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manıanın sulh tekliline 
• 
lngilizlerin_ cevabı '' sla! '' ················································································································································-----·--

illerin 96 dakika ' 

süren nutku 
,, inailiere ile harbin idamesini muhiB 

oösterec·eB hiCbir sebeb uoBtur , 
Hitler, sulh teklifi kabul olunmazsa 

Ingiltereye kar'ı derhal sonsuz 
b i r şiddetle taarruza gecileceğini bildirdi 

Nut~a göreAimanyaJ 
1le Sovyetler 

aras1nda ihtilaf 
ç ktığ i yalan 

Hitler Alm - . • 
anyanın ıaJe•ı m e-

eelesinin harb 1onuna k c.\:lar 
halledildiğini •öyledi 

,. Berl!n 19 - Rayhştng bugün 
Kroll tıyatrosundn fcvk Iade olar~k 
to~landı. riy t:-o salonu, diplomatik 
rnumcssillcre tahsis olun n lo(·alar 
fevkal" de knlabal•ktı. l3:ı Joealar _ 
daki ecnebi mlimessil!erin ön !dfın
da !talya hariciyc nazırı 1 "ont (' 
b"lh " .ınno 

ı nssn nnzarı dikkati celbedi -
d M ı . . . k yor 

u.. cc ıs remnın ısa bir bi ta _ 
beııınden sonra Hitler süre~ li nlk 
l~r nrn.~ınd.t k\irsiıye çıknıal:, 96 ~10= kıkn suren nutkunu ııöyled" N • 
h h · J ı. UIUK 
.e~f'n er cum esinde alkı 1 1 ''-

ııılıyordu. ll ar a &C• 

Hitler Versay mu3hed •. 
man esınııı Al -
nnlı{ı:;~a~a~~~ı ~~tsızlıklar ve fe-
bin Lehista .. •cfse. ıd ten sonra har-
k ·• o crın en 8 •• ı adar geniş bir t "h . ~n gun ere 

f • . . arı c;esını yaptı ve 
za enn ıstıhsalind b·· "k 
Jo.rı g·· ·· ı ı. e uyu· yarnrlık· 

oru en Kn•n d . h k . 1 • • ' cnız ve ııva 
U\Vet crını rnethiiaen ·t etti 8" k 

~f~i~tll~r!n .m~reşnlliğe t .. ;fi ~;~io. 
8 d erını bıldırdi, di~er t::uiflcri 
ay ı . 

~~r~eç h rekatının P.traOı bir 
tahlılını yapnu Hitler sö •. h"t• h 
gnrb h · d k zu ı'' aıe 

. .cep e.un e i harekS.ta ı t"k ı 
ettırdı ve dnhl'l muhnsatnnıın b~ n_ 
Jangıcında 'Vlujino hattın ş k 
· • Al ı yarmıı ıçın man crk:inı habiyes· t 
fınd b" ı· h ı ar.'l • 

nn ır p !ln azırlanmış olduğu-
nu anlattı. Anecık düsmanın 1., ı, 
h B • "k "\ll r 
.a~zasını eıçı .ı ve Holımda üze-

rın en vurmak istediği öğrenilince 
1 ~ Mayısta ta!lrruza gecilrlı l;in\ hi _ 
kaye etti. 

I·I"tler bunu mÜtf'akib 0 .,.dunun 
gösterdiği kc\hranuı.nlık üzeyinde tek 
tar durdu. hnvn kuvve tlerinin va _ 
rarlığını bilhas~a öğdü. · 

~un~ ~ütcaki~ sözü harici ııiya • 
aetınc ıntıkul ettirerek bunun her 
I?,Yden. evvel iki gaye takib eıti~ini 
loyledı: 

• 1 - ltaly.ı ilC' samimi dostluk te
lıs ve idame etmek. 

2 - lngilte;e ile ayni tekıi-Je mü 
nasebat te,is etmek. 

Hıtler ln,.ilt .. re ile Almanya ara
llnda m • d h" d .es tt ır t•vr' a çac~ ih için 
~=u .~~ılen bu dostbir-ı teınin cd e -
d" d[fınden dolayı teescıürünü bıldi:
d~ tl knn ınubhil İtalya ilc olan 
gö 

8 
ukl ve nnla,manır. inki~nfını 

tebrrn~ · e duyduf:u mı mnuniw tini 
aruz tf d" B . aolı .• e ır ı . u miioıaoıf'bt>tll" Mus 

havnınıın· d~hu ın l karoıı be lı Jiwi 
a ı 1 ıfnde eyledi. 

• 
!talyan lauva.zörünü babran cı Sidneyı• kruvazörü • 

i iz r un Ir .a an 
ruuazurunu a1r 1ar 

Batan gemi dünyanın en seri 
kruvazörü olmakla maru/tu 

t••··················· .. ··················· ... , ı 
i General Franko 

Ro. maya 

Hitler Rayhttagda nutuk aöylerken 

Çörçil, Hitlerin dünkii 
nutknna cevab verecek 
Londrada: "Hitlerin sulh teklifi beyhude gidecekmiş 1 

ve hileli bir teşebbüstür, deniliyor /ıpanya ile /talya ara•ında ı 
Nevyork 19 (Radyo) - Hitlerln bugün söylediği nutuk hakkında müt.aıe_ bir Akdeniz anlatmasının 

alarını bll~iren hük<\met mahfelleri ve Avam Karnarası m~haflll Alman 1 akdi mevzuubahı 
d~vlet relcıl tarafından yapılan sulh teklifinin beyhude ve h ıl el! bir teşeb _ 1 N k 19 ( Ra d 0 ) _ 1 
bus olduğunu beyan etmektedirler. Ayni mahfellere göre bu sulh tekiitin _ ·~ F evyor p . D h· Y • 1 
den maksad İng!liz halkının manevlyatını kırmak ve hükümeUe 'halk arn- • ran~ı~ca etıt. aup ~~oıs ~a- : 
sında nifuk uyandırmaktır. Halbuki Çörçil'in birkaç gün evvel lrad etmiş 1 ~~tesın~.n M~dııdden. ogrendı • 1 
oldu~u nu tu k, har bi nlhal 2afere ısaı için halkın ve hükCımetiıı ne ka~r ~ın e go re . 1~•P-hefa l F ~ankM: - 1 
derın bir nzlm ve imanla birleştiklerini Aşiklir şekllde g&t rmlştL • ~u~t?su~ ı ~ taskır'. a B ı "~o- : 

Londra 19 - Hitlcrln sulh teklifine karşılık olarak Lond ı n radyosu bu ı· lınıyı zıyaretde fe.ce · ıkır. · ı uMzı - : 
gecek· n · t d ~ . . • yaret esnasın a ran o ı e • us- : 

ı eşrıya ın a başvekU Çorçıl'ın geçen Pazar günkü nutkunu hatır - r . b" Akd . )· cı i 
!atmış ve nutuk•an bilhassıı şu cümleleri tekrnrlnmı.,ştır : so ını ır . en ız ~~. a,mnMnın : 

- Vatanımızın her k "" - •. h h 1 • - d f i esasları hakkınd::ı gonısccekler - 1. ~ oyunu, er şe r nı mu a aa edece~lz Londra glbl · ı bT h F 
~trafında kalabal•l{ t,ir halk kütlesi bulunan bir şehir sokak ~okak müda : dır. Bud an n:m~va d ı .. tar~·ı ı an-
aa cdıl!rsc, bütiın düşman ordusunu kolaylıkla yutma~n kafidir - i s~nın h a ı~llıdr:ı - ~ a' e e: ' me- : 
Londra •ı · sı mu teme ır. : 

h b 
yı mu ve haklr şekilde esır düşmüş bir vazıyetle görmektensa : J 

ara c ve kül h"l"nde .. . . d . \ ~ 
..., ı gonneyı tercJ h e erız ... '········································ ·····•' 

t 
Saflahlyettar Londra mahfellerlnde söylendiğine göre Çörçil'in HlUer 

ara ından söviene k , kl n nut a parlamento huzurunıfıı. 1rad edeceği bir nu. 
.u a cevab verme~i muhtemeldir. 

Bazı Ari1Brik8ii'f8d.YDI3n nutku 
nakl e erken yarıda kes iler 

aazet31er sayfa 
eb'adlar1n1 

d ~ğ ·ştiremiyecekler 
Ankara 19 (Hususi) - Gazete say. 

falarının tahdldl hakkın'!ı> ki koor -
dinnsyon heyetinin kararının tatbi . 
katında görülen gayri tnbhlik bu ka
rarli\ tanzimine esas olan ruh ve 
ml\n:ıya uygun görUlmcdığinden bu 
knrara ek bir karnr nC§rl duşümil -

Londra 19 (Radyo) 
nutkunu naklen vere:ı, 81r 
radyo kumpnn'y'a ,.ı, ...,,.,. ,, •• 

manyanın günnhlnrını temizlemek mektedir. 
i~in alet. olamıyncnl.l mnı söylcn iş- Yeni kararda mevzuubahs koor -
tır. din::ısyon kararının neşri güniınde 

sımlarından sonrn •cı;~·nı 

Mnharebe Girid adası 
civarında vnknbnldn 

SOO kişilik mürettebattan yalnız 250 si 
İngiliz muhribleri tarafından kurtarıldı 

Batan ıtalyan kruvn örü Bartolome'> Colleonj 
L ondra 19 (r\.A.) - Bahriye ı dirdiğine ~Ört!, Avu!lt ralyll zırhlıl~ • 

nezaretinden tebiiğ edilmiştir: rından ((Sidr.e;rı, , ~·anında tl)rpıdo 
AkdeniL ba~kuınandan!t~ı tll" bil- CUna.mı '7 ınci sayfada.) ..... 'l?·;;·i;~lti~ .... ·ş;k·ag·o·-

kongresine hitabesi 

miııtir. 

31 Amcrikn•ı iııı.qı~nw 

Yaşington mnhreı:f'riııiı• knnanti- intlş<ır etmekte olan gazetelerin suy. 
göre nutuk, daha fazla dnhiJ; ınü- fn: eb'adlarındn bir değ şıkltk yapa - · Vaşington 1? - Ruzvc>lt, radyo 1939 ilkbabımncl başlıyan dü 

zalarla irnd edilıni~tir. Hiıbr, mıyacuklnrı. yapnnlnr ise eski cb'a_ ile Şikago kong.e:~i azalar ri\ !ıiın - ya hadiseleri. yalnız körı.ikörüne 

"Bu alelade bir.harb değil, ins 
lı ğı tehdid eden bir ihtilaldir, 

da avdet etmeleri lüzumu tasrih o _ ben söylediii biı nutukta czcüuıle partizanlık etmek i•tiyenler müste.-



2 Sayfa 

Hergün 
Yeninizam 
Dedikodusu 

-Hız ır 
72 

Resimli BlakaJe : a Bugünün hakikati, 

1 İstanbul sokaklnr>!m :rln~n :iy~du~ Bi: o~o~ ç~;liyen k~ S M~a~eı~c bi' :.k!:!~ ~vv~ v~"~"'~a)'ne& ınsam m>hla,. 
bbalık bir grup gözüme çarptı. Serdc gazeteclllk var. Toplantının sebe. Durup baktık. Müzayedeye iştirak eden edene. Fiat hakikaten bizim tah
Jıni anlamak IStedik. 

_ Bu otomobil müznyede ile sntılacaktır, dediler. Balttık, dort sene ev_ min ettiğimiz gibi nşa~ıdnn başladı. Fakat durmadan yükseldi. 1500 ü, 
velki moc!C'ld . tak:ıt az ve tyt kullanılmıştı B r bilene sorduk: 1600 ü, 1700 ti, nihavet 1800 ü buldu ve bu miktarın biraz üzerinde bir fL 

• - Alınış fıatı a2IOO• liradır, şimdi kaça. satılnc~ı tabii belli olamaz, ntla fazln iştıh:ılı olanın üzerinde kaldı. Biz hayret edlyorduk: 
cevabını verdi. - Ne münasehet, dediler. Otomobll fiatlan muharebenln başlad~ı gün-

Şöyle bir düşünduk. Dört yıl evvelki model olsa da az ve tyl kullanıJ_ denberi yüzde elll artmıştır, daha da yükselecektir. Fakat dikkatli bu -
mış oldu~ una göre hiç de~ilse 900, 1000 lira etme,ı IO.zımdı. ıunmalı .• sulh olduğu günde eski fiatının yarl.'lına dü§ecektir. 

ISTER iSTER INANMAl 

Sözün kısası 
-····-

ı yıllık 
hatıra 

Geçen yıl bu ayla.'rda Fran • 
sanın cenub kıyılannda ldim. 
İtalyan bududona kadar bütün 
Cornlche'l dolaştım. Bütün 
mavi sahiller mes'ud, şen insan
larla dolu ldL Fransızlanlan çok 
İngllizle,r ve Amerikah'.ar, hatta 
Almanlar vardı. Montekarloda 
bCrkaç sengin Alman diptomatı, 
Nis'te madam. GödD&"• «Can -
n es' da DU k dö Vlndscn', Mister 
Baldvfn, Tltelesko, Suriç Yol • 
d~ ve #aha bir Ç4tk politika • 
cllar spor kıyafetlerile t,...a.. u ... 
hur J'ezlp dolll4ıyorlardi. Gad • 
notarda sinema ar.tlstle'ıile ~ -
nün miihlm ı~lyas'i ~siyeUerl 
litlfeler ec11vor. plftilarda yetmiŞ 
Iki mmet Ademle Hananın ev -
ladlan eldııkların• ilk dda an • 
lamııılar ırlhl yae.yana, eancana 
sevi!Jiyorlardı. 

Partstetı ve daha lllimalden ce. 
nuba Inen yollard•a eteunobit 
btl"eleri bl .. Urtll rirüri «ihl a
kıvor, sahlller. daltar Insan al -
m1yor. her alae altında m"'ad 
bir çiftın sevtstli'l 'ı'öriitüvor, 
hatta ba karnDiarda tan~an. !le
vlııf'n ciftl,.rfn alıunhı .. t f\lkôı 'h -

Jar1m lnvmllk leln .,,.vva.'r nlüı'!ı 
mPmnrları dola$1vorthı. 

Buıün oraları kim 
haldedlr? 

Di!nyaya nlzam vermek için 
Avrupanm bu en mPs'ud vt-rle • 
rini mahsere ve bütün Avrupa. 
yı cehenneme çevi-en'"erln o 
mf'vud nizarn ve saadeti nasıl. 
nl'rede ve ne r.aman verf'celcle • 
rini sormak bize diismez. Tarih 
bunu soracak ve cevabını verf' .. 
cek. Fakat e-e,.t-n harbde olduJ'd 
gibi mutlak biiti;n bir n~lln en 
f<~;e yarar uno;urJan toprak ol -
dııktaıt c;nn•a! 
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~ 20 T enınıuz SON POSTA 

~.. '~-elgraf', Telef'oa Ve Radyo Baberieri 
Bulgaristan Dobrice g üzünden ~.efr~e Soa dakika 
Romanyayı protesto etti 

Dobricede Bulgar ileri gelenlerinden 
bazı kimseler tevkif edilmiş 

Bükre.ş 19 (AA) . - .. Bulg . · · - D. N. B. njnnsı bıldlrlyor: tulmuş ve bu yuzden mahsullerını de kaldıramamışlar-
tek 0 , ~~tan elçisi bugün harlciye nnzırıru ziyaret. ede- oır. 
Jlrote,s~ cedek~ Bulgarlar hakkında alınan tedbirleri Keza Bulgar seriri Rumen matbuatının Bulgaristan 
tar il etmıştır. Rumen makamları son günlerde Bul- aleyhindeki şiddetli neyriyatını da protesto etmiştir. 
Sund:ri gelenlerinden bazı kimseleri tevkif etmişlerdi. Hariciye nazırı Manoilesco tahkikat yapacağmı va -
....... n başka Bulgar köylülerJ harb tekô.llfine tabi tu- deylemiştir. 

················ i n o i 1 i·z··:···Fra·n·sız-····nı-u·n·a·seb·a-ıi· .. ············y~-~i .. ;~b·;~-~--· 
namzedleri 
ilan edildi ~Ünasebatın yeniden teessüsüne dair iki hü

uınet arasında müzakereler neticelenmedi 

Cenevre 19 Vi 'd b'ld. ·ı· · 
F'ransı.ı ha . - şı en ı ır ı ıyor ·ı «Daha şimdiden Londradaki Fran-
tntinas be rı.~lye nazırı diplomatik sız maslahatgüzarınm almış olduğu 
ınu"te e t.ı.erın yeniden teessüsüne 
lan tanklık Ingiltere tarafından yapı- tedbirler, kendisinin yarın İngiliz top 
lu e If hakkında beyanatta bu raklarını terketmesine müsaid bu _ 

n:nuştur. -
.Nazır be t rl .. ' yana ınd:ı, Fransanın lle-

lh surd~ü ljartıardan bahsetmiş 
<!a a~anın başta İskenderiye limamn~ 
tnüs lnıak üzere di~er Ilmanlarda 
lad adere edilen Fransız gemllerının 
ett~le ~aımınat verilinesini taleb 

~>ınl soyleml,ştır. 

le~:~ız hariclye nazırı, müzakere
tek: bır netice vermediğini söyliye-

lunmaktadırı, demiştir . 

Münıts~bnt bilfiil k,.ı;ilıli 

Londra i 9 l Hususi .1 - I3urada
ki Fransız sefıuethancs: bugün ka
pılarını kap_:ımı~ ve sr.hreth.ı.ıe er -
kanı memiekctlerine hareket et -
mişlerdir. 

Bu suretle İn~i!te:e ile F ran~a a
rasında diplematık münasebat bil
fiil kcsilmi~tir. 

Cebelnttarıka yeni Ingiliz 
kuvvetleri çıkarıldı 

Madrid 19 { \ 
fındığına ö 1 ·f··). - Haber a-ı hava ~artlar•nn ra~mı-n 3200 lcilo _ 
İngiliz na:l. re At.anııkt~n gelen 3 metre uçarak Cebelüttank üssüne 
körfezine '.3if'! • v~puru ( ebclüttaıık varmış ve terıHnc ile diğer aııkto:ri he 
nan 1600 ~rkııştı:· V!'pur~-lu bulu- defleri tesirli hir surette b~mbardı _ 
kara k s er ı l i'! hır mıkt;u top man etmiştir. 
Vap:r~a ~~trılnııı~tB. ll 700 nsker .. Sicil.>.'~. kanalı>ıı gt'çmeğe tcşcb -
Ta k mıştır. un ann da ka- bus ettıgı ;ıırad ta • 1 . 
... Ya çı ıp c;ıkmıyacaklnrı malıi d :r f d k 1 \yare crıınız ta-
gıldir. m e- ha ınb an. ya a anan bir vapura iki 

1 om a ısa~"!l et mit v~ vapur a .. ır 
talyan tayyarclednin akım hasara uğrıJ.'Mak mürettehatı 1 g 

Ankara 19 (AA.) - Münhai olan 
Ankara meb'uslu~uııa Ank.ara belc
diye azasından avukat Ekrem Ergun, 
Kır.şehir meb'usluğuna Niğde Parti 
ve belediye reisi Dr. Hüseyin Üııc:ü 
Seyhan meb'uslu~una İş Bankası u~ 
mum Müdiırü S:ılfıhattin Çam ve SL 
ird meb'usıu~una eski Konya meb'u
su ressam Şevket Da~. genel başkan
lık dlvanınca parti namzedı olarak 
gıösterilmişlerd ir. 
Sayın ikinci müntehiblere bildırir 

\'e ilan ederim. 
C. H. P . G~ı,el Blskan vekili 

Bawekil 
Or. Refik Sav.tam 

Yenij bir korsan 
gemisi türedi 

Londm 19 (Husu•i) - Atlas 
Okyanusunda yeni bir k<>•san gt· -
mi•inin türediği a:ılaşılmf1ktadır. 

Bir muavia harb gemisi olduğu 
tahmin edilen hu korfan gemisi, beş 
bin tonluk •cKinı{ Johnıı vt- altı hın 
tonluk «Devizum' İngilız vapuıla -
rını batırmı,ıtır. 

Adliyede terfi 
ve nakiller 

1 ı fından k d' h 1. ara-
ta yada bir yer 19 (A.A.) B"'t'" en ı :ı ınc bırakılmı tır. Ankara 19 (Hw;usiı - Adliyede 

İtalyan umumi karargilhının 40 nu- d" u.~~ ~yyarelerimiz üslerıne terfi ve nakilleri ihtiva eden bir ka. 
Inaralı tebliği: onmuş erdır. rarnnme tasdik edilmiştir. 

Hava filohuımızdan Liri muhalif d J?o'u AkdeniLinde bir ·.lü~man 90 Uraya terfi edenler: Çanakkale 
---:-::~------:::.e:n:ı::z:a~t:ıs~ı~b:a~t~ır~ı~lr~n:ı~t;:-, reisi Hakkı, Ordu reisi Cevdet., Eski. 

B~şv~~il ve Meclis Reisi Ör~an ,,.,,hukuk höklm; Hay""'" 

Ç· ftl ·gınde tetkikatla bulundular Oır~~v~::a~ :a~:~;~un 

Ispanya da harekete 
hazırlanıyor 

Yazan ı Selim Ragıp Em et; 

i ngili.z ad:ıla~ına karşı Alma~ya 
ile ltalyanın hazırlamakta ol

dukları hareketin bir Akdenız taar
ruzu ile müterafık olabileceği hak
kında kısa zaman evvel bazı mülii -
hazalar serdetıniştim. Bunun içın 
muhtelif kaynakla:ın hissettirdikleri 
şey şu idi: 

Ingiliz adalanna karşı Alman ta
arruzunun başlaması ile beraber Ce
belüttarık üzerine de bir lspanyol 
tazyik ve hücumunun inkişaf gös -
termesi tabiidir. Totaliter devlet -
ler, her şeyd~n evvel ve mümkün 
olursa, Ingiliz donanmasım 1\kde -
nizde hnpsetmıye çalışacaklardır. Bu 
mabadı temin edebiimenin başlıca 
çarelerinden biri Cebelüttarıkı ele 
geçirmektir. Bunda:ı başka Süvt'yŞ 
lı:analının istifade edilmez bir hale 
getirilmesi için de elden gelen her 
şeyin yapılac.ağından şüphe edilme
melidir. 

