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Ticaret Vekilinin 11Son Posta, ga beyanatı 1 
Almanya ile ticaret anlaşması Perşembeden sonra imzalanacak, 
Sovyetlerle yeni ticaret anlaşması müzakeresi yoktur, Finlandiya 

ve Slovakyadan kağıd getirtilebilecek 

Başvekil ve Meclis 
Reisi reylerini 
kullandılar 

Avustralya Başvekili diyor ki: " Bütün 
dünyadaki Ingilizler Hitlerin nutkuna 

c ev ab olarak alay h bir gülüşle gülmüşlerdir, 
Nevyork 21 (Husust) - United lecek bir sulhlin kabul edileceğini 

Ankara 21 (Hususl) - Belediye Press muhabirinin Londradan verdi- beyan edecektir. 
meclisi azasından avukat Ekrem Er- ği malumata göre Ingiliz Başvekili Avustralya baıvekilinin cevabı • 
gun bvgün ittifakla Ankara meb'US- Çörçil Salı günü Avam Kamaraaın
luğuna seçildi. Meclis Relsl, Başve _ da Hitlerin son sulh teklifine cevab Melburne 1. 1 ( A.A.) - Bugul 
kil, Vekiller öğleden evvel beledlyeye verecek ve Ingilterenin nokta i na - 1 O bin Avustralya lı önünde söz a • 
gelerek reylerini kullandılar. zannı anlatacaktır. lan Avustralya başvekili B .... ., .. ~ ..... 

Ankara 21 (A.A.) - Münhal o- Londra mahfe11erine göre, Cör - §Öyle demi§tir: 
lan Ankara, Kırşehir, Seyhan çil, cevabında, I-litler tarafından Bütün dünyadaki Ingilizler Hit 

(Devamı 3 üncü sayfada) değil Ingiltere tarafından dikte edi- (Devamı 3 üncü sayfada) ............................................................................................................................................................... 
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Hergün 
Bagdad hctttz 
~ Y uan: Muhittin Birsen _J 

S on günlerin siyasi hadiseleri 
arasında gürültüye kanştp 

aiden, fakat. iktisadi bir vakıa ola
rak bizim iç.in çok mühim bir hadise 
'Yilrdır ki üzerinde bir lihza durabi
liriz: latanbul ile Bağdad arasında 
lik demiryohı rabıtasının teaisi ha -
dieeU. 

.. .. 
sozu Resimli •aJraıa • Fransız 

lrlodayı dell Jcad eder. 

Şarkta her teY yavaı yürür. Bu 
demiryolu da -bir demiryolu ol -
muına rağmenl- çok yavaş yürü
dü. Ben henüz çocukken bu yölun 
projelerini ve meselelerini tanırdım. 
Ancak, o zamanlt.i projeler, bu yolu 
bir Türk yolu olarak tanıyan bir ıu
hun eseri değildi. lnhilal halinde bu
lunan O.manb imparatorluğunun 
mirasını paylqmak iatiyen enter -
ııasyonal rekabet. Bağdad oemir -
yolunun hem ruhunu ifsad etmi~. 
bem de yürümeaine mi.ni olmu~tu. 
Ilk aafhasında Konya Ereğlisine ka
Ciar gidebildi ve orada senelerce 
C:lurdu. Ittihad ve Terakki devrinde, 
bu hat, biraz daha millile§mif bir 
ruh ile ileriye doğru bir adım attı ve 
Cihan Harbinde lnpat hayli ilerledi. 

Bununla beraber, hattın Bağdada 
kadar gidebilmai için yeniden ae -
nelerin geçmesi aaukadder olmak i -
cab ediyonnot Jd Ilk dela olarak 
Baidad ile Haydarpata arasında ilk 
tren son günlerde iolemei:e ba~ladı. 

2asm n m&t.bu. itC;Ueri birllkleri
nın tö,-le bir teb1J1 ııefl'edeceklertnı 

Sarajeva cinayeti 
* Bununla beraber, hu yol bugün

kü Türkiyenin Baidact yolu değil -
dir . .Bir müddet sonra, Ba~ad yo
lu daha kısa bir 1ebekeden geçecek 
ve Suriye topraklarınft uğramıyarak 
doğrudan doğruya Türkiyeyi lraka 
hağbyacaktır. Temenni edelim ki bu 
proje de luaa bir zamanda tahakkuk 
etain. 

Bağdad demiryolu, dünyanın mü 
birn yollarındau biri olnııya nam -
aeddir. Asyanan cenubu earki ale -
mini Avrupaya bağlıyacak olan bu 
yol, nihai şeklini aldığı ve ta!'yonel 
Lir itletme <fevrine girdiği gün, bir 
zamanlar ıark tarihinde biiyük bir 
medeniyet rolü oynş;tıı~ olan bir lc.er 
van yolu yeniden açılmış buluna -
caltbr. Bu kervan yolu, eski tarih 
C:levirlerinden itibaren evvela Ümid 
Bumunun keşfine, sonra da Süveyş 
kanalının açılması devrine kadar, 
:Avrupa ile Asya "rasındaki ticaret 
hakımından çok büyük bir rol oyna
dı ve bu, gerek Arablann Elcezire 
dedikleri lrakda, gerek Anadoluda 
büyük bir mamurluğun ve medeni -
7etin tahdarnan oldu. O kadar ki, 
hilhaua yayla Anadolunun fakrü 
eelalet, harablık talihi, bu lc.ervan 
yolunun kimilen k&ybolması devri 
Oe tamamlanmıtbr. 

* Dünyanın münaka1e si!ltemleri, 
deg:şmiştir. 

Yannk:i dünya iktisad sisteminin 
münaltale şebekesi nasıl bir seki] a
lacağını da henüz kestiremeyiz. Bu
nunla beraber, hiç !f{ipheye ınahal 
7oktur ki Baidııd ile Haydarpaşa a
rasında ilk defa olarak harekete baş 
Lyan trenler, her iki istikamctte de, 
aervet. medeniyet ve marnurluk ta -
11yacaklardır. 

Ayni zamanda Irak ve Iran ile 
Türkiye arasındıtki eski münasebet
leri yeniden canlandırmıya ve kuv -
vetlendirmeie yarayacak olan bu ra 
hıta Için temenni edeceğimiz yega -
ne teY. bu hattın her iki tarafta da 
J'Üzde yÜz milli bir ruhun h&kimiye
ti albnda bulunmasıdır. Türk kısmı
"'ıa Türk eli ve Türk ruhu, Irak kıs -
mma d. Irak eli ve Irakın ruhu ha -
kim bulundukça, bir zamanlar büa -
b&tün batka rubda bir siyasetin 
yapnuya çahtmıt Ye aene büsbütün 
ha,ka ruhda bir siyasetin tahakku
kuna engeller çıkarmış olduğu bu 
laat. allaayet 'bir Türk - Irak yolu ola
nk. medeni7et tan"J\jnin prkda ye -
ai bir denini &f8Wt11'. 

Tib'klye namına oldulu kadar I
rak rıamına da, h&diseyi btiyük bir 
_.mnunlyet1e Mllmlayabiliriz. 

dlu/,ittin. ~uu}en 

TAKVIM 
TEMMUZ 

22 Arabi tıeııe 
1Bö9 -Hn:ır 
?8 

haber aldık: Yeni bir teklif kar~ısında bulun-
cOazete sayfalannın tahdld edU _ dum: Paris sefiri Rifat Pa§a uzunca 

meslle hAstl olan vazlyet malO.mdur. bir zaman için mezuniyet istiyece -
Yarm öbürgün gazetelerimisin yalm iinden bahisle hRriciye nezaretine 
kata inmesi tehltkeııl DT'fl&ında te - istimzaç teklinde bir mürRcaatta 
dablr ltUhazı ieab eylem.ekte - bulunmuf. HülcGmet bu talebi ter
dir. Bunun Için, öntbnüzdek1 Cuma vice mütemayil olmakla berı.ber se
günü, bilcümle muhım-ir, muhbir, fareti uzun bir müddet için boş bı

·•••••••••• YAZAN ...... - ..•• 

Halid Ziyai 
Uşaklıgil. f 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

musahhlh, mfirettlb. Işçi arkada.şla_ ralcmağa muvafakat etmediğinden nu Fuad Simavi idi ki küçük yaşın
nn t~ttraklle KA.Iıdhane srrtlannda sefirin gaybubeti esnasında _ ki bu- danberi benim nek sevdiğim ve tak-
kA~.. d ina. küa kt.ır Du dir ettiğim asil, nezih, güzide bir 

lli'SIIU uas çı ca • ayı nun birkaç aylar süreceği anlatılı- 0 
muhterem üsıad fazllet!Q EbQzziya_ yormu" _ vekalet~n birisinin Parise genc;;ti. da beni pek severdi, hiç 

d V lid bl t d kl rdir Bil ~ bir tavsiyeye ihtiyaç olmaksızın be-za e e zza e ece e · - tayini münasib oörülmü•. İııte bu ve-uml ,. dft ., vm1 ...,._ "' .. • nimle meşgul olacağından emin i-c e ar~a -ann ye mes .. ~- Jc•l t b kl"f J d B kl"f d a e ana te ı o un u. u te ı - dim, maamafih Hüseyin Hilmi Pa-
•;~ - Haıber aldıltnnh.a göre, ten nasılaa haber alan matbuat he- flya tqekkür etmekten geri dur

Hakkı Tank Us Ue Etem !zzet Benice men benim Paris 3efirliğine tayi- madım. Birkaç gün sonra yola çıkı
nimden bahsederek hatta resmirni yor<fum, ve bu suretle haldumda taşlrnı:Hden arzı ltlzar eyleml4lerdir. 
bile koymakta istica) gösterdi ve savvur edilen teylerin kaffeai mual-

• Ser•eri mayn: vukuat öyle bir cereyan takib etti lakta kaldı. 
Ötedenberl bana tuhaf gelen bir 

tAbir nr: Serseri mayn. Bugtınleroe 
aık sık, göıllme lllşti~i iQ!n ben de 
ona U14eylm dedim. Filft.nca yer<!e 
.serseri mayne tesadüf edilmf4tlr .. di. 
ye yazılıyor. Bence mayntn başında
ki •Serseri• kelime.!! fazla .• Mayn. in 
efendl3i, u.cılu, akıllısı, kendi halin_ 
de.si varmış gibi. ~er bu serııen1ik 
mayntn tek ba.,ına ortalıklarda do
Jaşmuından ltinaye tse, gene yanlış. 

cMaynıı denen nesne, malyetl er
kAnUe aeyahat edecek, vilrudunu teL 
liyecek ddll ya ı 

Elbetıte hl'yle dünyamız mt.oılllO, 
başmı çarpacak belllai' arayarak hA
dlselerin önftne katılacak',' yahud hiç 
bir yere bo$6lttlamıyan Yahudi ge_ 
mi3J mukadderat akıntısının atırtık

ledifi yere gidecek!.. cSerMır:l. dOnyaıı 
demedl~lmlze ~e eserSert anayln'D 
tAbiri de yanlı.,l 

e Bir ıı .. anrn h: .. e.; t 
Hiklye pek meşhur ve pek ma

Jt\mdur amma, lçılndelı:i chiMe• lAzım 
oldu~u Için mfuıtı.adenizle kullanınam 
rı:ab ediyor. 

Zorlu yeniçerinin blrt Yahudi ter_ 
zlnin lSntıne yanm endaze lrum94 a
tıp, emretmiş: 

ki ne Rifat Pap uzun bir zaman i- Tedavi pek iyi! Fakat bilirdim ki 
çin yerinden ayrı la bildi, ne de ben en mü' essir tedavi seyahattir. Bu 
karaciğer sancılarile kıvranırken bu vesileden istifade ederek hayatta 
vekaleti kabul edebildim: o, bir beni en ziyade avunduran seyahat
su tehrinde iki üç haftalık bir teda- lerden birini ~eniş bir mikyasta yap
vi gör!"ek üzere nıuvakkat bir gay- mağa karar verdim. llltanbuldan 
bubete karar verdi, ber: de hiinkl- Lloyld kul'l'lpanyasının güzel bir va
rıo yeni bir JCıtfü eserile bir tedavi 1 purile yola çıktım. Tahminimde hiç 
seyahatine çıkmağl\ mecbur oldum. aldanmamıştım. O v.ün ha•ladı, tl 
Bu seyahati ve onun hütün cihan i- seyahatin sonuna kadar, karaciğer, 
çin azim bir musibet doğuran neta- hiç sea çıkarmadı. 
yicini kısaca anlatacağını: Ilk merhal~ Triyeste idi. Orada 

Hünkarın bana karşı takayyüd refikamın dayı oğlu Nihad basşeh
isanndan bahsetmiştim. Arasıra benderdi. Iki ;.iç gün orada misafir 
köye kadar gl"len adamlarından olduktan sonra Klagenfürt, Semme
hastalığıma dair mcılumat alarak bir ring, Marburg, Crac şehirlerine uğ

rayarak. bunlarda birer ikişer gün gün refakatinde seccn,ircihaşı Emin 
B k• t b ' ·ı k"' h 1 kalarak Viyanaya geçtim. Suralan ey - ı er ıyeaı e, ıoarane a ve h" .. • • H 1 f · ")k 

ıç gormemıııtım. e e ennın ı 

t~vrile ~e.ndiııini ... h~rkese sevdirm.iş büyük eseri olan Semmt"ting hattı 
bır z~t ıdı: oldu~u hRlde st·ttabıb ı ile dünyanın en güzel nehirlerinden 
Hayrı Beyı - henuz paşe. olmamıştı - biri olan Drave beni g3şyetti. lhti
köyde evime kadru gönderdi. Ziya- sasatımı bu ynttll\rın hav~alasına 
ret maksadı tarafı şahaned"'n bir is- sığdırmak imkfını yoktur. Hatta Vi
tifaan batırdan ibaretti. Hayri Bey yanada ikametimuen, orada yapılan 
ihtısası daireaine dahil olmiyan has- muayenelerden d e bahse lüzum gör
talık hakkında bir muayeneye te- müyorum: Netice C.arlsbadda bir 
şebbüs etmemekb beraber beni din- tedavi devresi geçirmeğe vasıl oldu. 
ledikten sonra: - Bence. dedi; bir Oraya kadar gitmek için gene seya
seyahate çıkmak, bir mütehassıs:n hat fırsatından istifadev~ karar ver
reyini aldıktan &onra bir su ~cbrinde dim ve Prag-a uğnya;ak oradıt üç 

- Bundan bana 
caksını 

Yahudi: 

!bir çepken yapa- bir müddet tedavi edilmek lazımdır. gece kaldım. Nihayet Carlııbadl 

- Null olur! 
Demeden de ilAve etmt.,: 
- Artanlle de biT salta ~rim. 
Zavallı Yahudicllı: ne yapınn, tut.. 

Ayni mütaleayı hünlcara da söy
lemiş olacak, birkn-; gür. 11nnra ha
-zinei hassa müdiri umumisi Hftcı 

Yorucu, üzücü uzun b\r tedJ\\; ve 
onun yanında da hu giizel oehrin 
cennete benziyen h3,a)iııincle sey
ranlar, bunların ;,.vutan, me!teden 
tesirleri ... 

di bu iaimleri tekrar ederken bir da
ha görmek nalib olmıyacak olan bu 
güzel yerler için oaaıl bir tahassür 
duyuyorum( - Bunlarda aırasına gö
re bir, iki. Oç gün gezip dola~rak 
nihayet Salzburg ve lnnsbrük'te do 
biraz kaldıktan aon~a Zürich-e at
ladım. Zaten İaviçreyi pek iyi bil
diğim için orada fazla gecikmeğe 
lüzum yoktu. Hemen Fransaya geç
mekte islical ettim, fakat oraya ka
dar cihan vukuabnın tamamile ca
lıili kalmıt iken Sarajevo cinayetinin 
avakıbını öirendim ve bundan bir 
harb doğacağında artık tüphe-ye 
imkan kalmadı. 

Bir an evvel Parise varmalı ve 
oradan memlekete dönmeliydi. Ma
amafih Pariae kadar F ra naan ın yol 
üatüne tesadüf eden tehirlerini gör
mek fıraatını da ltaçırmamalıydı. 

Belfert'tan ba,lıyarnk Vesavl, 
Chaumont, l.:.angrea, T royes kasaba
lannda birer iki~r gün geçirerek 
nihayet Parise vlsıl oldum ve bu 
defa Parisin mut•den ikamet etti
ğim semtini bırakarak Place de la 
Republique' de Modern hôtel-e in
dim, hemen o akşam adarete uğra
dım. 

Teneffüs edilen hava hiç iyi de
ğildi, sefareti bir merak içinde bul
dum, sefir de bir sıı sehrine gitmiş
ti, onun da tela~ a~ avdet edece
ğinde f{iphe yoktu. 

Anlaşıldı ki her ııeyden evvel Pa
ris ikametini kısa kesrnek ve mem
lekete avdet etmek lazımdır. Afaitı 
yığınlaıla tehdid bulutları istila et
mişti. Ne olacaktı~ Heı!ıaldc o su'i
kasdden büyük bir yangına intizar 
etmek lazım geliyordu. 

O akşam Boulevard'larda bir ge
zinti yapmak üzere dolaşıyordum. 
Mutaddan fazla bir izdiham vardı. 
Kendime zorlukla yol açarak ilerli
yordum, ta Matin gazetesinin ida
resi önüne kadar gelebildim. burada 
artık izdiham yarılmaz bir kütle ha
linde idi. llerl'!mek imkanı yoktu. 
Ne oluyordu) Birdenbire bir süvari 
takımının kalabalığı daijıtmak üze
re ilerlediğini gördüm. l~inde bu
lunduğum küm~ daha sıkıştı, b.iraz 
dah~ sıkışaa czilmek nıuhakkaktı. 
Anlaşıldı ki Parisin meşhur olan nü
mayişlerinden birine tesadüf etsnit
tim. Fakat bu nümayişin eMsı ne
dir} 

rntı4 birer karı~ boyunda lrnkla elbi
sesi lı:adar feyler dlldp, retdili zaman 
yeniçeriye uzat.m14: 

- man Yahudi nedir bunlar? 
YahudJ 80dalı ~tvld rengi gözlerini 

kırpıp. ellerini ututturmu.ş: 
- Ne yaparmn atam tuma.şın az

dı, aneait bunlar çıkabUdi. Bir de a. 
tamısa tatye yanayım dedinue de, 
bir ttiriO ~edi. 

Gazetelerin tulflat tumnanyalan_ 
nın eı JIAnlarma dftnme.stne nlein 
~alt? l!!limlzdelti bnltAn, terı:lve 
verllen Jmma,ıan pek farklı detfl tl! 

• Km~ttı ve tilki: 
Ytllarea en a tetli bir rne.slelı: utı_ 

nı .sayfalannı stlrmelı: Için sapanına 
koıştutumuz bir garzetentn _,Ibi. 
beniiJı geçen hattaki mrumm C81)rlme 
alınmıt, namı müstearla ya21dı#l bir 
fıkra"da kendi kendıstni lı:onuştura. 

Feyzi Efendi ~eldi ve seyahi\t mas
rafı olarak hünknr tarafından bir 
kırmızı atlaı~ kes,.yi dime vt\rdi. Bu
na karşı arzı ~iikran etmek üzere er
tesi gün Yıldıza çıktım ve huzura 
kabul edilerek birçok iltifftta maz
har oldum. Ben huzıım çıkmadan 

evvel Halid Hi.lrııid Bevin nzle hen
ziven istifasından sonr:ı ha ınabeyn-

ciliie geçen Tevfik Beyin · odasında 
o zaman Viyana -.efiri olan ve me-
zuniyetle lstanbuld!l bulıman Hüse
vin Hilmi Pataya tesadüf etmi,tim. 
Huzurdan sonra onu gene orada 
buldum. Pa,a, benim hala tarafı pa
di~hide teveccüh ve takayyüd a -
sarına mazhar oluşumdan ileri gel
mi~ olacak, hakkımdil pek fazla il-
tifat bezline lüzum ~örclii ve Viya
naya gideceğime vakıf olunca miis
te~ara telgrafla tnvoıiyede bulunmak 
istedi. 

