiyaç maddele 

h .,..ay ihtzyatlar 1 -
alkı bır çok ay d ı. r nden o derece ihtiyatlar klıtiar et-

Hiç beltlenllınıyen ~~urtm~a kafıdlr. ml§tır ti ynkın bl.m lstikbalde deniz 
d arZda ticaret taahh 
onanmasının Ciddi k 

1 

urlarına karşı koymat mecbu 
ayıblar kaydet- . -

lllesi takdirinde dahi İ U rJ.Yetinde kalsak dahi, halk, hiç bir 
• ng terede böy clddl endişe ile karşıltı§lllıy:ıcalttır. 

Bir Ingiliz muhribi 
!-ondrrı 18 (A.A.) _ . . 

b attı 
daıresinin b'ld" d'"' Amırallık l ı ır ıgıne ~ 1 ı · 
~ogeı:' to~pido muhrib1ok~sif ngbı_z 

fJste bır musademe neticesindı- ha~~ 

Samsunda fiat mUrakabe 
komisyonu toplantılar1 
Sarnsun (Husu i) _ Fiat m" k urn-

abe komisyonu, valinin Tiyi\Setin -
de mıntaka ticaret odasında ~ık sık 
toplantılar yapn1aktn ve faydalı mü 

mışhr. Bir sübcı.y v~ on er yıualan
~ı!tır. Yaralı er!erden bir tanesi 
bılahare ölmü tür. 1 7 bahriyeli ka
yıbdır. 

Sams·un lisel iler:nin tazim 
çelengi 

Çanakkale Halkevinde 
konferanslar 

Çanakkale (Hususi) - Çanak -
kale Halkevinın bu seneki faaliye -
ti, diğer ııenelere nazaran daha ve -
rimli olmaktadır. 

Iki aydanberf Halkevinde mecca
nen devam eden dikiş, biçki ve elişi 
derslerinin sergisi, H lkevi salonun
da merasimle açılmıştır. Sergideki 
intizam ve bu müddet zarfında mey 
dana getirilen işlerdeki giiullik, cid 
den takdire ]iıyılc derecededir. Ser
giyi ziyaret edenler pek çoktur. 

Profesör, Mazhar Osman. üç kon 
ferans vermek .üzere buraya gelmi~
tir. Ilk gecesi Halkevinde muhtelif 
mevzular etrnfındn ve bu glinlerb 
ihtiyaçlarını kar6)layncak şekilde 
konferans vermiştir. Ertesi gün E -
zine kazasına gider~k orada da bir 
konferans vermi~tir. Ayni gün viia
yetin muhtelif yerlerini dalatmış ve 
görelüğü bir takım !.ağlık i~lerini 
mevzu edine~k bunlara karşı alın -
ması icab eden tedbirlc-: hakkında 
•on defa olarak diin gece bir kon -
ferans daha vermiştir. Bu konferans
larda dinleyiciler o kadar çoktu ki, 
herkes vaktinden iki mat evvel ye
rneklerini yemeden yer kapmak mec 
buriyetinde kalınııılardır. Konfıorans
lar, hoparlör t,.ttibntile şrhrin her 
tarafından din1eni!Miştir. - ____ ......;. ___ _ 
Yugos'avy~ ve M?c?ri~tan 

lzmir fuarma iştirak 
ediyorlar 

İzmir 16 (A.A.) -Yugoslavya 
ve Macari~tan hükumetl'!ri 1 940 

enternasyonal lzmir fuarına i~tiralt 
edeceklerini bildirmi lerdir. 

Lord~ar Karnarasında 
gizli celse 

Resmi Daire ve 
müesseselerin 

nazari dikkatine 
K.ağıd buhranı dolayısi

le gazeteler hacimlerini 
tahdid etmek zarureti kar
§tsında kaldıklarından i -
lan fiatlarına on kuru§ 
zam yapmak mecburiyeti 
hnaıl olmu§tur. 