İspanyol devlet reısı General 
Frankonun !!'>n nutku, bu ın•ilaha -
zaların birinci kısmı hakkında te -
reddüde mahal bırakmıyor. Ispanya, 
bundan evvel de muhtf'lif vesilderle 
ileri sürdüğii bir iddiayı bu d,.fa re:ı-
mi bir surette oıtaya alıyor ve İs -
panya için Cebelüttarıkın lüzumu.l
dan bahsetmekle beraber l:spanya -
nın anıca Fas toprakhrından yı-ni 
yeni parçalar d~ ist~dij{ini bildiıiyor. 
Bu kazanç, olsik olsa Afrikada, Fran 
ııanın alt'yhint' olabilir. Ccbeliittarı -
kın ele geç;rilmesi meselesine gclih
ce: böyle bir te~ebbü'4te İspanya -
nın yalnız ha1m.:ı · in:;;-iltereye kar!iı 
hareket edip hu mÜ<~tahkı·m 'Tiev -
kii elde etme.qi kolavlıkl.t kahil de
•1ildir. Çünkü her ~eyi evvelden he
sablamasını iyi bile.ı Ingiltere, bu 
'!'ibi ihtimall~ri d~ naı:l\rı dikk:ı~~ a-

Hitler nntknnda mahnd 
vesikalardan da bahsetti 

Dün gece H it leri n nutkunıın ynl-1 suretle devnın etmiı;tiı: 
nız bir hülas:ısını yetiştiren Anadolu (!Bu vesıkalar. 1 00 Enkalık bir 
ajansı, ga.zetdr.•in istifade etmeleri kuvvetin yardımını tenıin maksa~ile 
için nutkun fransızca metnini de ay- müttefiklerin Balkanları na~ıl ftleşe 
nca vermiştir. Aşağıda okuyacnğı - sürüklemek i~tedikleıini, Baku ve 
nız k. ı sım bu metinde görülıriişl ür: Batumu bomlıardımall etmek için 

Hitler nutkundn, La Chn:ite ga - nasıl hazırlıklar yapmı§ oldukları -
rında bulunc.n vesi"al.ıra temas e- nı, kendilerine hizmete ıneyyal Tur
derek Finlann:yanın, Non·eçin müt- kiyenin bit.uaflığını, hiç sıkılmadan 
tefikler tarafındi\'1 isti:Jmar edilmek mahirane hir surette, nasıl ıhlalt' ça
istendiğini anhtmı~ ve sözlerine şu lıştıklarını göstermektedir.» 

• 
Ingiliz salıillerinde 

dün 11 Alman 
tayyaresidüşürüldü 

Londra 1? (Hus!lsi) -- Bugün 
İngiltere s.\hilleri iiz~rinde yapılan 
muhtelif hav'\ akınları esnasında, 
dördü bomb"Hdmlan ve yedi,i avcı 
tayyaresi olmak üzere. ce'll'an ll 
Alman tayyare~i diişürulmüş ve di
ğer müteaddid tayyareler de ,llasa
ra uğratılnıışrır. 

İngiliz tctyyarderi i•e, dün gece 

Almanya üz~rinde yaptıkları akın
lardan çok mükemmel neticeler al
mışlardır. Essen' de Krupp fah•ika
]an bombardıman edilmiş ve yang:n 
lar çıkarılmıı1tır. Bremende Folker· 
volf tayyaıe fabtib.sın:l da boınba
lar atılmıştır. Emdt-n k;malı rıhtı -
mına yüksek infilı\k edici bomba -
lar isabet et:n:ş ve alevlerin çıktığı 
görülmü~tür. • 

Panamerikan konferansmda 
askeri maseieierin 

~:;~bE:~,:~:~~.~~~~:;:~:~~:~~:.~t~ görüşü ı m iye c e ği an ı aş 111 y or 
karşı bir harı-kt"ti, lngilterenin. Por-
tekiz müzııharetile l,panyayı yan - \' . 1 () (AA ) L t ı ı ·· .. . aşıngton . . . -- nu ur. 
dan vurma teşebbusı le kamlaşabı - b k 1 - d 1 5 ada.n müte~ek -
1 k . B b bl d. k' c· b 1" ı as an ıgın :l az . ece tır. u se e e ır ·ı . e e ut - kil. Birleşik Ameıik ı heyt:ti Pa na -

ru.ı:nameye d;ıhil olmıylicacı Z.ftnne
dilmektedir. 

Verilen m.ılumata göre müı:ake
re edilecek mevzıı!a~da:ı biri de Al-
manya tarafındnil i~gal edilen Av -
rupa memle!<etlerino: aid batı nısıf 
küre!lindeki toprakların 2 3 Am cı i
ka cümhuriye:i tarafından himnye 
altına alınması hakkında Kuba ta -
rafından yapıla, tekliftir. Bu teklifin 
bütün Amerik:ı milletleri taıafın -
dan ınÜ!Iaid bir surette kaı§ılondığt 
bildirilmektedir. 

tarıka kar"ı vukubulıtcal; bır )c;pan- merikan konferansına işt:rak etmek 
yol hareketi, nyni zamanda t:ltalih•r Üzere bugiin tayyare ile ve M ... imi 
devletlerin mÜ?terek bir hücumu tarikile Havnnaya hareket etıni~tir. 
şeklinde inkişaf edebileceği gibi bu f Konferansı n Avrupa harbinirı d?
hareketle mUterafık olarak Port~ - ğurduğu ve hatı yarı kürr.sini i1la
kizin de hareketııiz bir hale kon ma- kadar eden muhtelıf meseleieı i t.;
sını icab eyliyeccktir. Demek ki mü- kik edeceği bildirilmekte, faka~ Bir
ta,avver har~: ket hir hayli ~iimııllü- leşik Amerika heyetine hiç bir 'us -
dür ve ağiebi ihtimal, buqünle~de keri mütehassıs dahil bulunınadı~ı 
l,;panya ile Ingilterenin birbirıfıe cihetle tamaınen askt'ri mahiyette 
karşı harb ilan et t!lt'ri gibi bir du- meselelerle müdafa,t mt"scldı:rinin 
rumu intaç edecektir. 1\.Innmafih, bu ;;;~~~~~~;;:::.====================== 
işde faal rolün daha ziyı:ı.dc !span- H• ı e 96 d k•k 
k~y~d~~=:ıcc;~vkti~:s~,~anbi~~~·r.Çii!n: ı t e rı n a ı a 

Ankara 19 <Hususi) - M c.1· bir çelenk koydu 
fsVi ~e Baş~~kil beraberlerind: ~lr~e-t lkcrdir. ~iraat Vekili makineler hak - panyanın bövle bir istikamete git -

ekıille mustakii grup rclsı R o. ında ızahat vermiştir. Tetkikat bir Ankara 19 (Hususn - Gazi llse.sl mekte olduğıınu e!lasen evvelce sez- süren nutku Tıırhan oldu~u hald b ann saııt sürmüştür talebeleri bugiin kamptan döndüler. 'Tiiş olan Ingiltere, oraya, birinci sı-
ç 'tli~l e ugün Orman B . f d 1 d d b' . ' S' 

h 6 nde Tohum Islah ist aşvekU ıslA.h lstasyO'nundan ay- Ulus meydanınjaki Atatürk heyke - nı ev et llmlnnn an ırını, ır 
nu ziyaret etmişler ve bu ~:::~u -rılırkcn gördüklerinden çok memnun line mer:ısimle bir çelenk koydu _ Samuel Ho.ue'u sıo:fir t:nia dmişti. 
ta~lalarda çalışan Amerikadan :kı ol.du~unu müsnid iınkfınlarda bu ma- lar. Ayni lisede talebe bulunan Cüm. Fakat hadiselerin tarihi i:ıki~afla
tlrılmlş olan makineleri tetk k :O· - kıneicrln çoğnıtılmtısına çalışacağını hurrelsimizin büyük otıu ömer İnö. rı önünde ~ .has111 rolii pek mahdud 

1 e ış. Vfıdetmişt.lr. nü Atatürkün muvakknt kabrlne nr- olabildiği için bu tayin, görülüvor ki 

(Ba~tar:ıfı i ln<'l sayfada) Eden'in, ayni arzuyu beslemedikte -
rini anlattı. Harbin bundan sonraki 

hareketin Almanyaya temin ettiği muhtemel inklşaflarına geçerek bu 
nıenfaatleri anlattı, Romunın mün- harbcuyane fikirleri taşıyan adam • 
hasıran kenrli iradesinin sevkile ların nihayet Kanııdayn hicret cde -
harbe girdiğini kaydetti. Bııııdan ceklerini, zavallı İngiliz halkının ise 
dolayı Almanyanın le~ekkürlr>rini kendi adalarında kalacaklarını SÖY

bildirdikten sontn iki devlet nrasın- !edi. 

Beledl·yeler l·s·ı·m· Ak k • . kııdaşları narnma bır b~ıraktı. geç kalmış hir teşebbiis mahiyetini 
l a anununun 9 uncu aşamıyor. !\1<'amafih Cebelüttarıka 

d d 
. Ar: karada bir otomobil karşı yapılacağı anla~ııan hareketin. 

ma ~Sinde yapilan tadt.Ja•t kazası ve bir tevkı·f İngiliz adaları için hazırlanan tal\r-
. ruzdan ayn hir hareket olarak ter-

Ankara 19 (Husıısi) _ Otomo- tibi de miimkündiir. Bu takdirdt' i!!
bili ile bir çocuih çar~an ve ç•>cu - tihdaf edilen gay~ fngiltereyi. sulh 
ğun ölümüne '!ebebiyet veren ma - yapmyıa .. evketmek olabilir. Şayed 
den arama enisti~üıı;i kim~ d; eri Cebelüttarık zaptedilir: ve buna rağ
Hilmi tevkif edilmi~tir, l'en ingiltere gr.ne sulha yana§ma-ısa 

da gerek •iyasi, gerekse askeri sa- Hitler, kendisinin yeni harblcr yap 
halarda tam bir teşriki mesai mev - mak niyetinde olmadığını kr.lydcde
cud olduğunu bildirdi. Bu vesile ile rck bilflkls çok yüksek kültürlü yeni 
halyaya karşı i~lenmiş olan haksıı: - bir içtimai nizarn kurmak arzusurı
lıkların nih sıi zafer neticesinde ta - da bulunduğunu anlattı. Bu müna
mir edilece~ine kani bulund\lğunu sebetle Çörçil'jn harbcuyane fikirle -
ilave eyledi. rlne makes olan son nut.uklanndan 

Ankara 19 (Hu .. uııi) _ B 1 ,. •• 
~eler tarafından yapılacak . 1 ~ '"ı~ık-, gore kısmi istiınlfıkl·~rdl'! en:ela 
ı gl . . k ıı ım ll gayri me k • . h erın:n ~ere belediyd,.r k n -ıwın tamamının ali ha-
ınütk sahibierinin zararın~' n: =-~e· ~ır kıymeti takdir olunacaktır. Sun
Verıniyecek §ekilde yapılabilı~Y ?~ akn •onra sahibi uhdesindc kala -
tern' k d'l 'lt-.sıııı ca olan • • 
b 

ın ma sa ı e Dahilıye v~kal t' ı·k parçanııı da ayııc;a istım -
elediyelt!r i•timlFık lanununun de 

1 8 t~n evvelki vaziycte gö~e kıy -Ic o- metı t kd' d') ~zuncu madde.•ini tadil eden bir la- .a ır e ı ecektir. I3u kıymet 
:Yıha hazırladı. umumı kıyınetten tenzil edildikten 

Ma,ldenin hazırlanan yeni 4Ckline ~.odnra gekr~ye kalacak değer pahası 
o enece tır. 

Alman tayyarelerinin ingiltereye ~ın ları 
ii Londrn 19 (AA.) - lngiltt:r,.lmi~ pro'e' t'" 1 
b Zeıindeki Alman hava hnskınl:m liye~e g~ç ı< .or. <:r H~ da_fi toplım faa-
tu~. gece de k li ük mikyas ta ol:nuş- tılmamıştı~ıştır. ıç bır bl.)mba a -

Bir d ~ • .. . Londra 19 (A.A.) _ Em . , 
Al ogu-<"enub şehrı uzerınde retinden tebliğ dllrn nıye~ neza-

ınan oldu y d"l b" e !.ştır: 
l'arenin ... ~u zanne ı en ır lily - Duşınan tayyarelcrt İsko 
tö 1 f ~orulıneııi üzr.rine projek - zı bölgelerine ya çyanın ba_ 

r er aaliv •t . . '·f' b ngın ve infıliik bom 
bomb 1 c c ge,:mıştır. r ıç ır baları atmışlardır İk" hi -

a atı nınnıı tır . ı §e rde bazı 
lngilteren. ' .. • • . b~ n nlar hasara u~rnmı.ştır. Bunlardan 

ayni 
1 

ın do~u şımal 'lde• de bırinde bir kaçı ağır olmak u"ze b 
su ret e 1 :ı l 1 I . re a_ 

YYnte er ıa ·eı v~rıl- zı kimseler yaralannıışt.ır. 

Başvekil Har·ciye Vekaletinde 
Anitara 19 (Huswı·ıi 

- !Ja.,vck il Doktor Refik Saydam bugün Ha-

Adiiye ve Naf1a Vekilieri 
şehrimizde 

Ankara 19 (Husw;i) - Adiiye Ve
kili Fethl Okyar ~e Nafıa Vekili Ge
neral Cebesoy bu akşam İstanbula 
hareket etmişlerdir. 

Iş Bankasmm yeni 
umum müdürü 

o zaman Ingiliz adalarınıoı istilasına 
ba~ vurulabilir. Bu da müstakbelc 
aid ta•avvur tıklani'dan biri aibi 

Hitler bu'l~ müteakib aö7ii iııtik- birini hatırlattı ve böyle bir harbin 
bale nakletti. Bu kısm;ı nazarım Al- vereceği neticeleri te.şrih etti. Alman
man ordusu 1 O Mayıstanberi kay- y:ı.nın bu harbcuyane temayüllere ve-

görünüyor.. dediten zaferleri kazanmak için sa•- reccği mn cevab neticesinde milyon.. 

S . rn b tettiği cehid Ve ı:;:ayrete fRğmen O larca Insanın bÜyÜk ıztırablara ID&-

eliiH U.(.atjLjt L/1tıeç tarihten çok clahıı kuvvet.lidir. Ayni ruz kalacaklarını hiç arzu etmecHil 
.................. ... ............................... hüküm iaşe hakımından gerf'k ordu, halde büyük bir imp:ıratorıutıın ~ök.. 

Kont Ciano 
-Beriinde 

gerekse ııivil halk için de verilebilir. mesile mahseri bir herç ve merciD 
Hitler' dedi ki: ıı laşe meselesi bii vukuunu bildiren kPlıanetln hakikat 

.. h b "d d . . . b' 1 ı olnca ~ını söyledi. 
tun ar mu etı ıçın ' ır mese c o . Çünkü bö;;le bir harb iki tnrnftaD 
maktan çıkmıştır,\! So birisinln ancak kat'l sekilde imhastle 

Berlln lll (A.A.) - İtalya hariciye Führer bilAhared Almnnlyab. ileiht.·l:f bltebılir. Côrcll zannedlvor ki Alman-
yet Rusya arasın a yen ır ı "' dil '·t' F" h d ı' a"L 

Ankara 19 (Husus!) _ Türkiye İş nazırı Kont Ciano Almanya hüku - . . _ man dev yn lınha e ere ... ır . 11 
rer " ~,ı 

Bankası Umum Müdürlü~üne Merkez metinln daveti üzerine bugün öAle. zuhur erlebllece~ın.~ ~.aır d~ . , terentn imhn olunaca~ına kanlclır. 
Bankası Umum Müdür m · . S den sonra Beriine gelmiştir. let adamlarının duştuklerl üınıcl.er - İngiliz mtlletinin ve dünvanın nk
Id Erdanın tayini kararla::~~~ n- kısa bir müddet Beriinde kalacak _ den bahsetti e bunları hayal mah- lı selimine y~ni ve son bir hltnbda 

• tır. sulü -olarnk tavsit eyledi. bulunan Hitler harbin idamesini mu 

Yeni lzmir valisi 
Samsun 19 (A.A.) - fzmir va

liliğine tayin edilen valimiz F u ad 
!uksal yeni vazife.,i başına gitmek 
~zere bugün ~ehrimizdcn aynlmı~ ve 
ıstasyanda hütüıı teşekkütler , e bin
lerce halk tarafında~ uğurlanmış ve 

Kont Ciano istasyondo. Fon RI _ BilAhare sö?Jerinl tekrar 6 Teşri- hik göstcrecr.k hlc bir sebeb ~orme _ 
bentrop ile b~zı Alman ricali ve İ_ nievvel 1939 d!i söyledij!i nutka lnti- diğini bildlrcli. bu sulh teklifi redde
talya sefiTl t.arafından karşılanmış.. kal ettirerek Ingiltere ve Fransaya dillrse İngillereye kar~ı sonsuz bir 
tır. sulh teklifinde bulundutunu şiddetle tanrruz !'dllece~ini haber ve

Sepetçiliğin inki§afı 'için 

Anknrn 19 <Hususl) - İktısad Ve
klileti mısır ekilen sahalarda sepet -

temin maksadlle 

tl ve bu teklifin nasıl bir mukabcle rerek dedi ki: 
göreccğini daha o vakit blldi~inl işn- - Olabilir ki Çörcil bu teklifi de 
ret etti. Bunu bilmekle beraber sulh du~Hamazlıktan gelecektir. Fakat her 
uğrunda bu teklifi yaptı~ını ve fıı ne olursa olsun böylelikle Almnrya 
kat siH'ı.h fabrlkatorlnrının buna ya_ tarafından son bir fırs:ıt verllmlıı oL 

Çemberlayn'in, Çör ma ktadır ve bunun için de vtcdanı-
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er -er 1 = Po • s al BağdL da 
ilk ekspres 

hareket etti 

Monoloğ: 

Aklın ermez 
Olu ta 

dökülen pars •• di un 
Bu yıl §ehrimiz polis mektebin -

den 196 gen:; mezun olmuştur. Bu 
münasebetle dün Yıldızdaki polis o
kulu b hçesinde ve polis şehidleTi a
bidesi önünde bir merasim yaptlmış, 
mezunlarla iyi derec~ alanlara dip -
loma ve muhtelif mül.:alatlar tevzi 
olunmuştur. 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kır -
(lar. muavin Hüda; Karataban, em
niyet müdürü Muzaffer Akafın, şen
rimiz polis erkanı ve gü.tid~ bir da
vetli grupunun bulundukları bu me
Yasime fstiklal marşile başlannuş. mü 
tenk.iben iyi derece alan mektcb ve 
kurs mezunlarm:ı hizznt vrı li ta -
rafından hediyeleri veriltı iştir. 

Bundan sonıa emniyet miidurü 
Muzaffer Akalın, mezunlara b ir hi
tabede bulunmuştur. l\•lu7affeı Ak
alın bu nutkund:t polis rnektebile 
kursu bitiren ve- içlerindf! iki de ka
dın bulunan mezunlan tehrik ctLJk
ten sonrn emniyet t"şkilatımıza ku
rulduğu tarihten bugüne kadar 
798 7 eleman kazandıran Istanbul 
polis mektebini:ı tarihçesiDden bah
setmiştir. 