Artık tedavi bitmişti, üç hafta
dan ibaret olan ınuayyen müddetin 
sonunda birdenbire Sarajevo su'i -
kasdi bir top gibi patladı. Bu her- Onu da anlamaktR gecikmedim. 
keste nasıl bir teair v.ıptı, her vakit Zevci aleyhinde nef"İyatta bulundu
erneali görülen sıı'ikaadlerden biri ğundan ve bunlarda kendisine kar -
olan bu cinayeti:-ı cihan tarihinde bir fl uzviyata kadar ilc:rlediiin -
e,i daha görülınemiıı bir afet doğu- den dolayı Fi~aro müdüıü Cal
racağına ihtimal verecek kadar ke- mette-i idarehanesinde bir tabanca 
hanet aahibleri bulunmuttur elbet- ile öldüren Mad11me Cailleaux rr.ah
te. Ben onlardan biri olmadım, h3· kemede beraet kararı almıştı ve a
fif e~ya ile dolu bir r.antayı yanım'l rabasile buradan stCÇecekti. Niima
alarak bütün kalabalık teYir-ri bir yişçilerin jçinde onu alkışlıyanlar o
~andığa yerleştirerek onu cioğrucl\ lacağı gibi ıslıklıula kar~ılıyanlar da 
Parise gönderdikt~n sonra, b üyük olacaktı. Bu ~tırtının içinde bulun
bir sevinçle, her türlü endişf'den a- mamak ve süvıui hücumlnrında e-
7ade. gene mufassal bir se-yahat~ zilmemek Için sıvışmak liızınıdı, bir 
çıktım. kolayını buldum, öylece yaparak 

CDenmt '1 nd sayfada) 
Buna hiç lüzum yolctu. Vıyana 

müste~rı Halil Rifa~ Paşanın toru-

ISTER i NA N, 
Kodudan gi!'Ziltemlze yazılıyor: 
c Zonguldak TilAyet merkezinin fehlr hududu dahilindeyiz. Zonguldak 

lnhlaarlar müdürh•ctlne her hafta bir Iki parti binlerce şt.,e blra geldiA-i 
halde blr tek 4ife bira alabUmemiz için evvell günde bir saatimlZi, cebi. 

Nerelerde d.,Jac;tım. Her zaman ikametgahıma kadar gittim. Gittim 
böyle hir fırsat ruhtir etmezdi. :V1a- fakat helliydi ki Parisin havasında 
rienbad-dan baslıyarnk Salzkam- aaatten saate tutu~mağa ınüheyya 
mergut kıt'asını dola~tım. Zell .am j bir t~hlike vardı.. • 
see, lschl, Cmunden, Ausse. - Şım- Halıd Zıya Utaklıgil 

STER iNANMAl 
mizden <!i! t30) kuru~ vesaitl nakliye masrafı, ayrıca da ~~ lle beraber 
(40) kuruş ödemek mecburtyetinde kalıyor ve arzuntuza kavu~uyoruz. Bu 
hal bir defaya münhasır olmayıp üç aydanberi devam etmektedir, daha 
ne kadar devam edece~inl bilmiyoruz., 

1 ST ER 1 NA N, iST"ER INANMAl 

Sözün kısası 
l'eşila~cıların 
Üzüm ba~ramz 

E. Ek re rt T ,I:J 

C enabıhak cümleınizi. din• 
dü~mekten muhafaza buyur 

aun, deliler helimi Mazhar ~.JJH...-~[ .• 

üatadımızın sQğ eli doktor 
tin Kerim dosrumuz geçen gün y .. 
tilayın bir roplantıaına riyaset etmife 
Bu toplantıda, muhterem içki d 
manları. ( mulıtercm sıfa'lı bu 
hem içkiye -t8hıiın edılrr· i~ rr.;ınasl" 
na- hem de dü§manlara- ihtiram gö
ren anlamına-racidir) Eylül av ı içi~ 
de Halkalıda bir üzüm bayra.;,ı yaP" 
mıya karar ve:-mışler. 

Bu kararda, üzüm denilen nesne
nin nefaseti dolayısile, isabet bu\ :n• 
duğu gib~ bence nazarı dikkati ca
lib bir incelik de vardır. 

Malumdur ki üzüm birçok içkılr 
rin iptidai madde.!i, menşei, ar:c.ısı • 
dır. Şeytana uyup da rakıya bir dr 
fa nasılsa tövhe ed'=nler, ya}md ki 
tadınıı ömürlerinde usla tatınad,k • 
ları halde şu:ıdnn bundan medhü sr 
nasını işiterek merak eden ve fakal 
tatınımaya da nlenen and içmiş 
lunanlar tahaasür veya meraklanrd 
def için üzü:n }'ernekten baııke 
bulamamış olacaklardir. 

Eskiden bir söz tems:Ji vardı: 
biatten balıaolunmaz, kimi 
sever, kimi de kızını, derlerdi. 

Y C§ilaycılar, i~tc üzürrü )"ani una
sını tercih ediyorlar. Va!'sın kızı da 
bize kalsın. Cı:rçe ötek: de yosma .. 
dır, tatlıdır ammil, biz daha zivade 
mecliste neş'eyi, neşatı sevenle;den. 
bunları her ~yden Üstün tl•tsn13r .. 
danız. 

Sonra, fazh olarak, bizim bit 
imtiyazımız da vardır ki o da, cani'" 
mız isterse eğer, anasile kız:nı 
mecliste ve hir arada bulundurabil• 
mekliğimizdir. 

Onun için, sayın rakı düımanları• 
nın, (buradaki sayın aıfatı yaln .. 
düşman kel imesine aiddit) müta • 
savver bayramlarında gözümüz yok. 
Halkalı bağlannın dolgvn ve du • 
manlı aalkımlarun afiyetle, doya 
doya yesinler Kütür kütür, zümıüd 
ve yakut tanelerinin vitamini, üssr 
resi, zevki, lezzeti onla:-ın olsun. 

Yalnız, dikkat etsin~er, insan ha • 
zan böyle battan çıkar~ bol üzüdl 
yiye yiye tadını alıp da. bir de kızı• 
nı denemiye merak eden aza b..ılu· 
nur. 

O zaman, bu bayramı tertib edt!n'" 
ler döğünür ar.ıma, iş işten de geçer• 

c. Ck~e,_ rcatu 

Cephesiz harb 
Yeni rejimierin husustyett ŞU

rada_ Gtkek naziaı ve ~erek fa. 
şist Idarelerde kütle terdin malı 
ve ferd kütlenin malıdır. Kütle. 
yi ferde mal eden unsurlar çok 
kuvvetli milli uablyetle mili 
gurur, ferdi kitleye maleden se_ 
bebter de ayni kuvvetteki öaat 
ve mutlak lnanqtu-. 

Bu ka~ılıklı 'baiJana ,aratb
tı devlet mi~l .... ItiM. 
rlle otokrufJI de andJnr. Pab& 
eski chulı;alaa dJulyeıınln ml -
neVTer lstibdad, ~ottsme ee
laire diye tarif ett11t tekD de 
bundan başka del'lldir. Dava 
ferdi yeUştirmek, mL li kuvvet. 
leri Ol'l'aDIR etmek, de'lfet Jtfia
yesbulelü ba,-aü QDRJtan •ır 
ldllı:amette toplamak. Ba Jıare. 
ketltı adına falan yerde nubm, 
falan meınlekette fqlslm, Ila&. 
tıi daha ba,u diyarda komü • 
ntsm deıaebDfr. Netlee ta .Id ba 
njlmlerln mies.lalerl bu b -
naatln aksini Iddia e~ delU. 
lerdir. 

Ba ~ yeni ~kU ~ 1ıı1r ~ 
blkat lmWıanı pçlrlyorlar. Hep
Bi pn~tlrler. llepıd 'ldtllaeıdu1u. 
Borüne kadar bql..tıldan bi. 
yük hareketi eri u çok DNT&f
fakiyetle sevk ve Idare et~r. 
dir. Mücadele y&ftll yayq poll. 
ttk sahaya kayar «<bi prinl • 
yoı:-. Bu aa.ba muhakkak Id harb 
ııahası kadar tehlikelidir. Tarlll 
gösterir ki ne kanlı zaferierin 
lnvmetl mıt5a bqında sılıra ln
mi!Jtlr. Naooh·onu miinhezlm 
eden 110lltlka meydanı olmu~ur. 
Çarlık df!vrinln tarihi Osmanlı 
impal .. atorlulu tarihi hep harb 
mevdanlarında lı:azanılıp poll • 
tlka sahalannda kaybedtmı, 

zaferler1e doludur. 
Bakalım yeni rejimierin llder-

1f!ri harb mevdanında ~Ister • 
dikleri dinami-T.ml politik salla
da göct•••"'l•,.ekle!r 

~14,lta, 



a.-, e ı e Ve 
Afrikadaki 

harek8t1n son · 
safhalart 

Londra 21 (A.A.) - Afrikadaki hn-
bulunan 

• o e rı 
• 

Ingilterenin ne için 
harb ettiğini 

anlatan bir makale 

Bir Sovyet gazetesine 
göre Japonyada kabine 
değişikliğinin sebebleri 
k lzv~s~a. diyo~ ki: "J~pon>:a~a ham ma?de yokluğu gitlik çe 
endını hıssettırmektedır. Mıllı borç 24 mılyar yene yükselmiştir 

TLmes gazetesi şu satırları yazıyor: Nevyork 21 - Nevyork Times gaze-ı de deniz tezgahları adelesinin, büro 
Afrikada cereyan eden harekat im. tesi dört. sütunu kaplıyan bir başlık memurlarının ve Londra otobüs kon. 

paratorlu6run insan kaynakların_ altında Ingilterenin nt-in harbettL düktörlerlnin müşterek hayat tarzını 
daki tenevvüü tebarüz ettlrmektedir. ~ini anlatan bir makale n~retmiş.. mfidafaa için döv~tükleri manasınıı
Libya hududları boyundakl kıt'nlar tır. Makaleyi imza eden maruf İngl - dır. Hillerin Rayhlştng•dakl son nut
Avustralya, Yeni Zelanda ve Hind liz muharrir ve konferansçılarmdnn kunda yaptı~ı gibi İngiliz ve Frtın .. 
takviye kuvvetlerine müracaat ede - Pr. Tawney'dir. sız ~çislnin hükümet başındaki kü -
bUecekleri gibi gene bu darninyon Nevyork Times, baş makalesinde çük zümre için ö1meğe mecbur tutul
kuvvetıerl takviye olarak Eritre ve ayrıca bu makaleden bahsederek B. duklarını tekrar edip durmak ~man 
Habeşistan hududlarındaki kahra - Tawney'in İngiliz polltikasının bir la~ın .~oşu~a giden bir desisedır. 

rekii.t hakkında tefslrnttn 

tin~~s~ova 21 -Japon hükume -ı Çindeki muhaaamatın h.tilirıe ihti -ı de yokluğu gittikçe kendi · h" t 
luna 151.tıfası. hakkı nd n tefsiratta bu- yacı olmamıştır. Bu. her şeyden ev- tirmektedir. Milli borç 24 ıs~~ -

n zvestıa · d" k" 1 d · b bl · d l 1 1 ını yar 1( • • gazetesı ıyor ı: v~ ı§ sıyas~t s~ e en ? ayısi e - yene yükselmiştir. tşe Japon hüku-
dön·~b~~e, Çın harbinin üçüncil yıl- dı~. Japo? sı~ası 'llahfilletı, beyn<:._ metinin önünde dikilen 7 orluklar 
l uınunden birkaç gün sonra isti- mılel vazıyetın Japonyanın cenuba bunlardır ve hakim sınıfların l·en 
Ja ~tıniştir. Bunun Asya kıt'asında doğru yayılmasını tahakkuk ettir - disinden daha kl\t'i daha tes' i· : 

mın Sfıdanlılara gönderilebiUrler. sözcüsü ve vatandaşlarını tanıyan bir Ingılız kutleleri daha bldayetten 
Kenya'da, İtalyan Sornalisi hudu- . . . . beri bu harbe müzaMret etmişlE.'rdir 

apony k · · f k 1 ·d ·· "d Id V ll b ki ır 1 
u td·ı a tarafından sevk ve idare me ı~ın e~ a a e musaı o ugu su er e ediği Preno; Konoye ka -

d ı en askeri hareketin hilançoııun- kana.atındedırl~r.. . • . binesi bu zorluklan halle m-;:mur • 
an ınütevellid Id • h. •. h Çın mesele.ııının hallı kezö ıç sı - dur. {a.a.) 

l'oktur. 0 uguna ıç gup e yaset sebebleri yüzünden de lüzum-

Yeni hük A • • • ]udur. 
ltaUe umet, t<Çın mesele.s.ıı> na Harble geçen üç yıl ia~e bakı -
dir. ç?'ernu_r edilen be~inci kabine- mından yalnız Japonyada değil Ko 

•ndekı h b' b""t"" d ' lnÜdd . ar ın u un evaını re ve Manc;uride de ciddi zorluk -
l:ıesi;ı etın~e •. Japonyanın hiç §Üp - larla karşıla~n Japonyanın bütün 
~n ıkı üç ay zarfındaki kadar iktisadiyatını saramıştır. Ham mad-

Yeni Japon kabint~si 

Tokyo 21 (A.A.) - D. N. B.: 
Bu akşam Konoye kabinesının n _ 

şa~ıdakl listesi neşredilıniŞtir: 
Harbiye: General Tojo, Bıhriye: 

du ilE.' Habeşistanın cenub hududu fi_ t~rı~ınas ve ekonomıst oldu~unu bıl ve işçi hareketinin şefleri bugün İn .. 
zerinde hususi Afrika alaylarının as- dırdıkten sonra ~yle diyor: gilız harb gayretlnln idaresinde esas
keri. bunların arkasında da cenub B. Tawney'in, Ingilt~renin hayat - lı mevkiler işgal etmektedirler. İngi_ 
Afrika~ımn seyyar kuvvetlerlle ~imal tan da aziz addettiğimiz bir hayat liz Lşçlferi bu harbdeki rollerinin arit 
RPdO?:vacıı alayları ve bundan ba,ka tarzını k?rumak Için dövüştüğünü bU tokrat al.lelerlnki kadar mühtm ol -
eenub Afrtkası ve Kenya'nın hava dirmesl, IngHizierin rohatlan ve zen- dul';unn kuvveUe Inanıyorlar ve bili
kuvvetJ<>rl bulunmaktadır. Avrupa, gin köşelerde oturanların konforları yarlar ki Hitler muzaffer olduğu tat 
""''<\. Afrika ve Avustralya kıt'niarı Için muharebe ettikleri m::ı.nnsınn tirde İngiliz IşÇilerinin ncsD!erlln 
İtalvan hulynsmı suya d~ürmek i _ değil, Grimseby bahkçılarınm, Bir - mücadele.c;inden sonra ynpt~ı ~JeY yı_~ 
çin ver almı~ bulunuvorlar. mingham fabrikaları işçilerinln. Ciy- kılacaktır. (a.n.) 

Transilvanya meselesi 
mihver devletlerinin 

hakemliğine arzedilecek 
a· Budnpeşte, 21 (A.A.) - Havas 
Jnnsı bildiriyor: 

ea ~nhııulün kaldrrılması için Ma
tn rıst.l? ordu efradının bir kısmına 

ezunıyet d'V• "h I ra d b" ver ıgı Cl et e, Roman-
'\Te b a ır kısım efradı terhis etnıiş 
b. u suretle skeri ~erginlik hafif 

ır cevş ı o·- erne yo u tutmu~tur. 
Vam ıger taraftan, Şubattanberi de
• etmekte olan matbuat mütare-

kesi Macar matbuatı tarafından fes
hedilmiştir. Mezkur matbuat Ru
men gazetelerini miınakaşalara baş
lamış olmakla itharn etm~:ktedir. 

Umumi intibaa göre, Transilvan
ya mesele.ııinin Bükreşlc Budapeste 
arasında doğrudan doğruya Yt> m~s
lihane bir surette halledilmevip bila
hare mihver devletlerinin i\akemli
ğine arzedilecektir. 

~aristeki büyük bankalar naklediliyo~ 
Nevyork, 21 (A A ) . . 

nobleden b"ld" . . .F . - Pı~s Assocınted aJansının muhabiri Gre-
Yük b k ı ırıyor. ransa malıye nazırı B. Bouthillier nez•"'ret· h"" an nların v • • k 1 . . . ... ın, u-
tise gidecektir. c eıgorta şu et ennın naklıni temin için yakında Pa-

(Jat.1~~eşal Petain Fransız hükumetinin Versailles'ya yerle m · 
••• ı Kararından sarfınazar etrnemiııtir. ş esı hakkın-

·çö·rçır·Hıtıerın····nntkiilia··-
yarın cevab verecek 

(Baştarafı ı Inci sayfadal 1 Sund . 
l erin nutkuna cevab olar k ı I ay Tımes gazetesi yazıyor: 
L · . 1 .. 1 ··ı a ft ay ı Bize c'ddl bl ,..ır gu uş e gu müşlerdir. In "lt ı r barış teklifi yapılmış 
lnsanlık, hürriyet ve emniyet f ere olsaydı, şnrtıan blldirllmek Icab e 
elını. bırakmıyncaktır. Avu•tral ava - derdi. Nutukta bunun yerine sadec; 
ngıltere dü b ya ve tehd'dl . . nyaya arışı temin e az _ 1 er, ve haklkatte Almanyanın 

metrı;ı.~lerdır. Fakat Hitlerin ~artla _ rna~lfıb edilmezliğine olan imanını 
rına ıtımadları yoktur. anladığı bir kelime olan nklısellme 

Taymiain i .. ar .... t •t•v• k müracaat vardır. 
oor " e. ıgı no tıt.lar _ 

Londra 2l Dunyada en aziz addetti~imiz şey-
İngiliz - Reuter: ler için, hürriyet, adalet, terakki ve 

nrruı: mutbuntı Hillerin banş tn- medeniyet için, bunların muhafazası 
tadır.una ınühimce bir yer ayırmak. için dövüşüyoruz. 

Tımes gazetesi Hitl Muhafnzakll.r organı Reynolds News 
larak . erin Ilk defa o. yazıyor: 

uzun lblr harb imkanım kabul . 

Arniral Yoşida, Hariciye: uıat.suska, 

Girid deniz 
muharebesinin 

tafs]atı 
Kahire, 2 1 (A ~"' ) 1 ·ı· . . .. ,. - ngı ız 

~kdenız kuvvetleri kumandanı Ci
nd adası açıklarında vukubulan ve 
B.~r.~o~~meo Collconi !talyan kru\·a
zorunun batmasile neticelencn deniz 
h~re~atı ha~~ınd;\ bir. tebliğ neşret
~ıştır. T eblıgde şöyle denilmckte
dır: 

Ege denizinde karakol · vazifesi 
yapmakta olan ve Sydııey Avus
tralya kruvazörü ile birkaç distro
yerden ınürekkeb bulunan bir filo
muz, 19 Temmuz giinii saat 7,30 
da Giridin şimali garbisindr. Collc
oni sınıfından iki ftaly.ın kruvazörti 
ile tema~a gelmi~tir. Diişman evve
la distroyeıler tarafmdnn görül
müştür. Bir saat sonra Sydney kru
vazörü yardımsı yetismistir. Bunun 
üzerine düşman imali garLi istika
metine doğru kacmağa tesebbüs et· 
miştir. Fakat filomuz iddetle hücu
ma geçmiş ve Sydnt>yin endahılaıı 
Colleoninin merkezine tam isabet
ler kaydetmiştir. Bu isabetler neti
cesi Colleoni sü:atini kesrneğe mec
bur kaldığı cihetle distroyerlerirniz 
geminin imhasını ikmal etmişlerdir. 

Harb esirlerinin 
iaşesi meselesi 

Vichy, 21 (A.A.) - Mütareke 
komisyonunda Fransız murahhası 
B. Portmann, mare.şal Petain ve ge
neral Weygand ile uzun bir görüş
meden sonra ·~·iesbadene hareket 
etmiştir. B. Portmann hıı.rb esirien
nin iaşesi hakkında talimat almıştır. 