Keyfiyeti alakadar dai
re ve müesseselerin nazarı 
dikkatler:ne arzederiz. 

HE RG ÜN 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

ret alamıyor. Dünyanın değişen bii
diseleri arasında, kendi mevk:imizi 
tayin etmek, alacağımız teQirleri ölç
rnek, yeni yeni şartlar karşısında kd
lacak olan Türk milletinin Jıayatını 
bu şartlara uydurmak gibi bir takım 
vazifelerimiz vardır. Bu vazifeleri 
hakkile ifa edebilmek için bugünkü 
dünya hareketini, siyasette olduğu 

kadar iktısadoi~ ve cemiyett-: de ta
kib etmemiz Jiizımd!r, Ferd halinde, 
cemyiet halinde. devld halinde, bi
zim ~u andaki en mühim vazift'"]6 -
rimizden biri de budur. 

Bu vazifeyi ila ediyor muyuz? 

vltulıitt.in (!Jie9en 

Anitara borsast 
18 Temmuz s,tO açılış ve kapanış 

fiatları 

ÇEKLER 

teaddid kararlar vermektedir. Mem 
leitet dahili'nde hiç bit suretle ibti _ 

kfı.ra rneydan veıilmc-mC"s! it.in her 
türlü tedbirler alır.mı1ur. 

Londra 18 (AA) - Do min - t---------A-~-11-ı-,_-K_&_p_a.n_lJ·I 
yonlar nazırı Lord Cnldecote, Lord-

Btırsada d. k ı K d h Ddra ı eıerıın 5.24 ye ı ÇOCU anası ar arnarasın a arici siyaset mü- Sew-York 100 Dolar 136.- 140. 

Sayfa 

Çörçil Japonya ile yapılan 
anlaşmayı Karnarada aniatlı 

(Başta.rafı ı Inci sayfada) Anlaşma, Amerika Birle.şik devi 
hal çaresine varacatı ilmidini güt - lerinin ve Sovyetler Blrl!llnJn h 
tük. hareketini tamamile ncızarı di 

Herhangi bir Uzakfark memleke - almadan yapılmı.ş de~ildlr. 
tl için herhangi bir kavga çıkm:ı..cımı 
istenılyoruz. Çinin statüsünün ve mül Lordlar lsamarasında 
Jr.l tamamiyetinin devnmınıl görmek Londra ıs (A.A.) - Reuter: 
arzusundayız. Lordlar Karnarasında harlctye 

Bu iki memleketin kendi hedefle - zırı Lord Halifaks, İngillz _ 
rlne varmaları için tş blrliıtlmizi ve anla.şması hakkında çörçil'in A 
yardımımızı verme~e hazırız. Fakat Karnarasında yaptıltı be13J1ata mü 
§Urası sarih surette anlaşılmalıdır ki, 
e~er bu hedefiere v:ınlacnk.sa, bun _ şabih beyanatta bulunmuştur. 
l&TI\ harb veya harb tehdidlerl yoli _ Lord Halifaks'ın beyanatını 
le ddn, fakat sulh ve uzlaşma usul- akıb, bir çok lord, bildirilen slyase 
lerlle vanlması lazımdır. tın neticeleri hakkında endı;ıı:ı,ı:nuıJn 

Amerika w· Sovyetler 
Londra 18 (A.A.) - Çörçil'in A -

vam Karnarasında Uzakşark ID('$e -
Jelert hakkındaki Izahatından sonra 

Izhar etmişlerdir. 
Lord Halifaks, müznkerele.· .son 

da ccvab vererek, dl~er alaxD~aa:r-. 

memleketler,in haberdar 
'kendisine bazı sunller sorulmuştur. için tedblr alınml§ olduğunu 

İşçi partisinden Noel Baker de _ etmiş ve meselemin zamanında 
miştir ki: lar Karnarasında gizli bir celsede 