Emniyet müdiirü müteaki~" po
lisin, esas vasıflan ve meslek il"ab -
ları bakımından halı...ta en fazla te
ması bulunan bir devlet memuıu ol
duğunu teburi.ız ettirmiş ve bu it:bar 
)a da genç me'Zunların memleb te ve 

Harb malüllerinin 

~~~,Ü~. i~~a~!,!~~~~.J 
erat ile şehid yenmlerine tevzi rdil
mekt~ olan tütün ikramiyesinin teyz;\ 
miktarları tesbit cdiimiştir. \ 

Haber -tldığ:mmı göre yal..,nda 
dağıtılmnaıu;ı başlanacak olan bu 
paranın taksim §ekli şu suretle .} a -
pılmıştır: 

Birinci derecede malul subay ve 
eriere 239 lir:ı, ikinci derecede ma -
lullere 21 5 lira, üçüncü derece nıa
Jlıllerc 167, dördüncü derece 143. 
beşinci 119, ultıncı 9), ve ~ehid ye
timlerine 2 5 şer lira verilecektıı. Bu 
nisbet geçen sendere nazaran bir 
miktar fazladır. 

Bu ikramiye tevziatından istifade 
edecek harb malulü sübayların mık
tarı 948, erlerin miktan 3882, te -
bid yelimieri 1 0,24'} dur. 

Sarayburnu - Salacak 
denizalli kablosu dün 

tamamlandi 
Birçok ekieri havi bulunan 10,000 

vohluk Sarayburnu - 'kılacnk de -
nizaltı kablosu yerinden kaldıdarak 
bunun kabıli istifade olan ı:zun par
çaları Tarabyn ilr: Serviburnıı ara
ııınıı dötemek 'ureti!~ Rumeli sahili. 
Anadolu dhetine bir noktadan da
ha bağlnnmı~ bulunmaktadır. 

Saraybrunu · Salacak arnsından 
kaldırılan kablo yerine 3-;,ooo volt 
Juk daha kuvvetli hir ~ablo dö en
mektedir. Iki g :ine kadar bu kablo
dan da cer•!yan verilecektir. 

• 
1 

Dünkü merasım den bir intıba 

yurddn§larn faydalı bir u unsur ol-j hidlerimizin ruhlannı taziz ~tmi~tir. 
mal n lazım geldiğine işaret eyle - Müteakibcn abideye çelenkleT 
mi~r. konmuf ve mernsime nihayet ~crıle-

Band n aonra mekteb mezunla - rek, davetliler hazırlanan büfede 
rından bir genç polis şehidler anı- izaz edilmişlerdir. 
dının önüne gclerclt heyecaDh bir Polis mektebinin elli üçüncü dev-
hitabede bulunmuştur. resi münasebetib dün mezunlar, 

Cenç polis, hazırun tarafı~ cia n Tnksimdekı Ciimhuriyl"t abidesine 
cidden takdirle dinlenen bu nut - giderek mera!'ıimb çelenk koymuıı
ikundıı vazife kurbanı aziz polıs ~e- !ardır. 

M:ünakala t 
Vekili 

sehrimizde 

Ali Çetinlcaya Haydarpaıa 
istasyonunda 

1 . 

Karaköy köprüsü 
yükseltildi 

Karaköy köprüsiioürı Er:ıincnü cı
hetindeki nynğının yiikselıilme arne
liyesi dün gece yapılmıştır. Terlik 
edilecek ayak tamir edilmi!'!, duba -
lar temizlenmi~ au ile doldurulmus

. tu. Dün gece saat onda clıılıal:u"a 
doldurulan sular kısmeu boı.altıl -
mL'). bu cihetteki köprii ayağı iste
nildiği kadar yükseltilmiştir. 

Bu münasebetlc dün gece saat on 
dan sonra bu sabaha kadar köpıü
den tramvay geçirilmemi~. Bebek 
ve Beyoğlu tramvayluı Kaıaköy -
den, fstanbOJI eihetindeld trc.mvaylar 
Sirkeciden dörıdürülmüştür. 

Dün gece köprü avayı yükselti
lirken bir tarafta-ı da Eminönündeki 
yeni tramvny rayları köpr:ı.'rl:i ray
larla birleştirilmış, yükseltiJnıiş olan 
rayların altları muvak:katen doldu
rulmuştur. Eminönü meydanı ile 
köprü üstündeki inşaat faaliyeti de
"'am edecek, A'rustosun bd~ına ka
dar bu işler tamıınılRnmış, m~yda:ı 
tamanıen açılmış olacaktn·. 

Bir çocuk kireç 
kuy suna 

düş{jp boğuldu 
Gazlıçe:rnede Hamam sokağın -

da oturan Mehmedin 4 ya~larındaki 
oğlu Ergun, dün o c:ivardakı arsa -
lardan birinde: aynarken içi su dolu 
metruk bir kireç kuyusuna dü;erek 
boğulmuştur. 

Bir müddet sonra çocuğun c~ııe
di kuyuda görülerek çıkanlınııı. 
vak'a etrafınun tahkikata başinn -
mı§tır. 

Bağdada kadar gidecek olan i1k 
ekspres dün Haydarpaşadan hare -
ket etmiştir. Trende Bağdacl için hiç 
yolcu bulunmamaktn idi. Nomıal za 
mani..nn ek sp resi bu mesafeyi 5 3 
saatte katedece!dir. Ayrıca Bağ -
daddan hareket eden ilk ekspres de 
bugün 19,5 O de Haydarpa~aya ge
lecek ve yolculAr Sirkeciye nakle -
dilerek Avrupa ekspresine bindiri -
leceklerdir. 

Belediye fen müşaviri 
Tramvay işletmesi umum 
müdürlügüne tayin edildi 
!stanbul belediyeııi tramvay, e -

lektrik, tünel i§letmesi umum mü -
dürlüğüne belediye fen müşaviri 
Mustafa Hulki tayin edilmi~tir. Mus-. 
tafa Hulkinin tayin emri Dahiliye 
Vekfıletinden di.in belediye vasıta -
sile kendisine tebliğ olunmu~tur. 
Dün sabahtan itibaren vazife!ine 
ba~lıyan yeni umum nıüdiir valiyi 
ziyaret etmiş, direklif afmıştır. 

Mustafn Hıılki, uzun müddd ~ 
hir narnma trl'\mvay şirk,.tile m~ -
gul olmuş. bil" ha-:-c bir miiddet de 
umum müdürlük vekaleti:ıi :nuvaf -
fakiyelle ı fa etmiştir. Kıymetli bir 
mühendis ve idareci oian Mustafa 
Hulkiyi tebrik eder, yenı vazife~in
de muvaffakiyetl<!r dileriz. 

Zin cirlikuyuda 
bir cesed bulundu 
Dün akşam Zincirlikuyuda Kir -

kor adında birine aid harmanda ot
lar arasındil bir erkek cesedi bOJlun
muştur. 

Kırk be~ yaşlarınd-ı kadar tahmin 
olunabilen bu cesedm kime aid ol -
duğu ve bir knz.ay.ı mı, yu!..Fa cina
yete mi kurbıın gittiği henüz anla -
§ılamamıştı:-. 

Sanki onların akı1ları benimkin
den kat kat fazla imi' gibi, ikide bir 
bana: 

- Senin aklın ermez. 
Derler. Fakat neye aklım ermıye

cekmiş. Cuya ben küçükmü~üm de, 
büyükler gibi düşünemezmi~im?. 
Akıl yaşta değil, baştadır. Madem
ki benim de bir başını var. Bu başı
mın içi !!aman dolu olacak değil ya, 
akıl dolu. Aldım öyle erer ki .•. Sey
tanın aklından bile kat kat üstün
dür. 

Size birkaç misal söyliyeyim: 
Evde annemle babam konll§Ur

lar .. annem der ki: 
- Yaz geldi, bana yazlık yap

malısın. 

Babam çatık kaşlarını bir kat da-
ha çatar: 

- Param yok. 
Ben hemen söze karı,ırım: 
- Baba neye paraeri yok <liyor

sun. Terzi, elbiseyi kumaşla dikiyor. 
Parayla dik.miyor ya. 

Biraz evvel birbirine çıkaşan an
nemle babam, bir olup bana çıkıfır
lar: 

- Sus senin aklın ermez. 
Cuya benim söylediğim doğru 

değil.. sanki terzi paralan alacak. 
birbirine dikip ann:me elbise ynpa
cakmış gbi parari,ın yokluğundan 
bah!'ıederler. 

* Mektebde dahd başka tiirlü: 
Öğretmen, sınıf'l gelince kürsü

ye çıkar. Cöziüğüııii düLeltir, anlat
maya ba~lar: 

- Bu dünya toparlaktır. size is
bat edeyim, denizden gelen bir va
purun evvela dumanını, aonra direk
lerini, daha son~a hacasım görürüz. 

Ben hiç durur muyum, e);mi kal
dırdım: 

- Bay öğretmr.n. 
Cözlüğünü bir daha düzdtir. 

na bakar: 
- Söyle ... 

Ba-

Üzerinde ynn v~ bere görülemi
yen cesed dün ak am ııdliye dok -
toru tarafından muayene edilmiş ve 
morga kaldırılmasın:! lüzum görül
müştür. 

Hadise ntrafıntlrı müdcleiumumi
Jik ve .zabıta meşgul olmakta•lır. 

Askerlik işleri: 
327 : 329 doğumlular 

çağınlıyor 
Bakırköy Askerlik Şubesinden: 

- Söyliyeyim bay öğretmen. 

dünyanın to par la k olmal'lığını, düz 
olduğunu da ben size isbat edece
ğim. Dünya dii'ldür. Eğer toparlak 
olsaydı, Ü!lt taraftakiler ne ise a•n
ma, alt taraftakiler ayakları yukarı
da, başları n,ağıda gezeceklerdi. ln
•nlann örümcekle.r gibi tavanda do
laşmaları mümkün olamıyacağından 
cumhurlup aşağıya düşeceklerdi. h
te ben dünyanın düz olduğunu, siziıı 
dünyanın topadalt olduğu;ıu isbat 
ettiğinizden daha mükemmel isbat 
ettim • 

Öğretmen bağırır: 

Hırsız bir torba pnr~ 
Damdan kaı;ıyordu. 

Hırsız altınla;ı oluğu attı. 

- Sus senin aklın ermez. 

* 

Şubeınizde kayıdlı yerli Te yabancı 
İslfım ve gayri isıtım 327, 328, ve 329 
do~umlu ihtiyat eratından §imdiye 
kadar şubeye gelmiyenler ve haricde 
olup müracaat etmiyenler hakkında 
kanun gerei:,ri ynpılacnktır. Bu gibi_ 
lerinin derhal §ııbeye müracnat et _ 
mclerinin lüzumu ilan olunur. 

Benim ablam var, bilmem sizle
Adres bildirilmesi iateniliyor rin de var mı} Ab la demek ne de-

Oluğun altında kör bir dilenC1
' 

elinde çanak dileniyordu. Paralar c; 
nun çanağına dökülüyordu. D.!letıC 

lendine para veriyorlar zannediyoı: 
Kadıköy Askerlik eabeslnden: mektir bilir misiniz) 
Kadıköy §ubesindc kayıdlı ve 935 - Abla demek, abla demektir. 

senesinde Kn.rtal Maltepesi İskele Diyece.ksiniı. Olmadı. Kendi au-
caddesi 14 ve Maltepe Gülsuyu cad_ alime kendim cevah vereceğim. Ab
des! 18 s:ıyıları ad~. vererek o ta- la demek süs demektir, çanta de-
rlhtenbc.rı akıbeU bilmemiyen 10602 d k • k t"" d 
kayıd numaralı yedek muhabere teğ- mektir, ppka erne tır, os um e-
men! 308 do~umlu Mehmed oğlu mektir. Marlen Ditrih, Creta Caıbo 
Mehmed Sall~ln nerede ise adresini demektir. 
bildirmesi 1liin olunur. lnanmazsanıı: evlcrinizı: gittığiniz 

- Teşekkür ederim. T e~ekkı.it 
ederim. 

Diyordu. _.. ................................................. 

Ben beş harf li bir kelimeyirn: 
45 mesai gününde ikmal edilece

ği tahmin edılıni~ olmasına rağmen, 
geeeli gündiizlü çalışılarak bu müd
deti 30 güne indirmek mümkün ol
muvtur. Son -kablo parçası dün de -
nıze indiril:niştir. 

Münakaliı.t Vekili Ali Çetinkaya 
dün sabah Ankıırnda.ı ~ehrimize gel
miş ve istasyonda Mün.\kalat Ve -
kiletine bağlı müessese ve do.ir~l~r 
erkanı ile 'loııtlan tarafından karşı
lanmıştır. Ali Çetinkaya doğruca 
yeni açılan yol:u salonuna giderek 
bina~! gell..'lli, \"e ba.:ı izahat alın:ş
tır. Oğleden onrn Vekil Vekalete 
bağlı müesse3elere aid i,ler üzerin
de meşgul olmuştur. Ali Cetinkaya 
tehrimizde bir müddet kalaıak is -
tirahat edecek ve bu müddet zar -
fında da Vekaletlc atakalı işler ü -
zerinde tetk:kJerdc bulunacnktır. 

Bir adaman ölümü fÜpheli Galatasaray resim sergisi 
Bir çocuk oyun oynarken görüldü 24 üncü Galataııaray resim sergi _ 

zaman ablalannızın odalarına bakı
n~. Bütün bu söylediklerimi o oda
larda bulacak:ııınız. 

Birinci üç harfimi an yapar·, 

Beş harfim birde.1 denizden 
ÇJkanıam ölürüm, beni yerler. 

Vali dün belediye ve 
vilayette çalıttı 

arkada!IDI yaraladı Tünelde cYenl Sporıı sabık Viyana sine iştirak edecekler eserlerini 24 
Üsküdarda Umraniyede oturan İb- kahvesinin müdürü Girldli Cezmi, 25 Temmuz saat 15 _ 17 de Galata ~ 

rabimin 13 yaşlarındaki o~lu Mus - dün A.smalıme.rıclddeki apartımanın- saray li.r;eslne getirmeleri. 
Yalovada bulunan istanbul Valf ve 

Belediye Re~i Dr. Lütfi Kırdar, dün 
sabah İıitanbula gehnlş, Vihiyet ve 
BclcdıYede meşgul ohnuştm. Bila -
hnre imar Müdürlu~ünde yapıbul 
toplantıya Tiynset eden Vali, yeni ya. 
pılacak yollarla, ınşaatı tehlr olu _ 
nacak yolları tesbit etmiş, aqam 
vapurüc Yalovnya donmüştür. 

ta!a ile arkadaşı 14 yaşında Osman da üstüne gelen 1usıı bir bubranı 
bir oyun meselesinden kavga etmiş_ müteakıb ölmüştür. 
ler, Osman bıçalda İbrahim! vücu - Hiıdise, zabıta ıre adliyeye akset. _ 
dünün muhtelif yerlerinden atır su_ miş; cesedi muayene eden ndllye ta_ 
rette yarnlarnıştır. bfbi Enver Karan zehlr!enme iıJalınL 
Yaralı çocuk Haydarpa.,a Nümu - ne Tııstlamış ve vefatı şüpheli bul _ 

ne hastanesine kaldırılmı~. earth ya_ muştur. Bunun üzerine, cesed otopsi 
kalanarak bakitmda takibata ba,ıs - yapılmak Için Morga nntledilmlştir. 

Jnnmı§tır. Tahkikata devam edilmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bev Dlvor ki · 

l 

- Hasıın bcyL Bu va
purların hall ne böyle? 

, Tannnın gunu kutu
ya istıf edilmi§ sardalya 
gıbi .. 

İnsan yığınları i1e 
dOlup, bo§ll}ıyorlar. Bu 
kadar 'halk: nereye t~ını_ 
yor böyleı 

Hasan bey - Nereye o_ 
lacak? Sıcaktan bunal -
dıkça, plajlarda, bahçe • 
lerde • boğaz» Janmaya 
çidlyorln.r. 

Mes'ud bir nikah 
Edib arkada~ rımızdan Selami 

Jzzet Sedeıı'in kızı ~:ızan Sedt-s"le 
İkdam gaze.e~i yaz.ı işleri müdürü 
Murad KayAlınnın nikahlan, dün 
Beyoğlu belediye dairesinde, ta -
rafların aknıbalan, d~stları ve bir
çok mümtaz meslek mensublan:ı;n 
huzuriJe parlak bir sureU:! ıcra edil
miştir. Yeni aileyi tebrik ed,..r, ~a
detlerinin daimi olmasını dileriz. 

ÇEMBERliTAŞ 
Sinemas1nda 

2~ il"eaınnn Çar1amba rüuiiııdeıa 
itibareD bergiia 

Matiae ve Suarelerde Siaeıua Pro
vamıaa ilavetea Şöhreti bütün 

düuyada tanınmış 

( Fenni Hakkabaz) 
p,.ofuör BOROSE ve Mi1 OKULTA
nıa AltıUan hayaet veren e11arengiz 
wiblarla dolu temeilleriai prme 

Dizi tnııiyo ederiz. Dubaliye 
fiatl~~aında ıanı yolıtur. 

AblamR söyliyecek olurum: 
- Abla, 'en birnz abla ol, yani 

man to, Cı eta Carbo, süs olma .• 
Hemen ce va b hazır: 

- Senin aklın ermez. 
Peldila erıuesin, faltat recegı za

man da olacaktır. Hele biraz büyü-
yeyim, bana gene: 

- Senin aklın ermez. 
Desinler. Bakın o zaman neler 

yaparım . Ak!ın errQez diyenierin a
ğızlarını yırtanm: 

- Neye Olğız yırttın. 
Diyenler olurn, bu sefer benim 

cevabını hazır: 

- Senin .ıklın ermez. 

Birinci harCim olmasaydı ab# 
dal olurdum. 

Ben neyim bilin .• 
Doğru hilenlt·rdc:ı bir ki;;iyt: 

Maroken kaplı. fevkal:ide kn# 
ğıdlı büyük Lir hatıra defteri. 
Bir kişiye gene nınıoken kaplı 
fevkalade kağırllı · bir muhurıı 
defteri. diğer otu7. beş ki~iye de 
ayrı ayrı güzel ve kıymetli )ıe· 
diyeler verit~ektir. 

Bilmecev~ c~vab verme müd# 
deti on bes giindür. Bilmeee cc# 
vabını hize gönderdiğini~ ztır' 
fm üzerine u Rilmeceıı kelimesi# 
ni ve bilmecenin gazetede çıku
ğı tarihi yazm•z. 

* * .. ... ·•··································································································· 

Bay Şişmaner 
tahlisiye aletleri 
satılan bir mııMa
zadan birçok ııey 
almı~tı. 

Aldıkları ko-
lunda evine gıttı, 
herkes onu denize 
girecek sanını~
latdı. 

Halbuki evine gider gıt• 
mez, bnnyonun kopısıııı ııc; 11' 
Banyo su ile dolu idi. 1311\ 

Şişrnaner tahliıııy.- nletlerıll 
taktı, ba:-ıyoya girdi. 
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- lnek ve margarin 

Alman .,dula~t of d ~, ••••••••• @.~.~-·--_~.:!-~~is Ya!:"y!~~~~~~ak ~B;:~;:~!ı~brikasının imal ettiği't~~~~:er de rak• niyetine on~arı 
edilelidenb . F .• ara ın an ışgn B • i: • : ordu tiyatro beyetlerini alkışlamak margarın ya~ nranırı kutularının .ü - * 
le Pnrist e; ransadan ve hususi- Ir SVlCre :ile vakit geçirdiler... İstanbul at yarışlarının iklnc.iSt de zerinde inek reııimleıi olduğu gürül- Bir fıha a1dıma geldi: 
2iyeti gö:~er:: hmana!i1e hakiki va- :, • i ccFritz>ı ler - yani Almanlar - ü- yarın Bakırköyde yapılacnkt.ır. müştür. Halkıo;ı hu y .. ğlnrı inck yağı «Rakının menedildiği bir devir .. 
Arasıra bazı nbbe:Ier alınamryor. gazet&CiSIDJJli z_eri.mize çullandıkları vakit relame- Her yarıştakl bahsi müşterekler - zannederek a::unlurı ihtimali düş~i- de bir 'Bektnşi, elinde bir şi~e rakt 
«Par'ısı, d • ecne ı matbuatında : ti fırruda buldula~ den başka ikili babis beşlncl koşu - nülerek, bu kab:) resi•YJ ve :~.kliim- ile gidiyormu~. Bostn.nCJla.r .karsısı .. 

e Ilir g" "1 1 - •• 1 • • B ·•4 d" çifte ı...abts üçüncu" ve dor" du"ncu" lara yer verilmemesi nla:knd rlnr? km I derecey k d oru en ya7J arın ne gorus; erı : en bunu serbestçe ... ı b.,. -. "' " na çı ış ar: 
ve cidd~ ·

1
ad ~r hakikate mutabık T i riın. çünkü 0 vakit oeph 

0J 1~ ~~~~- yarı.şta, üçlü bahis ise üçüncü, !!ör • bildirmi~tir. -O ~işede ne var? 

d 
ı 0 ugu onla lamamak tn- ...... - .............. •••••••-••••••-••••••••• ••ı dim F k b hal' e e egı • d üncü ve lbeşlnc.i koşular arasında Dig~ er bir t:ı:nimle de jn·.-1- -'Lır- Demişler, Bcktn .. i cevab :vermiı:: ır. O - h f _ __._ l~d . • • a at u ın ne auretle ce- ~ un ....,.,. ., 

U 
.. gun av ev&n a e nefistı. re..ran eyledimni IP kA ı" b'J: . yapılacak olan bu hnftaki yarl§ların lannın sıkı !Surette kontrolü istenil - -Su . 

.zun mudclett b · P · b F k t • ..ı. · - · h - 1 N -· e aaa 1 .rım. · S d ~ · ı _,_ dı lun Al . en ezı ar.ıate u- a a JiKOI'rın uzenne avanın guze - e için selleri · h t k"JA t- programı şudur= ım,tır. ,, - u egı , THKI r. 
an, nuıu ı al' ---.ı ı··· . b' ~ 1 k -1- - • mız u e ı at bo- M ik B k . . . 

80 
_._ şg ı sıru.ıwıaa ·ve ıgını unutturan ıl' agır ı çoao~:ıu~- zukluğuna müsa d 

1 
d·ı Birinef koşu: Dört ve daha yaşta. argarin utulannın üzerlerin - e taşı §'!.Şeyı .uzatmı;ı: 

nra~Utn da vazif · · b' ,_. t" c.._ a c ey e 1 er~ ~ • ek 1 .11.1 d k" k d di ıaldıkla il esmı tam ır <ot la· u. ...nsbmızda 3.S k.i\oluk v l k ı • · · ki halis kan .Arab allarına mahsus- u en uı ıresiın ermin lkaldırıtması .ka - n a cm '• ra ı ır, yon u .. 
:re 11 _eden tanWDUJ bir lsviç- Alman zaferini bildiren kurşuni ğu ıha:lde v.e 78 Jcil agi~kı l d~· tur . .Mesafesi 2400 metredlr. ran pe1t muvafıic.. ifa'kat ayni u - nuz; öyle ohun. R:ıkı .ol ya müb,ı • 