Fransız sefiri 
şehrimizde 

Ankara 21 (llususi) - Fransız se
firl Mnssigli bu akşamki eksprcsle 
istnnbula hnreket etmiştir. 

rıv: teslim etu~ını yazmakla ve şan- Ingiliz mflleti Hltlerln nutkuna ne 
Eölyenin ben2inden bahsctmeksi21 cevab verileeeCini biliyor. Yatıştırma Bursada koza satışı 
bütün mühim ham maddeler st k n ile fethedUmiyecdiz Bizi güzel' söz_ . 
nun. kafi oldu~u hakkında v~:i~j lerle teshir ettikten sonra Rusyaya, B~~- 2: (~) - 940 senesı .. koza 
remınatn alaka göstermekted· Amerikaya, hOitlsa yolu mfitearrızın :~ u unun ar ~ı alınmak uzere 

ır. tah k ü h u unuyor. Bu gune kadar Bursa pi-
<n.a ) ve a k mune kaJ)ayacak her millet yasasında bir mUyon 336 bin 78t kL 

fnailiz gazetelerine aöre memlekete saidıracak olan dlkta- lo ya~ ko-za satılınıştır Buntian ~n 
Londro 21 (A.A.) - Reut.er: törlerle birlik olmıyacatız. Mütear - ra ançak daha 25-30 bin kilonun pı: 
HI 

1 
rızın tahakkümüne kapayacak her yasaya gattrllere~l tahmill ed\\ınek _ 

Sudan hududu üıerinde. İtalvnn -
lar üc karakolu işgale muvaffak ol -
mu~lardır: Ka .;ala. Oallabat. Küm. 
ri;k Kenva hududu üzerince bir tn
burlul< ırarnl?.onn lcarqı bir llv~ ve 
müte::ıddld batarva kultanmak surP. 
tue Moynle'vi almıslardır. Bes ~ün 
muhn~::ı.ra alt•n"a knlan kiiçük gar
ni7on çok kahro.,ı:ınca blr mukave _ 
IT' .. ttpn sonra tııhlive edilın'~tir 

İtalyan Jıprlı>flo>rlntn kıvmeti, diiş. 
m.an• b•ı hP"'"""rP va,.dıkta., c;onra 
küriiltmE.>k firıi7nı öo>~ildlr. Bununla 
bo>raber biitiin b•mtıır ancak ıott1ııi 
qtp'cı t~attc:idlr ve MLStrın strotf'flk 
üs~üı>"P t,."'a.f;;i ve tceavfizi 
mnk~ı:ıdlar icin "'>k vüksPlı: evqafı ha. 
iz geniş ihtivqtJarımı., meveuddur.• 

Resmi telb:ig 
Kohire 21 (A.A.) - DUn nkşamkl 

harh tı'blil!l: G::ırb cölünde: 
Cıın'1'lZZo'urı vıııcıa~mak istivPn dÜ'$ 

man kuvvetleri iizerine mutad iz'aç 
b:ı~"''"lı:ırı vapılmıştır. 

Snm:ıli'de: 
H 1'1 ktt'olıı rım• .. •n atlı b r drvri_ 

yesi 19 Temınu.,.-ı:ı Farenli knnıltolu'ln 
muvaffakly~tJi bir b:ısltın '!~<~oarak 
İtalvnnlarn z:ıvınt verdlrmic;tir. Bl·_ 
zim h'ç bir zııvfqtımı., voktur. 

Dli!!er CPPhelerde kayda de~cr bir 
şey olmamıştır. 

Harir.ive Vekili 
İzmirde 

Ankara 21 CHususll Hariciye 
Vekili Şükrü Saraço~lu bu aqnm 
20,20 de hareket eden trenle İmıire 
gitmiŞtir. 

----------------------
litvanya, Estonya ve 

Letonya Stıvyetlere illihak 
kara rı verdiler 

(Ba'itarafı 1 Inci saylada) 

liği lehinde büyük St"mpat1 tezahür
leri yapılmıştır. 

Estonyada nümayişler 

Tallin 21 (A.A. ) - Hnvas a -
jansı bildiriyor: 

Dün nümayJş-~iler Sovyet elçili -
ğinin önünden geçert'k Estonyanın 
Sovyet Rusyaya ılhak ediimesini is
temişlerdir. Hayli kargaşalıklar ol -
muş ve 60 kişi yaralanrnıştır. Bir -
çok kimse tevkif edilmiıotir. 

Büyük bir miting esn~sında ko -
mlinist parti!li reisi iltihak keyfiyeti
ni şiddetle taleb etmi~tir 

Ingilizierin taarruza k1rş1 
· haz1rhklar1 b 

terin nutku hakkında tefslrattn m.nıet _ve memlekete saidıracak olan tedir. Vasatı koza fiyatı 63-65 •·urn• 
Ulunan Pazar gazeteleri Alman şan "" ~ 

Bölyesinin barış teklifini lttı"faltla- dıktatörlerle .birlik olmıyacaibz. Mü arasında cereyan etmektedir. teamzın t hdld • (Ba.$tarafı ı locl sayfada) 
teddetmekte ve İngilterenın Berlin e ine karşı mulcaveme-te bütün Avr Müthl'ş harb a fl hazırlanmı• oldugvuna dair bitaraf 
ta.rafından de~u. kenA:ej tarafından ' upayı onun esaretinden m sra ari y ıs "'"' kurtarmax.a a ..... ttllc bir müşahidin intıhaını fU auretle 
dıkte edilen 4artlar dahilinde bir ba. 6 ..... e . Bu davada SO- (Baştarafı 1 lncl sayfada) hülasa etmektedir: 
t"4 teessüs edineiye kadar mficade ~aunga kı ada~ her türlü iltlhanı sebat. ret te artırılacaktır. Bu vergi sterlln . İngilterede bugün d e daima ol -
leye devam etmesi icab edecex.ı·nı bil-- eç rece6ız. o başına 2 §ilin ar tarak 9 buçuk şlli . duiu gibi tam bir aükun ve nihai 
dirınektedirler. En ktaa yol ne balii' olacaktır. ÜQiincii harb büt- zafere tam bir itimad h Uküm •ür -
kı~bserver gazetesinde Oarvln diyor Tokyo 21 (A.A.) _ A.oıaht Şimbun çesi olan bu bütçe günde 10 milyon mektedir. lngili'Zier b öyle bir taar _ 

gazetesi •barış teklifi. başlı~ı altın- İngiliz lirasına balli' olan müthiş ruzun imkanı hakkında hayalata ka
tı liakik~tte Hltlerin nutku bir ba - d~ !azdı{tı b~akalede İngilterenin harb masranarım karşılıyacak sene pılmıyorlar. Ingiliz halkının ainirleri 
~~ te':lifı det;ll, ileride görülecek de h. dovuşmeı;e devam edeeetı hakkmd nihayetlnden evvel 800 milyon ster. propagandaya karşı l.tayda değer 
"'"' erı evvelden haklı nösterme~c ki beyanat 

1 
a. lin aç$ karşılıyacaktır. bir surette mukavemet etmekte ve 

... at r b ~ 6 mn nandı~ını söyl .. u Ir teşebbüstfir h uyar ve Maliye nazırı, bu nçı~ın kapatıl - radyo :ile neoredilen tedhiş ~dici teh 
lUtıe · şoy!e devam ediyor: m ı ın n 1 -k 11 n d d Iyi bir r .Yaptı{tın~ bilecek derecede ası ç verg er mu e e er arasın i leri diniiyenler bunları bir hikaye 

tır ederP5ıkoloCdur. Bıze bir b:ırış, tek Almanya için İngilterenin Britan- da hakknniyetu bir surette tevzle dinler gibi kartılıyor ve gülüyorlar. 
nziını- ken bunu nAır, serefli ve tam ya adaları fiilen Işgal edilmeden tes. elinden geldilti kadar çalışaca~ı vfı- Düşman hakikaten b.u memleketi 
lınku 1 bir mnıet tarafından kabulü lim olac~ına lnanmnk muşküld~ detmi~tir. Vergilerle kapatılacak kı- istilaya teşehbüs etti~i takdirde, nl
b:tkk~~ hale koymn~a çalıştığı mu- İngiltereyi tesilm olmnb ve düny~~ sım bOrçlarla kapatııaeaktır. Bütün hoo sürprizlerle kartıla~acağı mu -

Bu sa~~~ b da yeni bir nizarn tesisine iştlrake ~plrtolu içkiler, bira ve ~nzin t.aks- hakkak surette söylenebilir. 
nşlr.ıvn :ırış tnarruzunun baqtnn mecbur etmek için Almnnyanın ta :ırı~~.~rtırılması derpı., edUmekte. Londra bir ersözde Ingiltere har-

tl 
gnyesı baalnmnk ü 

1 
kl'l.. t ~ • - r. ~e yalnız lllts maddelerin de. biımin arifesinde bitaraf mü..,.hide 

lltb t .. Z<'re o an ı~ e mesi luzım gelen en kısa yol rn_ ~il. normal maddelerin <!e i.stthlA.k"ni d k · • h ,..-k 
kaçınınankntrruzunun mes'ulıyeUnden gfiız mfid:ı.faasını kırmak B '" ı ayanma azmınlj[\ er zaman uv -

ll'. Britan•·o.yı 
1
.,,.al t ._.,_ Te uyüt azaltmak gayesını istthdaf etmeket- vetli o ldulu intıbaını vermektedir. 

~ ._ e mea.wc. dir. ( ) La. 

Sovyetler Romanyada yanlışlıkla 
işgal ettikleri araziden . çekildiler 
Bükreş 21 (A.A.l - Rayter ajansı,hşhkla işgal etmi~ olan 

bıldiriyor; kıt'nlarının bakiyesi de 

Sovyet 
tesbit 

Besarabya hududu boyunca Doho -ı'edilen hududlar dahiline 
rol vilayetinin b;ızı bölgelerini yan • miştir. 

çekil • 

20 bin l ~a1.yan işçisi Almanyaya gi :Hyor 
Roma, 21 (A.A:) --- 20.000 müteha~~ıs işçi Almanyaya gidecek· 

tir. 47.000 İtah•an köylüsii Almanyada bulunmaktadır. Almanyada 
elyevm 76.000 !talyan işçi ve k:>ylüsü bulunduğu tahm:n edilmektedir. 

········································································································-
Hava fi lo la rı arasmda şiddetli 

çarp ı şmalar oldu 
CB:ısta•afı 1 Ind sayfada) 

helmshaven deniz iissüne hücunı et
miştir. Düşman tarafır.dan gösteri -
len şiddetli mukavenıete rağmen 
tayyarelerimiz hedeflerine varmış ve 
tersaneyi bombardıman ctmi~leıdir. 

Keza tayyareleıimız Hamburg ve 
Breme" de pt!tr::>l tasfiyehaneieı ıle 
Emden limanında ticaret p,eınilerini 
de bombardıman etmişlerdir. 

Bombardıman edilen diğ4!':r a~ke -
ri hedefler ara~nndı. orta Almanya 
ile Ruhr'da Holandad:ı ve Belçika
da tayyare fabriknluu, havıı ıney -
danları ve petıol depoları vardır. 

Bu harekat esnaı.ıncla 5 Layyare • 
miz düşmüştür 

Tayyarelerimi~ dün Stavanger ci 
varında Utsire adasındRki telsiz pot
tasile Fle~singue· de tayyare meyda
nını da bombardıman etmişlerdir. 
Iki keşif tayyaı·emiz iislerinr. dönme 
miştir. Dört avcı tayyaremiz kayıb -
tır. 

Bu sabah İngiliz tayyareleıint> hü
cum eden bir dijşman avcısı ccnub 
sahilinde avcılarımız tarafından tah
rib edilmiştir. Öğleden sonra da 
bir bombardıman tayyaresi düşürül
müııtür. 

T obruk limaıunıı taıuruz 
Londra 21 (A.r\.) - Bı.hriye 

nezaretinden tebliğ edilmiştir: 
Dün sabah erken 20 Sweıdfish 

tayyaremiz İtalyanın Tobruk iissü 
üzerine yeni bic hiicum yapmışlar -
dır. Bir sarnıç. gemisine l•ike bir dar 
be inmiş, şiddetli bir infilak vuku -
bulmu~tur. Nakliye ve iate gemıle -
rine diğer isabetler kaydedilmiştir. 
Bütün tayyarderimiz salimen üsle -
rine dönmü~lerdir. 

Alman tebliii 
Berlin 21 (AA.) - Ba,kuman· 

danlığın tebliği: 
20 Temmuzda ve 20-21 Tem

m uz gecesi esnasında A lman bom -
bardırnan tayyareleri o rta ve cenu
bi lngilter ed e tayyare meydanları, 
limanlar, henzin depolan ve New -
castle civarında sınai mÜes'lr:<~elere 
hücum etmitlerdir. Bombalar yan • 
gın ve inf:ilaklara sebeb olmuştur • 
Bir kafileye yapılan taarruz esna -
sında bir düşınan kruvazö"ü ile iki 
torpido muhribi t-hemmiyetli hasara 
uğramıştır. Avcılarımız Manş üze
rinde 8 düşman tayyaresi du ür -
müşlerdir. Diğer bir dül!man tayya
resi de Rotterdam civarında diişü -
rülmüştür. 

Gece Ingiliz tayyareleri ııimali ve 
garbi Almanya ile Bolanda üzerine 
tekrar b omba atmışlardıt. Maddi 
hasar az eh em miyetlidi!'. Şimali A l-

manyada küçiik hir ııehre düşc-n mü 
teaddid bombalardan yedi ııivil di· 
müştür. Bu gece hücumları esnasın
da 9 düşman tayyaresi düşürülmüş
tür. 

Düşınan tan·nreleri Wilhelmsha
ven'e hücum teş"bbü,iinde bulun -
muşlarsa da dafi tcıplarının 1iddetll 
mukabele!li üzerine hedeflerine va -
ramadan dönrneğe mecbur kalmış -
lardır. Deniz dafi toplanmız tara • 
fından 4 dü~man tayyaresi düşürül
müştür. 

Düşmanın dünkü zayiatı 22 lay -
yaredir. Be~ Alman tayyaresi dön -
memiştir. 

İtalyan tebliji • 
İtalyada bir yer 21 (A.A.) - İtnl

yan umumi karargahının 24 nurniL 
rnlı tebll~i: 

Tayyarelerlmiz Maltada to!l)U fab 
rikası üzerine nlçaktnn bir gece hü
cumu yaparak genlş yangınlar çıkar. 
mış ve sallmen üslerlne dönmüşler • 
dir. 

Şiınal Atrikasında bir İngiliz tay. 
yaresi düşürülerek 3 kişiden mürek.. 
keb mürettebatı esir edllmlştiT. 
Doğu Afrikasında tayyarelerimlı 

Buna-Kenya hava üsslle Berbara de
niz.hava üssü ve İngiliz - Mısır Su
dnn'(ndald Kiimrük mııntakb.sı;tda 
düşm::ın mevzileri üzerine tesirli bom 
bardımanlar yapmı~lardır. 

Tayyarelerimlzden birl dönmcmi.ş.. 
tır. 

Alman tebliğine fna-ilizle:in eevRbl 
Londra 2 ı (A.A.) - Alman 

ba~kumandimlığının bugiinkü tebli
ği oıu suretle tefsir edilmektedir: 

Bugün de dün olduğu Rihi Al -
man makamları Manş dP.ni:ri ve In
giliz sahili üzerindeki hava hareka -
tını kendi lehleri'le tnhrif etmekte
d irler. Bu hareki\tın netice•i ,udur: 
12 Alman tayyarP.si diişiirii!müt. bıa 
na mukabil iki lnııiliz avcısı düt -

.ı .. 
muştur. 

--------------------------
Yeni meb'us'ar don 

seçildiler 
(Baştarafı ı Inci sayfada) 

ve Siird meb'uslukları için ıt 
Temmuz 1940 Pazar günü yapılan in
tihabda Ankara meb'uslu~una An -
kara belediye azasından avukat Ek. 
rem Ergun, Kırşehir meb'uslurruna 
Parti ve belediye reisi Dr. Hüseyin 
Ulkü, Seyhan meb'uslu~una İş Ban.. 
knsı umum müdürü Sal!ıhnttln Çam 
ve Slird meb'usluğuna da eski Konya 
met-'usu ressam Şevket Da~. Parti 
nanızedi olarak müttefikan seçilmit. 
ıerdlr. 



i* ~-~~=_e_.~~i_r~~--~•-b~e_r_l~e_r_a_·~]· _f&n~~ı~ 
Dahili ve harici ticaretimiz J Don Almar~yadan DOnkD al yar1şlar1 

Iraktan ilk parti 
petrol geliyor 

Ticaret V~kilinin "Son Posta, ya beyanall 

iki talabami;ı geldi çok heyecanli oldu 
Almanyada bulunan 

200 talebemizin 
vaziyeti çok iyidir 

Demirspor - A. Gücü muhteliti Fenerle 
yapt1ğ1 maç1 3 -1 kaybetti 

Almanyanın Dresden fehrlnde mü_ 
hendi.!lik tahanı yapan Mücahid Buk .. Istanbul at :rarıtlannın ikincisi ı 2 - Gürayak (T atLgil). 
~ ve İ.nlçrede hukuk tahsili yapan dun Bakırköyde ilk. haf~ya. ft~bet: 3 - Thaia (Karaomıan). 
Bülend Menemencioğlu adlanndaki le daha ~alabalık bır s<'yırcı kutleaı Bu koşuda da favorimiz; olan MiJ 
lkl talebemiz dün Avrupadan ~hrl.. önünde ~apıldı. kolay bir galibiyet kazandı. Yanşııı 
mlze gelml.§lerdlr. . . ~avon. atların galebesi yüzünden aonlanna doğröJ mükemmel atak ya 

Almanyadan <Mnen talebemiz, Al. ~ili ha~ı 1250, çifte bahsi 430, üç- pan Gürayak da ikinci celdi. Ken"' 
manyada bulunan 200 kadar Türk lu bahsı de 735 kurut gibi ehem - disinden büyük ümidler beslen~ 
talebesinin çok iyi va:ıtiyette oldukla. DÜyetsi.z par.a veren dünkü ko§ula - Mart 1 sonuncu kaldı. (B~tarafı 1 lnel ayfada) 

Almanya ile ticaret anlapnaaı 
Almanra ile ticaret anlaşması 

hazırdır. lstanbulda bulunan Alman 
büyük elçisi Fon Pap~n"in ör.üınüz
de.ki Çar,amba veya Per§embe gü
nü Ankaraya avdetinden sonra an-

mümkündür. Bunun için takas da 
yapılabilir. Alakadarların faaliyete 
geçmesi faydalı olur. 

Y :ı kın da Slovakyadnn mü him 
mikdarda kiğıd ve ııelliilö.z ({clme -
sini ümid etmekteyiz. 
traktan petrol ve benzin getirilecek 

laşma imza edilecektir. Iraktan petrol ve b;o:nzin getitile-
Anlaşma esaslarına göre en baş - cektir. Iraktan ist.ediğimi:t miktarda 

ta tütün olmak üzere bütün mah - petrol ve henzin getirmek imkanı 
sullerimizden Lirer miktar Alman - vardır. Kapları hazırlanmaktadır. 
yaya verilecek, buna mukabil barb İlk partinin yakında yola çıkarılaca
ba~lamadan evvel Almanyaya sipa- ğını ümid ediyoruz. 
ri~ edilmi§ olan şimendifer malze - Akdeniz ve Basra yolile ticaret 
ınesile Sümerbank. aid fabrika te - -
aisatlan alınacaktır. Almanya ile ih- Altdenizin bugünkü vaziyeti o 
racat ve ithalat eşyası nakliyatı Tu- yoldan serbestçe istifadeye mani ol
na yolile yapılacaktır. duğundan dünya ile münasebetleri-

miz Basra yolundan daha serbestçe 
Tüıil - Sovyet ticareti yapılabilir. Irak demirvolunun de -

Sovyet Rua;:ı. a ilc yeni bir ticaret miryolumuzla birleşmesinden sonra 
anlaşması müza!tere.,i yoktur. Evvel bu imkan daha çok artmıı:tır. Yal -
ce Kayseri ve Nazilli korobinalarını nız. bu yol üzeriııdı·n yapıloc.ak nak
inp etmiş olan Husların taksit kar - )iyat pahalıya mal olacağından her 
tıhiı olarak (; 70) bin liraya mu • malın bu yoldan ithal ve ihracı ko -
kabil, kendilerine yapağı verilecek- lay değildir. Bunun yalnız kıymetli 
tir. Bundan başka bir müzakere yok mallara inhisar r.tmesi muhtemeldiJ. 
tur. 

Finlaadiya ve Slovakyadan kiıjıd 
getidiebilecek 

Finlandiya<lan Rusya yolile itha
lat ve ihracat vapmak imlimlan 
vardır. İhracat ve ithalatçılanmızın 
bu vadide çalışmalan faydalı ola -
cak tır. 

Rnlindiyadan lcağıd · getirmek 

Limanlarımız arasında ader ya -
pacak vapurların harh sigorluı mil
li şirketlerimiz tarafından yl\p·lmak
tadır. Ve primleri de mutedildir. 

Fraau ,~ İqiltereye gönderikn 
maliann bed•Ueri 

Fransll, İngiltere ve İ!lviçreye 
mal göndrrip ve bedelleri orada ;:ı.·at 
mtş olan if],.;de tacirlerimizin ala • 

caklan eskisi ıihi Merkez Bankası 
tarafından Reıx-r surctiie alakadar
Iara ödenmesin• ve bu kabil ihra -
cata aid primierin d• Takas Limited 
şirketi tarafından ihracatçılarımıza 
tediyesine yeniden başlanması için 
alakadariara emir verilmiştir. 