Çörçll'in beyanatının doğru te! _ zakere edilmesi fikrini kabul eyle 
.siri, İngDiz hükümetinin Çin mllle _ miştir. 
tıne sulhün zorla kabul ettifilmesini ---------
hlq bir suretle görmek lstemcd~i ve_ Hava taarruzları 
yahud Çin mmetını tecavüz karşı _ 

a bir lnkiynd telakkt edeceil bir neticesinde ölenler 
sulhü kabule teşvik arzusunda bu _ • . 
ıunmadı!J mıdır? Londra J 8 (Hususa) - Verilen 

Çörçn, Noel Baker'e ~u eeva.bı ver_ bir karar mucibince, bndcmrı hava 
miştir: taarruzlan neticesinde ölenlerin sa-

Bu fikir, benim için tamamile sem- yJSl matbuat ltasıtasile ilun edilmi -
patıktır. yecektir. 

Çörçll, di~er blr .suale cevabcn de Bu §ekilde ölenlerin listesi ancak: 
şöyle dem~tir: ayda bir neşredilecektir. 

········································································································-
Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 10!J.OOO.OOO Türk Lirasi 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticari her .,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat B:ınk.nsında kumbaralı ve lhbarsız tasarruf hesablannda 
en az 50 llrnsı bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'n ne aş ~ı-
daki pllinn göre lkramlye da~tılacaktır. -

4 Adet 1,000 Lira h k 4 ,000 L ira 
4 " 

500 " 
2,000 

" 4 " 
250 " 1,000 

" 40 " 
100 

" 
4,000 

" 100 " 
50 

" 
5,000 " 120 " 

40 " 4,800 " 160 " 
20 " 

3 ,200 " 
DİKKAT: Hes:ıblanndaki paralıır bir sene ~inde 50 liradan ~ı 

dii.şmlycnlere ikrnmlye çıktı~ı takdirde % 2a fazlaslle verilecektir. 
K•ır'alar sende 4 defa, ı EylUl, 1 Bir!ncik~nun, ı Mart ve 1 HazL 

ran tarihlerinde çekilecektır. 

Harp O kulu Komutanlığından : 
Sivil lisele::de Ikmale kalmı§ talebelerio Harb okulun:. girebilnıelerini 

mln maksadile kayıd ve kabul muamelesi, Eylul n!hayetine kadar ıızaLıl -
mıştır. İlınıalı olup Harb okuluna ginne~e lsteklı olan talebelerin şimdiden 
mensub oldukları askerlik şubelerine müracaat ederek muamelelerini ikmal 
ettırmeleri ve ıkmnldl muvaffak oldukları takdirde evvelce tckemmül etti-
recekleri evrakile okula alınacakinn illi.n olunur. (293) (5996) 

b· k d zakereleri için önümüzdeki Per~em- eneYn 100 İaTic . Fr 31.0868 
ır a ma madalya verildi Bursa Halkev·ınde be günü gizti bir cets~ aktcdileec- a.tına ıoo Drahml o.9975 ..,. . .. ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKRES,TEN 

ğini bildirmiştir. ~ 
Burım (H "} M k .. · =k>tya 100 Len 1·69 H.·ıreket eden Oç nı o ,Oı lO o: Deutsc u 

1 O , US:.JSı - l'r eze b:ıg• çıçek sergı"sı• ~1-A..CA •• l3 90 ı mıtalnn köyündl'n Ytmıf c ı' ba- Antakyanın ana vatana ;nauuu 100 Peçe... . LtHthaııs'l " tayynreleri, Almanya v.:ı 
Yan K d ' Bur (H "} k Id" Budapetıeıoo Penıtı 28·325 beynelmllel hava hntlnn ile muntaza n a ıme, 'bl' ·havat yed 'ı çocuk ususı - Halkevi ta - avu masının yı önümü Bükr- lOO T- 0.625 a f d p ..,.. --~ irtibatı temin etmektedir. nası olduihından, hıfzı ıhhn kan u· ra ın an g eçen nzartesi günü saat Antakya 18 (A.A.) - An tak - ıüı..-A 100 D1n&z 3.3175 ı 7 30 d -, ~~-- Her torın ızahat ve bıletl .:ı r için 
llb~nun 156 ıncı m ddl', i ,. tevfikan • . a y~ni H alkevi binasında, yanın anavatana kavu~ıtıasının bi - 'okohamalOO Yen 32.4925 S WA L TER FE US TEL 