ne gazdeteclsı ~eçenlerde memleketi· renkteki otomobilin önünde :atlam rüdükt.en onra omd~e bı. Y1 °. ~u- 1 _ Ka-•·nş {H. Mutlu}. m_a_nda da inek ahırlarının kontn .. •lü rek.ı> 

av et .vleın' ""h" f • • • 1 l Alm k 1 ı_ ne ı,> e ız en ılk ı <u:> M . k .. . d-t..: aa-
1 

. · · J ış ve mu ım uıvıçre vazıyetı a mış o an an as er e- ~atlara attılar) R k~ ı· bil" 
1 2 _ Vural (F. ÖZıı.ltınll). ?ıçm mevzuubahs oluyor? Acaba argruın ·utusunun uzcrın =--t 

Ratete1eıınd~ birinde cıAlman i§· :rine mukabil kadın, erkek. bütün idi ki kar ımızd~·lcil e a il .. · ıyoı ar 3 _Örnek <Hıı.lfık Güçlü). ıı;ıeltle~n de g'izl~de-:ı gizliye marp-a- ine"k resmi de Bekta§inin, :rakı için 
tındaa .~ıı.daki Paıis ~ serlevhası ııl· Franınzlar, dilsiz. şatkın bir vaz.ıyet- rak, kıımyonlar ile :~e lh(ltııze ola- tl nn yagı yapıp pıyasnya çıkardıkin • su demesi kahllinde.:-ı bir iddia olsa 

F 1 ıtı~-ı.satını yazmıştır. te yere mıhlannuş gibi duruyorlardı. tiriliyorlardı ş altına ge- Ayni kuvvette olan bu .a arın rından mı şiıohelcniidi del.. gerektir. Kontı ol esr.ruııncla: 
hiy evknlade dikkate değer bir mn· Az sonra, aheste adımlarla. dü- Evet mÜstc:ml k k 

1 
. müsabakası cidden heyecanlı 01a - * - Üzerinde inek resmi var am• 

et arzede b .. . .. ,_ - 1 d 1 ı_ h k . ' e <=: as er e.rı yol caktır H k d ı_· d" rını n. u roport:ııı sutunuı· şunce e.re n araı;; er es nevmıd yo- yürürneğe ve yol .. "d"k · avadisi g zetocl.: okuyan bir ma. bu ulu a~ı mıırgHin ır. 
Yorızak. nakledıyoruz Muh:ınir <ii- luna koyulmu tu... harbetmeg~,. alış ı tyurl u u. tFenksunTa İkinci koşu: Üç yaşında yerli ya- Ye§ih-ycı: Denildiği zaman Bektn~iııin vet-

ı: N d ı.. h - ı.< ır ar... '' at bu r· 'li tl "ft h b b «P . . e en tıonra. te.ı.rnr areket, ko- bir sebeb teşkil evi d' rım kan ngı z a arına maı ... us en. - Ah bun.ıı biz hilemedik. dedi. diği cevaba enzer bu ceva vcre• 
ei C anslı!~r .. Ha:zirnnın yirmi birin- nu~alar, münaka alar ba~adı. Fa- sebeb generaller' : .emez }··· As~l dikaptır. Mesafesi 1400 metredir. - Bilseydink ııe olacaktı, oe • ceıklerdir: 
•cı uma gunu ak§alll üzeri en hü~ ük kat ne tarzda 1. Pari So ir gazc.-te:ri yaset ile fazln ı m ızlı n lçogunun SJ· 1 - Mühlet (F. Knraosman) 63 kL dim - Mademki .kutudaki i;in ıra ı • 

Yı tatm•• bul h d . .. -ruı 1 ..ı - L • 'kA me gu o masıdır Or- 1 • 1 1 S ,. unt!yor r ı. nm onu e rns auı\rımız uaıu ı dudnn çok jliyaseti . d · o. Cevab verdi: garindir, ":iiyorsunu~ Öy e o un. 
Lü ·?kt 19 da .hoparlörleri taşıvan Franmzlardan onltll·n içierindeli dasında idiler. 1 t•a bart•detmek 6ev- 2 - Tnsvir CF. Karaosman) 58 kl- -Neler olmazdı. Su dolu §l§e • Margarin ol ya mübarek. 
ll'lahaJ\dto.mobılle.r P_nıisin bütiin galeyanın ö)çüs~nü nnlamış ol~uk. dır ki günün hiri~de b; 8

: ~o.layı- lo. ]erin üzerlerine ::ıircr uzurn resmi /1 /1 
lard ennı oolqılUI,ga ha:}amış- Bunlardım bın tam man:ıcıle bir fer ve yedı" bomb il b ' 'Aın ıkı n~- 3 - Neriman nı "Kuru) 54 kilo. koydurup, piy~s:ıya cıkaıırdık. Ra- : J viitel d--1--ıt...LU...ri. 

ı. F "d' 1 n ı e ır man hu-
Mad draruıız ~ ı. b' nsanıd uzn:ı~ - cumunu karşılamak mecburiyı·•inde 4 - Altıntop (Ş. Kirgüll 53 kDo. ============================== 

ını kleine'den Opera}'ü vmdığı- .e h~e1r . ır a ~".': tesı - kaldım ... Her :ıe kada':' miist;.mle- 5 - Ö-ren fY. <>nmcı) 57 kilo. 
nu··nzdvn it, 41Cafe de la Paixn nin ö- rı ası edıyor, ;uzunden a- ke askerleri isek t . .. SOn Postanın ]avarıst Mühlet ve 

e m b L Lb 1 k I t L. d K cr k c mucıze goslere-la • ~azzam ır :ıı;a~ a ı top- bsa e k llf4'Yl kor uk. ]'ke"h ıne~ do uz cek <lei:?jJdik, geriledik. Tnsvirdlr. 
· .runış ıdı. Söylenen tel leri daha iyi uçu ay ı as er ı avntı, feda- Cephe ge · · 1 · k tJr:'"'lcii koc;u: 2000 llrnlık miikftfat 
!'111nık e:k için kahve mii .. teriJ .. ri nyng~ karlıkları, ona izahat v~rmck sal.a~- .,;;ru"p g'ıd· nsdınc ~fnykn· 1• eşml ek eş ıı;a 1 '" ... .... ıyor u an ı !r:aranmıs olıın 3 vn .. mdald verli ha-
h' . mış ardı. Büyük otomobı1lerden hiyetini bahşeyliyordu. rnek için Ct!ph d .mıa ~ lcyd e- lis le an "İnıriliz rıtlıırma mahsustur 
ırınde kalın bir ses: S" .. b k 1 B . '! .:n gerı çagırı ım. 

A _, ozu ona ırl\ a ım: en ıse kendi atelycmde çal . • T _ Meı;ııf~ .. ; 1800 mı>tredlr. 

r 
~~tungl Achtung!u diye bagvı· Ak • .. d b k d. F k 1 ışaOJ IT 1 ll) l}'oıd B r 2.-. (( -~ erı le~ız anLıroa da ·ınız... ım .. ·~ a at (Ca akndarlara.ı rii~vet 1 - Mart I IP t.ret. A ı . 

... u. u ses, r.i.ihı~r tarafından at 111. tn - · "h 1 · 
Okuyucular~ma cevabiarım 

.... are l p . nCJ mu em c ."'... . ıı:un n ça~u- verm.egı ~ ma ettiğirnd("n cl olayı ha- 2 - Mis (Nihal At.lı). 
ed'l şa .~taın'e Reıhonde' da teb1iğ şum. Bu harbc_ b_iltııl aştırak _et_tım. na sı_ pan vermediler. Bu"yu"k bı'r ) ı en mutnreke ternitini bildiren 11." d d d B d ı.. f b k a - Fh:ıris .<F Karaosman · G ı · I · kinci mektubuna cevllbım da .ilk cc. 
resmi t br-· k nıont~e. y e .. ı .ı;"- . un ~n ı~~ aıy . a. rı a~a _girdinı. Pntron Yahudi 4 - Gfuavak (All Fathgill. önü ı~ erı 

B' e ıgı o uyorau. evvd adı .•. Kuçu~ bır fahnkator c..- ıdı. yanı co§ini bec:crm iJ) Jerdend t Bu kosunun fa varileri de Mart I 1\lani.,ada Bayan R. ye: va bırnın tavziht olacaktır. 
lt 11 çoklan Fransız halkı aravna duğumdan dohyı, dökıimc.ülük.te Pek çok tanıd ıkları vard•. Am •ı ı .. ~ ile Mis'tlr. Bu söylediğiniz huyun bazı erkek. Ben sana .!lk ıce:vabımdn gayet sa .. 
_a.lreırşrnı'neıJ tbbulu

1
·,_n.a :ı AI.m.an sübav ve ih_tısaıı sahibi o. lan on n_n, ıcle il_e bf"ni larak çalıstım, ben'ı•ıı 1·,.·10 hav~c heo~. _ 1 d ı dlkt h"-ı "d ı"~ ~· - ~ • ,. .. ~ Dôri!"n~ii ~u: İki }'asında hlç er e ev en en sonra ...,.. Oı u- rih ve kat'i olarak ne yapman o.u.•m 

e ıgı resınının manasma bır tank fabokas.ınıı gunderdile.ı . tu 1 Fakat, bu fabrikada buluna'n · aor""orla 1 d dJ o h d kosu kazanmarnl$ yerli halis kan In- ~u görü1ür. Fakat geçici olduğu mu. aeıdrıo;ini söylemiştim. Gene ayrıl t •v-
ö..-:-;:'.da r,• o~ ar a i leri döndü- cven c.ep e el:ı_ yaraı_lı,kl.arundan mütehassıs dmelelc:, emniyet 'ılka .., <O .,u iiiYl r ~r .... ~ 1 la d d la d ı ı aili'7 t:ııvJarına mnhmc;tuı. ı.ıeonfe.si hakkaktır. Belki sizin .söyledıl'Olniz gi. ..iyede ısrar eA:yorum. Aklı bacmda 
Fakat h" ;_.:-"'d' e-re CA IŞ!Y'lr r ı. o yı or u emrı yevmısı ı c .ta tif ey1emedikıerinden dobyı hep • 
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ı ıç cıno e ııı.areındakılf"ri hır- edildim. Binaenaleyb aöz BÖ)•ieme- heye sevkcdil:n'ı!llerdı· 0 lcep 1000 mPtredir bi, siı.i diğerlerile mukayf'..se ediyor - btr kızsm, kendi kendine muhakr.me 
Pa ıya .. 6k - _ '-L. ••• n :ırın 1 Rol {M Hitit) d ~· gurur &!zırı :gözükmüvor- ge hwuum :var~ . • Seni Ldki de deli yerlerine, taveiye1ikr · mahalleb" - · · dur . .-Buna luzum var mı?. diyorsu- .edehllirsln. İkinci .mektubunda, 1ıarul 

u •. De?ebilir :ki, Parille hiç kimse zann.edecekainiz. Fak.."lt hayır! Ma- cuklan, kal-~ cfeud.ı'ler'ı a·k,~' ç.o-. 2 - Umacı (Filtrı>t Atlıl. tn ... ,etm ... .,.. ~alı1hıe. rın herhnng"ı b·ır knba haıc- demk' bi b' . d 
1 

...... .... ... e e 3 _ Subutay CMel!.h 'ifiomel). nur,. Gerçi haklısınız. Fakat. bunu s~lenilenler.i aynen aA:! ı~n. 
~ ı r ecne ı gazet,.,c.ıııiniz; §U· i miş bulunuyordu. ka -et erınden c·k~ t • J b "l ı· . . ı . b h' __ '- .. _ Ye ·ıs fV Kıv"ndıkl. kendisine söylemekten daha baş Onları kelime kelime bntırln ... Mu • s· k .ı aye çı o mnmıııtır. nu ı me ı mu itl \1 ıuwaver Y8· Netice §U o !ıl u: Randırnun ha - .,. " 

dr nç dakika sonra Saint-Laznıe ziyw~ttc:n hakiki Fraııs:-:!ar ~nt"s'ul döndürüc:ü bi• M.reıte düşm .. ~e ha:- .5 - Ayfcl fFahrl Atlı) . türlü hareket etmeniz muva!ık ola- vazenesi sa~lam bir irısanın sözle .. 
~e~o;nıt~ı\ diğer bir otc.mobilde- de.gıldırler... }adı, imalat fennin tı... Gelecek sene Rcl<'i,.iimhnr koc;usıı. caktır. Mademki sizi başka1nrile mu- .rine benziyor .mu? Müvnzcncsl .s .. ğ .. 
Tak ya;~Y:rrdu~ habe.ri fransızca ola- Cephede bi.z .ıniliıtemleke • asker- Bu sırn:lıı, cepht"lcrdoe bulunan na girecek olan 2 yac:ındaki bu tay. kayese ettlği ıçın gözü d iRer kadın. 1am bir insan bu .sözleri duyduğu za-' 

B f le~i ilk eafta !d~ ••. Bizim .~i~~~ i~~~- kahramanl~r, C'!phanesizlikten, ya. larm vPrmıı dR riddPn entPre .. anl ı d d Siz di~erlcrinden Iyi o1u _ man ne yap:ır? Güler, o kadar .. Faz. 
F u ee er A1manlarB izııhat veren mıze, cesaretımıu. açıkgozlulugu- hud fena cana cephemeden dolaY1 te- olacaktır. Bu mlisabnJrada Son Poc;- ar a ~- 'nd .. erli to lu görü la bir şey söylemiycceğim. Hiırmettc 
ran~ı~lar olmu u} Öfkeden e .. er .. · d'\ b ' l ~· ı~ J f I · tanm !aııoribl Subuta'-·dır. nuz, dığerlerı en ""' P • kusur etmeden ona vanlı" dııoundl.l.. 

>:ok ı.dı. Fakat nefke ·ı_ft v~uz.u-nde ha- ~~ze emnıyet e ı e ı ece.gı ma um e o uyorlardı... " d " v ~ 
h 

-· ıdı. M H k' · •·-· b b. · B InCI kOŞu: Dört ve dnbn yukan nünüz. Hem kocnnız bu ııuyun an ğün{i, haUa çlrkın ı.-e onun şalısiye-
~ ır ncvmidi gözüküyordu. T ·lih Em . '-- uva a ıyetsız.~~;ın 'jC e ' ışte ı d böy:l l ooyle '- h. b mye! ~zıuunıll bulur.an ta- budur. Bana iıınnınız... Ren Inn k- }'1l!:ta halis .tan Ara b atıarına ma b. vazgeçer. 'Hem sizin ç n c c 

0 
• tine ya kışnuyacak 'k.D.dllr bayajp dU.. 

. . çııı;mış, IÇ ir suteı1e intizar burlarla b ı k ·ı . k ll d •. '""~- ü ı t __ , - ı rl e edılnu k h '--Lu_ • ır 1 te ı erı arako ar a ların imalini tamarnile bilirim; haki- suc:tur. 1\~e.,~fesi 2n00 metredir mak daha iyidır. şunuuı:;Un ana -ve ,..,.a ..soz e n 
yen ns eri ezimet bugün ar- ıuutuL. ~:-- 1 '- d ı.. bul • k ıl bet1b ht olacaksın d kknt tık tah kk k 1 ~r er .;az ı.._ undt:ğu- ki mzı1iyet fiatlarını bilirim. Ml" .. di i ı - Cknnb (Sadık Bekir). * np ma, a • 

1 

sayı 'gı~tlaiın~!:ıe;~ı:.:;~. f'r;_~: ~uz hmıntakaya tahitim cyledik. Bi- meb"usan tamfındnn kabul c::lilıniş .2 - Ya!"an (İhsan Atlı}. S. S. S. e: et. 
tık hiçbir imdııd ve ümid nıümküıı k?.lı·· :hen 

1 
yanıml:r.da, tam te§ ek· olan bütün krediler ıtes1ihat · tin ku14 3 - Vu,.al (F. Öznltlnl•) K tum, Saadet koeanln birlllete yaşaman • 

dr.ğildi. 1 u ud E 'cl, j n:kbruebe.nin ilk ay- lamlmı§ olsaydı. ~ransadzı ht".r :cile 4 - 'Ürılft (Ahmed Geıilj). « Nasıl ikind mektubun birjncl dadır. 
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Pratik güzellik GARiD li · iıDiV A idi n i z? 
bilgileri Ziirafen1n boy~ ve boynu 

BGlr.!ilniı ki 
ur. Hasta hiç ~lğin ea hk· 
Bınaen ı tuv uzeı .t.al.am ı. 

n eyh guzeı &orıınmek istiyen 
kadının ilk yapnca '• 
hğı gibi te ı ~ 'WTlum1 ~ {; -

k tck her U?.VllDUn 8lhhati-
nl korumakt 

d 
' ır. Gözler bu l lnanııı ba 

§ın a gelmelidir, -
Şayed sabahları talktl~mıı z:ımnr. 

g k ' . 
oz apak}arınw §ıaıüŞ b.tluyors ıu~ 

derhal zı go erınl2.1 !azla -n:ıc:ıu··u!luzu 
nnlanınlısını.,· . "• ~n az '\U'UYOı:sunuz yn 
hud ince ı .. 1e ok • 

"i ç meşg ıl UJ rrunm 
Ynbud d k ' t n sı sık n(;h~or unu: dem lt. 
ır. Yorgun1u,.un hnngt o;cbt>blnt tn 
dluızcı b ı . · u u~orsan z derhal onu br 
Yoluna koynuya bakmnlı&ruz. Bundan 

:o:ra t!a çalıçma o~aıu da, cf:"le -
ı ız1 geçln11~ nız 'YM'd ı ~ın göze 

zarar vermbece1t ~ckll<te tnnz min 

=~ı m.-ı.hsuıız Sun l z sa bol tn kat 
launartırm.y~ E bi olmalıdır 

ÜC'Cell•ri okurken. · 

-::-O halde size güvenerr.k borç 
etmı~ olacak.·· Aman yarabbil 

- Üzül~eyiniz Zeyneb, bunu 
~~!~rı~. Benun dünk~ çc.c.ulı.. olma
ıgımı ve etrafımda oynanan oyu

nu keşfedemiyecek ıtadar abdal 
olmadığımı uıı~.~tmayın .•. 

F!Uıakika, ~en e.rtesi gün 
HalCık kayınvaiidesini zivarete 
gitti ve hir müddet ııunda~ bun
dan konu~tulüan sonra bir yolu
ın~ bulup bahsi evvela uınumi §e· 
ıkılde otomobilleıe. aonra da o
ın~n huausi arabasına nnkletti. Za
bı~er hiçbir şeye ehemmiyet ver~ 
~ıyor ~bi ıöründüğü halde mu
.natabınm yiizüııdeki en küçük 
de'ği~ik1iği bile gözünden kaçır
mıyordu. 

Otomobil bahsi nÇJlır açılmaz 
onu.o de.rhnl müdafaaya gl"çtiiZini 
farketti: ., 

- Ah y.avrum, hugünkü gün
uc İat.anbu.ldn .olomobils.iz "a-:a
~mıy,?r. O .trarovayların. ·oto
huslerıo hali .nc.d ir') 

L!'kay!d tavırla konu~yordu. 
lJuluk hırd·•-'- ' h'" . _ . . ':"~ır • ucuma geçtı. 

. Sızın.k.ınm parıısını verdıniz 
mı'> 

Mehpıue haruru hıtyretle ce
:vab verdi: 

.. - P.araaını mı'> Bu .naeı1 •u al 
oyle;> T.ahü ödedım B . k. • • •• ıo.nı ım 
zannedıyor"un sen? 

. 7 Aı:aba size :rardun edeb;lir 
nuy.ım diye ıeordum. Sözümü fe
nay;:ı almayl!llz canım 1 

MehpaTe hanım cludağını ısır
dı. Ah. na ıl blr fıraat ltaçırmıştı! 

- Danlma çocuğum, yanlll 
anlamı ını. Birdenbire iu.etinef-
simt" do\undu. · 

Biı4 saniye duıduktan sonra i
lave etti: 

- Tabii, 

da yer etmesinı bekliyormuş ~ibi 
biraz bekledi. Haluk derhal bu
nu anlamış göründü. 

- Bunun içirı Ü?.Üiıncyiniz. 
K.a.nmın nnno!$iııin bütün ihtiyaç
larını temin etmek benim '\'DLi

femdir. 
Bu kelimeler ııişman kadının 

gözlerinde evvel?! bir korku, ııon
ra da bir emniyetsizlik yıuaıtı. 
Bu hakı§ı Haluiı: lbir defn daha 
gÖrınÜ§ olduğ~ için bu dda !h'iç 
'§aşınnadı ve o~ vedn edip evi
.ne doğru giderkrıı :;öyle UÜ§Ün· 
dü: 

- Otom::>l>ilin param öden
mi§ .. b u muho.kkak- yn_k. a bana 
hemen bundan bahsederdi. Sim
di ortada bir mese.le VM : Paray 
kim V Ndi? ht e bunu onlamak 
gerektir. 

* Aradan bir hnftn kad:'IT gt"ç-
mişti. Bir gün /.eyneb ö&leden 
sonra M~h,pnr.c hmumın evine 
gitmi~ti. Tesadüfl"n llaliık evin
de çalışıyordu. Bunu bilivot mu' 
gibi Handan oıııı 7iyarcte geldi. 

c .. nç kadın içc.•rivc girdqi za
:man Hnlük geri 1 bir koltuğa u
unmı tayy..ıTct:.ili,ğe aid bir ki
tab okumakta idi. Onu görünce 
heroen yerinden Iırlııdı ve Liiyük 

• bir nezaketle: 
- Hoş geldin Hnndan. na

eıl ın'? diyerek ona doğru ile.r
ledi. 

Misafir ımıv.i ;orjetten hir el
bise ıile ayni re,kte bir mnnto ve 
şapka giymi!!, bu ziyar~:t için bü.
yük bir itina go~Lcrnıi~ti. Süzgün 
gnzlerini mcaruı•n ogluna dike
rek ağır ağır ona elini uuı ttı; fa
ık.at Halukun aakin Ye laknyid bir 
tııvnla bu eli sıklığını gorunce 
h ayretler içinde hlc:h. Nasıl~ Aı-

teaiıi 

Nakleden: Maaz.uz TahBin Berkancl 

Zeyneb evde y )k mu? 
Hayır; nerede ise ydir. 

Sen şöyle otur .• çny içer misin~ 
- T (" ·ekkıir ederim. 
Halukun bugün ne~· esi Üzerin

de idi. Ona •rıyyııa-y:: ain k:ıab
da oÇıduğu fevkzılt.delikleri ıın
latmağa. bir tnyynrecınin eya
hatine gjd .niıthiş rnaceTaları 
nakletmeğe ba~ladı. Haua bir a
ralık karşısındakinin ~ahııiyetini. 
hile unutur ı;ö.Ünt'r~k ona fenni 
ıtafsiHi.t !bile verm~~ kulln t ı. Bli· 
ti.in bunlar l-laudıını .memnuıı e
dc-t·ek haller değildi. O, sadece 
kadın ola·8k kalmak "''"' k:ır sm· 
da:li erkr.,ğe bunu unutturmanıak 
ister.di. Bıı sebcbrlen Hnlükun bu 
muemelesi ona dokundu, ackta 
hiddetten özteri yaşardı; rı.kat 
kurnaz olduğ<.t için buııı: b .. J!i et
menıeğe çalı<~ıp gülünıscmckte 
de-vam etti. Ç;ıy icerl Mı.,.n ele 
Halüka meyus ve bnygın nazı;u 
larla balc:tı, oon, eskiden oldıığu 
gibi, tc•hir r:otrncğ.~ c:-rılı•tı. amma 
genç adam d hR :ziyRJe lıi~ki.ii
lerle m("ctgul ~i>tiinc•~k bu hl\kı~
lara aldırrnıyorrl•ı . 

Ancak l l and:ın çabucak m:\ğ
lub olacak bir lcndın o1ınakt ın 
pek uı:aı..tı. Elinde ihtiytıt olDrak 
birook ağlar -saklı idı. 

Çay te.psisi o~aaan kalkar 
kalkmaz bir igaro vnktı ve sı:ıı.
}'et ciddi bir" tavırb söze ba l:ıdı: 

- A~iı: amctı7..adern, son gün
lerde pe.k feci ve mii kül s:ıatler 
ya•adım. Sizin Yakncıkta bulun
duğunuz 11ırada Y""ngeme bir 
mektub yumıt olduğumu bili· 
yorsun. Sana bi~ ~ey -sövledi mi~ 

Halük bu meV7.ula fevkalade 
alakıu:1ar olclu!u halde JiJ-..ayid 

.. - 1 k gorunere : 
- Evet, znnnederim öyle bir 

~ey demişti ... cevRbım verdi. 

zabile hasta lıir haldeyim. Çün· 
ltü bu mektubdı:ı Z.eynebin hana 
yaptı~ı balı ısamimi itiraflardnn 
bahsetmi im. 

Haluk birdenbire doğTularak 
kaşlarını çattJ: 

- Zcyneb snna hazı ıitirl\flar
da bulundu mu diyorsun~ 

- Azizim, hen bu müş'kiil ve 
karışık meseleye temas etmek is
temiyordum amma Zeynebin biz
zat bana, izdiv.ac ı nızın bir .a k 
izdivaCJ olmadığından babaettiği
ni biliyorııun. 

Bu ~özleri söyl .. rken ba§ını 