Yeni mahsal variyeti 
Memleketin her tarafıYJda yeni 

mahsul feykalade bereketlıdir. Hu
bubatın vaktinde kaldırılabilno~si i
çin hükumet lazım gelen tedbi:leri 
almıştır. Alakah idare memurlar, Lu 
işlerle yakından meşgul olmaktadır
lar. 

İatanbulun buiday ihtiyac:• 
İatanbulun buğday ihtiyacı uzun 

bir müddet için daima temin edilmit 
olacaktır. Bu hususta icab eden ted
birler alınmaktadır. 

Fiat mürakabe i,Jeri 
Fiat mürakabe komisvonları fa -

aliyetlerine devam etmektedirler. lh 
tikarla mücadele ve fiat mürakabe 
işlerile meşgul olmak üzere Tkarct 
Vekaletine bağlı olarak yeni bir teş
kilat kurulacaktır. Bu i, Koordinas
yon heyetindedir. Buna aid karar 
yakında Koordinasyon heyetinden 
çıkacaktır. 

Pazarlık.tıız &atıf 
Pazarlıksız &atış kanununun tadi • 

line aid yeni bir proje hazırlanmış 
ve Büyük Millet Meclisine Yerilmiş
tir. Bu proje Mecliste letkik olun -
maktadır. n 

rını, yiyecek hususunda hlç bir sı - nn ~e.tıc~lerı şunlardır: Müddet 2 da\Eikadır. Bahsi rniir 
kı.rıtı çekmed1klerini ve Almanları~ Birinci lıı:OfU: Dört ve daha yu - terekde ganyan 240, plaseleı de 12~ 
Türklere çok iyi muamele ettiklerini karı ya,da halis kan Arab atiarına ve 300 kuru§ verdi. 
söylemiştir. mahsustu. Mesaf,.~i 241)0 metre idi. 

ts 1 Ö k (H Jf'.k c ı ) Dördüncü ko§U: Iki yaşında -vtJ viçreden gelen Bülend Mene _ - rne a u .. ü~ ü . 
mencloğlu da: 2 -Karakuş (H. Mutlu). koşu kazanmaınış yerli halis kaB 

3 V ı (ö İngiliz tayları arasında idi. Mesafesi - İsviçrede sil ı\ h altına alınan as- - ura zaltınlı). 
Y b d b 1 000 metre idi. kerler son zamanlarda terhi3 edilme_ arışın aşın an iti aren biunci 

~e başladılar Hayat İsviQrede tama- vaziye te geçen Örnek bu ko~uyu 1 - Su bu tay (Salih Temel). 
men normaldir. Yiyecek tedarikinde çok kolay kazandı. Müddet 2,54 2 - Umacı (Fihet Atlı). 
veslka usulü tatbik edilmiyor. Hı\ _ dakikadır. Bahsi müşterek de gan - 3 - Yetiş (Kıvnndık). 
len 23 kadar Türk taıebe İsviçrede yan .ı 3? kuruş ":erdi. . . Bu yan~da da en ÜnJidli at oları 
bulunmaktadır. İkinci lıı:otu: Üç yaşındakt yerlı Subutay rahat bir galibıyet elde et~ 

iwiçrede, Fransacia Alman işgali yarım kan Ingiliz atiarına mahsus ti. Müddet 1,03 dakikadır. Bı: ı. si 
altında bulunan yerlerdeki Türk t.a. h~ndikaptı. Mesaf~i 1400 metre i- müşterekde ganyan 120, plii.seler le 
lebelerinin Vi~i'ye gitmekte oldukla- dı. !1 00 ve 240 kuru!,! verdi. 
nnı haber aldık.• 1 - Mehlika (Karaosman) 63 ~· • ._-··· o- • d h u· lt."l __,.mcı auro• Grc ve a a y 

ı ı· N · (H K ) 5- k" karı ~şta halis kım Arab atlannıı 

Du•• nkü vesaı"t1• 1 - enman • uru ' ı- mahsus satış koşusu idi. Mesafesi 
o. 3 T 2000 metre idi. 

- al!vir {KaraoJman) :.8 ki-

nakll.ye kazalari ıo. ı -Yüksel <Fahri Atlı). 
Bu yarış Son Postanın favorisi 0 _ 2 -Can (Sadık Balkır). 

1 M hi:L 1 3 -Ünlü (Ahmed Gelit). Dün şehrimizde 
liye kazası olmu,, 
yaralanmıştır. 

üç vesaiti nak _ an e i..ır.a i e Tasvirin galebes.ile 
neticede üç kiııi sona erdi. Güzel bir kosu yapan 

Edirnekapıda Lonca ;okağında 
oturan 11 yaşlarında Nihad adında 
bir çocuk dün Sirkeci cadd;o:~inden 
geçerken vatmnn Ahmedin idare -
sindeki 1 34 sayılı tramvayın çatp -
masile başında(l yaralanmı~tır. 

Yaralı çocu~ tedıwi edilmek üze
re hastaneye kaldınlmı,, kazaya .e
beb olan vatman hakkında takiba -
ta ba .. lanmıştır. 

Tasvir de ikinci oldu. • 
Müddet 1, 35 dakikadır. Bahsi 

müşterekde ganyan 125, pli!eler 
de 120 ve 140 kuruş verrli. 

Üçüncü lıı:otu: Hiç bir t:Jefa 2000 
liralık mükafat kazanmamı~ olan üç 
yaşında yerli halis kan İngiliz atla -
nna mahsustu. Mesafesi 1800 mr:tre 
idi. 

1 -Mis (Nihai Atlı). 

Yanşın başlarında Can ile Yük 
selin başta gittiği görüldü, sonlarcl• 
olan Ünlü .ancak bin metreden soP" 
ra ataklar yapınağa bnşladıysa da 
arayı bir hayli a~mış olan Yiihefe 
yetişrnek imkanını bulamadı. Müd• 
det 2.22 dakikadır. 

Bahsi müşter;o:kde gımyan 180, 
plaseler de 1 00 v~ 3 70 kuruş verdi• 

Bu yarışın galibi Yüksel müsaba
kadan sonra 320 liraya satıldı. 

-·· ..... --····························--······ .... ······················ .. ················································································· Şişlide Meşrutiyet caddesinde o- Fe!lerbahçe·: 3 Kürek yarışları güzel 
ve muntazam oldu Florya plajındaki 

bir hadise mahkemeye 
intikal etti 

Dün Florya plijlnnnda•ı biıinde 
ceıeyan eden bir hadise, adliyeye 
intikal etmit ve bir şahsın mahku
miyetile sona ermi!'ltir. 

Nuri ve Mul!tala adında iki aıka
daş dün gez.mek üzere Floryay11 git
mitler ve burada · bir plaja girmi§ -
krdir. 

Iki arkadaş denize oogirmek için 
müaaid bir yer ıırarlarken, karl!ıla -
nna lzak adında biri çıkmış : 

.,_ Bizi n~ diye aeyrcdiyopıu -
nuz» diyerek Nuri ıre Mustafaya te
cavüz etmek istemiştir. 

Bir müddet bu hareketlerine de
vam eden fııık :ıihayet zabıta tara
fından yakalanarak adliyeye teslim 

edilm ittir. 
Dün bu suçundan dolayı Sultan -

ahmed birinci sulh ceza hakimi Re
pdin huzuruna çıkarılan lzak, suçu 
aa'bit görüldüğünden üç gün haıne 

malıklım edilmiştir. 

'' lozan,, Çarşamba gUnU 
büyük merasimle 

kutlulanacak 
Lozan sulhünün yıldönümü müna. 

sebetıle önümüzdeki Çarşamba günü 
Unıversite ve Halkevlerinde merıuıim 
yapılacaktır. 

Urıliversitede'ki me.raslıne iıstiltıa.ı. 
mar4fie başlanacak ve Erzurnm seya... 
batinden dönecek olan Uruversite 
Rektörü Cemll ınısel Loz:an günü 
hakkında açq nutkunu .söyllyeeek -
tir. 
Müteakıben Universite profe.sörle _ 

rinden bir zat Lozan BUlhünün bu -
günkü mfınasını etraflı bir şeltJlde 

izah edecek, Hukuk Fakültesinden 
yenı mezun olan bir gene de ayni 
mevzu üzerinde gençll~ln duyguları -
na tercüman olacaktır. Mütealoben 
Cfunhnrlyet abideaine gidllerek bir 
~lenk konulacaktır. 

Şehrimizdeki bütfin Halkevlerinde 
de. Lozan günü mnnasebetlle mera -
sim yapılacak, nutuk ve konferanslar 
verilecek, müsamereler tertıb olu -
nacaktır. 

Oalıriidarda bir f!V yandı 

Bir ihtiyar dut 
~ğacından 

, düşerek öl :ü 

turan 80 vaoılannda Güllü adında 
bir ~tadın ·İ"tiktaı caddesinden karşı Oemirsp!tr - Ankaragücü: 1 
tarafa geçmektt: iken vatman Ali - Ankaranın Demirspor ve Anka
nin idaresindeki f f 6 savılı tramvi:l - ragücü muhteliti ile Fenerbahçe aıa-
yın sadmesine maruz kalmıştır. sında yapılan futbol maçı dün pek 

F t"hd H d h ll · d Bu çarpma neticesinde vücudü -a ı e ay ar ma a eaın e az bir seyirci karştııında K:>dıkoy 
bekçi 60 ya .. Jarındıa Halil •vvelki nun muhtelif yerlerinden yaralannn d d 

v .. ata ın a oynanmıştır. 
akı.am aeç vakit dut toplamak üze- ihtiyar kadın, teda'\i edilmek üzere F tb 1 . . . ı_ l 

~ .. ş· ı· h · k Id 1 k u o mevsımının ıı.apanmıj o -
re o civarda bulunan med rt>..se bah - ış ı astanesıne a ırı mı~. aza d y b" d · d k di 

f d hk.k b 1 ı ugu ır evır e ne mn ııa a ya -
çeaindeki dut a~acına çıkmış ve bir etra ın a ta ı atıı aş anmıştır. Id y b ll" 1 b b .. t"" 

dd 1- Üçüncü kaza da T0phanedc ol - pı "bıgı . e ı ~ mıyanh u ml~kç tu un mü et sonra müvazenesini ıı.ay - cazı esme ragmen em n a a op -
bederek yedi metre yükseklikten ye- mustur. lıyamamlf, hem de zevldi bir jelcil-
re düşmüştür. Meııcid soka~ınd:ı 30 <ıayılı r:vde de olmamıştır. 

Mevsimin kürek müsabak:ısı dütı 
Yenimahalle - Büyükdere arasında 
sert bir denize rağmen muntazaırt 
bir §ekilde yapılmıştır. Müsabakada 
alınan dereceler şunludır: 

Müptediler 1 - Çifte: Günef 
6.58, Beykoz, Galatasaray. 
2- Çifte: Galatasaray 5.47, Gil 

neş, Beykoz. 
3 - Tek: C üne~ ~ • .f9, Beyko., 

Anadolu. Bu sukut neticel!indc ba;,ı ta~lara ı oturan yedi yaşlarındot Necdet a - Fenerbahçenin zayıf bir kadro i-
çarpan bekçi kaldırıldığı haslant!de dında bir çocuk 526 sayılı Besiktnş- le çıktığı maçın ilk anlarından iti _ Kıdemliler: 1 - Çifte: Günef 
ölmüştür. Fatih tramvayırıın basamaihnda a - baren muhtelit takım daha düT.gÜn 8.59.6, Galata!latay, Beykoz. 

Kaza etrafında zabıta tahkikat sılı olarak Necatihey caddesinden oynamağa başladı. Fenerbahçenin 2- Çifte: Galatasaray 7,08, Gii 
yapmaktadu. ~itmekte iken. ~bi iiltikaınette"n ge- kendini taparlamağa sava~tığı an - neş, Beykoz. 

Gene Fatihde Üçşehidlcr so ka - ı~n bir taksinin carpmasile ba!lından ların 35 inci dakikasında Lebibin 3 - Tel: Gün~ 6.45, Galata .. 
ğın da 21 sayılı evde otunın 12 yaş- ağır sur~tte yaıalanmıc;tır. hatasından bir frikik çeken muhte - saray, Bey koz. 
lannda Faruk ad•ndn bir çocuk da dNedcdet hayb~~~~l ~~rı· hhalı:Je !lı~hi litten Şevket ilk golii yaptı. Devre Kadınlar : 1 -Çifte: Fenerbahçe 
dün evlerinin bahcesindeki ceviz a- im a otomo ı ı e ._,ıo; ı aı;tancmne 1-0 muhteüt lehinde bitti. 
ğacından ceviz toplatken düşmÜ§ kaldınlmış, şoför yakalımmıştır. Ikinci devre Fenerbahçenin \E at" i (Rakibsiz birinci) • 
ba~ndan yaralanmı,tır. d 1 • • hakimiyetile baoladı. Tehlikeli bir 2 - Çifte: Galatasaray, 4.47a 

Faruk tedavi edilmek üzere Cer- Bu 'peşte e c·m•z tekilde muhtelit kalesi önünde do - Feneıbahçe. 
rahpaşa hastanesine kalclırılmışhr. lstanbufa ge'di lapn Fenerbahçe Baarinin vuruşile 4- Tek: Fenerbahçe (Galata-

Maarif V ekili 
dün Ankaraya döndü 

12 nci dakikada beraberliği yaptı. saray) diskalifiye. 
Budapeııte setirimiz Ruoen ~ef f'L dakika sonra Ömer ikinci, 35 in-

b hkl Se 1 ı.- ....ı.l h vç Erkeklerin yap~ 2000, kadmla " dün sa a mp on e.....,.,r~• e ,şe - ci dakikada Yaşar Fenerin üçüncü 
rlnıize gelmistir. sayılarını yaptılar. n n yarışı 1000 metrelik bir m~snt-

Bir müdıiet evvel oir amellvat "'e- 3 1 F b h · 1 h" d d h·ı· d ..__ ... r Bir haftadanberi şehrimlzde bulun "' Maç • ener a çenın e ın e a ı ın e yap11m1y~ • 
makta olan Maarif Vekili Hasan Ali çiren ve henfiz hastaneden eıkmış O- bitti. Kadınlarda FeneFhahçe 13, Ca .. 

lan sefir sehrimizde bir miiddct ka - h ı M h d 5 üh c:: nrın Üsküdarda TophaneliQtlunda Yücel dün akşam ki ekspresle Anka. Mu te it: e me - a • -<ev - latasaray 5 puvan almı~lıudır . 
...,, bırak lc:tirahat edecektir. t ·ı N ) ·ı H kk Ce7Ah radyo tak~rtlerinin mfthendis Mehmedin 58 sayılı Iki kat- raya dönmüştür. ket - smaı' usret, amaı- a 1

' Erkeklerde: Güneş 26. Galatasa"' 
Ar- h &h•ab evinden -ngın çıkın••, kı- Maarl! Vekili Haydarpaşa gannda Salih, Yusuf, Hasan, Hüseyjn. 1 ı 

hi " b d ,. J- -. El • b• N M ff L ray 17, Beykoz 1 O puvan a mış ar' mil etı u ay sonun a sa bir amanda teve.ssil ederek evin unıverslte Rektör vekili profesör Ke. rm tr ZIYB Fenerbahçe: ı uri- uza er, e-
t __ _., ı .... ·r "d- - T fk Kut • .. .. bib - Ömer, E~d. Fikret - Kadri. dır. 

bit. ü.!t lnımunın amamen yanuı...we ne. ma -.aarı mu uru ev ı ve Rı·va-tieumhur daire mudüru Ce. N" . y .. ~__. Baıon· Pu 1 b" . . 1 ı A " . ' -" 
tı·celenm'•ttr. Yangın etrahnda - - dostları tarafından "6Ur.l<Y:ıffilf ır. k _... ı c·· h ı t ıyazı, a~ar, • • lyor ' .. ~ _.._ t J~ ı'NKI van a ınncı o an ara Jan~ 

"l J- milin ayınpocuer ve um ur ve H k . Sa · (btanbulapor.) kupası verilmittir. 
RadJO abone tauit.lerlni ukUnde ıpı1an tahkikat netleealnde ate4in, te_ Merkez Bankası umum müdürlük ••••••• ~ •• ~.~· ••••• ~~•••••••••••••••••••········-········-·······-··-··························,..... 

6demiyen1ere bu bedelleri yüzde 15 nekeci taratından oluklann tamiri 4 aylık bir yakvru aalalındcaktan tahvilA.t şefi Nurettin Te İ~anbul şu- TramYayı birbirine kataR Ziucirlikuyudaki cesedin 
il k \edi tınele . esnasmda elektrik tellerinın kontak dü,ere yara D ı besi memurlarından Bülendin bfıviik 

D1llla eezalı 0 ara ye e rı yapmasından tevellOd ettıtt an1aşı1- Arnavudtöyünde Mollahalid soka - babaları, blrçıok telifatı · ve yeti'ltir- otel kitihi hüviyeti anlatılamadı 
lçJn ~en müddet bu ay nihayetin- mıştır. ltında 32 sayılı hammal Alinin 4 ay_ dl~l hesabsız talebeslle memletete otel -kaUbHII yaptı~ım söyliyen Zincirlikuyu civarında Kirkor a • 
de -bit.ecelttlr. Bu taJı:sitleri ay niha - ı Galatada Hisaryanı sokafında ö _ lık çoeutu Kenan, dün odada uı1ı hizmet etmiş bulunan rlyazive hoea- Mehmed adında bir! enelkl gece geç dında birine aid tutla harmanın~ 
Jetine udar ödemiyenler mahkeme. mere aid ı sayılı dökkindan da dün bulunan salıncakta aallanırllen düş.. sı lSirltetlhavriye sabıt mübavaat vakit Edirnetapı Sirkect hattına if- "5 yaşlarmda kadar tabmin oluna_.,. 
ye ..erllecek ve haklarında baciz mu- yangın çıkmışsa da derhal söndüiül- müş, başından aıtır .surette yaralan - mörtlirül Mehmed İ?.z~t umn bir ha~- Jiyen 112 sayılı tramvaya binmiş ve ien hüviyetl meçhul. bir erkek ceii#' 
amelesi tatbik olunacaktır. muştür. mıştır. t.alıktan kurtnhımıvarak diin ak~am kendisine nereye eldeeelini .soran bi- di bulunduğunu evvelki gün yaznııl': 
;;;;;;;;;,;~;.,============~====-==============================- Hakkın rahmetine kavnsmnoıtur. ie~l Ahmede: tık. Ölüm sebebinin tayin ve t.e.c;bısi 

• Pazar Ola Hasan Bey Divor ki · Cenazt'.s\ bugün saat 12 de Cember- •- Evimi bilmiyorum Ili nereye gi- lcin Morga kaldırılmasına lüzuın gôS' 
llta,'lta Fuadpa.şa. türbesi karsısında deceğimi sana söyJiyeyimh demi4 _ terUen cesedin dün de geç vakte k.., 

- Hıuıan bey belediye 
mfı1ettJf}erı: .. 

. . . E~lence yerlerinde i h 
tikar ya;:ııldıpn «örünce 
~uralara hem ;Rara ceı.ıuıa 
•esıyor_ 

.. . Hem de Pazar dahil 
olmak tisere üç gün kapa. 

~UI·· 

28 numaralı evin<lı>n kaldı~ılarak tır. • dar hüviyetl anlaşılamamıştır. 
B'lhcekapısındaki Yenicamlde ö!fle Mehmedln bu garib cevabı tram - Zabıta ve adiiye hadise etrafında "' 
namazını müteakıb Sirkeciden husu. ki tetkilrlerine devam etmektedir "' 
sı vapurla Usküdara nakledilin Ka _ vayda bulunan yolcuları güldürmüş, 
racaahmedde Hattatlar mezartı'~ın _ o da kendisile alay edildl~ine taham
daki aile maltbere.slne defnf'dllecek _ mill edemlyerek tramvay müşterlle. 
tir. Cenabı Hak merhuma rahmet ve rlne küfür etme~e ve bu .suretle de 
kederli allesine sabır ve se lArnet ih. etrafı velveleye vermete başlamış -
san etsin. tır. 

ten memurlar Mehmedi yakalıyarak ÖLÜM 
Nihayet il zabıtaya akse~i.ş, ge -

Beyoflu belediye doktoru Ziya adliyeye teslim etmişlerdir. 

ler. 