ır d ] • merasımle çıçek ııergisi açılm tı rinci yıldön ümü olnn 23 Temmuzun " t.okholm •OO isveç Kr 31 .005 HA N 
.. rna n Ya ile rntik ~ıf tl d 1 ' !J r. f k l~d 1 

dun rn d ı an ırı mış, Çok güzel ve nadidı- · ki 1 ·· ev na e par ak merasimle kutlan- Eaham •e tahvil~t Tayyara bllotleri satıc;.ı Umuınf r.centıısına müracaat oluoru ı-
.. ·- a n ynsı bn"an K d" . ı çıçe ~r e sus- . . ]' . . ) - .. • - ' a ıınenın 1 • l ması ıçın va ı muavınınin reis iğinde 5 

Vogııı.ine takılmı tır. 1 l'nen sergıyi hu k seve seve gez _ kk"l ed k Sıvas-Erzurum 5 19.70 h !ır. Tclp,r.lf tıdresi: HANSAFLUG, G1ht ı Rıhtı l1l 4 

mekte=d· i-r ... llllllllllllllllll~~t~~~e~~~u~illelnlll
0

1mlilsylolnllrnllelsla
1

1.slinli~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~::::::::;ii;;iiiiiii~~~~~~~~·.iliiil••~~~ l bitirmiştir. Teıefo.ı: 4117d ~ 



8 Sayfa 

Sthhat ve içtimal Muavenet Vakale
linden: 
Bu yıl, Leyll Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenln kabul şartıarı şun~ 

lard.ır: 

ı - a) F. K. B. sınıfı Için: Tam devreli liselerden veya lise derecesinde 
olduğu Maarif Vl'kAlet.ince tasdik edUmiş mekteblerden pekiyi ve iyi dere. 
cede mezun olmu,, olgunluk lmtihan1arını vermiş olmak; 

b> Di~er sınıflar için: Bulundu~u sınıfı iyi derece ile geçm~. yabancı 
dil ve askPrlik imtihanlarını vermiş omak; 

2 - İsteklilerln, bütiin evrakını tamamlamış olduğu halde 30 EylUl 1940 
tarihine kndar dotınıdan doğruya Sıhhat ve içUmai Muavenet VekA.letine 
müracaat etmeleri; ve dllekçelerinde sabit ve sarih adres vermel~rl lazımdır. 

3 - İsteklllerdc!l evrakı tam ve ~artları haiz olan (75) tnlebenin kabul 
muameleleri; mfiracaat tarihine göre alacakları sıra numarası üzerinden 
de~hal yapılacaktı". Üniversite ikmal imtihanlan netleesinde Yurd kad -
rosunda yer açıldı~ı takdirde, müracaat etmiş olanlar arasından evrakı 

tam ve şartıarı h:ıi2 olanlar, yine müracaat sıra numarası gözetilerek alı
nacaklardır. 

OonderU"C'Pk evrak .şunlardır: 
A _ Türkit'e CUmhuriyeti teb::ıasından oldul;unu bildiren nürus hüviyet 

cüzdanı aslı, 1 
B _ Mekteb ş<~hnc'lctnnmec;lnln aslı (imtihanlarını tamamen bitirdikleri 

halde şn.hacletnamelerlnin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mekteb miL 
dürlü~ündı>n --:ı.vn• zamanda mezuniyet derecesini de gösteren- fotog • 
ranı ve re.ı;:r.i m1hfırlii bir veslkas:nı gönderecckle"dlr.) 