yana çevirerek Haluk" dikkatle 
bakıyor, onun yl"ızünde bir he
yecan •e teli. rıy.or.du amma 
genç adam gene oyununu bozma
ma~a nıuvaffnk o larak ~akayid 
ee~ile: 

- if. vet... Bc1k't... dedi. 
- Işte ben bunları annene 

yazmak ~ kınlığında bulundum 
ve .ancak mektub gittikten onra, 
belki de yengr.ınin bundan hah~ri 
olmadığını dütiinerek miithi~ bir 
vicdan azabı çc.kıneğ•J ba~ladım. 

Hallık ağı;: Vt! müstPhzi l.ıir ce
vab ıverdi: 

- Hakikaten ınüthi~ bir vic-
dan azabt ı;.el:miş ol:ıcaksm 
Handnnl 

Genç kadın bu s(izlerdcki n
layı anlıyamamıştı. Ciciden me
rak ediyormuş gibi bir tavır tıı· 

k ındı. 
- Tabii ... Öyle! zavalh bir 

halde id im ki .. . Allah rıza sı ıçın 
bana doğruvu söyle Haluk, ·yen
gem bir şey biliyor muyclu? 

I la luk süklınetle yerinden 
!kalktı, hir iki eaniye odnclıı do
)a~tıktan 50nrft masayA dayandı 
ve Han<fanı :göz hftpsindc tutn
rak gene ayni kayidsiz l ildı: o:nul'! 
ailkti : 

kısa olsaydi ' 
Boyu ve boynu uzun zürafe 

rak iklimli yerJerd:: yr>şayan 
hnyVBndır. Eğer zürnfenin boyu ve 
iboynu ur:un olmllBBydı, nğaçlara 
yeti~ip yapraldan yiyf'mez e yer• 
.de de yiyecek bir §ey lbula:r.ıyacajı 
için y.a§&yamaz.dı. ' 

* Uçan bisiklet 
Uçan lbisik!r>..t bir 

halyan mi'hendi!!i 
tarafından yapılmış 
ıve tecrübe edilmiıı
tir. Bu bisikletin Ö· 

nünde iki pervane 
vardır eve pervn:ıe-

"~ ~:_ı 
~~--

1er pedalla çevrilerek dö:ıdüriı1· 
mektedir. Tecrüb ... ademi muvaffa• 
kiyetle ~e.ticdenmc::mi;ıse de, taına• 

mile de muvaffak oL-nuş aayılnmaz. 
Bilahare diğer mühendislerin ynp.. 
tıkları ·bu tarzdaki uçan bisikletler 

de tecrübelerde nıuvafık neticeler 
vermemiştir. Fakat fen ileılr.dil..çe 
bu da olacaktır. 

1f 

Kanaryalar mektebi 
Harhdcn evvel 

(kim bilir bugiin de 
mevcuddur) J>aris· 
te kanarya kafc:si 
n1ektchi ismınde bir 
müessese vıırdı. İy1 
ötıniyen kanaryalar 
bu mektebe götüı\ilür. Bir ücret 

mukabilinde munyyen bir 
mektebde bırakılırdı. t.lektebe gö~ 
türülen kanatyniann ekaeris.i muay
yen müddet nihnyetind ayı öten 
l<önaryalar haline ı.cı- lirltrdi. Faknt 
içlerinde kabiliyelsizleri de bulur.u
yordu ki, gittikleri z;ıman n::u;ılsa, 



6 Sayfa 

( MeiDleket Ila berieri] 
• 
lktısadi tetkikler 

.K . Ramamda Gerede inkişaf ediyor[ Kayseride 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

hükumet te ihracatını tahdid etmek 
lüzumunu hissetmiş, ve buna aid hu
susi kanunlar çıkarmıştı. Bu vaziyet 
Japonları büsbütün herbad hir· hale 
soktu. Japonların har b sanayii işle
yemez bir hale geldi. Bu kafi gel
miyormuş gibi harb dolayısite maJia 
rın naklindeki imkar.sızlık ve güçlük 
Japonyayı daha fazla ııarsmağa baş
ladı. Japon idarecileri açıkça: <ıAv
rupada harb biraz daha u.ı:ayacak o
lursa bizim Çindeki harekatı idame 
ettirmemize ma3le~ef imkan kalmı
yacaktırıı şeklinde sözler söylerneğe 
başladılar. 

ponlara karşı elini ayağım çözınür 
tür. 

İşte bütün bu sebebler dolayısilt 
Japonya, her ne pahasına olursa ol 
sun Çinle bir sulh yapmak ve bu ga· 
ileden kurtulmak mecburiyetind• 
dir. Binaenaleyh bu balcımdan J• 
pon - Çin sulhünü hiç te mevsimııJt 
telakki etmemeliyizl 

Bir otobüs şoförü 
şüpheli gördüğü 

bir adamı yakaladı 
Kızılcnhamarn (Hususi) - Ge -

çenlerde Kızılcahamamla Ankara 
arasında bir otobüsde casus olduğu 
ihtimali çok kuvetli bulunan bir §a
hıs yakalanmşıtır. 

Bu hatta seferler yapmakta olan 
§oför Niyazi evvelki gün yolculnrla 
jl\nkaraya gelirken yanında otur -
makta olan bir Yttlcu kendisinden 
müteınadiye:ı bazı şeyler sornıağa, 
yollar, köyl-r, dağlar hakkındaki 
malumatı elindeki deftere not et -
rneğe başlamıştır. Şoför Ticaret Ve
kaleti zat :şleri kaleminde memur 
olduğunu söyliyen bu arJnmdan 
tüphelenmiş, bu ader kendisi onu 
isticvaba ba~lamıştır. Şüpheli ~ahıs 
memuriyetinin 3686 numa1adan so
rulabileceğini zıraat memuru ol -
mak üzere bulunduğunu, bu :nınta-
1caları önceden öğrenmek istediği -
ni söylemiştir. Otobüs Ankaraya 
yaklaşırken, tn:n Akköprii önünde 
§Üphcli şahıs otobüsten atlamak is
temiş, fakat şoför Niyazi derhal 
ıleapıyı kapıyarak tüpheli adamı içe
riye tıkmış, ve Ankaraya geldikten 
aonra da zabıtıtyı vaziyetten haber· 
dar etmiş ve bu adamı teslim etmit
tir. 

Y fipılan tahkikatta bu adamın 
Kirkor oğlu Andon ismind~ bir Bul
gar olduğu anlaşılmıştır. Cıuus ol -
ma9ı ihtimali kuvvetlidir. 

Ktztlcahamamda yeni 
bir dolu afeti 

Kızıkahamam (Hususi} -- iKı
zılcahamamda geçen gün şiddetli 
yağan yağmurlarh beraber ~msali 
görülmemiş bir cesamett~ düşen do 
lu Çamlıdere nahiyer.inin T eperoz, 
Sarıkavak, Böğeler, Ouy:nu~. Elde
lik, Aten, Kusurc, Müsl:m, Çaınkoy, 
lveşelar, Meşcle;:, Asalar, E.lvan -
lar köy lerin!n mah!u tatını biçerek 
tamamen denecek bir surette tahrib 

etmiş ve yere sermiştir. Dolunun 
sikleti 250. hazı yerlerde üç yüz 
gramdan fazl:ı.dır. Şimdıye kadar bu 
hava !ide Temmuz aylarında ne böy
le bir yağmur ve ne de bu §ekilde 
bir dolu yağdı((ına tesadüf edilme
miştir. Sağnak esnasında köy hari
cinde bulunan köylülerden bazıları 

dolu parçalarile ellerinden, yüzle -
rinden yaralanmışlardır. Cayırlarda 
biçilip demet hali:ıde istır edilmi' ot 
yığınları duman halinde rüzgara ka
rışarak yok olmuştur. 

S ll d ı b. k · d Köylünün elindeki gün 
on yı ar a yapı an ırço ışler meyanın a . . . l 

··h· ·k b 1 k ·... k d ve yapagz zyz fzat a en mu ımmı asa anın e e trıge avuşması ır l 
a ınzyor 

Geredenin Esentepe mesireainden güzel bir gÖrünüt 
Gerede (Hususi> - Gerede, Bolu. temin olunacak ve blr gelir mevzuu 

Ankara şosesinin merkezinde, Rama- teşkil edecektir. 
zandede gibi çok güzel bir mesireye Burada belediyenin geniş bir sıh -
malik, havası, suyu, manzarası güzel htye kadrosu vardır, bir doktor, bir 
bir kazadır, en eski. devirlerdenberi sıhhat memuru ve bir de belediyeye 
canlı bir hayatın merkezi olmuş, şar_ aid eczane bulunmaktadır. 

ki Roma imparatorl\l#u devirlerinde Kasaba ve civarında dördü yatılı 
Karayta adı verilen ve eski deviriere olmak üzere 35 mekteb vardır. 
ald çevresinde pek çok losarı muha -
faza eden Geredentn, son yıllarda 
geçirmekte oldu~u inkişaf gözden 
kaçınıyacak kadar eheınmiyeUidir. 

Burada son yıllarda yapılan işler 

~unlardır: 

Millhakatile 60,000 nüfusu olan Ge
redenin başlıca iş ve gc~lm mevzuu 
tiftik, deri, peynir, ya~. koyundur. 
Mahsul!it ancak mahalli ihtiyacı 

karşılayacak kadardır, hatta Men • 
gen nahlyesi, z.ahire.sl.nin bir kısmını 

Yirmi be., bin lira sarflle elektrik haricden tedarik eder. Bu nahiye hal 

Kayseri (Hususi) - Sümerbank 
\birleşik yün ipliği ve dokuma fab
rikaları müessesesi yapağının mu -
tavassıt ellerdan n.lınınaııını menc • 
derek doğrudn, doğruya müstahsil 
ve köylüden nlınmasını emretınış ve 
yün alım işini anlıvP.:l ekiple1i mem
leketin muhtt!lii yerlerine taksim et
miştir. Bu ekiplee kaza ve köyleri do 
!aşarak köylünün elindeki r:.rılı fab
rikaların takdir ettiği toptan fiatla 
mübayaa ve dernal para!lını da tes-

' 

viye etmek suretilc bir takım ko -
misyoncu ve ınütavussıtlıı.rın kazan
eını köylümü:.ı:e bırakmak suretile 
köylünün menfa::ı.tini temin ·~tmek
tedir. 

Bu te,kilatn bağlı Kay~r:rinir 
Bünyan ka.zası yünlü men!uc-at fab
rikası muha~eb~r.iJi Zekerint vanın· 
da yapağıdan anlıyan bir. m~murla 
muhtelif kaz.ı ve köylere gineıek 

iki kilodan il~nihsy"! bul:ıhilrli~i :rün 
ve yapağıyı bu suretb satın almak
tadır. 

Kayseri \'ıtli ·i $efik So, er yünü 
kırlc.ım zamanından evvel bütün köy 
lüye tamim etmek ~·Jretile köylü e
lindeki yapağının en ufak miktarı 

dahi muhtekir ve müta,•assıt dlere 
tesısatı vücude getirllmlştl.r. Evkafa kı dışarıda aşcılıkla iştigal ederler. düşmekten kurtarmıştır. 
aid bütün dükkllnlar satın alınmış ve 
bu suretle ikide bir ihtilaf zuhurunn Senede tki defa kurulan panayırl:ırda 
vesi!e olan bir M.dise ortadan kal - çok ehemmiyetli hayv~n alı.şverişi oL 
dırılmı.ştır. maktadır. Vaktile yerli mensucat mü 

Deniziide bir otobüs 
• bir çocuğu çignedi Bolu yolu üzerinde şehrin metha - badelesine veslle olan bu panayırlar-

lindeki şosenin etrarına a~açl:ır di - daki ahzü itli. bugün tamamen hay - Denizli (Hu!luııi) - Deniziide 
kllmlştl.r. Şehrin içinde bulunan da- van alışverişine dönmüştür. sebze ve mey-m ,atan Ihrahim Pe -
ba~hane dışarıya çıkarılmıştır. kacarın oğlu altı yaşlarında 1 acet -

Gerede hükUmet kona~ının yeni - Bahkesirde yeni tin annesile Leraber gelirken belun-
den inııası düşünülmü~. fakat bu he- dukları sokaktan umumi yola çık -
men mümkün olamıyaca.~ı cthetıe bir kütübhane binası tıkları sırada ·oelikliçınardan çnr,ı-
hükfımet konağı esaslı şekilde tamir 
edilmiştir. Balıkesir (Husuıdı - B:ı.lıkeslr Ha. ya gitmekte olan ve şoför Mustafa-

Yirmi bir bin lira sarfile modern cıali camsti odalarında bulunan Va · . nın idaresinde bulunan helediye o
bir Halkevi binası Inşa edilmiş, ayrı. tıı.n kütübhanesl yeni olarak yaptırı- tobüsü birdenbire kendi!ine çarp -
ca. Yenlcefa nablyesinde bir de halk lan Hükümet caddesindeki binasma mış, bao;ından .. ldığı yara neticesin
odası açılmıştır. nakledilmiş ve halkın istifadesine tek de ölmüştür. Adiiye tahkikata el 

Ramazandede'de eski binnlara il~. rar açılmıştır. koymuştur. 
veten bir otel ve bUyük bir kayak kö~ · ······ ····· ···· · ···· ··· ·········· ·· · ···· ··· ········· · ·············· ······•••••••••••••••••••••••••••••••· 
kü yapılmıştır. Kayak sporuna ald 
levazımat tamamen lkmal olunmuş _ 

tur. Gerl.lerle telefon hatlan ve köy 
yolları tamamen tamir edllmiljtir. Ge 
redenln telefon işlernde 1 ren me _ 
muru 3 hat çavuşu çahsmaktadır. 

Beş yıllık programda yapılacak iş

ler de şunlardır: 
Bu programda 10 bin liralık bir 

Maraş Halkevinin köy konferansiara 
Mara~ <Hususi) -

Vilayetlmlz c. H. P. 
ve Halkevi mcnsubla • 

Om idier 

Hasan Ali Edis 

Akdenizdeki tileblerimizin 
limanımıza muvaa.alatları 

bekleniyor 
10 Teınmuzda Barselondan hareket 

eden Mete şllebinln bugün geç vnJdt 
ve ihtimal yarın !imanımıza gelıne.tl 
beklenmektedir. Son alınan haberde 

Japonlar için h·ı hususta bir tek k vapurun Boğazdan 120 mil kadat 
çı ar yol: Avrupanın meşguliyetin- açıkta olduğu anlaşılmı.,tır. Bunuo.-
den istifade ederek, Holanda, Bel- la beraber vapurun kömür almak il. 
çika ilh .• aid müdafaası7. müstemle- zere İzmıre uğramak ihtimali bulun.. 
keleri ele geçirmekti. Hele Fransa- duğu aHikadarlar tarafından btldi • 
nın mağlubiyeti, Japonların Fransız rilmektedir. Ayni limandan hareke& 
müstemlekelerine kar,ı olan iştah- eden Demir şiiebinin de bugünlerde 
larını da kaharttı. Japonya bütün !imanımıza gelmesi beklenmektedir •. 
dikkat ve ha3sasiyetini bu noktalara ·····································-···········-çevirmek lüzumunu .hissetti. İngiliz-
lerin mağlubiyeti ihtimalleri, Japon
ları Kanada, Hindistan hakkında da 
bir takım hülyalam sevketrneğe 
başladı. 

Halbuki bütün bunların karııısın
da Amerika, muazzam bir korkuluk 
gibi dikiliyordu. 

Vaziyelin hüiAsas1 
Vaziyeti ~öylece bir hülasa ede· 

lim: 
1) Japonya Çinde, 1 r:ıilyon 800 

bin maktul vermi,, namüt~nahi pa· 
ra sarfetmiş, fena hald~ yıpranmış 
olmasına rağmen neticeyi elde et
mekten henüz pek uzaktır. Halbu
ki buna karşıhk Çin, bundan üç se
ne evveline nazaran her bakımdan 
çok daha kuvvetlidir, 

2) Avrupa harbini n başla:na~ı 
Japonyayı ;ptidai madde tedarik 
etmek imkanlarından mahrum ~t
miştir. Halbuki bunlar tedaıik edil
meden Çin harekatı devam t-demez! 

3) Üç yıldanberi devam eden ve 
halkın sırtına ağır bir yük halinde 
binen Çin harbi, memlekette derin 
bir hoşnudsuı:hık doğurmuştur. 

4) Vaziyet, dünyadan kalkan ba
zı müştemlek,.ci hükumetierin rnüs
temleke miraslarını taksim yu:.ı:un· 
den, Uzakşarkta yeni bir harbin çı• 
kacağını gösteriyor. Bu müstemleke 
mirasından mah~um kalmak istemi
yen Japonya için. her 7amandoın 
fazla şimdi kuvvetli bulunması la-
zımdır. 

5) Çindeki harekat dolayı11ilc: A· 
merika - J aponyt1. gerginliği her za· 
mandan fazla artmış bulunuvor. Ja
ponyanın bu en zayıf zamanında o· 
nu büsbütün diskalifye etınek, bu
--.ün Amerikalıhr için her zamandan 

Resmi Daire ve 
müesseselerin 
nazarı dikkatine 
Kağıd buhranı dolayıai

le gazeteler hacimlerini 
tahdid etmek zarureti kar· 
tıaında kaldıklarından i -
lan fiatlarına on kurut 
zam yapmak mecburiyeti 
haaıl olmuıtur. 

Keyfiyeti alakadar dai· 
re ve müeaaeaelerin aazarı 
dikkatler:ne arzederlz. 

TGBB. boUL.bl 
Tarihi C. L 

GİRİŞ: Berlin muahedeainden 
Trablusgarb sava.şına kadar 

Yazan: 

Prof. V. Hikmet Bayur 
Türk Tarih Kurumu ÜJesi, 

Manlsa Saylavı 
DEÖERİ SO KURUŞ 

Satı.ş yeri: 
İstanbul ÜNİVERSİTE IDtabevl 

manzam tahsisata lüzum varc!ır. Be. 
ledive bu paranın bir kısmını borç 

rından müteşekkil bir 
heyet. merkeze ba~ıı 

köylerde bir tetkik se -
ynhati yaparak günür. 
mevzuu olan mllll te • ~ ~'aha kolaydır. 

~ Dr. İhsan Sami ~ 

1 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksürük, ve nefes darlı!ı, bo~
maca. ve kızamık öksürükleri i
çin pek tesirli illiçtır. 

alacaktır. Kayseride bir ktz kaç1rma 
vak'as1 

Şehrin muhtelif yerlerindeki sular 
toplanncak bir merkezden da~ılacak
tır. Bunun !çin ayrı nyrı kaynnklar _ 

Kayseri (Husuııi) - Kayserinin dan gelen sular tnhlile gönderilmiş. 
Develi kazasınır. Bakırrlağı nahiye -

sanüdün faydaları ve 
cephe ger~inde para _ 
tutçillük hakkında kor.
feranslar vermekte ve 
köylü ile samimi hasbi. 
hallerde bulunınnkta • 
dır. 

~ 6} Almanların Ingiltere ilc ın eş· 
1 gul olu~u. Sovyetter Birliğinin Ja- '•· Herkes kullanabilir . .. ,.1 

~·· ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKREŞTEN ._ 

L 
IJ:ıreket eden nç motörln c Deutsclı~ 
Lnrthann • tavyareleri, Almanya va 
beynelmilel hava hatları ile muntuam 

irtib,tı temin etme'<tedir. 
Bugune kadar 15 1 

müteca vlz köy gezilmi~ 

sine bağlı İmam Kullu köyiinde otu- tırBir sebze hall yapılacak, 21 dük!d't. 
. ran Pınarba~ı kazasının Kılıçm~h - nı ihtiva edecek olan bu halde kasa b 
, med köyünden Hasan kızı 19 ya • ve zerzcvntçılar toplnnacaktır. 
41nda F atma Gülfezar ayni köyden Mezbaha yapılacak, umumi kabrls. 

ve bu ziyaret köylülerimiz tarafın -ı spor kollarile birlikte kazalarda bir 
dan hararet ve samimlyetle karşı - tetklk seyahatine çıkacak ve bu ge -
lanmaştır. Başöğretmen Ruhi Şenel z~ini clvar v1lfıyetlere de teşmil ede-

......,- Her türlü izatıat ve biled.H' içiıı 

Hacı Mehmed oğlu 18 yaşında Be- tan şehirden uzaklnştırılacaktır. HANS WALTER FEUSTEL 
• kir Ergen ile ya'Cdımcı Mehmed o w lu Bir şehir oteli lnşn edilecektir. Bu 
Halil Yılmd:ı: tarafından kac;mlını,- otelin yeri satırı alınmıştır. Bir de 
tır. ~1ütecavizler derhal yakalana - tecrübe fırını yapılacaktır. Bu suret
Tak adliyeye tesl;nı eJilmişlcrdir. le hem mevcud fırınların kontrolü 

ve ö~retmen Oğuz Avşar tarafından kt· 
il k f ı b

.. . ce ır . 
ver en bu on erans :ır uyuk bir 

Tayyare biletleri 
lırtır. Telgrar 

satışı Umu mt acemasına mO.ruoa1t olunma
adresi: HANSAFLUG, Galata Rıbtı nı 4S 

ra~bet ve alll.ka görmektedir. Resim köy gezilerine ald bir Int! _ ~-------~ Teleroı: 41178 

====================~ 
Halkevi yakınlardn ar, gösterit ve hadır. 

Bir müddet aonra general Dar-
ı kör sordu: 

- Mösyö Brusso, Kreyl cinayeti 
ile bizzat keııdisi meşgul olmuyor 
sanırım •.. 

- Bunu bana niçin sordunuz 
general~ 

- Matmazel Ksaaıfııkinin ha -
ı fızamda uyandırdığı bir hayal ile ..• 

Geçen gün, gazetede katil Rus de
likanlısının resmini gördüm.. bu 

, genci, aize raıılamakla şereflendiğim 
hariciye baloaunda görmüttüm •• bir 

' •gün evvel bir adam öld ürınü, olan 
b u genç, o gece, matma7el Kııa
r ofskiyi dan'!a davet etıni .. ti .•. 

Tam o sırada. arkalarından Nacl
yanın sesini işittiler: 

- Arzuma rağmen, sohhetini7in 
aon kısmının ortağı oldum general.. 
beni mazur görün ... 

ı • O aktam, Möayö dö Fersak ile 
beraber, bu bedbaht gencin daveti
ni soğukça reddetmi~ olduğumu 
aöylemiştiniz. Ben bu genci. muhte-

ı l if yerlerde ı;örmü~ ve töylece ko
nuşmuştum. Analığım, onun evi
mize kabulünü hiı; istemem:şti. O 
b:ı- ... Rus kanından gelmemi7 hl\