Papelcilik auretile 40 lirasısal 
atırmıtlar 

Slrkecide bir olelde yatan Kars!' 
Hızır adında biri dün zabıtaya mil ~ 
racaat ederek, Yenicamiden geçer' 
ken papelcilik suretne icınıini bi1IJ1'; 
d~l bir şahı'> tarafından 40 lirasını 
alı.ndığını söylemiştir. Yaltufun otlu 15 ya~ında bulunan Birinet sulh ceza mahkemesinde 

Robert Kollej talebesinden Çetın bu .suçundan dolayı duruşması ya _ Bu müracaat üzerine harekete g~ 
Yaltuf, ıe,hl.sine ımtln bulunarnıyan 

11 
M hmedln bu Jı:abil hareketle- çen memurlar, kısa bir zaman sa;; 

Baaan bey - Oh mem- bir hastalıktan 14 aydır muıtarlb L P an e ra H•zırın 40 lirasını çarpan E2l tt 
nun oldum- Bir hafta pa.. ken Pazar geeesi Kınalıadada bayata rinden dolayı bazı mahkiımiyetleri yakalamışlardır Maruf sabıkııl ·l 
raınıs yanmıDda kalaeak, ved~ etmiftir. Cenazesi bugÜn 6fJe- olduğu anlafıldıAmdan. bu cihetln dan .Kemal oldulu anlıtsılan 
fUDdan bundan pan iate. yin kaldırılarak Kınalıada mesaJ'lıtL ..-uıma.sı- için 1m1bakeme lıqka Gir dün &eÇ vall.it adliyeye ıe&!tm 
IDlJecelisJ.. l)a detneciUeceldJr. bıratnı..... •ittir· 



• C lktısadi tetkikler ~ 

Yugoslavya_n1n 
ikl1sadi vaziyeli 

C Yeni eserler ::ı 
Son öpüş r•ı 

Yazan: l brahim Hoyi 

tefrikası: 80 

f H adisel er Karşısında J 

Pazartesi h•vadisleri 
terllerden muayycn hadden pek 
para istedikleri ,görülmektedir 
vesalre... "esai re .... 

* cÜç senedir beraber y~dıklaı1 
metresini Yenlkapıda, bir ba.şka er .. 
kekle kolkoln gören talancn, birde~ 
bire tehevvüre kapllnrak- Ol!<ac:wu~• 
çıkarmış, mct.resinl ve yanında 
nan erke~i vücudlannın 

yerlerinden yaraladıktan 

vcsnlre... vcsaire ... » 

* cDünkü maçta da kavga oldn.ıı 

* Geçen Pazartesi, ondan 
Pazart~sf, ondan daha cvvelkJ Pazar. 
tesı, bütün gazetelerde bu lhavadls. 
leri okuduk. Gelecek Pazartesi, ondaıt 
sonraki Pazartesi, ondan daha son.. 
raki Pazartesi, gene -bu hnvadi.,lerl 
okuyacal;ız. 

Pazartesi havadfmerl, tarihe bC'nzL. 
yorlar. Hep tekerrürden ibnrettirlcr, 

r:J ltinet JJuL!i,.,d. 

Okuyucularlma cevabiarim 
ı 
eeleri buluştuğu genç kızı görmüş. Lot 
sokakta çok güzel görünen genç b. 
zın haklkatte çok çirkin blr yüzü ol., 
duğunu o zaman nnlnmış. 
Kızın, genç erkekle, gündüzleri bU. 

Juşmamasının sebebi mefer bu Jmlf.w
Aziz okuyueum; 
Hikaye, slzJn a§k vak'nruz:ı pek ya .. 

kın değU mi? Pencereden güzel gö. 

rünen, güzel mektublnr yazan gen~ 
kız karşınıza çıktı~ı zaman sukutu 
hayale uğraduuz. Nasıl hareket etme .. 
niz icab ettiğini benden soruyorsu 

TEYZE 

GARil BiR IZDIV A 
Bunları~ 

biliyor mu 
i diniz ? 

Iki defa satılan kafa 

Hemen hemen t.nbli denecek bir ser 
be:iti Jçınde t.aranıp dalgalannn bu 
kuvııtür, gıyini~erınde sadcll~i. mak.. 
Ynjlanndn tnbıill~l esas bilen, can _ 
h, çevllt ,genç kadın başianna son 

derece yarnşır . .AAır hallllerde ve tıı
raz :süslulerd bu guzenı ınden tay _ 

beder. Bılhnssa sarı saçlılar Içindir. 

Renkli eşya nasıl 
yıkanır? 

Yunlii, pamuklu, ipekli ne cinsten 
Olua;a olsun renkli eşyanın r{'nklerlni 
atmak t.ehlikesı vardır. Bunun için on 
lan sabunlu suya batırmadan evvel 
ufak bir ucunu sabunsuz. sıcak suya 
daldırımL E~cr renk verırse sabunltı 
suda da renk verecek demektir. O u
ınan Ylknmak Jçın soğuk su kullanır
:nız. Ve mümkun oldul'tu kadar ça
l tık Yıkayıp, sudan tez çıkarmıya ça_ 
J.şırsınız. 

Boyasını atan çamaşır yunlü bir 
~Y olmaz cıa ipekli falan olu.rsn tabii 
t~tlrak kurutulmnk Iftzımdır. O vn
llı te mnndallarınızn dilekat ediniz. 
._ovn.nıp ırcıecek sefer beyaz bJr ça 
.. ,"'"ırı bo • 

v::ımM·nınr diye otekı man. 

. '?enç kadının sabrı tükenmiş -
lı: Se,rt adımlarla pencere yanın
daki aynııya kadar gitti, kendini 
dikkatle tetkik:: koyuldu. Bunun 
neticesinden memnun olmuş ola
cak lci gözlerinden simşdder ça -
karale tekrar nmcl'lsının oğlun:ı 
döndü: 

- Ben mi çirkin~ f.lendeo çı!'
kin olan ne ver/ En me~hur ıes -
samların ve heykeltrnşlann bile 
beni fevlc.nliıde beğend,iklerini bıl
miyor mu~ıın) 

Haluk kahkııh:ı ile güldü. 
- Onlar seni benim kadar ta

nımıyorlar, ve beni:n gözlerinıle 
görmüyorlar da ondan ... 

Güzel kad:n rahat bir nefes al
dı: 

- Mecer sen beni tanımaktan, 
benim harekiitımdnn bahsediyor
mu un~ ..• Bense s. 'lde maddi gü 
zellikten konıı1ııyorsun zannet -
rniştim. 

- Stmı;e manevi güzelliğin e
hemmiyeti yok değil •ni> Bana 
karşı yaptığın lçakça han•keti u
n.uttum mu zannediyo~sun) Sen 
cıdden ço~ bRYilKJ hiı kadınsın 
Handan. Üstelik, knr,.ım" ı::ı::çip 
de, acnb" yı:nı,;~m hiliyc.r muv -
du;l Acnba ya.tdığıma fena ·mı 
ettim? gibi saçma sua1ler sora -
Tak aklınca benim ağzımı nTıımak, 
al aklığınııı bir netice verip ver
mediğini öğrenmek hevesine ka
pılıyorsun e bunun i;;in de vic -
dan azabından falan bahselmek 
cesaretini buluyorsun. 

- Neden cesaret olsun 1 
Senin VicdAn azabı dediğin 

şeye inannenğıını mı )ahmin et -
mi tin ;> işte ilk ı.·e- son dda kat
iyelle söylüyorum: Senin oyna -
dığın komedilcıin artık benim ü
zerimde hiç hir te!!iri kAlmadı, se
nin hilelerine aıtık 

bir halde' ona doğru ılerledi. Bü
tün ömrünce kendisini sevmi~ ol
duğuna kan:ıat ettiği bir adamın 
üzerindeki nüf~zi.lnu büsbiitün 
kaybetmiş oiduğıın:ı inanam:vor
du. Birkaç ay cvv:;! ona dud;.,k -
larını uzattığı vakit Haliikun bu 
dudakları Öpmemc.ı· ıç\n kendi 
kendisine ne büylik eziyet ettiği 
hala aklında idi. Bu sebebden 
kendine güveııercit ona hüsbütün 
yaklaştı ve at~şli bi~ .sesle; 

- Beni tekrar sevec~ksin Ha
luk ... dedi. Beni seveceksin; bu
nu istiyorum. 1 te snna dudaktan
mı uzatıyoruın : Öp beni Halük, 
Öp beni! 

Genç adam bu komik vazive
te gülrnekten kendisini alam~dı 
ve tuhaf bir tavnıa: 

- Seni elbett" öperiııı Han -
dan, telaş etme 1 

Dedikten !!Onra amca!ının kı -
zının yana~ını bir karncş gibi ÖP
tü. 

Onun bu St)n hnkareti giizel 
kadını büshiitiiıı çil~den çıkar -
mağa kafi ı;elmi,ıi. Dirdt-nbire o
nun başını ellerile tuttu v~ onun 
reddetmesin~ sıra bırakmadan du 
daklarını dud:ıkları Üzerine koy
du: 

- Şimdi söyle bakalım! Beni 
seviyor musun~ 

Delikanlı soğuk biı sesle: 
- Hayır 1 dedi. Kalbirnde se

.nin için yanan kıvılcımların so
nupcusu da çoktan '!Öndü. Artık 
hiçbir kuvvet onu cnnlandıramaz. 
Seni ne seviyorum, ne de eenden 
ndret ediyorum. Sen benim için 
yoksun Handan 1 Şimdi aniadın 
mı? 

- Yıılanl Buna imkan yokl 
- Hakikat budur Handan ve 

senin buna lcat"iyen inanman hem 
kendin, hem de hepimiz için ha-

Nakleden: Muaz.z.ez. Tahsin B erkand 
Fakat sen beni sevmi,tinf 
Evet, senin fettanlığın, se

nin güzelliğin beni bir :zamanlar 
büyülernişti; ancak kalbimin en 
iyi kö esi sana hiçbir zaman ya
kın olamadı •.. Bunun için de bir 
heykel gibi güzel ve bir ~eytan 
gibi kumaz olmaktan daha başka 
türlü oeyler lizım. 

- Turhanla evlendiğim za~ 
man çqk ızlırab çekmi~tin. 

- Bunu öğrenmek seni miite
.selli edecekse. o .ıamao. pek üzül
düğümü itiraf edeyim. Ancak bu
gün beni kendinden kurtardığın 
için sana ddden minnettarım. 

- Beni kaybettiğin için mi 
minnettarSJn) 

O kadar hayret içinde idi kl 
genç adam gülrnekten kendini a
lamadı. 

-...- Evet, sen güzelsin llandan, 
lakin seninle evlenmt'..k bir cehen
nem aza bı olurdu 1 Güzellik, bir 
entrika vasıtası olursa, çok baya
ğı ve mülevves bir çiıkinlik hali
ne düşeı. 

Handan artık her §eyi anla
mıştı, Haliikun etrafına germek 
istediği ağın koptuğunu, onun ta
mamile serbest kaldığını ve bun
dan böyle onunla bir oyuncak gi
bi oynıyamıyacağını apaşikiu gö
riiyoıdu. Demek mnğlüb olmuştu. 
Yüzünde birdenbire müthiş bir 
kin tutuştu ••• O gün kadar hiçbir 
erkek tarafından bu dereec ha~in 
bir muameleye, böyle müthiş bir 
hakarete maruz kalmamıştı ... A
ğır ağır gerileyerek eldivenlerini, 
eşarpını aldı, kapıya doğru y't
rüdü; fakat çıkmadan evvel son 
bir hücuma geçti. 

- Şimdi Zeynebc aşık~ın de
ğil mi'? 

Halukun cevab vermediğini 

- MWıaadenle §Unu sÖ) liye
ceğim: Bo§ yere vakit knybedi
yorsun, o eeni sevmiyor. 

Genç adam gene aükut etti. 
Yüzü sararmış. gözleri yerdeki 
balının çiçeklerine takılıp kalmış
tı. Fettan kadın parmağını tam 
yaranın üzerine koyduğunu aniı
yarak bundan istifade e tmeK ve 
hiç olmazsa ona ıztırab çektir
rnek istedi. Kıskançlıktan hırçın
lapn bir sesle: 

- Demek onu seviyorsun 1 di
ye bağırdı. 

Haluk sükunetini muhafaza et
mekte güçlük çeki~·ordu. Sözü 
değiştirmelt maksadile~ 

- Gidiyor musun } landan ~ 
dedid. Seni kapıya kadar geçire
yim... Beni Zeyneb kadar asil 
ruhlu bir Icadını sevrneğe layık 
bir insan gördüğünden dolayı ~
na tet~ekkür ederim. 

Bu !!Özleri söylerken sesi titri
yordu ... Handan son zehirini a
kıtmarun zamanı geldiğini anladı 
ve yılan gibi ıslık çalıırak ~u cüm
leyi fırlattı: 

- Ze'ynebin iltifat1arını Tur
hanla paylaşmak seni memnun 
eder!le ... 

Ve bu kelimelerin Halukun ü
zerinde yaptığı miithiş tesiri gör
mekle keyiflendi. 

Genç adam birdenbire bnııını 
kaldırmış ve boğuk biı st>!.le sor
muştu: 

- Turhan mı? Onunla Zcy-
neb .•• 

Sözünü bitiremedi. Handan 
kapıyı cckip gitmişti. 

Haluk bir iki saniy,.. wfada 
hareketsiz kaldı. Kalbi p.ıtlıya
cakmı~ gibi çaıpıyor rlrnfındaki 
eşya ı<imsiyah bir bulut içinde dl)

nüyordu. 

Mister Data bir 
İngilizdir. Kafasını 
iki defa ııatmı§tır. 

Onun hakkında 

biraz izahat vere
lim. Ne okuısa oku· 
s•Jn bir l<ere oku· 
duktan sonra aynen 
tekiarlıyacak kadar 

... 

kuvvetli bir hafızaya maliktir. 

kere duyduğunu bir dahn unutmaz. 

Dört doktor birleşip öldükten sonr• 

otopaisini yapmak için kafasını sntın 

almı~lardır. Fakat bu diSrt doktor 
da birbiri ardına ölmüşlerdir. Bu· 
nun Üzerine Mister Data kllfasıni 
yeniden satışa çıkarmış. Evvclc• 

sattığı miktara yani 10.000 Ingiliz li
rasına ilmi tetkikııt cemiyetine sat• 

mıştır. 

* 
Köpek çantasi 

Yanında köpek 
gNdirmt~k modası 
!>irkaç senrdcnberi 
bir türlü bıraiul:.· 
madı. U.ıun yollar
da ki;pl!kler yoru
luyodar. <~ahibleri-

rıı: vük oluyoılar- -~:ı--..-.;-4....; 
dı. Bilhassa kadın-
ların ufak Çin köpekleri pek 

b~k yorulurlar. Sahibieri onlan 

caklarına alm k mecburiyetiııtle ka .. 

lırlar. Modanın bu mü~külüne karıi 
gelmek için yeni bir icııd ortaya a .. 
tılmıştır. Bu icad köpek çanta .. · dır. 
Köpek çantası1 nota tn~ınan sctpla 

kayışiara pek benı.t"r. Köpekler 

>l :lnra grçiril:r ve sahibı sapır.:l"~ 
tutmak suretile elindç: bir çanl.l gı-
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Bigada· Aksarayda sıtma mücadelesi 
er1. 

IAYIARS 
Ycızcın: Ha•an Adnan Gu E dremid cezaevinden 

kaçan azılı bir şerir 
yakalandı 

Evvelce yüzde 80 sıtmalı mevcudken bu rakam 
bugün yüzde sekize düşmüş bulı.. ıuyor 

3 kilometrelik bir arazi 
üzerinde heye/an 

vukua geldi Boğaz ·boğaza bir dovoşme 
,. Biga (Hususl) - Bayramicin Zer 
~atili köyünden olup birkaç ay önce 
oahkumen yatmakta oldulu Edre -
mld Cezaevinden kaçarak !irar ha • 
linde kırlarda dol~n ve gezdifi yer 
lerde sirkat ve ırza tasallut gibi ci
nayeUer işiiyen ve aylardanberi ta -
ltıb edildlll halde bir türın ele geçL 
l'ilemlyen meşhur Yılık Osman ge .. 
çen ha!ta Biga Çanpazarköyü za -
luta:D taratmdan yakalanmış ve 
kaçtJiı Cezaevinin mensub oldulu 
CUmhuriyet müddelumumll~ine tes. 
Ilm olunmuftur. 

1 
- Olabilil Sultanım. fakat ıp .,. 

ya ret i kim verdi? 

Satma mücadelesi faaliyetinden bir .rörünüt ile Son zamanlarda kaçakçılığını sü _ 
vari olarak yapabllmek için Biga cL 
varındııki Ali Beyin de~lrmeni mer- Aksaray (Huauai) - Aksaray 
asından .çaldığı bir kısrağı _ artık Sıtma Mücadele tetkilatı maksada 
~uvvetten düşüp kendisini taşıya:mı. uygun bir tekilde çalı,makta ve mu· 
yacak bir hale geld~lni görünce-bo- hitte aıtmayı tevlid eden bataklık -
tazlıyarak öldürdükten sonra yaya ların amansız bir dütmanı gibi son 
olarak gezmeğe başlıyan bu azılı te- hızla mesaisini ilerletmektedir. 
l'ir. möteaddld defalar muhtelit ce _ Evvelce açılan 8000 metre uzun
aaevlerinden kaçm14 ve zabıtayı hay- )uğundaki ve Aksaray toaesi kena -
li lşgal et.ınl4 zorbalardan biri idi. nndaki kanallaı bu sene temizlenip 
Yokalanması bütfın halkta memnu - islah edilmit. geçen sene 1 S kilo -
niyet uynndırmıştır. metresi ikmal dilen Amarat kana • 

Kayseri bez fabrikası 
müdUrlUğU 

' ltayseri (Hususi) - Kayseri bez !ab 
rlkası müdürlyetlni dört senedenberi 
Idare eden Sadık Bl~ad Sümer Bank 
teknik müfettişlitfne tayin edilmiş 

ıve dün !nbrikanın bütün memur ve 
ustaları tarafında.n hararetle utur_ 
ılanmış ve yerine tayin edi1en Bursa 
Merlnos fabrikası müdürü Nfh!ı.d 

:Alpar Kayseriye gelerek yeni vazHe
sine başlamıştır. 

( KUçUk haberler ) 

Bozcaada Kaymakamhp - İki ay 
)mezun bulunan Bozeaada Kaymaka. 
mı Salllhattlnln yerine değerli malyet 
memurlarından Nezih Tümay nkA _ 
leten Bozcandıı kaymakamlı~ına git
miştir. 

Adana Kız lisesi - Bu yıl 74 kızı _ 
mız mezun olmuştur. 

Cinayetleırini yüz.üne vurdum .• 
kendi adımı söyledim.. sonra ..• 
Vurdum ..• 

- Onu vurmak için getirdiğin 
hançerle, değil mi? 