C - Ol<n1uklnrı mekteblerden veya mahalli polis idarr~<;inden alınmış 

hüsniihal vnrnkıı.s1, 
D _ Müte'lıassısl::ırı tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uy. 

gun ve iistünc1e t.n.c:dikll fotoğrafı bulunan bir sıhhnt raporu. mu raporu 
hastane baştablh1iklerı zarllıvarak üstünil mühürliyecek ve ıstekli tarafın. 

dan mühürlü zarf hı.l'nde ol1rak gönderilecektir.) 
İşbu muayeneler Ank:ırn, Sivas Er:ı:urum. Dlvarbakır Hnydar.p:ısa NU -

Vakit, Nakittir ! .. 
5 porsiyonluk bir komprlme ile (Su ve ateşten gayri barteden hiçbir 
madde ilave etnıeyl dü.şünmeksizin) 15 kuruş mukabUlnde ı& dakika 
gibı kıs:ı bir zamanda zengin ve Jştihalı bir sofra hazırlıyabilirslniz. 

Mnruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece oefta bir 
çorbayı her zaman bula.mazsınıa. 

Büyük yardım ve taydası fı.şikar olan çorbalık sebze komprlmelerlml
zin senrlcrce netaset ve tazellğinl muhafaza etti~ine phld olacaksınız 

ÇAPAMARKA 
- mune hnstanf'lerl; İstanbul Çocuk ha..c:tnne.cıi. İzmir. Bursa, Konv.n, Ada. 

na, Samsun memlcı.et h:ıstanclerlnde yapılacak ve buralarda muayene e. 
dılmek Icin bu hastane'erln bulundu~u vill\ve•lerin Sıhhat ve İçtımnl Mu. 
avenet Müdürlfiklerlne ıstekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

1\IERCiMEK, BEZELYA, NOHUD ve;air hububat sebze n çorbalık 
kamprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeylnlı 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir . • HELlOS 

•• 
M u E s s E SAT 1 CALATA-iSTAN SUL 

iR NUREDDi-. 
VE 

ARKADAŞLARI 
19- 7 • 940 Cuma a)qamı Caddebostanı gazinosunda 

Tel: 52 • 223 

Devlet demiryollar• ve limanlar. 
i'letmesi umum idaresi ilanlar• 

Erzurum - Sarıkamış, Mudanya _ Bursa, Samsun, Çarşamba hatları ha. 
ı-iç beynel•nlle! münı.ısebetlerde satılan mü.şterek biletler ve Avrupa hat _ 
tında işliyen s~mplon surat trenleri hariç olmak üzere bütün ~ekeye mab
lıUS D. D/101, h:ı.llc ticaret biletlerı içtn D. D/ 102, arnele için D. D/103, şe. 
beke ve İzmir _ Drnizll D. D/104, Sirkecl - Edirne _ Kırklareli D. D/105 
Samsun - Sivas D. D/106, Mer.-ln _ Mamure - İskenderun D. D/107 ' 
mıntaka tnrlfcleri lhdas edilmiştir. 

Bu tarifel<>rln t!ltb!kına. 16.8..940 tarihinden itibaren başlanacaktır. Mez
kür tarihten itll.laren D. D/1, 59, 65, 67, 71, 7•. 841, 88, 97, 105; 110; lll; 
125; 126, 134, 96, 116. 115, 130, 87, 73 No. lu tarifeler l6ğvedUmiştlr. Yeni 
tarırcıere göre şimdiye kadar gid.iş seyahatlerinde tenzilAt yapılmamış 
mıntaknlarrla mühiın mlkdarda tenzllft.t yapılmJ.1 ve uzun mesafelerde gi. 
d!t ve yiız k lomPtrcden itibaren de gidl.§ _ döniLI tenzllft.t nisbetlerı QO~aL 
tılmıştır. Pu münnsebetle bazı mıntakalarda ve halk tıcaret bUetı ücret -
lerınde tadlllit yapılmıştır. Tarife şartıarına göre bln kilometreden fazla 
mesafe için bilet alan yolcularla bilfımum gidiş _ dönüş yolcularına ilk te. 
vakkuf edC'cckleri istasyonu azlınet istasyonunda bilet alırken, müteaki _ 
ben tevnkkuf edecekleri Istasyonları da ilk tevakkuf ettikleri f.oıtnsyondan 