kın'ından yaklaşmak istemi<~, hen 
daima uı:ak r:l•umu ştum ... 

Genç kız. bunları, mütcessir bir 
sesle söyl~mi"tı. Son cümlesı:ıi de, 
içini çekerek ilave etti: <• Bu yaştu
ki bir gencin sadece intikam duy
guları beslemesi, pek acı hir şe.ydir.ıı 

Hepsi, mevzuu değiştirmeği, 
daha uygun görmüııletdi. Briç 

.. •alanndan birine do~ru ilerle-

Esrar1. 
=---4ıL 

S an PtJ.sCCM&M1 ıJU« 'R~ 
- .,u .... v -

Marukin me,elc:ıi tahkikatı çok ı benim kendilerine olan 
ağır yürüyordu. Bru,so ile konuş- şüphelenmezlec! .• 
tuktan sonra, Herşar, genç emniyet ı * 

sevgimden ı basit bir tecessüs hissil e yapılan zi-ı - Şüphesiz . •• 
yaretiere karşı evlerini kapamı~lar· - ~akat, benim geleceğimi 
dı. Gelenler~: (:Madam hMta. Mös- müddeıumumiye haber vermeyiniz .• 

direktörünün mesele ile bizzat uğ- Herqar, hergün ışıni bitirince 
rap.cağı vadine güvenerek, tahki- müddeiumumiye uğruyordu. Ma
katı gayet .. ~ubştırmı'Jtı. Hapisha - dam Andriyö, her şeye rağmen, ha
neye birkaç defa gitmiş, fakat, la ((oğluml>ı dı-diği ScrJcleı .. he•l:Ün 
Serjden yeni bir şey öğrenememi•- bir ha ber bekliyordu. Zavallı ka
ti. Genç. babasının vasiyetini yeri- dını. bir taraftan da lc.ocas•nın sah
ne getirmek için Ma~ukini öldürdü- hati kuşkulandırıyordu . 
ğünü tekrar ediyordu; baki nı in "bir Daima dik ve dinç, ma~rur clu-
çolc sunllerine lcarşı: ran Sari Andı iyönün, sırtında adeta 

- Ne çıku? .. ctiyordu, ben Ma- bir kanbur helirmişti . Yanakları 
rukini öldürdüın. N11.sıP ;\Iiçin ;• Bu çökmüş, mavi gözleri dumanlan-
bana aid bir şey: hadiseyi tcferrü- mıı,tı. Geceleri ııyku uyuyam•yor, 
atile naklctmeın, aile. .. i\l:isr<' ve sabaha karşı, yorgunluk tan, adeta 
Madam Andrivönün ıztırablannı bay7ın yatıyordu. Buna rağmen, 

k b k b
. h" Hazıranda Boved"! başlıyacak olan 

arttırma tan a~ a ır şeye ızmet h k . d S .• w • h 
e tmez... mu a emesın e, erJııı agır ıt arn-

namesini hazırlıyorrlu. Karı koca a-
- Eğer onların ıztırabhırını dü-. ralarında, Scrjden hiç bah!!ctmıyor

şünüyor isen, onların, senin bu ina- )ardı. HergÜI\ bu aile faciasını ya
dm karşısında, avukat istememek kından takib eden sorgu hakirni, e
hususundaki l'ırann kıu1ısında daha vine, sinirleri daha perişan olarak. 
çok üzülüyorhr. Senin, onlara kar- dönüyordu. Bütün şehir, bu cinaye
•ı olan iyi hislerinden §Üphe~e dü- tin dedikodusu ile çalkanıyordu. 
şüyorlar · • · Herkes, bu temiz aileye karşı sade-

O zaman, Serj ce derin bir hürmet besliyordu. A:ı-

yö adiiye sarayında .•. , cevabı veri- Olur. 
liyordu. - Yarın uat dokuzda. 

MAHPUSHANE AÇJLIYOR 
- Evet ... Yarın dokuzda 
H akim Her~ar, uzun zamandan

beri, ilk defa, o gece, rahatça bi r 
Hertar, bir akşam eve dününce, uyku uyudu. 

kendiaini telefon ile Brusııonun ara- Ertesi sabah, dah~ d okuza çey
dığını, saat sekizde de tekrar tele- rek kala, mahpushan~nin önünde 
fon edeceğini öğrendi. Kendisini idi. Bir a!!ağı, b ir yukarı gezinmeğe 
heyecana kaptırmaktan alamadı. başlamıştı. Zahıt katibi Marten, nö
Telefonun yanındaki kanapeye otu- betçi gardiyanlara emniyet direktö
rarak zilin çalmasını beklerneğe baş- rünün ziyaretini haber vermi~. sonra 
!adı. Dakikalar, çok uzun ~eliyor: bir kenara çekilerek pipo,..unu yak
du. Nihayet :ıil çaldı ve emniyet di- mıştı. 
rektörünün ııempatik sesini işitti: Bizzat kendisinin kullandığı oto-

- Allo ... Mö~y5 Herşar.. ben mobilde, Brusso karısını da beraber 
Brusso... l~inizi unuttum sanmayı- getirmişti. Herşar, kendilerini kar
nız.. işler orada, Sanliste nasıl gi- şılarken, emniyet direktörü: 
diyor). -Hakim Herşar ..• Karım han-

- Bildiğiniz gibi bay direktöı .•. suvaz ..• Benim yorulmak bilmez iş 
Maznun ifadelerindz ısrar ediyor.. arkada§ımdırl 

- Ala... Y•ırın, otomobil ile Dedi. Sonra, karısına dönerek: 
sizi görrneğe geleceğim. Zahıt kati- - Burad:ı çok kalacak değiliz. 
binizle beraber, sabahleyin saat do- Hemen Kreyle gideceğiz. Sen bi·zi 
lc.uzda beni mahpushane kapısı ö- arabada bekle ••• 

((olurıı dedi. 
Kreyle mi gitmek niyetinde" 

siniz? 
Evet Mösyö Herşar •.• Bor.

nof ile aranızda, cinayette kullar>dt~ 
ğı alet hakkında konu~tunuz mu~ 

- Kat" i olarale değil... Bıçai' 
nereden aldın diye sorduğum sııal• 
cevab ver~ k ten daima l..açh ... 

Mükemmel ! .. 1\lülc.emmel! •. 

* Jki adam, bir koriden girdıler. 
Orada kendilerini bir gardiya~ he~ 
!ernekte idi. Elinde bir deste JLP~ 
tar vardı. Serjin h ücresine girdikl&
ri zaman, delikımlıyı, yatağının U. 
zerine oturmuıı. k!tab okur buldulıar, 
hakimierin girdiğini görünce ayai
kalktı, Her~ar: 

- Serj 1 dedi. Mö,yö Brue14' 
cilmhuriyet ~mniyet . direktörüdür, 
seninle konuşmak i'ltiyor •. 

Delikanlı cevab vermedi. Yo lnıt' 
hürmetle eğilerek selam vcrd t E!11'"' 
niyet direktörüniiıı ilk ~uoılli fU oldu: 

-Serj Boranof.. Kont Nikol~ 
Marukini, par:ıııını çalmak için f11l 
öldürdün ı 

Müddeiumuminin rvladlıi(ı bir~ 
denbire başını kaldırclı ve !:>3ğırd•= 

- Nasıl? ı Hır!lı:r.lık mı) r.. F..vil1" 
den bazı şeyler mi kaybolmuş! ?·• 
Ah ... Hayır ..• Hayır... Yalan·· i 
Mösyö Her:ıar .. ben hırsız dl"ğılııı_' 
lnanmıyors•ınuz değil :ni .• söyleyıli 
bana rica derim 1 ı Hayır.. hayır;· 
h~n Marukini, Kont l'!ikola Maruk~"' 
ni öldürdüın. Çiinkü o, sefil hir _, 
damdı .•• Çünkü o ••• 

Arba 



Ruzvellin Şikago 
kongresine hitabesi 

Alm~n işgalinden 
sonraki Paris 

Bir haftalık radyo programı 
IAYIARS (BaştaraJ'ı 1 inci sayfıula) 

na olmak iizere, he:rkese bir Avıu
pa harbinin yabız bir ihtimnl deiü. 
ç?~. ~uvvetli bir imHn haline gc:l -
dıgmı ve böyle biı: harbin bittab; 
bu memleketin istikbalini de alaka

PAZAR 21/7/ 1940 Borsası {Fiat.) 22.45: Muzik: Cn:ı • 
(Baş-tarafı 5 lnci sayfada) 8.3Q: Program, ve memleket sant b:ll)d (PJ.) 23.25 _ 23.30: Yarınki prcg .. 

bir tanka aahib olmuş bulunurdu. ayarı. &35; Muzik: Gerschwmn ve ram, ve kapanı.ş. 
Fakat polıtilcacılar «pa:raya ta - İrving !Jerllnden caz fantezileri CPJJ * 

Ytz%DTI: Hasan Adnan mah» ettiler. Başka türlü fikir ileri 9: Ajans haberleri. 9.10: Ev kadnıı_ SALI Z3 7 1541 
l!Ürmek imkansızdır. Yemek listesr. 9 20 _ 930: Müzik: Marş 7.30: Program.. ve memleket saat 

Gerek ·kalesi dar edeceğini anlatmıştı. 
Birleş_ik hiikiimetlcr reisicümharu 

sıfatile ve kongreıım yardımile bi -
A taraflrğımızı muhafaz.'l etmek. mü-

Ine Ybn on doltuz.u olmasına rağ- düşman ordusuna i~aret verirken dafaa progr mımıı:ı hazırlamilk pek 
•ın~ k g~ce Gerek kalesinin &ema- ~örmü Bana söyledi. innnmndım. süratli bir farzd:\ husule gelf'~ ah-
h' ~ esı! bulutlnria sarılmı~ ıı:ifiıi ftte timdi gözümh~ gördüm. val ~eb-ed'd€illerin~ Ji:ar•ı koymak. n: darkanlık vardı. Zaman. zaman Genç kız. azimk·r bir halde: kendı dahili i~lcıiınizi dü"'·anın mu" 1 o undu V • • L • ı· b' B h · · d h l kal 1 h ) -gib' b gu cısmı zeraır ı ır gaz - u aını er n ya ama ıya te avvi şeraitine göre tanzjm ~·le-
aiy~, ~naltnn bağucu bir meltem e- • dedi - acabn bu hiyaneti ha~ al- rnek ve he·ke.ie kar ı ıvi kom~Juk 
bil ~. k~vanın - en cesur yürckleıi .. ak yapıyor~ siyasetimizi idam~ eykmdc benim 

Fabrika olarak gönderildiğin;ıiz lar (PlJ 12 30: Program, ,.e memle - ayarı. 7.35: Müzik: Collerldge Tny -
yer tahtadan baraka idi. Ancak on ket saat aıyarı. 12.35: Müzik: Sa:ı e_ ıor, Ravel, ve Pierne'nin eserieri 
be~ amele i!tiab edebitiyordu. Biz serllr!. Çalanlar: Hakkı Derman, şe_ (Pl) 8: Ajans haberleri 8.10: Ev ka
yüz elli kişi idik:, talı:at btzi alacak rif İçli, Zühtfi Bardnlroğlu, Hamdı dını _ Yemek listesi. 8.20 _ 8.30: :Mü
yeı ve makineler yoktu. Bunu gö - Tokay. 12.50: Ajaru haberleri. 13.05: :rlk: Koro eserlerİ (Pl:.} 12.3G: Prog -
rünce cepbeye sevkedilmemi iste - Müzik: Okuyan: Mustafa Çağlar. rnm. ve memleket saat ayan. 12.35: 
dim. aıeç kalnıı§ idirn. Fritzfer, biz- 13.25 - 14.30: Müzllt: Radyo &lon Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl l 12.50: 
den habersiz ofaralc, oraya hemen orkestra.~ı (Violonıst Nccib Aşkın i - Ajans haberleri. 13.05: Müzik: Plfık -
hem~n bizimle herabc vardılar ve daruinde.} 1&~ Program, ve memle - larla mtıbtelif ~arkllar programının 
topumuzu esir ettiler... ket saat ayan. 18.05: Müzik: PnZiir devamı. 13.20 - 14: Müzik: Senfonk 

Çayı <PJ) 18.30: Müzik: Romans - program (l'}.l 18: Program, ve mem_ 

ltın~:r u.~en. - bu ses izliği pek ya- - Necmettin casusun kim oldu· için acil bir vazıh teş.ı;i] edjyordu. 
cağını haubthı~ bi~ kasırganın kopa- gunu biliyor. . Yeni .Jı:ı~b us~I.Ierine ltaı~ı koy• 

C er verıyordu. - Kimmi~ bu alçak~ bilmelerı ıçın nııll. müdafaa plan _ 
de F'ecflıyansını bir saat geçtiği hal- - Naym.,nı lanrnızın naba geni Jetilmesine ve 
led k~tı Üttin hala uyumamıştı. Ka- Eğer zulmet olmasaydı Gert-k son terakkiy.ata göre tebdil olunma-

Hayul Hayırl Fransızlill' ıyı lar. (Pl.l 18 45 ~ .M.fızik: Radyo enz or. leket saat ayarı. 18.05· Müzik: caz -
harbedeceklerdi ... Fakat onlara 'bu kestrası (İbrahi1)1 Özgfir Idaresinde) band (Pl.) 18.30: Çocuk saati. 19: Mü. 
imkan ha:urlanmam~trr. Bizi mnh· SOprano Bedriye Tüzfınün iştirakile. zik: Çocukl!ır lt;in (Pl.l 19.15: Mii • 
vedc.n politi':ta. bize biyanet eden 19.30: Müzik: Tı.irküler. 19.45: Mem. tik: Fasıl Heyeti. 19 45: Memleket S=t

ademoktasi» olmu~tur. leltet snat ayan, vl Ajans haberleri. :ıt ayarı, ve Ajans baberlerl 20: Mii. 
Ça~an bir fabrikada. müsavi ve 20: Müzik: Fa.~ıJ Heyeti. 20.45: Ko - zik: Çiftçln1n saati. 2.15: Kon"n~a 

lira e. 
1 odasında ve sönük bir kandi- hakimi. kızının biı ölü kadar aarar- sına li.izum h"5ıl o!nıu~tu. 

I .. ~:Yllsı altmd:ı asabi ad.mlarln do- d V •• kt' B 1 '1 1 · ] L • 
... ,.3 b ıgını gorece ı. eyne mı e ınanı mıyacar: ae:re _ 

~erbest olmak mümkün miidiir}.. nuşma. 21: Mfızik: Çalanlar: Hak _ (ÇiftC:inln &1\ati.) 20.30: Müzik: An -
Siz hiç bir «demokratikn bir fab- kı Derman, Şerif İç_ll , Harndi Tokay, kara Radyosu küme ses ve saz heye • 

rika gördünüz müi Hayır değil mi~. Zühtü Bardakoğlu 21.30: Müzik: izah ti İdare eden; Mes'ud CenıiL 21.15: rak kor, ıızan olduğu yerde dı.ra- - Yalan baba! Imkanı y~·k bu cede geniş casusluk ve hiyanet va-
2arJa apıya ve pencereye endiııeli na- olamaz. sıtalarının inkiıph karşısında Birle
'\"er 

1 a~ıyordu. Zahir~n elıemm~ et - Ilkönce hen de öyle düşün· şik Amerika memleketleri içinde mil 
hu ırıernış gibi görünmesıne rnğmen düm amma. hu i~aretlc.r Necmettini li birliğin idame i en ipıidai bir 
nit) ca_~s meselesi onun da bütün si- teyid ediyor. ihtiyaç halini almıştı.» 
:ranerını bozmu.,tu. E.sasen muhaııa- R l L " 1 ı 

ın b 1 "' - Hayır baba N yman gibi uzve t :au muta eatı i eri sü:rdük-

Halhuki Almanya, bir fabıika lı bir opera _ <Cavııll'ria Rusticanal . Seı:best sa.:ı.t. 21.30: Konuııma (Rad~i'O 
halindeydi, bize ise daima şn telkin 22.30: Memleket saa.t ayarı. ve Ajans gazetesi l 21 45~ Müzik· Radyo Salon 
edilmişti: Fransada hayat ne kadar haberleri. 22.45: Afnns spor servisi. Orkestrası CViolonlst Net:ıb A:Şlun 1 -
güzel ve rahat olursa Fransa o de- 23: Müzik: Cazband (Pl.l 23.25.23.30: daresinde.l 22.30: Mem1ekl!t nat n -

hı'r aş adığı giındenberi hayatı ı e h merd bir çocuk b~le bir denaeti ten ın:ın:ra ya,nız memleketin iyi]i -
recede ya~amak hakkını haiz ola - Yarınki program. ve kapanış. yanr Aja~ haberleri: Ziraat. Es -

Vftk .e1 enoem a::ı:abına dönro~tii. v· • b ı ·ı ı · 
.. tı yapamaz; !'Jecmettinin sözü doan• gını ve eyne mı e sıv'lset sahasını 

caktır. * h2m - Ta.hvilô.ı, Kambiyo - Nukut 
"'~h e Yllptığı büyük alçakhğın a- .,,_ .. ·· .. d • k 
.... ını · 9 olabilir. fakat casus başka biridir g.ozonun e. tutaraıc endi arzusuna 

Bunu bize da4na söylediler... PAZARTESi 22/i/1940 Bo-rsası (Fiat.) 2245' Müzik: 'a,adyo 
Haftada 40 saatlik mesaiyi. isti- 7.30: Ptogram. ve memleket saat.rs:ı.ıon Orkestrası progmnnnm de\ıt. ıztır h şım i çekiyordu. Hissettiği muhakkak. rağmen crdemok:rnt koııgre!i top -

.... a a O{lup gıbi lıakı'Ki hir ırz düt- J --_ı_ el :i'a nında bulunması muhnl olan vic- İşaret hala veriliyordu. Genç ka ::~nk ebvv) nsm:aod intihab e-
n azab • d L~ K d oraya doarn bt'r adım attı• megİ a U etmiyeceğine oairn "'ld' ı lleYın en wr OŞ ence e- ..-- L- b --l w L_ ll a. 0 d ha oeyanatta wunmnga nö~l.kı oJ:n..dı-

rahat politikasını orduya teımil ey- ayarı. 7.35: Müzik - Hafif sololar mı. 23: MÜZik: Cazband (Pl.) 
lemek istediler •.• Neticesi bu ol _ (Pl.) 8: Ajans haberlerl 8.10: Bv kn- 23.25 _ 23.30: Yannld program, vıa 
muştur. Fakat biz. 1af F.raosu.lar, dım - Yemek listesi. 8.20 • 8 30: Mü_ kapanış. 
bunları bilmiyorduk. zik~ Piııno lle dan.! par~aları dPt) * ca .1 a 2.ivad~ büy'"- ve azılı Nereye md·yo Z b' v n d " .. UA - .,. 

1 rsun .eyne · gı neticesine vardığını ilave etmiştir. 
'\"uk~ e~l e mevcud bir hissi knblcl· - O ha ini yakalıyacağ,.m. giire- Ruzvdt nutkuna devamla §uıılan 12.30: Program, ve memleket saat. n- CARŞAJ\IBA 2.J 171194t 

Şe.flerir:ıi~,. bizim hesabımıza bu- yarı. 12.35: Müzik:' Çalanlnr: Cev - 7 30: Program, ve memleket saat 
tin 1 e, şaşmaz. ve unutmaz ndale- ceksin ki o Navme.n c;Jeğildir. söylemiştir: 
ltı .J:va? yavaş ctr.ıfındn dolaştığı- Kızının erkekliğinden o da c:esa- Bana ve:di~iniz şereften dolayı nu hılmelı ıdıler... det Ça~la Fahri Kopuz. Hııs:ın Gür. ayan. 7.33: Müzik: Wnldteufel'n e -

<<89 un li\yemııt prensipleri' ne Okuyan: Necmi R1ıa Ab~kan. 12.50: serlerl. fPI.l 8: AJans haberleri. 8.10: 
kadar ~üze~di. O~lar, t~krar cıdı: - A!a.ns habmeri. 13 05: Müzik: Oku _ Ev kadını _ Yemek listesi. 8.20 - S:(): 
mokrahk cumhurıyetlerındenıı bız.e yan: Mefharet Yıldırım. 13.20.14: Mü Müzik: Pola Negrl ve Lys G::m y'nin 
bahsedeceklerdirl.. ıztk: Kanşık banda plakları. 18: PrQg- lllli.klnn. 1.2.30: Pı:ogrıım. ve m.emle • 

•d edıyor, 0 büyük ceza gününün retlenmi~ti: müftehirim. Faknt tekrar irıtihabımı 
tthın· adım kendine yakbştığın! gö- - Onu hı-.. ., de düşündüm Zey- kabul ettiğim zaman hiç bir parti 
la] gıbi .oluyornu. Baybar~ın ne be- neb - dedi - sen bu taraftan gidiyor- zihniyetinin iiz.erimde h~kim olma-
l \ ne ınadcı bir adam oldt:ğunu f k "b" f ka ab'l' d V .. 1 b 
ıterıtest . d sun, a at o o ur tara ton ç ı ır. ıgını soy ersem eni anlıyacnğınızı 
iyj b'liyen zıya e 0 biliı:CÜ! Gene çok - Nöbetçilere haber vereyim. biliyorum. 
d ı ordu ki Gerek laılesi ne ka• F h 1 ı d B b . ar m t' k 1 ati üttin Le fiş an ı: <ı u, ir har b degil, ibtil;lldirn 
Jı. ~ e ın, ns cr eri ne kadar feda- C 11 
d ar olursa olsun, gene bir gün bu a· - Hayır, hayır! Bu meseleyi ene mi et beni çağırdığı takdir-
arnın tuzağın düşecek, onun kanb kimsenin duyma ını istemiyorum. de memleketime hizmetten imtinaa 

Pençesini boğazında hissedec.ddit.. Artık kimseye emniyetim yok. Ben hakkım olup olmadığım düşündüm. 

tı Etrafındaki metin miidafa:ı hut- bu taraftan gideyim, sen öbiir tar;:ıf- Bu büyük gerginlik, biiyük buhran 
na raörn F tih · k k.u _ı__ tan git. Yüzünü görmek kafi. anlarında dünyamızm en mühhn ha

Size söylü)·orum ... Ben artık po- ram. ve memleket saat nyarı. 1805: ket saat ayarı. 12.35: Müzik. (''>lan -
litikadan bahseylemiyece,ğim.. Ben Müzik: Odn mfizfği CPU IS 30: Mü - lar: cevdet Çağla, Fahri Kopıı". Ha.. 
fabrikam ile me~gul olacağım. Ye • z.ik: Radyo Caz orkestrası dbrnhfm .san Gür OJruvan~ Mustafa C:ı~lar. 
ter ki, harb sayesinde kendisine iti - Özgür idaresinde.) 19.10: Müzik: Mfı3 12.50: Ajans baberlcri. 13.05: Müzik: 
mad edilecek bir hükumete snhib o· terek ve tek şarkılar. Çalanlar: Ru _ (Devaml _ Okuyan: Azize Tözeın. 
!alım... 11en Kam. Cevdet Kazan. Veclhc. o _ 13.20 _ 14: Müzik: Radyo Salo!'l Or -

'I ·l ..-en a Üttin oı yoıuu. 
r e e b h k B b k Id 1 f · disni Amerikada bizzat kendimiz h·u·ıı .... u cnsus i ayesi korkusunu a a, ız ayn ı ar. ~aretin ve-

butun artırmı~tı. Artık her k.apı rildiği burçtan iki yol çıkıyor ve ka- için tesis ~ttiğimiz hükumet ve aos 

Size yemin ederim, artık, kim!e lcuyanlnr: Melek Tokgöz. Semahat kestra.sı (Vlolonist. Nccib Aşkın ids. 
politikadan bah~eylemiyecektir ... ezdenses. Radife Erten. 19.45: Mem- reslnde. 18: Progrnın. ve meml~ket 
Biz anladık artik... ~eket saat ayan. ve Ajans haberleri. saat avan. 1805: Müzik: Cazband 