- Evet .•. Bütün kuvveti ın le vur
dum ... O düştu. ben de kaçtım .. bo
yun atkımı ve: nğızlığırrı o zal]lnn 
dütürmüt olacağım ..• 

-Saat kaç idi? 
- Bilmiyorum. 
- Sonra ne yRptın ~. 
- Ormanda bir müddet baı:bot 

dola~tım •• aonrıı ~sra Kittim •. 
-Yalnız mı idin} 
-Tamamen .•. 
-Kimseye rastlamadın mı) 
-Hayır .• 

l - Iki jandarma, yoldan geçer • 
•lerken saat doku.c buçuk ile or ara· 
aında bu orman volunun ba,langı -
cında bir otomobilin durduğunu gör 
mütler ... Sen de gördün mü) 

Serj, çok ca•ılı bir inkıir ile: 

- Hayır Juyır .. otomoLil falan 
.rörmediml 

Dedi. 
-- Güzel.. sirndi Lısşka bir şey 

ao n·1ım: AG•Zhiını, giivercinlık ha· 
line konmuş eski bır p;,vyonun ö -
nünde bulmu7l.u •. ~1aru~hi de ora· 
da vurmuttun cieği! mi) 

- Zann,.d.ı:.rim 1 
- Bıçağı ne yaptın) .. 
- Trenin penccresind,.n ııttıınt 
-Bıçağı na~ıl terl"rik e~ııııt -

tin) 
- Satın alnu•tam •• 

lının mütebaki kısmının da büyiık 
bir faaliyetle iltmaline çalışılmakta 

bulunmuttur. 
938 yılında nçılan 'l60Q metre 

uzunluğundaki Ulukıtla - Kırkıl ka
nalının bu köylerin sağlıkları üze -

Oraaofaa 

- 1\o. 2ı -

:E:sr 

Hatnlıyanıaın •• Üpf'r.t civa -ı düm •• yalnız başıma •. ben öldür -ı sına konmak için babasını öldürt-ı til sıfatını üzerine alması için y.tpa-
rında.. düm... me kle suçluyordu. cağı fedakarlık ta mevzuubaha ola-

- Suç "rtakların var ını Bura • Bruuo omuzlarını ailkti. Ça\'UJ - Saçmal Zira, Marukinin he- maz. ·• 
non.. Lünoya Serji biMz ileri götürmuini men bütün aervc!!ti, laveç bankala- - Ben böyle dütünmüyorum ..• 

-Oh ••• Hayır .• • Ha)'ır. . . emretti. Sorrııı h~imine: nnda olan karısının parasıdır ki. kız Daha doğrusu, timdi ileriye aürece-
Cümhuriyct Emniyet Direktörü • - Arzuauna rağmen onte kurta· rütd çağına gelince bunun zaten ğim fikir karımın mütaleuıdır. An-

nün sesi birdeabire deği,ti ve par - racağız, dedi. Gün gibi aydın ki, bu mqru sahibi olacaktır. Bunun için cak, ihtiyar Rus ile konuttuktan son-
ladı, baiırdı: çocuk Marukinın katili değildir. Bu- de ancak birkaç hafta bir zam ll n ra kat" i kanaatiıni aöyliyebilirim. • • 

- Seri Boranof niçin y .. lan aÖy· nunla berabe.- Marukin hakkında bir kalmıttır. Sonra, Serj ile kıtrtılattı- - Ben de mu.vaffakiyetler te-
lüyoraun ı . Söyledikle!inin içinde teyler bildiği mu ha~ ka k, · hatta. o . nlınca, pek samimi olarak, delikan- men ni ederim. Şimdi, .izin sayeniz
doğru olaralt bi• tek tey yok ... Ma- nu öldünnelt niyetini beslernit ol .. layı ömründe görmemit olduiunu de, evvela Serjin katil olmadığım 
rukin, aenin tarif ettiğin vrrden üç ması da muhtemeldir. Bizim çöze • söyledi. öğrenmit bulutıııyoruz. Zavallı An-
yüz metre :.>tede, saat ll, 5 ilc 12,5 ceğimiz düğüm, Serjin bu cinayeti - Ihtiyar Sofya) driyöler için ne büyük teaelli 1.. 
araaında bir bıç3k darbe!!ile üldü - haniri makaadlarlıı üzerine almıt ol • - Serji tanımadığını söyledi. - 0 ... Çok ileri ıitmiyeliml. 
rülmüştür. Cinayf'ti itiraf ettiüine, maaıdırf Şimdi, biraz da, ihtiyar at- Mesele Boranofun vasiyetname rnek Hem daha timdilik dostlarımza bir 
adliyeyi oyal'ldığın•l hükum vere • cı kadını aorguya çekmek iaterimi tubunu ele geçirmekte .•• Serjin Her- teY söylemeyinizi Ciaayet mesele
mem .. 0 haldt· •• katil •en dc:ğılııını. - Ben de öyle zannediyorum tel sokağındaki odasında bir şey lerinde her teY mümkündür. Vakıl 
Mademki katil •~n dt.oğilsin .• bu a • ki bu kadın çok teyler biliyor, fa- bulunamadı. Benim kafam, itleme- bence de Boranof katil deiildir, hiç 
ğır, bu korltunç. bu meş"uon sıfatı kat söylemek istemiyor. Susmasının diği bir cinayeti bu çocuğun kendi olmazsa, anlattığı gibi değildir. Fa
üzerine ne gibi müthı~ bir tazyık ile sebebi de, Marukinin kızına kartı üzerine alıtındaki sebebi bulamıyorl kat şu ihtimal de uzak dejildir: Bir 
alıyorsun ı olan sevgisidir sanırım... - Muhakkak ki, hayatını borçlu heyecan anında cinayetini itiraf et-

Delikanlı ta!l gibi duruyordu. - Bu kız hakkındaki dütünceniz olduğu Andriyölere karşı beslediği miştir. Çok zeki bir çocuktur. Ilk iti-
Herşar da: ' ned.ir Herşar~ sevgi ve bağlılıktan üstün bir batka rafının kıymetini dütünnek için iti-

- Serj .. ynptığın tam bir cinnet- - İlk hükmüm menfi oldu. So- sevgi ve bağlılık bu çocuğun haya- rafında ısrar etmektedir, fakat vak'a 
tir!. Deli misin yoksa) ğuk ve oldukça menfaatperest .• fa. bnda bu korkunç sahneyi devam et- yı yanlıt anlatmaktadır. Bu suretle, 

Diye bağırdı. kat sonra fikrim değitti.. tiriyor. adli tahkiltab tatırtarak. kendısini 
Bedbaht «:•>cuk boğuluvo:mutı gi· -Siz de bilirsiniz ki Forten, bi- - Atk diyebilir miyiz} Matma- herhangi bir maltaadla lc:atli üzerine 

bi inledi: dayette onu Boranofun suç ortaiı o- zel Marakinin auç ittirakini kabul almat bir muam yapac•im• ümid 
.. larak etmek b- •taütlir· •• 

Gerek hikinıi yeni baştan endi~e
lendi: 

- Evet bu çok mühim. Koı nö
betçileri kaldır. Bütün kaleyi teftil 
edeceğim. 

Genç kız dü~ünce içinde onlar .,. 
dan ayrıldı. lztırabı derindi. Nay • 
m anın oynadı~ı rol IJÜpheleıini ku..
vetlendirmifti Odasına ııireli beş da 
kika geçmediğı halde delikanit kell"' 
disini uykudan yeni kallnrut ııibi gÖ' 
termişti. Pekala yalan söylemesini 
biliyordu. 

Sahiden kaledeki caaua Na)·m .. 
mıydı yoksa) 
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GF.CE BASKINI 

ti. .. 
- Sağ cenahtan nı ı) 
- Evet hütün kuvvetile o taraf. 

tan yükleniyor. Kartı koyacak kinr' 
se yok. Bir kısım Kölemenler sudara 
bile çıktılar. 

Fatihüttin gözleri evinden uğ ~ 
rıyarak haykırdı: 

- Kahbece aldlltıldık. Yaptığı• 
iti beğendin mi Nayman) 

Delikanlı bembeyaz olmurtu: 
- Şimdi tekdir ve münakaşanı• 

sırası değil Mel:k hazretleri -df'<li• 
Olan oldu bir k~re. Şimdı bnınuzıll 
son damlal\ına kadar dövütüp kilir
yi kurtarmak lazım. 

Ve hiddetinden cevııb Yertmiyr 
cek bir hale gelen hükümA•n 
meden askerlere döndü: 

- Haydi llrkadatlarf 
bir oyuna maru.! kaldık. 

(Arb...-) 

Hertar durdu ve Bruaeoyu 
den tamağa Mizerek: 

- Biliyor musunuz ki liz 
kuvvelti bir polisıriniz möiyöl 
Çok kuvvetli bir polissinizi 
1 

- Bu sözleri sizin arafetin 
delili olarak kabul edeceğim. 
bunun içindir ki, belki de .ö 
mahkum bir ümidin 
belirmesi ni istemiyorum •.• 

- Hakkınız var, bir ümidin 
rılıtı yeni bir ızhrabın 
olur. 1 

Konuşarak, Marukinin ltötltü 
nüne gelmitlerdi. Onlar daha 
divenleri çıkarke.n ihtiyar Sof,a. 
pıyı açtı. F ranauvaz. alt btta 
koltuğa yaalandı. Içeri ııirs 
kocaaile göz göze celdiler. Ralr.ı•..,.J•I 
rından, karıamın ne söylemek 
diği anlamıttı: 

- Matmazel 
dın mı) 

- Hayır .• sütninesi ilr 
tum. Konuttukça çok aeYimli o 
ğunu öğrendiğim matmazd 
yı tanımak ittiyakarn artb. 

İhtiyar Sofya sevincindea tuza;. 
ve: 

- A .• evet .• sevimlidir bzıını: 
madam da çok sevimli .• S.adra 
kolayeviç sizi görünce pek aevi ..... 

cektir •.• Kızcağız o kadar yalnız 
Bruaao yavaştan, Sofyayı 

ya çekrneğe hatlada: 
- Küçük hanımınızın biç 

ai yok mu) 



ez 
III.UIIlb. Çeviren: Hasan A 'i Ed iz 

lü Ben, tahsan, hiç bir zaman kültür- Loktev, ortaya yeni bir fikir attı: 
M hareketlerin aleyhinde deltilim. - Sen istersen, dedi, a.skılannı çı-

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Sebebi tayin 
Edi/emiyen 
Ateşler 

esela. Uyat.roda palto çıkarmak kar, karuna ver. O bunlan bir çan -
!lle.seJe.sinl a1nlım... ta taşır gibi elinde taşısmi Sen de bu Bazı ki.m.seler genç veyahud 
aı:;u cldden, tyı bir hareket_ Palto _ halde gezersin! Olur biter. yaşlı olsun bazan gayet muan -
d hısanıar daha çık, daha güzel, :Münasebet.-3~ kan, bu teklifi de nıd ve çok da yüksek olmıyan 

aba endamlı görünüyor. Fakat gel kabul etmedi: hummalar t.ahtı tesirinde zebım 
telelim bazı :ınem1ekctıerde de çok kalırlar. Meselfı dereeel hararet 
tuhaf oluyor -:-Ben, dedi, askl falan taşıyamam. 37 lle 38 arasında tahavvul eder. 

Bir gün .yolda arkad~arımdan Ben. tiyatroya askı taşımak. içln gel_ Zahlren seriri muayene lle uzvt 
Lokteyle karısı Nüsa. rastladım. medı:ın.. askılarını kendlsı taşlSlnl herhangi bir tagayyür tesbit edi_ 
Ben dalgın ya _ Veyahud ceblne koysun! ı y 1 nıeyhanelerd dablgıını gld~yor, kşokayle, Vaziyelin daho. fazla münakaşaya emcz. apı an Uiboratunr :ınua_ 

en r ne u6rıyara - _ · . yeneleri de ekseriyeUe menfi ne 
faYJ tutam il d- rd tah:unmülu yoktu. Lc;ter ıstemez pal- tice verir. işte böyle vak'alard~ 

Ran k ...... cme fi}~.0~'0 um. tomu çıkardım. Ne olursa olsun diye_ di ı 
lar. Nıycuti ..... inerelye gıtt~ı:nıl sodirdu - rek ve gözümil kapıyarak içeri dal - ş erin muayenesını asla unut -

· m on ara da soy e m d mamalıdır. Dişierin çürüklü~ü. 

11 
- Vasuı Mitrofanovıç, dedUer ge- ım. dişierin altmda bulunan kısım _ 

ll~ bu niyetinizden vazgeçin! Kafa - Aksi gibi içerlsl de adamakıllı so - lardaki şlş!erin .teı?ekkülü di.ş et.. 
tı ne zaman olsa Ult.süleyebilirsi - ~ktu. Bir za~ar gibi titrem~e baı,- lerinde muzmin lltihnb veyahud 

~ı.. Biz bu akşam tiyatroya gldiyo - lndım. Birbirine çarpmaktan, dişierin muhitindekl kemik zar -
ı Celmez :misiniz? Banusus hoş bir Ise. dlslerlm kırılar.aktı. larında müzmtn lltihablar böyle 

lllres oynuyor. Tiyatro halkı dik dik bana bakma- tiyevrleri yaparlar hatttı bazan 37 
b('l<arı koca, tiyatroya gitmek ıçin va baııladı. I.oktevin karısı gene si - lle 38 ara.ııında oynıyan bir ateş 
la nı de kandınnaya muvaffak oldu - nlrlendl: d:fil hatttı 39 - 4n a kadar tereL 

Milli Şefin 
düokü gezintileri 

(Baştaralı ı Inci sayfada) 
doğruca yata geçerek MUli Şefe 
millAkl olmu§tur. Vall, komutan_ 
lar, belediye, parti ve halkevi re
lslerJnden mürekkeb bir heyet 
yata gklerek Relsicümhunı İzm1t 
namına arzı tnzlmnt eylemtoıer_ 
dir. 

Mlll1 Şef icmıct İnönü k1\.ğıd 
fabrikası müdürü Mehmed Aliden 
yeni yapılan fabrikalar hakkm
da tzahat almış ve pltınlar me -
rinde meşgul olmuşlnrdll'. 

Savaronn saat 10,5Ö de Marma_ 
raya do~u açılml§tır. 

Milli Şef -geç vrunt Yalovaya 
döndiı1er 

Milli Şef sa varona yatile Mar_ 
marada 'ufak bir tenezzühten 
sonra Yalovnya dönmüşlcr, ve 
kaphcalardaltl iköşklerlne çeldl_ 
mişlerdlr. 

Milli Şef icmıet İnöniintin bu
gün Floryaya gelerek Deniz köş_ 
künü .şere!lendlrmelerl muhte • 
meldir. Florya Deni% iköşktinde 

icab eden hazırlıklar y9,pılmıştır. 

Sayfa 7 

İktısadi tetkikler 
(B:ı.ştarafı 5 inci sa) fada} lavynnın ekonomki münasebetlerCJi 

kono~i~ hnyatı~dn o~n?dığı , rolü 
1 
bulun.?uğ~ baslıc? memleketleri Ta

daha ıyı anlıyabılmcmız ıçın '\ ugos- kam uzcrıne tctkık edelim. 

:Y ugoslavyanın it.halab 
(% de hcsabile) 

1939 un 
Memleketler 1929 1930 1933 .J935 1936 1937 1938 9 ayı 

Almanya 15.6 17,7 13,2 16.2 26,7 -'2.4 32,5) 45,5 
Avusturya 17,4 16,8 16,1 11,9 10,3 10,3 6,9) 
Jtalya 10,8 11,3 J5.9 10 2,5 8.2 8,9 11,6 
Çekoslovakya 17.5 17,6 12,1 l.f 15,4 11,1 10,7 6,7 
Ingiltere 5,6 5,9 9,7 10,7 8,5 7,6 8,7 5,1 
Fransa 4,0 3,9 4,2 4,4 2,5 1,7 2,9 2,6 

Bu Tilkamlardnn görüleceği üzere Yugoslavyanın ithalatında mutlali 
olarak birinciliği Almanya kaznnmaktndır. Almanya ve Avusturyanın 
ralrnmlanna Gekoslovıık rakRmlarrnı da ilave edersek, o znman vazi
yetin nasıl bir şekil alacağını tahmin etmek hiç te güç oJmnz. Ayni 
ııeyi Yugoslavyanın ihrncııtında da görmekteyiz. 

Yıl'-1938 
(Almanya 
(Avusturya 
(Çekoslovakya 
halya 
Jngiltere 
Fransa 

Yugoslavyanın ihracab 
(o/o de hesabile) 

35.9) 
6,1) 
7,9) 
6,4) 
9,6) 
1,5) 

Almanya, Avusturya ve ÇeJı:oslo
vakynyı bir arada aldığımız zaman 
bu üç memleketin (ki bugün ıçın 
hepsi Almanya demektir) Yugos
lavyanın ihracatındn oynadıklar. ro
lü çok iyi anlıyabiliriı. 

r. - Allahın bell'ısı herit, diye söy - tu eden fiycvrler t.evlfd edebilir. 
b'l~lbniiz btrden t.Jyntroyn gittik .. lenmeğ'e bıslndı Çabuk 1çerl gir ve Bu sebeble gerek hasta sah!ble Bir memleketin şu veya bu mem-
13• t'lleri aldık. Mcrdivenlerden çıktık yerine otur. Herkes bize bakıyor. Ne_ rinin ve gerekse aile doktorlan: Köylerde umumi vaziyet leketle dış politikasını tayin eden n-

Sırblar % 36,2 
Hırvatlar % 3 1 • 6 

~· tdenbJre arkndan bize seslendi _ rede 'l.c;e yürdime lnec.ek~I. nın bu nokta üzerine ~hemmı. _ millerin en ba~nda o memlekctic ,t"1 1 ittık .. duraladık ve başımızı çe Yerierimize oturduk. Blrlncl perde yetıe nazarı dikkatlerını celbet _ hakkrnda konferans falan veya filan memleketle idamc.-
rdlk: lyt geçtl. Yalnız ben fena halde üşü_ rnek isteriz. Muayyen bir seı..eb ettirdiği ekonomik münasebetlerdir. 
- P"l•-• dü- p d 1 d ü u Samsun (Husus!) - Halkevine men y 1 f f d .. ~arınızı çıkarın, diyorlar _ "'· er en n evamı m ddetince tesbit edUemiyen ateşlerde di~ ugos avyanın en zayı tarn ı. 