hareket ederken tııyln etmek ve tevakkuf edecelderi Istasyonlarda bilet _ 
lerini biri muvasalntı müteakfb d~eri de hareket edecekleri gün olmak 
üzere iki defa vize ettirmek ~artıarile tevakkuf hakkı verilmiştir. Bu ~art
lara riayet etmeden tevakkuf edecek yolcalann tevakkuf ettikleri ldtaa.. 
yondan ltıbo.ren gidiş veya dönüş istasyonuna kadar yeniden bllet alma _ 
ları Icab ed~>:. 

Grup ve nllc btletıeri katarın hareketınden on be, dakika evvel teda _ 
rlk edilmelidir. 

Anadolu Toros ve Semplon sürat trenlerine blnmeden evvel bu trenlere 
n><~hsus munzam ücreti biletini almıyan yolcalann ibilet ve halk tıcaret 
b'.lctlerl mutcber tutulmıyacaktır. Tam ücretli halk tıcaret bileti hli.mille. 
rının meccanen nakledilecek 30 kiloya kadar ba~ajlan arasında kısmen 
veya tamamen nümunelik ticaret eşyası da bulunabilir Demiryol yolcu 
rehberlerinde eski tnrlfelere göre konulmuş olan lleret ve .şartlar yeni tarı_ 
feterin mcr'fycte girdiğinden itibaren htıldlmstlzdiiı;. 

Fazla tafsilftt için istasyonlara müracaat edilebilir. c3858• •6298• 

~-- ELEKTRiKÇi ARANlYOR ~, 

l 
Demir ve Tah ta F abrikslan T. A. Şirketinden : 1 

Şirketimizin Ad<ıpazan Fabrlkıtlım'ldll çıtlı~rn·ık Oz3r3 iki 1 
elektrikçlye ihtiyaç vardır. ( OETA) Adapızıtn ndre:;ine 

,. mOracaat etmeleri. ,. ' 

1 İstanbul Belediyesi Ilanları ı 
Hasta nr.kU !şler nde kullanılmak üzere satın alınacak 2 aded otomobil 

açık eksiltmeyc:: konulmuştur. Mecmu'unun tahmin bedeli 3500 lira ve ilk 
teminatı 21!2 ]ıra 50 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mua.meliı.t Müdürlü~ü ka
leminde gorfı;ecektlr. ihale 2217/940 Pazarte.c;i günü saat 14 de Daimt En. 
cümende yapılacaktır. Tallblerln ilk teminat makbuz veya mektubları ve 
940 yılına old Ticaret Odası vesikalarlle Ihale günü munyyen saatte Daiml 
Encumende bulunmaları. (5810) 

,., Belgrad Devlet Orman İşletmesi Revir 
Amirliğinderı : 

d .e1"' Be1 rod De\•1et Ormanının Kurtkemeri mevkıilnde 

m k6.p u434 de !metre mıkdp muadılı c17h aded dört 
tç nde kaldırılmak fizere 15 gun milddetle açık 

r 
W tarihine musadlf Pazarte ı 

E _ Örn,.•ı nşağıda gösterilen, not~rlikçe tasdikil bir taahhiıd senedi (bu 
sened ls.f;ek.li hrgfınr'an nynrn tanzim ve imza edilecek, ve altı, örne~nde 

görüldü~ü vechile, kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazılarak 

imzalanacaktır l 

F - 4.5XG boyund altı tane foto~rafı (cepheden olınmış ve ince k{ığıda 
basılmış o ltı "S. k. l 

4 - Yasları 22 yi r,e~'kln bulunanlar, yurddn okumıya ve lleride mecburı 
hizmctıerir.i vnpmıv, engel olacak bir hastahiP veya arızo.sı olanlar, evlL 
ler knbı,ıJ e~llr.1eılrr. 