~~~ılışında o esrarengiz casusla kar- le dahilinde bir dnire resmeaikten yete ~ek.line karşı tevcih edilen ai -
rıkaş~:akmı1 gibi oluyor, her karan- sonra bir noktndn birleşiyordu. Ka- ~h taarruz?v~r .. Bu a~tık klın:er.b b' hoşede kanlı bir pusunun, sivn ledeki caıı,us hangi yola a<\l)ar:ıa sap- ~h.~.et~edıgı. kımsenın tec~hul e!-

Ben dün geldim. Atelyemin bu -
lunduğu Courbevoire"ya gittim. Ma
lumunuz olduğu veçhile burası bir 
ııKızılıı ma h n lle idi... Halisüddem 

hır ~nçerin mevcudiyetinden cun.. sın. ya Zcyn~ble, ya babasile kar ı- medıgı bır vakıadır. Bu alelad~ bır 
e ed d .. ,.. ~ h b d v·ı h f b" .. · Kızıllar .•• Ne söylediklerint öğren-

d .. ıyor u. Etrafındaki insı.nlarn lıışacaktı. Rabasının kork--'-lıvma al' egı • er ta ra t:\ utuıı ın sn n-
~ g ] hd'd d ·ı·h k ı rnek ister misinizL. ~tYemek ve di· 

k
a .. ksiıtı_m,adı ka1mamıatı. En sadık bır' rağmen gen,. kız sürnt ve met tl 1 an te ı r. en sı a uvveti e enı- 1 ı 1 

.. " ane e ed 1 b ih 1 Id n ı ı 1 !iplinıı diyorlardı... şte par o a a • 
bo nın, hatta yeğeninin hi!e Bay- yürüyordu. Naymnndan ııüphe edil- j ~oze 1 i mh.~~ . ir . tık. a ir. mı inti a 1 dıl 

ars t f d · k t tu ııl •. Onlar dahi aıı a a[ ••• d • ara ın an satın alınmı~ bir fe- mesı onu ço kızdırmışh. 0 kendi ınsana~ .urrıy~ .e. ·avuş. n~!ya. ma 
L aı olahileceğı her dakika :zihnini hesabkınab delğil, Naymandan ,\Iphe tuf ldegı]dlıcler. Bıdlakıs_.h_u .•.htı.dl.ıl ın __ : Almanlar yedi aen .. e tedreyhağından 

20: 1\lüz.ik: Fasıl Heyeti. 20.30: Ko - lPLl 18 40: Müzik: Fnsıl He ·et.ı. 
nuşma 20 45: Müzik: Dinleyici dilek. 'Tg ıs: Konusma mış politika hadi -
lerı. 21.10: Müzik: Enver Kapelmnn c:elı>,.; l 19 30: Müzik. C:ılanlar' Ve -
tarafındtı.n Keman Soloları 21 ::ıo : ,.,h,. Fnhire Fer.san. Refik Fersan. 
Konusma (Radyo gazelf'sı) 21 4· :\~ii "'·"""U: ~Pmahat Özrl.en.ses 19 4&: 
1'.111:: Radyo Orkestrnsı tSef· H F<> - """"l"ket $<>'l.t ayan... ve AJans hnber_ 
rıd Alnar.l 22 30: MemlPket ~ıııt ıı - '"•' 20· Münlt - Okuvan: Mu•:ı.ffer 
yarı, AJans haberleri· Zi•"••ıt f;'c: • 'i"'q"· 20J5: Konusma 20 30· Mfı:ı k: 
ham Tah\111it, Knmbivo _ Nu"ut 7<>hlt Sezen t!lra!ından Flüt .s"'n.lan ...................................................................................................... -. 

ıı;u 1 d · b - t - mahrum kaldılar ••• ~im i. em te- 1 • 
N rca ıy~r. u. Bu kndar vehmc ve t""tme • öy e ir şeyi hayal· b!l san an. e e ecegını umı e ngı 1 "lr"zler dün bir laly-u 
ecmettının o kadar ithamma rae.- getirmczdi. Eğer md' un y ı~e . ·.e menafiin mahiyet ve vüs'atini bize re)tağına, hem ineltlere. hem ipek ngı 

m h .. 'f · d h I egenının · b · ı b' dik .. - k çoraplanmıza, hem de bütün ser - b t d ( en er nedense N ayınana karşı ' ~.r~sını er a yalanlaya:na~a •ev- ıs at etmiş o an ır tatoru~ ·en- kruvazo·· rU-Rl-1 a ır 1 ar 
1: ı k 1 1 h kk L k "' d' fa · • · 1 } vetleri ile memleketimize maliktiJ -0 ay o ay sarsılmır:r. bi:r iümııd ve C! ısı mu a ·aı. i çok fena b' _ ı men ati ıçın eııarı~t a hrn a :nası 
1 · · t d" k · ır va L··ı h li · · d 'b le nıı~ctarafı ı iııei sarl ) empatrsı vardı. Herkestt"n şüphe zıye e u ece ti. ve ıı;o e a ne getinnesın en ı aret- r... ·- • 
ettiği halde onun dik fakat merd Bu düşünceler],. ko!!a 'b' .. tir. Bu diktatör ciimlemi.ı:in hayatı- Hiç istifade eylemediğimiz müs- muhriblerinde:l mürekkeb küçük bir 
bakışlanndan kuşkulnnmıyor, her· ıürb;n birden duraklad r ~~ 1 k yu- na hakim hulıınmnktadır. temlekelerimizi de alacaklardır. Bu filo olduğu lıalde bu ııabah erken -

1 

keste.n korktuiu halde ona Y.Üven- sessiz fakat "'ürntli adı t l b~a. tan Bu tehlik'! karşısında bütihı cüm- -husustan bahseylemeğe aalahiyet - Girid adasının batı ~imalinde i:C\ 1 
me k Vf' omın şahsında kendine s:ı- liyordu. Duvann e ~ ar al k ın g~- huriyete nafi olabilecek herkes iı;ın tarım. Çünkü ben müstemlekede - 1talyan kru vazörüne fesadtif etı;n,iş.ı · 
dık bir müdali bulmnk arıusunu noktasına sinerek d~ d araOn 1 

• 
1 
b~r yegane çare. kabiliv,.tJeri dairMin de nim ... Bana, orada ufak bir yer ver- tir. Vukubulan muharebede ltalyt~--

duvuyordu. · ] r u. gız enır 1 k ·· ·· h • t h' ı· ) J k t 1 1 mu''cehhez ~ gız enmcz ayak scsi d k .1 • • ça ışma uzere cum urıye c arzı ız- diler. Fakat ne para, ne 11 .ıt ver - nın a tı pus u opar a 
Zihninin dııkikalardunberi hu dü- Beş saniye kadar b kel d' esı~_m1 . 1~bt!. met etmektir. Işte arkndnslanm, diler •.• Topra~ı işletecek bir ~eyim olan Bartolmneo Colleoni kruvn -

fÜncdere takılmnsına raZnıen. na~ hareket olmayınca e. de.}: r ıçd 11 kendi kendime ititaf ettivim ve tıim- "-'oktu Ev olar;k bana istediğim gi- zörü batmış, diğer halyan kruva -
ı k ı b ı d d 1,_ k • aın ıgı ver en . d b 1 d v• " • • k'I · · B k - 1 zar arı • e tırç arın a. ow:onyot, çı ar~k tekrar yüriimek istec'ii. Fa- dı d~ huz~runuz n ey.an ev f ıgım bi kullanacafım bir yığın çakıl ta~ı zörü çe ·ı mıştır. u ruvazor n -

0 meçhul ca'u un veıeı:eği ~ re.ti k_at)bır el omuzlarına in mı· t'ı ... K.ı:n- veçhbıle, _hız.mdete dnvetı rcddtetm~k- gösterdiler ••• Ben hiç bir vnkit isten giliz gemileri tarafındn.ı tnkib ed il -
lıizzat go''rmek ı' t:yord • d mesıne kt d' B' lngı'l'ıı. torpı'do muh -

1 sın ıı iye hafif bir çıgvlık attı. Ce- ten enı vıc anıının mene geçhımedim. Fakat bu hal cesare - me e ır. ır ı 
te gece yansını iki aat geçtiği vab veren tatlı ve . b' . se"beb bunlardır. nôi batan k:ruvnzöri:n mürettcba -

halde 1up~e Buyandıra it h' bi:r şey Nıçin bu tehl~nır ı:r sltıd «Bunlar yeni §eyler d~ildiu timi kırdı. Bütün müstetnlekedeki - tından hayatta kaian 250 ki .. iyi kur-
gormemı li. ir an. odan n hav iezİyo:rsun Ze neb~ e 1 yu er e Bundan sonra Ruzvelt sözler ne de- ler bunu tattılar ... Fritzler, yardım tarmıştır. 
ona P~k boğu u g,.lere dıtı n flT- Y vamla demiştir ki: göreGeklerdir, para, nasihat alacak- Batan kruvazörün evsafı 
J.:dı. Bırkaç adım atm~ ki (':oı:diığı - Ah Nayruan 1. Avrupad:ı birçok mmetıer, d!kta... lardır.. Bundan emin olmalıdır. Londra ı~ (A.A.) - Akdentzde ba. 
bır hay l knrruınd h~ecandan tı- Genç kızın kalbi heyecandan pıır- tör veya fstiltı yüzünden normal de- Ahi Istemi, olsalardı! Frnn.sa - tınlan Bartolmneo Colleoni kruvuö-
kanır gıb! ol ak duv :r ra tutnndu. çalann gibi olmu tu. Demek sene- mo'k::rntlk poutiknla.rın!ı terketmeye dan ne güzel bir-millet yapılabilirdil rü dünyanın en süratli kruvnzörü ol-

Cecenın muthi, zulmetir i yırtan lerdenberi bekledivi sevgilisi hnın mecbur knlnr:ı.k, bazı klm.'!eler tnra- Biz Almaniann nasihatlerine muh- makla maruftu. Kruvazör 1930 da de
beyaz bir cisim ona do~ geliycu- ve riyakfır bir casusta n ba~kn biri tından eyeni-D ve e:faydalııı dıye tav. taç değiliz ... Onlar kadar büyiığiiz .. nlze indirtlmiş ve tecrübelerde 40 mU 
du. Heyecanın i1ıt boğunuısundan değildi. Bir an rı-e yapacağım. ne sff edilen huki\met sekiileri fhdas et- Fakat, Petain, Weygnnd gibi, te-_ ya.pmı.şb. Mtrrett!batı 500, tonall 
"urtu. lup ta hayııt kayan ·,,.1·n·ı sarm- aöyliyeceğini 1aşırdı. Bu temiz na- mfşlerdir. Arkada.şlamn bunlar ye_ h '-". -e sı'l .. bları çok kuvvetli Idi Gemlde 

o- .. • I ' miz. hakiki e.ckekler, biz.i a~JI(.J • L1 

b
ca tıtr~lC ellerile haoc;erin: çekti ve :ıyc ı ve ~erd bakı.şlı adam~ nasıl ni seyler değl11erdir. Es.kl t.aribe, pl - Fransızlar ile idıu~ ettirmclidiı ler. altı pusluk sekiz topla 3,9 pusluk 6 
ekledı. Beyaz göl~e aheste admı- lur da bır r..as•ıs. bır sahtekar ola- rantidler za-manında., bln sene enel . . ~ . V top. 37 milimetrelik .sekiz tane ve 13 

~r1a ona doğıu gdıyordu. Kuvve- bılirdi. ~zaktan ayak sesleri geli- A:l:rupayı hükmi'i altırttı :\lmı~ olnn . ~n .. 11ihaye! J;ize hakıkntı, old\Jzu l'(lilhıietrelik de sekiz tane hava topu 
ticden Vıe hedefinden -·ın ;_ • .,. __ yordu,; Eier babası NnymaDLgÖ"Ür- R :k "ll i . 1 . feodıal gibr 1Klylemelidrrle:ı. ııUydurma\) lar nrdı. Bundan b3}Jka lrruvazörde man 
1- ~... -~ se delikanlı mahvolurdu Kol"nn.sa- .amt.eal p~qdon~1

1
1 

c.r • esNtr erlı. bizi bu utangaç vaziyete sok.tu. d ı.·uın hareketine henzetti'ii bu yü~ la k · ... .sıs m erı evır e-ı:ıne. aıxı yon za- cmıkla atıiabilen iki tayya.re mevcu • 
J'Üş fı: d · · · n ra = manı~ rücu etmekten !barettır. Zu Ağır bir §eydir bul.. Hele Fran- du. Dört aded olan bu kruvazörler 
bekı:m;e::ıth~~;e~o=G:de~tu ki - Çahuk !taç Nayman - dedi _ lüm. tarihte görülmüıt olan hiiki\ml't sa gibi bir memlı-.ket içini .• » Fransızların Lion sınıfından torpldo 

y · ·· d · babam geliyor. seni görmesin. usuDerlnln en eskisi. en ral"bet ,.,Br. O gece, Fran!la mareşali_radyoda muhrlblerlne mukabU olarak inşa e_ 
- uru me. ur 1.. diye atıldı. ç d S ! b uh bl · · 
Siddetle geriye sıçnyan hayal • - Baban mı~ Niçin görmesin~ mPmıo; ol'lnıdır Zulüm, dnha insant şu sözleri söylüyor a: " ız ere u tlllmiıı ve serı torpldo m ri erını 

ee bir çığlık JCopıırarak: ın- - Uzun cıorma i te, kaç ı Ka! e- Mı'lrtimet se killPrinin verine kalın oL l. .. dar fenalıklan dokunan yalanl .. n yakalıyacak bir tip telikil etmekte bu. 
• L -Ne yapıyorsun baba~-. de hir casus var. Onunramaya gitti. d11~u ZPmnn. ecıbabı harlti oJmd)tan artık söylemiyect-ği7. .•• » lunmuslardu. 
rıaykınnıtn diye Seni görürse belki senden fiiphe e- fa.,la dnıııııi olmnkhr. •••••••••••••••······-········-·--···-··-·- -,-------

. ~erek hakimi. denize cli4-nüı der.. Ruzvelt. kendi bijkfımrtınin daima Bir b~lıkcı gemi~i bir 
aıbı sırsıklam sırtını duvara d:ıya- V Berıd hden şüphe eder hal at'ık biı- tar7~ıı dlktatörlü"ün Inkiosa- Ankara borSaSI d rtl 
Ytırak derin bir nde, aldı. e a a fn·da konutmadan ka- fına mft.nl oldul!unu hatırlatarak. tec -···- tayyare ÜŞÜ Ü 

b
- Burada ne arı~ or sun Z ey- ran~kl~a daldı. Birkaç dakika son· rfiO"'~;., hlr bfi~met kendis!n; lstib- 19 Temmuz 940 açılı.ş ve kapanış Londra 19 ( A.A.l - Babrlye neza-

1\e ) ra at üttin t .. Ja içinde çılcagelcli: HU ettfi!i t:ıkdlrde. bu hüki\met.ln fiatları re linden tebl~ edilmiştir: . 
- Biraz hava almaya çıkmı hm - Kimse g .. çmrodi mi /.eyneh? '!"!P .. \rfır noı·uıtavı terkederPl{ demok- Mayn toplayıcı g~misi 'haline ko -

lıaba ı nu ge::t• hoğ•ıluyorum. . -. Hnyrr baba ı ) . a siz görmedi- tl)tı11Prl lTnlı..'l ebn~lt r~tvenlrı:e kar. ÇF..KLER ı n ula n balıkçı vapurıı R inotia cenub 

d 
F atihiittin, birden yeni ve daha nız mı~ sı bir V7f'ılrl'Tllla ~vac;cti kull-.ımm - ~ sahnt açiklannda dü.şman tnyyarc-

ehııetli bir korku ile elini bir nok- Fatihii-ttinin arka :nda bir gölge vıı,.,.ıh iiJY~'tt nr izhn etmlstJr. 1 Sterlln lerinin t.aarruzuna uib'amııı ve vuku 
tayn UZAtarak: daha vardı. Ru .. v,.l+ sfulmne devam ederek de- 1 b~.. ... d- n tny 

C ı 'ki '\ew-Yorlt 1oo Dolar 141.- bulan mnb:ırc '-"e vır uşma -
- nsus 1 Casu 1 > diye titre-di. ec~,.ttinden baqka kimse '!T'· .. +t,. • 100 t,-,ıc;. rr. 29.52 ! Y2resi denize dusürülerek b:ıt-
Cenç kız h yre·tle bRhn•nnın ~{;s- yok. O d;ı ' nr~tl~ri gÖrerek kule'l•e Millet IM:rıı.rını knro lll.fi:ır dinlive- 0.997511 mıştır. Vapurda üç kişi ölm(ı.ş~ 

~tdiğj no k tay ba\cmca mar.gallnr-1 koşn_ıu . Biitün etrafı aradık. 1 ö- rı>'lı- ve v-ılınd kıını vftdler. tPf!lfrJer. 100 Drabml 
ıı:n birinde •nllant\n bir me~alenin betçileıe de ~rnttık. Kimselu yok. ,.,.,.n ıstekler okunrnk verecek de • 100 Len. 1.7175 1 tür. 

vada vnnrn da· 1 • d'V • . Aklım ermedı bu i e. v·ldir. •"'ft ....... ' 100 Peçeta 13.90 J H . . N 
d i Fatihüt•ın kr~; Th~~nd~nı ~~~~ (Arkası var) ATJ'<»• ·~ Pl'llet~ tc!llrtll b'· demok- apetttiOO Penlil 28 7125 Yeni apon ar~Clye azır ı 
~c'\ us. casus d'vr mı ldanıyo•du. • ................................................... nı.c:ivi mu1afaa edecek ve lstlkball ce.. lUkret 100 Ley 0.625 
'rynrb k ndi ıi topl, ak.. ~,. ... v,. · ..... ~ırı k r"-•lıvqrnktır. ~lırrad ıoo Dlnar 3.3575 

N ' ·~ .::1 ko•• B 1 T k d l kohama100 Yen sa.o375 
1-fn-· ~ oluvor ı n l aba! - dı:di • ~ t;WUi. y ..... U YI f~ ya a ba bol •okholm '"IJ Lı·reı; Kr 31.005 

Tokyo 19 (A A .) 

bildiriyor: 
Renter ajansı 

Bir doktorun günlü~ 
notlarmdan 

Ynz ve sıcaklar gelince bazı 

eç.ç.ıerd~ l'C i"cnklardıı göz ta. 
p:ıkların netlesi çok görülür. Bu 
ekseri)-n Iki ~ekilde olnr. Ya doğ_ 
rudan do~ya gnn~ ve &ca _ 
~n tesirlle vuku:ı gelen kapak 
Iltihabıdır. Göz kırmıı olur, sa
bahlıırı çap:ı.klı kalkar. Subnır. 

göz kapaklan içinde kum tane -
leri varmış gibi bir his lı:ı.sıl o -
lııı:. Bu az çok mikrobıktlr. Çok 
sıkı temas ile b~kn.sma sirayet 
eder. 
Di~er şekilde tse .srrayet pek 

yoktur. Daha ziyade bünyevxdlr. 
Bu şekilde de gi:iz kız:ınr ço~ ça. 
pak. ntihab ve cerıı.hat yap:naz. 
Şiddetli kruJınt:t bu ~lin en bü
yfık ve esa..sıı vıı.s!ıclır. Bilhwa 
günün sıcak saatlerinde hasta -
nın gözü mütemndlyen ka.şmır. 