ı. biraz olsun ısınmak ddşOnces.lle mü- ıerin ve a~ızm rady,_,., tıs· ini al-- s;ııb zevat, b:ı.şta reislerl oldoku hal- memleketin, nüfus bakımından mü-
Lo,..- temad!._n k 11 snıı d ı u.,... de villl.yet dahilindeki köylere mun · ı d B .. )' o.ı.evle knrısı derhnl paltolarını "- o annn n ım.. d _ dınnnlı, ya blr mütchassıs di' tecanı!'l o mayıfı ır. ugun ugos-

~~~atrdılar. Bana gelince, ben büyük man yaptım. doktoruna veyahud bir operatöre tazam geziler yııparak vnzlyetı bazı_ lavyayı terkib eden hakim unsur 
sı Cl'eddikı içinde tdlm. Çünkü nk_ Faknt arka sırnda oturanlar benim müracaat etmekte Ihmal edUme- ra karşısında mlllt vazifelerimiz ve Sırblar olduğu halde onlar, memle-
do ltlbı bu a~m paltomu do~dan bu hareketimden fena halde rahat.m melidlr. Birçok defa bu hasta di,_ istiruallta vereee~lmtz ehemmlyet ketteki diğer unsurlara nazaran azlık 
u:uya. PlJamamn llstüne giymiş - o~~ olacaklnrdı ld, tiyatro dtrektö- lerin fhrncı veyahud tedavtsııe mevzulu faydalı konferan.qlarla köy - teşkil etmektedirler. 

Slovcnler % 7, 9 
Makedonyalılar ~ö 6. 9 
Arnavudlar % 4,3 
Macarlar (,c 3, ~ 
Almanlar % 3, 7 
Romanyalılar 'ft, 2. ı 
Bo~naklnr % 1.8 
Karadağlılar $lı 0,8 
Bu bakımdan Yugoslavya. eski 

Avusturya - Macar imparatoıluğunu 
... Sızin anlıynr.a~ınız üzerimde runU cnlrırarak beni şlkAyet ettiler: doldurulma.ı;Jle dereeel hn.rarett~ lll yurddaşlarımızı irşada çalışmakta. Yugoslavyanın ırkt va:tiyeti şöy-

Ceket falan yokt.u. Bu ~erait nitında - Terbiycsizliltin bn derecesını öm_ derhal ~~t~ü ve hMtanın Iyi _ dır. Bu konferarular, köyli.imüı tara_ ledir: Haı::an Ali Ediz 
Paltoyu cıkannanın pek de h~ bir rümüzde gönnedik, diye söylendfler. I':'tl~i gorulmüştür. Maamatlh btı_ tından büyük btr alAka lle dinlenil - ======'-= .. =======:::::=============== 

andırmaktadır. 

:y olmıyacağını siz de kıkdir eder_ Yanımızda kadınlar var. Onlann Y'll- tun bu tedbirl('Ie rn~en ateş melı:tedlr. . Malatya dog'"' um ve çocuk Samsunun mühim pazarı 
n~ı nmdn iPIJama ile nasıl oturabllir. gene devam ederse 0 zaman dü _ Her mıntakada merkez ıttnıaz e 
Sonra en mühtmmt pijnmanın pek Sonra bu Ufl gelmiyonn~ gibi, a - şünecetimtz yalnız bir hastalık dilen bir köyde verilen konterallSl bakımeVinin faaliyeti lekeköyde konferanS 

~e temız snyılamıya~ıtı cı'het idi. E- ya~ ynnmıs it gfbi mütemadlven tı_ kalır: O da verem'dir. dlnl k i ı cl ki:l 1 h ı 
•et, PIJamama kirli dcnemezdl am _ mıldnnın duruyor, oyunu seyrctme _ r--;~::7-:"7."'.;...:.:.;.,;:.:._ ___ _. erne ç n var Yer a kı akın Malatya <Husus1) ,.- Bnş\•ekll Refik Samsun (Hususi) - Samsun - Çar-
~· temız demek lmkdnı d::ı yoktu. mlze mti.nl oluvor. Cevab lstlyen oluıyu<"ulanmın akm oraya gelmektedir. Son hatta Saydam Sıhhat Veknt iken bundan ll çamba hattı üzerinde bulunan \'C her 
oUndan b:ı.şkn, vnzlyet itibarile de pi_ Onların bu hüeumlanna ka~ ben posta ]Juln yollamalahnı rtca e _ içinde de Hacı İsmail ve Payasköy sene evvel :Mtllatyaya sai;lık yuvaları hafta kurulan ııpznrı Karndeniz mın-
~amam ıyı deM di.. Renıtt beyaza ya- de susmadım: clerlm. Aksi takdirde Istekleri ma- halkına, vilayet parti Idare heyeti a_ arasında bir de (Do~m ve çocuk bn_ takasındaki pazariann en mühlmml 
~~ olmasına raftmen tirerine koca _ - Bana bakın. dedim, ne bn~ırıp \..~bt'lesb kalabilir. zasından CUdl Gürsoy taratından bir kımcvl) hediye etmişti. Bu sene bu nl teşkil eden Tekckoyde bu hatta, 
tl n. &lyab palto diiihnelcrl dikilmiş- duruvorsunuz? Ce ketim yok diye tL '1111-------------..J./ konferans verilmlş ve köylülerimiz ha müesseseye (7098) hasta çocuk geti _ Halkevi narnma verilen konferans 
~d~ılhassa yaka.ııındnkl dii!me. ne_ yntro seyretmivevim ml? Sonra kı tib! lçden gelen bir heyecanla alkı.ş _ tflmiş, bunlardan (524) fi yatırılarak büyük bir aldka uyandırmıştır. Sam. 
kı Ise at llalı kadar blr~evdl. Bu mıldamnm bah.oı!ne gelince: Bund; Mahkemeler dOnden ıamı.şlardır. tedavi edilmiş, 6574 üne ısc ayakta sun Halkevi nnmına bu konferansı, 
~~etlf! loorı nasıl glrebnird!m? da haksızsını7.. Siz benim yerimde ol- • "b Son ay 1çlnde bu ııuretıe ylnni muh bakı~tır. Bu knbank yekOndnn "Y.ilflyet gazetesi başmuharril'l Vednd 

8Ul düsfincf'lerlml, dosturola karı - ,c;anız dans bile edersiniz Kımı1da lfl aren yaz lafiline baslad1 telif köyde bu mevzulu konferanslar başka ayni sene içinde 428 kadın has.. Urfi tarafından verllmiştlr. Clvar 
n da 8Öyledim: mtvnvım da ::ıo~uktan donavım mı; ' verllmişttr. tası yatmış ve bunlardan 150 kadın köylerden 800 den fazla yurddaş da 

fe~ Arltadn!lnr. dedim, ben bu kıya- ~Abebs!7. vere ınsan kımıldanır mı? Adiiyenin yaz tatili dünden itiba- doğurmu.ş, 80 kadına vl11\di ameliyat. bilhassa bu konferan.~ı dinlemek ü • 
bir t tı~trova nasıl ~lrebileceflml Ben de halimden memnun de~ilim. ren ba~lamı§tır. Tatil 5 Eylllle yapılmış so kadın kısırlık ve hasta- zere Tekeköye gelmiş bulunuyordu. 
ıama ü~:r b~mJ ivorumı Ustfımdl' 'Di _ Fakat ne vnuayım? kadar devam edecektir. Bu miina • Trakyada tavuk lıkları d~layıs\le tedavi edilmiştir. Vedad Ürfi konfernnsınn Cıımhu • 
Sonra . amnm oldukca antikal Beni oradan çıkardılar. Tiyatro di sebetlf: hu seli .. tarilde nöhetçi ka- Mnlatyayn trenin gelmesi, fabrika- rlyet meydanında iba.,Iıyacaıtı f'sna -
lar • lsın en fcnası, pantalon askı. rektörüne ~litürdfiler Orada ·r d ; lacak mahkemeYerin listesi ilf' h& _ istasyonlarmin faaliyeti ların açılma.c;ı, halkın no~umevıne n_ da. pazarda bulunan ytızlrrcc e na.f, 

ı ımı da Pilamnmın üstünden ge - aldılar -nrn L.ırakW. nr ~kı ta em k nl iş' b k k h k C ç nni · ""' u ru. a be 1 imierin isimleri Adlıy' e Vekalctı'n- Edirne <Husust) _ Trakya köy tn_ Jışma.~ı ve clvar v1laycUerden buraya ~ver ı ıra ara emen on e -
ş bnlımnywum. Velhasıl umu_ mahkemeye verecekleri~! - n halil k hi d ınıyet ttıbarUc hiç de boşa gitrolyen ler. soyledi - ce tesbit olunmıı' ve dün müdd~iu- vuk ista.'!Yonlan Için Edirnede ziraat gelenlerin art.ma.ııı dolayıslle yinni rnns ma ne oşmuş, şe r c pa -

bir manzara. mumiliğe tebliğ edilmiştir. kursunda maldnelerle yetiştirilen yataklı olan bu müessese halkın ihti- znr yeri muamelfıtı bir an lçın ken • 
Lokt<!v: ıc:.Görünmez kaza!. diye buna der_ Bu tebliğe nazaran, bu eene 2 nci deylant ve Legorn cinsleri de bir ay_ yncına cevab veremez oldu. Zaten dill~nden durmuştur. Halkımızın bu 
- Göster bakalım ptjamanıl de- azırceza; 3 üncü, 7 nci, 8 inci '\'e rlanberl knteslerle mahallcrıne yol yinnl yatak bundan ll sene eV\•elkl alakası . cidden şaynnı tcbrlktlr. 

dt. Perde ku d 5 inci asliy-= ceza mahkemeleri; 7 . • Ihtiyaca göre konmuştu. Vedad Ürfi'nln. vaziyeti hazıra kar -
'Paltonun dü~elerini çözdUm ve r um şem'a yaktam nci, 6 inci ve J J inci ıuliye hukuk Bol eUt ve bol yumurtalt olan bu Hergün kapıs.ınm önünde eksik Ol- şısıno~d k~yl~?zün \"Czl~cr. yur1d~~ 

PHnmamı gösterdim. <Raştarafı 2 nr.l o:avfada) mahkemelenle. 4 üncü asliye ticar~t cinsler beş senedenberi Trakyayı sar mıyan arabaların getirdi~! hastadan şı~·ı~ es~~ u~ "~r becyı ~ee ı~~· 
Loktev: rnk benim içi b bir mahşerl andıran (Do~um ve Ço şe 1 tı nn a an mı ı rn er ~ı -

gözünüı d n • esıe kargayı, oy.sun mahkemesi; mevaddı müstaceleye mıştır. Trakyada 170 Istasyon var - • mizin ehemmlyetin! tebarüz cttıren 
- Evet. hakl~ın. dedi, haltikaten ista. • iyor. baktıkları ci h etle bütün •ulh hukuk dır. Bu senekllcrle beraber herhalde cuk bakımevn seneli~l bin liraya ı - .. . al ı t 

manrnra pek c:lrkln. « nbul Valisi b •~ hk . ~ car edilen bir binnda bulunmaktadır. konferansı: s_ııreklı kış anmış ır. Hal 
Loktevln knrun da kıyafetiml goz.." bulınalı-d u s.....,e bir çare ma emelerıle. 2 nci, 3 üncü sulh 250 y1 bulacaktır. Pll!çler, kerplçten M ı t d ıi tak de<ll r 1 kımızın hiıkumetım\ze ka~ı olon itl-

dcn g~lrdlktf!n sonra: ~knyı ;~~· bn:ıJ~nını ııekret~r.IJ\1, ceza mahkcmelen bu eene nöbetçi yapılmış temiz sıhht kümesiere kon- a a ya a a.ı; ve ya n aza madını ve Milli Şefimizin rtrafındn 
c ıve nhsından dolayı mü 1 k ·ı · d makta ve dağınık bir halde bırnlnl _ bir sa~lık yuva.ı;ınn. Ihtiyaç vardır. sarsılmaz bağlılııırını gösteren çok sa-

- Olmaz, olmaz, dedi Bo kı t ahaze etmeğe lmkd k - o ar? meıJaı erıne evam edec~k - M 1 t i lfı t h lk ı:; fcrrı Ilirilm ı İyJ.ı;l va eUe n yo · lerdır. maktadır. Kümesierin bakım gıda a a ya ve c var vı ye a ınm en mimt tczahiirlere bu nferans bJ .. 
l'im B mi ben eve glde- Fakat şu da söylenemez ml? B la · ve temizlik Merine 1'1\k dlkk~t edll- bUy{ik dileli de budur. vcsile olmuştur. 

l'n yanımda oturan k •Tilki · un rdan 2 nci aıPrcezn 1 ınci """' Y" 
lrrtn bovl(' celrets·z b 

1 
avalye d d·~ • nı~ •karga. yı daima kan- ağırcezanın, asliye 3 üncü ceza, 1 mektedlr. Değerli başhekimi ve teerübell ebe-

temcm Bar· ""ı n unmalannı is ır ını ol'trenmek için . 2 Bu f.stJı'"'onlann yumurtainn hal - !erne h. alkın arzusu na koşan bu do - Çorlu da B" ı ek" ı Yurdtl 
altinn lllltı ı a.'!..ılannızı PiJamanın- Lafontenın hikfıyesin1 okumak ı•-- ncı ve nci ceznlann, asliye 7 nd ~" lh. 1 M 1 h... d ıır·ı t · ese d• ı AL.llll 6 ka verilmekte veya adt yumurta De 6 umevı ya nız a a • .1 .. nın Cı:;ı · al ı 

K d 
ı n ı olmaz mı ldi? değildir. . • ncı cezanın müstacel i§lerine de bfiy{ik ·ıa t h lk ib d ;ı;. f 1" t' 

n ına epeyce içer]edim: • Nusret Safa Coşkun ılaveten bakacnklardır. başabaş de~iştirUmektcdir. 'btr yerd~~. ye a ının ruj\'Ur UaU aa ıye 1 
. - Yahu, de<! im. sen de bUm Bunlardan başka, Fatih sulh _ cins ço~lmakta ve ortndan kaldın _ Çorlu (Hıısus1l - Dört senedir fny. 

bı laf edivorııunı. Ben tıyat ez gl- Iskeleden Rtlıu·ken kolu za, Beyoğlu sulh hukuk, Beyo~İu lan yerli horozlar yerine c1ııs horoz_ dalı me.:aisl görülen muhitlmlzln ye_ 
dı>cr~imiz1 rfiyamda gö r~~a gl - kırıldı 3 üncü sulh ceza. Be~iktaş. Kafi~ - lar konmak suretne bir taraftan sat (lzmiften küçük haberler) g~ne muessesesi olan Çorlu KıırtulWJ 
Bf'lkl ceket giyrnek benim r: uı·m ki_ köy Osküdar B~yk Ad 1 kan bir tarafta ..... lezl r1 t1 _ Bıçki Yurdu bu sene de mezunlar ver_ 
~lldlr. Yahud, belki be e .m de_ Fatı:tne "JWvee~ız mnhnlleslnıde 8 ' • oz. a ar ve • n ..-me e ye ş • .. . 
d n e.s'kıme.sfn diı t C d Eyüb sulh ceza mahkeme1eri de la- tlrilmektedit. Ta\'ukiar ROOeylıınt ve_ * Daneada .belediye reisi ile bclc- mlş ve Cumhurıyet okulunda da ta .. 

ive cckcUmi ıvmJvorum F'nltat t\ !ıRVI 0 urnn ev et ndındn bir gl'nç .1 d bir iht.lldf lebeslnln eme~l ilc meydana gelmiş 
Y'ntrow ır'deccl!iml~ bilsevdim - dün gezmek ii.,ere gtttll!i Büyükadada ~ır.esnasında nöbofçi bulunacııklar- ya Legorn ile ı. hem saf ka.n hem de ~eış~ı~~ ~~~~ ıınetlce.•llnde ~ı;:;~ işlerden bir sergi de açm~tır. Metodlu 
Yaonr yapar, muhakkak C{'keth~l ~e vn.~ur loıkf'lPsine atınmak isterken sat meıezı y~ı.~me~tedir. F.akat kÖY- diye nzalıltl f.<ıti!a etmişlerdir. Yerle- çalışma ve göz nıırıı malısulU olnn e. 
Yerdim. gı_ muvazen~lnı lr..nybeılerek düsmüş ve A . lü daha l:lynde hem et hem yumurta rine yedek azalar gecmlştır. serlPr alflka ıte seyredUmektcdlr. 

Btısba.sa verio ne yap ;ı;. bu sukut neUces1nde de kolu lnnl - merıka ve Uzakşark'a veren 1ı't ytll)ı1l Rodeylantı daha çok • 
~r.nmeıte başlad aca.,ımızı dfi- mıstır. 1 tutmaktadır. * Izınltte yapılan yenı Halkevinin muştur. Bu güzel nnhlye merkezinde 

Loktev: un. Cevdet ha.st"neve kaldırılmıstır. mUVaS a temin edilecek inşaatı tamamlanmak Uzercdir. meyva ve mahsulfıt hemen tamamen 

- BUiyor musun Mit.ro Türk··tan Ti1'.,'-J · b. t•w• • H b' Akd • co··nende ekı·m t"şferı" * İzinıtte kahve finUarı 200 kuru_ denecek derecede mahvolmuştur. fanoviç d o •,.. erı ır ıgının ar ın enıze si rayeti üzerine Cil ben ne .. u .. s"nAüm? B · e_ t 1 A :ı.. ·ı şa yükselmiştir. Evvelce 30 kumşa ka * Kandırada kıranthane ve rer • 
)p... ~· " " en sana ve- OD anbsı merhı.a ı e Akdeniz arasında mu" _ " "'lllll venovim. Sen de bunu iv k ı· . k Gönen (Huswın - Burada ekinler dar satılan naftalinin kUosu da 100 betç~lerde satılan gazoz bozuk ve pu_ 
a1n! GOvw sıı-aktan ~ekeUnı : er- 12 yıldanberi faalıvettc bulunan na aat Jn ıtaa uğnımı;tl. 1-'çilmlş, köylüler harmanıara bll41,.- huruşa verilmektedir. tır. Izmitten temin edilen bu ga~ 
«ibi hep bununla dola~ırsın çı annış Türkistnn Türkleri gl'ncler blrliil'ln\n Yunan armatöderi kendi ,.•-ıta- mıştır. Yazlık mahsul, geçen seneden * Akyazıda mezruata zarar verdL lann plsli~ yüzünden hükfunet ta -

Lo!ctev celteUnln önünfi ~c:tı. V -:lık kon~re.si dün vnnı1mıstır. Dfin_ larile Amerika ile Pire nrasında mü- berekeUJdir. Bu hanliye yıı~ur tlni evvele~ haber verdi~imiz dolu - babeti znbıt tutmıyn mecbur kn.liiUf-
6te int berisini yoklamalta basl:ıdı·e •. ko~arede. eem!vetin nlzamn:ıme_ nakalatı temi~ için t ...... t,b·· • . düşmesine raıı-en rnlSU'lar. tıitünler nun zararı maale.oıef pek büyük ol - tır. 

E'vv h · .. ı venı cemivetler lrn . I ...... - uııe gırı~- ı:.u• 
- A • dlve sövlend! ben bu di) edU f nununa ıröre ta_ mış er ve Illakadari rla mutabı' lı: 1 

~n vele~lml l!lvmemlsim.: Manma: tr'T blr~l ve bl,.JIItln ııdı fTı1rk kiiL mışlardır Su suretle Am("ııka ~~~ 
de iyidir. Yalnız, esen bir sam yeli 
baitJQn kısmen yakıp knvunnııştur 

MeyValar da Ttirulmuıı olduıtundan liPr::::ı~ sana bovıınbn~•mı. verevim. mt,.sılrıben ;~~r~!ar d~l<ıtıtrilm'~ir. şarki Akdeni.l' arn .. ında doğrudan 
• e bovunbnftUe d::ıhn ivi ~ö vonn•l e eve 1 .oı .. rlml d - .. , 

tlinü~sün ı O k .. - m•oı ve id n re 'tı"vetıne ttnktor ogruya muıuu:ale temin edılmi~ 
lerı d~ "Örü ocamlan pBalto dbouğme- AhmPd r.anoknv. Muhittin ı=ı.nrk Ah bulunmaktadır. 
na ,., nmez o ur. unu vnu _ TY~ed Pahta. Ah'Tirt'! Kara -
Çık bai!lar ve glıva sıcaktan ceketıni M""Abav SPI'ilnıl~lPrdl dn~lı. İlhan Amerikadan memlcketımi:re it -
ı:mıs gibi gezersin! r hal imkanlarını temin ve evvdc(" ai-

cl\: ktevın karısı buna dn razı olma_ 1 • h pariş edilen ~mti yı getirtnıt'k üze -
Zmir ayvaoaf bahçesi re Yunan vapu•lnnnın li'7'nnımıza 

~V-; ~avır, hayır, dedi. En iyisi ben zenginleşı"yor kadar seferlerı için a)akadarJI\IJn te-
hfl:'t~ tmeliyim. İmklinı yok bu kı _ masa geçilmi~tir. 
l'ahucıe :ızın vnnınızda kalıımnm .. ve İzmir <Husust> - Ankarada 0 Diğer taraftan Portsai (de de ko-

Ilde 
1 

n JY.llto De içeri glrmek mü_ man çifUlğlnde meydana getir~ - lonilerden p,elen çay, dc·i, çuvnl ve 
Jl"lt: ~1ınızı hayvanat bahçe~lne Kıilturparktn ~ bazı eşya birikmis•ir. Fakat ınr.v _ 

d•ıt Yak e Iceı-ı girl'l'rk !Qin yalvar - ki hayvanat bahçe indl'n bazı hay cud müşki.iller navlı:nların . 
• ardık ol d 1 .. d 1 k . - • ve sı -- »e yao . ma ı v~n ar gon erı ece tir. nk olarak bu gortn primlerinin yükseklıği doln -

~" dönmek:~hm nrk:adaslar. dedim .. gun 1 sırtlan. 2 çakal, 8 kubay, 2 bay yısile bun!aqn nakli t~Rhhü t k-
Yoruın n ba~ka çare göreıni _ kuş, 2 puhu ve 1 Akbaba gönderflmi.ş tedir Al. k 1 1 b .~ e nı el n tir - · u ar nr ilT u emtıanın s-

"'" ıı;~ın:;:;ıedim nmma, bir türlü de fzmtrdekl hayvunat bahçesi ok :e:denın; ,~- or.nrlaıı .dn kara volile 
Cı1rıku 1!-c gönli\m rn7.1 olmadı. u:ngtn bir şekil Jl~tır Ba 1 ç mlcketımıze ıthul ımkaniarını a

ak.t;l gibi biletleri de almış - vnnat bahçeler le hnvvnn ~ı: luıyd - raştınnaktadır~.ar. Bu tdk.dirde U -
a e ve rtıust~ın1ekelerL tic.uct .. 

•ehre hariçten ya., meyva gelmekt~ 
ve pahalıya satılmaktadır. 2 kuru.şa 

satılan iyi cins armudlar bu sene 20 

kuruşa zor bulunmaktadır. 

Yerli sl'bzenln her cınsı çıkmış ve 
mebzulen satılmıya başlamıştır. Koza 