5 - İstl'klllf'rin (.!ÖPd(!rdi~i dUekce ve vesikaların Vckfıletçe alındı~ı ad~ 
reslerine bll~lrflece~l gibi k:ı.bul edilip edilmediklerı de gene adreslerine 
ayrıca bildirilecektir. 

TAAHHÜD SENEDİ ÖRNEÖİ 
Leyll Tıh Talebe Yurduna kabul edl1erek herhangi bir Tıb Fakültesinden 

tnbib olarak çıktı~ımda. 2000 sayılı kanun mucibince yurdda geçlrdl~im 

zamanın rtanler d<' dahill üçte 1ki.<ı1 kadar blr müddetıe Sıhhat ve İçtf
mat Muavcnrt Vekl'tletınin lüzum görece~! mahallerde hizmet lfasını ka
bul etmedii!lm vevıı. muayyen müddetı bitırıneden hizmeti terkevled!~lm 
takdirdP. Yurcda benim için sarfolunan paral'ın Iki katını ödemeyi; ve 
tıb tahsilini t"rkettijtlm veva sıhht sebebler dışında Fakülteden daimi ola. 
rak çıkarıldı~ım. yahud Ytırdda bir ~eneden az bir müddet kalarak yurdu 
terkeyledi~lm takdirde benim için sarfedllml4 olan parayı tamamen öde. 
meyl, ve hu ta:ı.hhüd senedi muclbince benden ı.oıtenecek parnlar Için öde. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sxmrcular için de her saman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarını.zdan 50 gram. 

lık blı· kamprime 9/100 gramlık bir k()llıprimeyl 15 kuruştan 
alabılirsiniz. 

BEŞİKTAŞ : ÇAPAMARKA T~rihl tesisi: 1915 

Karacabey M eri n os Yetiştirme Çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Almac:ı.k malın Miktarı Muhammen fiatı Tutan 
cinsi kilo kuruş lira kurul 

Sert buğday 76.000 6 t560.GO 
Nohud 3.869 lO 136.90 

Fii.Sulye 3.850 ao '170.00 
Mercimek 8.850 ı o 385.00 
Plrinç 2.550 28 714.00 

rnek mecburıyt'tinde oldu~um tarihten ıtıbaren % 9 faiz yürütülmeslnt ve Yukarıda cıruı ve miktarı yazılı ~ kalem erzak kapalı zarf tiiUllle eksll~ 
2000 sayılı k:ı.nunun dijier cezai hlikümlerinln de hakkımda tatbikint ka_ meye konmu~tur. Ekslltme 2217/940 tarihine tesadüf eden Pazarte3i günl 
bul ve taahhüd eylerlm. saat 15 de çltUik mUdürlü~ü binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat sıt 

.. • Sıtıih tkametgii.h adre::l liradır. Şartnarneyi görmek lstiyenlerin tatil günleri müstesna berciln Bur .. 
Yukarıda adres ve huvlyetı yazılı olan ............... in bu tnnhhudname • 

mucLblnce ödemek nıecburiyetlnde bulundu~u her ders yılı için üç yüz 11- sa Merinos ye~lştırme müfetttşllğile çiflik muhnsebestnde görülebilir. istek.. 
ra olmak fizere bütün tahsil müddet! için cem'an 1800 liraya, ve Iki katını lilerin ihale gününde 2400 sayılı kanun hükümleri dahilınde i.haJe saatln .. 
ödemek mecburiyetı biisıl oldu~u takdirde 3600 liraya kndar parayı, fal _ den bir saat evvel teminaUarını vezneye ve teklif mektublarını komlsyonJ 
zile beraber. borçlu ............... lle birlikte mfitese1sll kefil ve müşterek mü~ vermeleri. c5569» 
teselo;U borçlu sıratil!l ödeyecetılm. 