Ve k.ızarır durur. Sıcak aylar geç_ 
tlk~e gözdeki iltih:ıb hatıner ve 
sonb:ı.har ve kışın tamamen zan 
olur. Bu şekil sari değildir. Teda. 
vi de şekle göre de~. Birinci 
şekilde göı nsidboıik veyahud çay 
suyu ile sık sık banyo ynpllir Ve 
sülfat dözenk damlatı'lır, bir -
kaç gün uykusuz kalma~ güneşe 
maruz bulunmak gıtri wıerden 
sakınmak ll'ızırndır. Böyl~ ~ -
çer. Diğer ekli tse böyle basit te
davi ne düzelmez, aylarca nğra.t -
mak mecburlyetl Mm! olnr. Bu
na. ra~men tehlikeli de~ilı.Hr. Ge. 

'çer. Çok kaşıntı old$ zaman 
mütemadlyen göz uzerine rofuk 
ııu vurmalıdır. HatUi buz blle to
nabilir. F:okat en ı yade so~k su 
ile b:ınyo yapmak muvafıktır. 

Bövlece kaşınb zall olunca kızar
tı da nzalır hasta rahat eder. Bu 
Ikinci Sl'kil göz nl'Zll'.ı;i yukanda 
da söylediğimiz r,ibi bunyeoin 
znfiyetlle n.lilltadardır. Viıcndil 
takviye emel'dir. Scrın zaman. 
larda deniz banyosu yapmalıdır. 
Fakat gündüzün en s1cnk saatle -
r inde göl~ede ve ist!rahntte kal_ 
mak la71IT1d r. Kaı cn,ust ın b hsediyorsun) 1 Babarive Dirlik apartımanında Edir"'C (Ruı;_usi) Bu sene arının !----------:--:::-:----1 

larakızı_n_ın metin sı- ind n .... ~·~t a S H ,._ Vf! tahvilit 
d ........... - "n•"r ast:::ot! ki tam vılı o'dth;ıl ic n hem çok mikdnr- 1--------------

-
lslı nlin.ı topL."'n>ny l Çcılıotı·. 1 c 1 ar 1 d b ı h d T. 3 19 6~ 

Niehi Nicı'hi Ohimbun gazete.~ne 
göre, ayai zamanda denn aşın ışleri 
nszın olan yeni har!ciye nazırı Yo- I--C-e_v_a_b_i-.,t-J-ye_n __ o_k_u_y_o_c_nl_a_r_ım-ın .... 

suke MaLsuokn'nın iki hedefi vardır: pcS~a ııuhı )OllamaY.ırmı ric~ e -... , a a ve em e o~ul nlınmaktadır. sıvns.Enurum . :ı 
ele Ba cn bılmıvor·nın kmm. J.;..a!t- D O K TO R U Geee sene üç. beıı kovanı 'tloşalp.n swas_Erzurum 4 19.65 

Ybarsın h ir <'ft!IU!I•J R asi m H at i b oğlu "·r arı cı nem anları doldurmak ta. 1938 % 5 hazine tah vf i . -ıs. 
toı•m di! v•-telt otunan ltai.a 

A.Byad:m İngtUz ve Fransız. nüfuzu - derim. Aksi takdirde Istekleri mu-
nun hertaraf edilmesi ve Itnlya ve l kabele!;iz knlabRir. 
~ :oanya ile bir ittifakın nktedilme-



8 Sayta SON POSTA- Temmuz~ 

~ .................................................. ~~~--~~~~-----.,, • Geceli-Gündüzlü ~------~ 
GAZOZLU 1 Osküdar Amerikan K1z Lisesi T 

Galatll, Haraççı, S. 14:- Posta kutusu 

Sanatkar aranıyor 
Devlet Demiryollan ve Limanları Umum 

O ll 
Mekteb Eylulün 17 nci SALI gunu açılacaktır. 

Kayıd için Pazartesi ve Perfembe günleri •aat 9-12 Y' 
kadar, ayrıca da mektubla müracaat kabul edilir. 

Adres: Bağlarbaıı- Telefon: 60474 

MÜSHiL LiMONATASI 
Piyasaya çıkmıştır. 

Her ecza!lede bulunur. 

Istanbul Levazam AmjrliJjn:J ı ıı VarU3n 
Harici Askeri kataatı Ilanlari 

Askeri liselere öğretmen yetiştirilmek 
üzere talebe alınacak 

ı - Askeri liı;f'lere astert öğretmen yetiştirilmek üzere Harb okulu tııd 
suna altı talebe alınacaktır. , 

2 - Bu talPbe!er; Harb okulu talebesi olarak Ankarada DlLTarih.cotrJ' 
ya Fakültesinde yabancı dil tahsili görecek ve askerl ö~retmen yetU 
rlleceklerdir. 

Müdürlüğünden : 288 kalem çelik; kapalı zarfla eksiltıneye konmuştur. Muhammen bedeli 
Motörlü ~renlerde çalıştmlmak üzere imtihanla blrlncl ve ikinci sınıf 8Ö,OOO Ura, ilk teminatı 6000 liradır. ihalesi 30/7/940 Salı günü saat ll de 

3 - Kabul şartları. 

A - Harb okuluna giriş şartlarını tamamen halz olmak. 
B -Lise olgunlut Imtihanını vermiş olmak. 
C - Yabancı dil bilgisi yukarı derecede bulunmak. \esviyeci nl!nncaktır. Ankarada M. M. V. Hava Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İdari ve 

Ş E R A i T Ş U N L A R D I R !ennt şartnınesi 4 liraya komisyondan alıııır. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 4 - İsteklil~rden Eeçllmek suretne alınacak talebeler ingilizce, transıı'" 
almanca branşlanna taksim ve fakültenin 940 : 941 tedrbatına LŞtil'•1 
ettirileceklerdir. 

A - Türk olmak ve Türkiye Cümhurlyeti tabüyetlnl haiz bulunmak. üncü maddelerinde yazılı veslkalarile birlikte ilk teminat ve teklif mek -
B - 18 yaşını bltirmi~ olmak:. tublarını muayyen saatten bir saat evveline kadar komlsyona vermeleri. 
C .... _ Hüsnühal cshabmdan bulunmalc. (414) (4860) 5 - istekiiierin evrak ve veslkalarile Harb okulu komutanlı~ına n f.sı: 

ta!sildt almak f.ortiyenlerln de askeri liseler müfettişliğine mürac'• D - Ecnebi ile evU olmamak. 
Bu şeraiti haiz tatıbler imtihan edilecekleri yer, tarih ayrıca kendilerine 

bUdirilmek üzere nüfus cüzdanı, diplama tasdlkli suretlerlle askerlik vesi -
kalan, kısaca hal tercümeleri, bonserrulerl, Iyi huy, çıçek, Bliı k~ıdı. evli 
olanıann cvlenme cüzda.nlarını 6 aded vesikalık foto~anarını iStidalarına 
b:ı~Iıyarak Ankarada cer dairesi reisll~ine bizzat veya posta lle müracaat 
etmelldirler. 
İmtihanda muvaUak olanlara birincı sınıf Işçilere 77 lira mukablll aa -

atte 32,90 kuruş. ikincı sınıf işçilere 59 Ura mukablli saatte 25,20 kuru-7 fic. 
ret verilecek ve San•at okulu mezunları tercih olunacaktır. Müracaatlar SO 
Temmuz 1040 t.nrlhlne kadar kabul olunur. c3673• c6013• 

Devlet demit"yollar• ve limanlara 
iş letmesi umum idaresi ilanlari 

Banliyö katarıarına mahsus yolcu tariteleri fizerinden satılan biletler abo. 
neman katarları müı;tcsna 16 8(940 tarihinden Itibaren yalnız banllyö ka. 
tarlarında muteberdir. 

Banliyö istasyonlarıı.da tevakkufu olan ana hat trenlerine mezkür ta -
rlhten itibaren binecek yoaculara 101 No. lu tarife üzerinden bilet satı -

etmelf'rl U§.n olunur. (5470) 

l Ekzemanen illcıdır. 
Y.ıra ve çıbanhrda kullanılır. Her l<.:czaned3 kutustı :J() krş. 

------------~-------------------------~ 
----------------------------- laeak:tır. Bu tatarlar:ı biletsiz veya banliyö blletleri ile binen yolcular hak_ 

Istanbul Vakıflar DirektöriUgU ilAnlar• Harp Okulu Komutanlığından: 
Sivil liselP:-de Htmale kalm14 talebelerin Harb okuluna girebilmelerini te

min maksadile kavıd ve kabul muamelesi, EylQl nlhıtyetine kadar uzatıl -
mıştır. ikmali olup Harb okuluna girme~e istekli olan talebclerln şimdiden 
mensub oldukları askerlik şubelerine müracaat ederek muamelelerini ikmal 
etlirmcleri ve ikmaldl muvaffak oldukları takdirde evvelce tekemmül etti. 
recekleri evrakile okula alınacakları iiA.n olunur. (293) (5996) 

,. ELEKTRiKÇi ARANlYOR, 
Demir ve Tahta Fabriksları T. A. Şirketinden : 

Şirketimizin Adapazan Fabrikalannda çalışmak 1lzera iki 
elektrik çi ye ihtiyaç vardır. ( DETA) AdapHzım adre~lne 

,. müracııst etrnelerı. 

İ tanbul 2 nci tera Daire.slnden: 
Cağaloğiunöa l\lollafenarl mahallesi ve caddesinde 13 numaralı hanede 

ınuklm iken halen Ikametgahı meçhul kalan merhum izıet karısı :'\Iüeddede. 
Mefharetln, Münimeye kira bedeli borcundan dolayı 28/3/940 tarihinde 

Habis altına alınan e~yaların size aldlyet.l hakkındaki iddianız alacaklı tL 
rafından kabul edilmı.., oldu~undan ıcra ve iflAs kanununun 97 nci mad -
desine göre 7 giin zarfında aid oldu~u mahkemeye mtiracaatla ui.kibin ta_ 
liki hakkında emir getlnneniz, aksi takdirde mahpus eşyanın paraya çevrL 
leceğlne dair 2/ 5/40 tarihli ihbar varaltası müba.şir marl!etne yukanda yn. 
2ılı adresine gönderllerek milbaşir tarafından verilen meşruhata nazaran 
tera h5.kimli~lnce l.şbu ihba.nn tarihi mınından itibaren on g!ln müddetle 
1lfı.nen tebliğine karar verilmiştir. MezkQr on gün zarfmda ve İc. İf. Ka. nun 
97 nci mııddcs:ne tev!lkan takibin talikJ hakkında emir getirilmedl~i tak
dirde yukarıda mevzuubrıhs hususattan dolayı mahpus bulunan eşyanın 
usulen paraya çevrilece~l iliinen tebli~ olunur. 940/1144. 

T. 1 1 KA SI 
. 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

IKRAMIYE PLANI 

1940 IKRAMlYELERİ: 

ı aded 2000 Uralık - 2000.- ll."' 
1 • 1000 • - 3000.- • 
• • ~00 • - 3000.- • 

12 • 250 • - 3000.- • 
40 • 100 • - 4000.- • 
75 • :ıu • - :u:ıo.- • 

:1.10 • ~:ı • - oı.lo~O.- , 

Kc!iıJelcr : ı ~ubıu, ı M.ı,u, 

ı AJ:W>llhi, 1 lluu~ue,rıo lı.ruı • 
, ,,;ı ... uu ) .ııuıu. 

kında bUetr;z ynlcu muamelesi tatbik olunacak~ır. Aboneman katarları 

munt.am ücrete Hıl.>' shr'at katarlanndan gayri katarlarda yer müsaid ol _ 
du~u takdirde muteber tutulur. a3860o c630h - Kıymeti 

Lr. Kr. 
Pey parası 
, Lr. Kr. 

Talib çıkmadı~ından ilk eksiltınesi lnto.ç edilemiyen ve muhammen be 
del! 15 000 lira dan Haydnrp::ışa - Bilecik _ E.<ıkloşchir _ Ankara. tele empri. 4564 00 
mör tesisatı 21!1/ 1940 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü lle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

364 80 U.leli: Kemalpaşa mahallesinde Cümhurlyet f! 
Ye.şiltuhımba (L1üell tramvay Cad.) k~ b~ııt-
da 288/2 _ No. lı ve tamamı 128-N' daki arsııı:tı' 
tamamı. (960) Bu işe girmı>k Lı;tlyenlerln 1125 liralık nıuvakkat teminat lle kanunun 

tayin etti~! vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 1122 00 
Relsl~lne vermelerı Hizımdır. 

84 ıs Balat : Hızırçavuş mahıille.sinde eski Yenı c;s.d 
yeni Çillngir eski 65 - yenı 55 - No. lı 4 katta 1 

Şartnamelrr parRS!Z olarak Ankarada Mal-reme Dalreslnden. Haydarpa. 
~ada Tesellüm vf' Sevk Şetli~indcn da~ıtılacııktır. f6232l 

1 İsta~bul Bele~iyesi t' A 1 uan arı 1 

odalı evin tamamı. (7118) 
Yukarıda yazılı emlAk on beş glin müddetle açık arttırmıya Q:JkarılJ11 1., 

tır. İbnlesi 5/S/940 Pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. t~ekiUerı~ 
Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlü~ü MahHllat Kalemine gelmeleri. 

(63511 

-----~-----------------------------------__,/ 
Florya plaJla!"ı kira şartnamesinde aş::ıi!;ıda yazılı tadilat yapılarak tes- Fiat Murakabe Komisyonundan: 

Ilm tarihinden itibaren Teşrlnievveı 9!0 nihayetine kadar kirainnması Işi • . . ~ 
22t71940 tarihine miisadif Patartesi glmü saat 14 de pazarlıkin ihale olu. ı~ numaralı ilan - Çay satışlannda ıtha!Mçılar lçın kabul edllen gıır 
nac::ıktır ihale İstanbul Belediyesi binasında Daimi Encümen odasında ya_ safı kftr haddinin azam! olarak CO 12 den ibaret oldu~u ilan olunur. , 
pıln.cakt~r. ll .nunıaralı l"an --..B~ !lfınu~ neşri. tarihine kad~r memlekctlmlze rtJ 

Floryada yeni inşa edilen gazlno kabinelerı müste.<;na olmak üzere me _ ~~~ edılm~~ olan asld sülfurık asıd ~lorı~rl~ ve asld nıtrik ve asld klorit t\ 
curun ştimulü baricine çıkarılmıştır. ıçın a~a~ı olarak kabul edllcn gayrı safı kar haddi % 15 dir. Bundan so 1 

Muhammen kira bedel! teslim tnrlhinden itibaren Teşrinlevvel 940 nlha- ra getırılecelt astdle~ için vaziyetın Icabiarına ve ithal şartlarına göre ı:ı 
yetlne kadar ıı5no liraya indirılm!ştir. haddinin % 21'1 ye kadar artırılacağı aldkadarıara Ilan olunur. c6352' 

PHI.j tarifesinde tP.nzllftt yapılmıştır. __./ 
İlıale bedelinin yarısı mukavelenamenin akdlnde, ikinci yarısı mukavele 

tarihinden bir ay ı:onra istifa edilecektir. 
Şartname 7.9.btt vB Mnamelfıt Mildiirlii~ü Kaleminde görü!Pcektir. 
Taliblerln 1425 liralık teminat makbuz veya mektublarile 940 vılı Tica

ret Odası vesikalarını hamUen ihale günü ınuayyen saat P Daimi Encü -
mende bulunmaları (6219) -Florynd:ı yenı Inşa edilen gazino, teslim tar.hlnden Itibaren Tcşı:tnievvel 
!!40 nihayetine kadar pazarlıkla kiraya verilecektir Kira muhnmmcni 480 
lira ve teminatı 72 liradır. ihale 22/7/940 tarihine müsadlf Pazartest günU 
saat 14 de na.mt Encümen odasında vapılncaktır. Şartname Zabıt ve Mu. 
amelll.t Müdürlüğü Kaleminde göriilebl!ir Tallblerln teminat makbuz ve_ 
yıi mektublarile ihııle günU muayyen saatte Dlimt Encümende bulun _ 
maları. (6220) 

Sultanahmeoıl hirinl'l sulh hukuk m~l<eınesinden: 
David vostlk ve Agob Knranfılyan ve Danyel Karanfilyanın şayıan ve 

müştereken mutas:ırrıf oldukları Kumkapıda eski Nişancı Mehmedp:ışa ve 
Kazganı Sndi mahallesinele eski Azlzmıltımııd ve yenı Ehlldil sokn~ında ka
In eski 25-27 ve yeni 4-1 kapı numaralı hudııd ve evsnfı dosynsındn mev -
cud tapn kaydı kPşlf raporu ve vaziyet zaptındn yazılı blr bab hanenin lzn_ 
lei şuyuu zımnında füruhtu takarrfir ederek müzayedeye vazolunmuştur. 
Kıymeti muhammene.si (399) Uç yiız doksan dokuz liradır. Birinci açık art_ 
tınna 22/R/940 tarihine müsadlf Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
ıcr-a olunacnı.tır. Kıvmeti muh!lmmenesinin % '75 lnl bulduğu takdirde o gün 
ıhnlei kat'lyesi yapılacaktır. Bulmadı~ı takdirde en son arttıranın taah -
h !ldü bfıki kalmak üzere 15 gün müddetle temdld edilerek ikinci açık art. 
tırması 619'940 tnrihlne müsad·! Cuma gUnfı ısnat 14 ten 16 ya kadar ıcra 
kılına<".Şk ve o giin en çok arttırana ihale edilecektir. 
İpotek sahibi alncaklfiarln dl~er alAkadarlarm işbu gayri menkul i.izerln

dekl haklarını. husı•~lle faiz ve masarife ıhir olan iddialarını evrnkı miic;_ 
bitelerlle 20 gün içinde bildirmeleri li\zımdır. Aksi halde hakları tapu siril
lerlle sabit olmadtltça satı bedelinin paylaşmas•ndan hariç kalacaklardır. 
Miiterakim vC'rgtıe~ hissedrlara ve telHUiye ve 20 enellk Evkaf taviz bedeli 
ve ihale nulu ve tapu masranarı müsteriye niddir. Arttırma sartnamesl iş.. 
bu iliin tarthinder itibaren mahkeme divanhanesin~ t'lllk kılınmı~tır. Tn -
Hb olanların kıymeti mnhaiT'mt'nesinin % 7.5 nic;bet'nde pev akçesini hfimL 
ı.,0 0 J.!Üil ve o sant'" j.-t"rıhtıl Sıılt:ınnhml'rldP Tanıı bina~ının alt katonri'l 
n<ıirPI JT'Ilh"•ı~ııc;•ndıı Sıııtanahmed birinci ı:ıılh htıkuk JTI<ıhkemes! bask1'ı -
•ihlne g~rt l"'\ No. i!f' mnı-ocoıılları !lan olunur. 940/23 

( T 1 V-AT RO L AR ) 
1 Raşid Rt?a tıy~tro-.u 
Bu akşam Beylerbeyi Iskele tiyatro 

bahçesinde 
Sürtük - komedi 3 perde 

E. SADİ TEK tiyatrosu 
Bu gece Usküdar Beyleroğlunda 

HA~ILET 

U.:.küdar Asliye fiukuk Haklmliğln_ 

den: • 

· ANAPİYOJEN 
Dr: IHSAN SA~I 

latrııptolı:olc:, latafılolcolc, pnömol.olc. 
1932 senesi Kfmunuevvelinln 15 in- koli, piyoaiyanilderin yaptıA-• çıban,' 

ci günü ç ıakkalede tegayyüb eden yara, alı:ıntı ve cild haatnlılclbrıııp 

Ali kızı Sallha Sadettinin kayıblı~ına kar1ı çok tesirli tuıı qıdır. ~# 
1212/940 tnrihlnde knrar verilmiş ve ................................................... . 

sadır olan Uan sureti tebll~ edlleme- Son Po ta 1\latbaası: 
d~ınden llanen tebli~ine karar ve _ ~ .. .. . 
rilmiş olduğundan mumaıleyha Sa - Ne~r~yat :\tuduru: Selun Rngıp 
llhn Sadettinin malümu olmak fizere SAUIDLEitİ: S. RaRıp EMEÇ 

Türkiye Cümhuriyeti 

AA B KASI 
KurulJ.ış tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajana adedi: 265 

Zira! ve ticari her "'evi banka muam~leltori 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zır~:~at B::ınkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabları.rıd• 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'& ile atall' 
daki plana göre ilcramiye dag-ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
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: Hesabıarındaki paralar bir sene Içinde 50 liradan a,şıı~l 

diişmiycnlere ikramıye çıktığı takdırde % 20 fazlaslle verilecetur. 
K•ır'alnr sende -i defa, 1 Eylul, ı Birlnclkô.nun, ı Mart ve ı sıııı.• 

ran tarıhlerinde çekOecektır. 