;nahsulü de geçen seneden fazladır. 
Ancak fiatlar düşük oldu~undnn 
mahsulünü burada satmnkta 

Edinccğc götürmektedır. Edinciktc 
rltc;tra kozaıar, 76 kııru~a kadar alıcı 
bulmaktadır. 

Bostan tarlaları da birinci dölünü 
dokmüştür. Fakat knrpuzlanmız, İz 

l~ __ H_a_v_r_a_b_ol_u_-_M_al_k_a_ra_f_u_t_ho_I_-_m_a_ç.;..ı_.J 

mirliler gibi turtandncı olmadıkların Malkara ( Husus! ) Hnyrabal l b o d fı - 1 ı ı tm kt - u l"n u nıaç -0 berabere bıtmıştir. 
an ırun er ucuza g c. cdır. Di- Gençlerbirliğine ml'nsub futbol ta - Hay.rabolular şere!ıne llnlk Partısı 

If cr meyvalar mebzul olmndı~ı için kımı kasabamıza gelmiş ve Gençler blnaa b da bir akşam ziyafet! veril • 
ltavun ''e karpuzun olşun meyva lh- birliği tutbol t.akımımız ilc çok canlı· rnek suretile iznz ve ikram ve mera,_ 
•iyacım la tm.tn ve temin etmesi be k- ve heyecanlı bir ma.ç yapılmıştır. Kc- sim le uğurlannıı.şlardır. Resim .h~ ikl --liil 



Cümhuriyeti 

AT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liraaı 
Şube ve ajan.! adedi: 285 

Zira! ve ticari her "'•vi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirııat B'lnk.nsında kumbaralı ve ihbarsız tas,arruf hesabiarında 
en az 50 lirası bulunimiara senede <l defa çekilecek kur'a ile a.şa~ı
daki pHi.na göre ikramiye dağıtılacalttır. 

4 Adet 1,000 Lira lt k 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: Httsab1arındalti paralar bir sene içinde 50 liradan a.şagı 

6 Temmuz tarihli 
bilmecemizde kazananlar 
8 Temmuz tarihli bilmecemizde ka. ı Ahmed, istanbul Beşiktaş 20 inci o. 

zananlan a.şafıya ya.zıyo1'uz. istan • kuldan 155 Fehml. 
bulda bulunan okuyucularımızın Pa- Di§ fırçası 
zartesı. Perşembe ~nlerl ötteden (Son Posta hatıralı) 
sO'IIra bediyelerini bızzat idarehane. İstanbul Beyoğlu 12 inci 
mizden almalan lazımdır. Ta ra oku. 5 h ed ç kkale Yalı caddesi 

ı b d . _,. 1 t .1 51 A m • ana 
yucu anmıozı~. e ıy.,.. er pos a ı e Cevad paşa mahallesi 146 nurnarada 
adresle'.rine ıonderllir. , Fund. Sun.gurlu a vuka.t M. Sosyal 

Bir büyük Maroken hatıra oğlu Fethi SOsyal, Konya Mihmandar 

d f . mahallesi Kınacı sokak 27 nurnarada 
e lerı . Rahmi Tük el. 

istanbul Clbo.ll 14 lineli ilk okul sı-l D'§ macunu 
nı! 4 talebesinden Mahmud Giray. . ı 'lk k 1 Istanbul Beyoğlu 29 uncu ı o u -

Bir küçük Maroken hatıra dan 13! Fatma, Konya Devlet Demir-
defteri yolları şube 61 mühendisi Emin kızı 

istanbul Erenkoy kız llsesi sını! Muzaffer Vartürk, Çarşamba ceza 
9 da Saadet Yurdsever. hfıkimi oğlu Enver Güven, Denlzll 

De~irmenönü mahallesi 82 nurnarada 
Mürekkepli kalem Suzan. 
(Son Posta hntırah> Boya kalemi 

istanbul Aksaray Hamam sokak 6 İstanbul Haydarpaşa lisesi sınıf 3-
numarada Cahid Tanyeri, istanouı C de 683 Sami Aytekln, Erbaa posta 
Kadıköy Gazl tık okulundan Necla te!grnf müvezzil Osman oğlu Ahmed 
ÖzQiftei, İstanbul Eyüb 36 ıncı okul- Özden, Nevşehir Cnmilcedid mahal -
dan 746 Mehmed, istanbul İnönü kız lesi Bekta~ kızı Fıtnat Pektaş. 
llsesi sınıf 3 de Müb::ıhat Çnkıcı. İs- Albüm 
tanbul Galatasaray llsesi talebesin _ (Son Posta hatırnlı) 
den 705 Vcdad. Küttı.hyn saray mahallesi 7 numa. 

Kur§un dolma kalem ralı evde Ertuğrol Özdoğan, İzmir 
Karantina 142 inci sokak 15 numara

. (Son P<>.sta hatıralll da Haldun Nimet. Ankara Yenişehir 
I.ı;t::ınbul Fıı~dıklı 13 üncü ilk. okul Demirtepe Fevzl çakmak sokak 6 nu. 

talebesinden !smail Dcmlrsel, Istan. marada Günay Aktuğ. 
bul Fatih 40 ıncı okuldan ı64 BU!end, 
istanbul Snmatya Çeşme sokak 6 nu. Ayna 
marada Çetın. istanbul Davudpaşa (SOn P03ta. hatıralll • 
24 üncü okul sınıf 5 de Suzan Demirel, istanbul Nişantaş Çamlıbel apartt-
İstanbul Nişnntaşı kız orta okulun _ manı 3 nınnarada İhsan, İstanbul 
dan Nezihe Yurddaş. Haydarpaşa lisesinden 1809 All, istan. 

Kokulu sabun 
bul Snmatya Merhaba tramvay cad
desi 20 '22 nurnarnda Sahahat Erdem 

(Son Posta hatıralll Kitab · 
istanbul Nlşantaş Ahmedbey sokak Arpkir avukat Celfıl o~lu Adnan 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

1940 IKRAMIYELERI: 

ı aded 2000 Uralık - 2000.- llı8 
1 • 1000 • - 3000.- • 
e • 600 • - sooo.- • 

12 • 260 • • - 3000.- • 
40 • 1DO • - 4000.- • 
7~ • oo • - nH.- • 
2ıO • ı6 • - ~.- ' 

K~ldeler: ı ........ 1 11aı11, 
ı ~. ı Wacacetraa IAnla • 
terinde ;rapalll'. 

duşıniycnlere ikrazniye çılctı~ı takdirde % 20 fazlastle verilecektir. 
Kur'nlar sende 4 defa, ı Eylül, ı BlrlncikA.nun, ı Mart ve ı HazL 

ran tarihlerinde çek.Uecektir. 

24 nurnarada İzzet Özkutan, İstan. Cobanh. Afyon Köprübaşı manlfatu. 
bul EmlrgAn orta okulu 2 Inci sınırta rncı Mustafa oğlu Hn.<ıan Güne!, İz
Semih Özgen, İstanbul 35 Inci okul mlr CUmhuriyet eczanesi Hayrünolsa 
sınıf 3 de Ekrem Öngiirü, iı;tanbul Akgünlli, Bursa Çeklrğe Hamamlar 
Kabataş İzzet p:ışa sokak 6 nurnarnda caddesi 33 nurnarnda Suz:lJl Gürel. 

Istanbul Belediyesi Ilanlan 
······························································ ············································ 

Bir haftalik radyo program1n1n sonu 1837 sayılı bina vergisi kanunu defter ve muamele 

Devlet demiryollari ve limanlari 
i,letmesi umum idaresi ilAnlar• 

390 mcı maddesine ıstinaden binaların yoklaması ıçın Atuatoe, 

(JJa.ttarafı Cumartesi rünkü (İbrahim ÖZgür ve Ateş Böcekleri.) 

larında kazalar dahlllnde mevcud belediye şubeleri m8Dlurlan _.,..,.._, 
yoklamıya çıkılacaıtından bu hususta müracaat edecek memurlan 
konturatların Ibrazı ve Icabında binaların bütün m\i4temllltının 

sa;r:ımııda) 19.15: Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağ • mesl ve ıstedikleri malüroatın verilmesi hususunda lAzımgelen kolaYllllll 

Banliyö katarıarına mahsus yolcu tariteleri üzerinden satılan olletler_ abo. 20.50: Müzik: saz Eserleri (Radyo kü. la. Fahrl Kopuz, Hasan Gür. 19.45: gösterflmesi sayın istanbul kalkından .rica olunur. (6386) 
neman ktıtarları müstesna 16/8/940 tarihinden itibaren yalnız 'banllyo ka. me sazı tarafından.) 21.15: Müzik: Memleket saat ayarı. ve Ajans haber. 
tarlarmda muteberdlr. Chopin'in eserlerinden (Pl.) 21.30: Ko leri. 20: Müzik - Okuyan: Melek Tok-

İl lı: 
teminat 

Bıınliyö Istasyonlarında tevakkufu olan ana hat trenlerine mezkür ta - nuşma (Radyo gazetesi.) 21.50: Müzik: göz, Necml Rıza Ah~kan. Çalanlar: Tahmin 
rlhten itibaren binecek yoaculara 101 No. lu tarlfe üzerinden bilet satı - Rlyasetıcllmhur Bandosu (Şef: İhsan Fahlre Fersan. Şerif Içli, .Feflk Fer • bedeli 
lacaktır. B•ı katarll\ra biletsiz veya banllyö biletleri lle binen yolcular hak. Künçer.) 22.30: Memleket saat ayarı. san. 20.30: Konuşma: <Bıbllografya.) 4114,70 
kında bllet.\:iz yolcu muamelesi tatbik olunacaktır. Aboneınan katarları Ajans haberleri, Ziraat, E.~ham _ Tah 20.50: M~zik: Fnsıl Heyeti. 21.15: Ko. 
rnum.am Ucrete tfı.hl sür'at katarlarından gayri katarlarda yer müsaid ol - vilflt, Kambiyo - Nukut Borsası (Fi - nu~a lllttisad saati.) 21.30: K~?U.Ş-
duğu tal:dlrde mutaber tutulur. cı3860• t630b at.) 22.45: Müzik: Cazband (pl.) ma <Radyo Gazete.~!,) 21.4S: Muzik: 

30e,60 Belediye, Daire, Şube, Mevki ve müesseseıertnın 
ihtiyacı için alınacak 66500 kilo kesilmi4 ve •.ooo 
keallmemilj meşe odunu ve 179,550 kilo keııUmlt 

* * 23_25 ~ 23.30 : Yarınki program, ve ka- Radyo Salon orkestrıuıı CVlolonist Ne 2935,00 
panı~. cib Aşkın idareslnde.) 22.30: Memle _ 

Tatib çıkmadığından ilk elesiltmesi lntaç edil8Dllyen n muhammen be -
i!eli \5 000 lira olan Haydarpaşa • Bileelle _ Eskişehir - Ankara tele ~pri. 
mor tesisatı 2/!l/1940 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu lle 
Anknrnda idare binasında satın alınacaktır. 

Jtf· ket saat ayarı, Ajans haberleri, Zira. 

Te 25,000 kilo kesilmemiş gürgen odunu. 
220,13 Belediye daire, şube mevki ve müe.aaeaelerıntn 

iQlla alınacak 58700 kllo mangal kömürtl. 

Bn işe gl.rmPk istlyenlerin 1125 liralık muvakltat teminat ne kan~nun 
tayin etti~! vesikaları ve tekliflerini aynı gün saa' 14,30 a kadar komısyon 
Rehll~inc vermeleri llizımdır. 

PERŞE!\IBE 2517/1940 
at, Eshnm • Tahvilo.t, Kambiyo _ Nu. 
kut Borsası (Fiat'.) 22.45: Müzik: Caz-

7.30: Program. ve memleket saat band (Pl.l 23.25 • 23.30: Yannk.i prog. 
ayarı. 7.35: Müzik: Hafif Orkestra. e - ram, ve kapanış. 
serıert (Pl.) 8: Ajans haberlerl. 8.10: * 

Tahmin bedellerile Ut teminat miktarları yukarıda yazılı odun ft 

satın aıırunak Qzere aynayrı açık eksiltmeye konulmuftur. Şartnameler 
bıt ve mu::ımellt müdürltıtti kaleminde görülecektir. İhale 28tı/MO 
günü saat 14 de dalml enctıınende yapılacaktır. Taliplerln Dk temlDa' 
buz veya mektuplım ve 9.o yılına aid ticaret odası vesltaıarUe lbale 

Ev kadını - Yemek listesi. 8.20 _ 8.30: 
muo.yyen saatte datmt encilmende bulunmalan. (5600) 

Müılk: Marimha orkestrası (Pl.) şartnamelrr p:ırasız olarak Ankarada Malzeme Daireslnden, Haydarpa-
tada Tescllüm VE' Sevk Şefilğinden da~ıtılacaktır. (6232) 

CUMARTESi !7/'7/1940 

** 
12.30: Program, ve memleket saat a. 7 30: Program, ve memleket saat a. 
yarı. 12.35: Müzik. Çalanlo.r: Veclhe, yarı. 7.35: Müzik: Uvertürler (Pl.) 
Fahire Fersan Refik Fersan. Oku _ 8: Ajans haberleri. 8.10: Ev kadını • 

l\" ıhammen bedeli 6300 lira olan 3500 metre NBEU Kablo 3X1•5 : 2 yan· Müzeyye~ senar. 12.50: Ajans Yemek listesi. 8.20. 8.30: Müzik: sı • 
26 7 1940 Cumn g!inü saat- (15) on beşde Haydarpa,.ada Gar binası da • hab~rlerl. 13.05: Müzik: Programının nema Org'u ile parçalar (Pl.) 13.30: 
de'·! Komisyon tarafında~ kapalı. zar! ~ullle satın alınacaktır. devamı _ Okuyan: Müzeyyen sennr. Program, ve memleket saat ayan. 

Bu işe girmek Jstlyenlerın 472 lı.ra !Ml kul'WJluk muvakkat teminat: kanu- 13 20 - H: Müzik: Karışık program 13.35: Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 
nun tayin ett~i vesikalarla tekliflerini muhtevı zamarını ayni gün saat {Pl l ıs· Program ve memleket saat 13.50: AJans haberleri. 14.05: Müzik: 
(14.l on dörde kadın komisyon ,relslltine vermeleri llzımdır. ay~rı. 1B.05 : Müzik: Sulllvan'in ooeret Plfıklarla muhteli! şarkılıı.r programı. 

Bu işe nid şartnameler komisyondan parasız ol~rak da~ıtılmak~d;;i> lerinden (Pl.) 18.30: Müzik: Radyo nın devamı. 14.20: Müzı~: Riynsett -
caz orkestrası (İbrahim Özgür idn _ cUmhur Bandosu CŞef: Ihsan Kün 
resinde.) 19.10: Müzik: Saz eserleri ve cer.> 15 - 15.30: Müzik: Cnzband (PlJ 

(TIYATROLAR) 
Raşid Rma tiyatrosu 

Bu aqam ~ittat, Blflmbey 
aile bahçesinde 

Sirtük • Komedi. 1 perde 

B. SADI TEK tlyatros• 
Bu gece (Be4t~ Suadparkta) 
Yarın gece (Kadıköy HAlede) 

DAML ET 

Hava Okulu Komutanlımndan• ovun havaları. Çalanlar: Ruşen Kam, 18: Program, ve memleket saat aya
f§ • • veclhe. Cevdet Kozan. 19.25: Müzik: rı. 18.05: Müzik: Bir konçerto (Pl.) 

Ho.va okulları talimatının 86. maddesinde yazılı şartlan haiz istekliler Şarkılar (Okuyan: Radife Erten.) 1~.30 : Müzik: Radyo Cnz Orkestrası Kayseri İcra Me~urtutandan: 
dilek kA~ıdı ve vcSikalarile Temmuz başlangıcından A4ustos sonuna kadar 19.45: Memleket saat ayarı. ve Ajans f!brahlm Öı;tfir idnresinde.) 19.15: istanbulda Yeniköyde Said Hallin 
okula başvururlor. Okulun bulundu~u yerin dl.flnda !bulunanlar dilek kA - haberleri 20: Mfizlk: Fasıl Hevetl. Müzik: Seçilmiş eserlerden Fasıl prog caddesinde 
tıdlarlle vesikalarını posta ile okula gönderirler. Ve alacaklan karşılıta gö_ 2o.30: Konusma. 20.45: Müzik: Din ~ ramı. Okuyan: Nuri Halil Povraz paşa 
re hareket ederler. leyicl dilekleri. 21 15: Konuşma (Sıh- 19 45: Memleket saat ayarı. ve Aajns Kayserili Ahmed 

Madde 86 _ Hava okulu gedikli kısmına girme tartıarı şunlardır: hat saat1.l 21.30: Konuşma (Radyo haberl~rl. 20: Müzik. Çalanlar: Ruşen No./456) 
Al Turk olmak. Gazetesi.l 21.45: Müzik: Radyo or _ Kam, Cevdet Koznn, Vecihe. Okuyan: Kııyseride Mehmed Ali Buyalıya 470 
B> Orta mekteb (Lise seldzincl sınıf) tahsilini bitirnı4 en az 16 ve kestrnsı (Şef: H. Ferid Alnar.l 22.30: Müzeyyen Sennr. 20.30: Konuşma mü lira vermiye borçlu Yenltöyde Said 

en çok 20 yaşında olmak. Evli bulunmamak. Memleket saat ayarı. Ajans haberle- nün meseleleri.) 20.50: Müzik _ Oku • Halim paşa caddesinde 59 nu -
C) Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş ~erinde "kuııanılmağa elve- ri, zıraat. Esham • TııhviH\t. Kamhi. yan: Muzarter İlkar. Ud ve Kanun • maralı evde mukim Ahmed Saraca 

rt.,ll oldu~una dair mlltehass~lan tamam olan bir hastanede yo _ Nukut Brır"ası fFi'1t.) 22 .tı;: MU- Cnlanlnr: Cevdet Kozan ve Vecihe. gönderilen ödeme emri lkametgA.hının 
sıhhnt heyeti raporu olmak. Boy 1,65 den aş~ı olmıyacaktır. zik: cazbnnd (Pl) n 25 _ 23.30: Ya ~ 21.15: Müzik: cazband rPl.l 21 30: meçhul olmasından tebll~ tlmUhaberi 

Dışarıda bulunanlar: rınkl program. ve kapanış. Konuşma rRaclvo Gazetesi.} 21.45: bilft tebll~ iade edilmiş olmasına bi-
Bulundukları yerlrı askerlik şubesine müracaatıa muayeneye gönderilir. * Müzik: Radyo Salon orkestrnsı (Vio • naen llanen tebll~at lfasına karar 

ıer. Tam teskUatlı, sıhhl heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük kuman- ıonlst Neclb Aşkın idaresindc.) 22.30: verllmlştlı'. 
daruna mürac:ınun muayeneye gönder.llirler. CUl\IA 26!7/ l 940 Memleket saat ayarı. Ajans habcrle - Tarih IlAndan 20 gün zarfında Kay. 

D) Ahlfıkı sa~lam olduğuna ve hiçbir surette suçlu ve mahkftm olmadı - 7.30: Program, ve memleket san rı, Ziraat, Ec;ham • TahvilM, Knmbl- serı icrn dalresine bu borc içln itıraz 
sına dair btılundu u yerin emniyet müdürl~nden veya. polis ~mirli~in - ayarı. 7.35: Müzik: Potpurller {Pl) yo _ Nukut Borsası (Fiat l 22 50: MÜ- edilmed~l takdirde borcu kabul CY
c1en tasdikli ve ~n ostermek. s· Ajans haberleri. 8.10: Ev kadını - zik: Rndvo Salon orke~trası pro,.,ra • lemiş nd olunacağı ve kArtel icrai 

El o u1 ı n c k okuyucular, ged'kli erba.şlar hakkında 2505 sayılı ka - Yemek liste!il 8 20 - 8 30: Müzik: Nrıs- 1 ınının devamı Yalnız uzun _ dalr.a muamelat ve hacizler gıyabında ce_ 
m mele göreceklertni, mektebi bitirdiklerinde 12 yıl müd. eli müzik CPI.) 12 30· Pro ram. ve pos•n IP. 22 50· Konuşma CErnebi rcvan edecejtl tehll~ mn.kamına kaim 

kl c ba ol rak vazife göreceklerını taahhüd etmrık. memleket at ayarı 12 35: Müzlk d'Urrde _ Yalnız Kısa - D lr,n poı;tn_ olmak üzere UAn olunur. (940 456 a-
pıl c k eçme imtıhanında kazanmak. Ço.lanlnr: t> det Ça~ı Fahrl K~ - slle) lı'i 10: Mü lk'· Cazband (Pl l yılı do yaya mfiracnat olunması) 

k ya ıınt hanını kazananlar ulınacak miktardan faz. puz. Hnsan Gur. Okny n· Saffve To. 23 25- 23 30: Yarınki pro.,.rnm, ve ka-
n !('nden riynzlve b lg ıleri daha Iyi ve yabancı d ıl kay. 12 50: Aj n hab('rll'ri 13 05· M'i 1 n<:ını!J. D k H f C 1 

kull n okuvuculan askf'rl llsrler okuyucuları g bl z k (Dev ml Okuvan: A ı~ Şen s 1 ................................................... , C t0r a 1 z e ma 
b ve di .. dcrs Için ıtı.zım olanlar parasız verilır 13.20 _ 14: Muzllc· Karısık hafif mıi-! Son Po ta 1\Iatbaası: 

11 1 y r:ı ollnl r pllotıu a ayrııır Ka.bllivetl k lPl) ııı· Pr 17r m, "e memlc et t d. .. S 
11 
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Yuaa: 

Prof. Y. Hikmet 

Batlık 
1 nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
Iç 
Son 

maktu SOO 
aahile 400 
aahile 2SO 
aahile 200 
aahile 100 
.ahil• 
aah:le 

Muayyen bir mUddet 
fazlaca miktarda ilAn 
caklar ayrıca tenrllA.tJı 
m'zden istıfnde edı~e:kleJU'l 
T m, yarım ve çeyrek 
ıı·mıar için nyrı bir tarlfe 
pi Pdllmi Ur. 

Son Postanın ticarı 
a'd işler ·ç n .şu adrese 
cant edllmel dir. 
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