1 
L. K. 

387 02 

Kefilin sarih adresi (5824) 

Kadtk~ V_a_k,_fla_r,_D_i r_ek_tH_rl_ug_u_iiA_n_la_r'_-.~1' 
Üsküdardn Hncehesna. ıhatun mahallesi Servlllk so. 100 No. 
evin miizayedesl on gün müddetle temdid edilmiştir. İhalesl 
3117/940 saat 14 dedir. isteklllerin miirac:ıatları. (6253) 

Istanbul elektrik tramvay ve 
meleri umum Müdürlüğünden: 

tünel işlet-

ı - 99 kalem muhtelif demir ve ağaç vldMı, mekanik elvata vesaire 
ka.palı mektu'bla teklif ıstemek suretUe satın alınacaktır. 

2 - Muvakknt teminat mnktuan 210 liradır. 

3 - Teklifierin Lcvazımdan parasız tedarik edilecek şartnnmeslndekl 

tarifata uygun oıa.ak 2/8/940 Cuma günü saat 17 ye kadar Metro hanının 
dördüncü kr.tındaki Levazım, Müdürlüjtüne imza mukabilinde verllriı.iş ol. 
ması l~ımdır. •6213D 

Istanbul Defterdarlığından: 
Tarlabaşı Maliye ,şubesine merbut mük.elleflerden Majlk ve Arnbasadar 

1çkili ve çalgıh Ioknntaları eski sahibi olup M.l~'n Yunanistana gitll~l anla. 
şılan ve oredakl nciresi meçhul İ.stepan Gülballıya: 

935 yılı lç'n tııhakkuk ettirilen 25 Jlra ruhsat tezkeresi harcı ve 100 lira 
zam hakkındt> vaki itırazınızda komisyonca .şlfnhl ızahatınızın istimaını 
taleb ettlr;ln'zden 11&ıı tarihinden itibaren 15 gun zarfında Gnlatada Hü -
davendigar hanında İı;tan. 2 No: lı itıraz komisyonuna müracaat etmeniz 
tebliğ makamına kR'm olmak üzere ilAn olunur. (6279) 

(TIYATROLAR) 
Rıufid Rıza tiyatrosu 

Suadiyede Şenyol aile bahçesinde 
Saçlarından utan 

E. SADİ TEK tiyatrosu 
20 Cumartesi Uskiidar 
Bcylero~lunda. HamJet 

İSTANBUL İKİNCi iFJ,JiS 1\11·:. 

• 

l\IURLUCUNDAN: 1•-••----------
MIRATON GRENLERi 

Hem ınkı ::ızı ve hem de terkl -
bindeki maddeler u:ıyeslnde l>.ır. 

saklıırın fnal yctıni tunzımle en 
muanrtid inkıbaz mupteliUnrmı 

bile rahnta k vuşturur. 

HER ECZANEDE BULU~~R 

İstanbulda Aşlrefendl caddesinde 
Baker hanında Gnllb Sinabın İstan
bul Birınci Ticaret mnhkemesince 19. 
6 40 tarihinde lfllisına karar verildiği 
ilfın olunur. (28207) . .................................................. . 
Son Posta 1\Jatbaa ı: 

Neşriyat l\ludıini: Selım Ra ıp Emeç 

SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. 

T. iŞ. BANKAS~ 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

1940 IKRAMIYELERI: 

ı e.ded 2000 llra.l.ık - 2000.- ]JJI 
s • 1000 • - 3000.- • 
6 • 500 • - 3000.- • 

12 • 250 • - 3000..- • 
40 • 100 • - 4000.- • 
75 • so • - 1150.- • 

210 • 25 • - ~- 1 

Kel}ldeler: 1 Şubat, ı MaJif. 
ı Ağustos, ı 1ıunciıetruı ıaraa • 
leruıde yapuu. 


