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ingilterade 
yeni ha.rb 

bütcesi 

ÜÇ MiLVAR 467 
MiL VON STERLiN 
Ingiliz Malig~ 

AT azırının 
beyanatı 

V ergi ler;-yap~lan zam 
203 milyonu buluyor, 
kazanç vergisi nisbeti 

artırıldı 

Yeni fedakarlikiar 

Lozan zaferinin 
yildönümünü 
kutluluyoruz 

Içinde yaşadığımız kıt'alar hercümercinde 
bu zaferin kazanıldığı günleri ve onu 

kazananın başımızda bulunduğunu hatırlamak 
her türlü emniyet ve huzuru temine kafidir' -Vniversite ve Ilalkevinde 

yapılaca_,k merasim 
Bugün Lozan sulhC"Dün imzalandı

Aı günün 17 net yıldönümüdür. 16 yıl 
evvel bugiın Lozanda, büyük askeri 
zaferler kazanmış bir milleti temsil 
eden Milli Şef İsmet İnönü, Türk mil
letinin her sahada istlklfıllni dünya. 
ya kabul ettinnlş, ve lnkıli\b tarihi _ 
mlzde en değerli bir sahlfe Işgal eden 
şerefli Lozan 5ulhünü imz:ılnmıştır. 

Bu mutlu günün yıldönümü bugün 
memleketin her tarafında mernsımle 

lozan harbi 
ve Lozan zaferi 

ı L~ndra 23 (A.A.)·- Sir Kings· kutlulanacaktır. Şehrimizde de Ünl 
ey ,Vood b .. A versite ve Halkevlerinde mernslm ya.-

' ugun vnm Kamara -

Lozan günü, Türk mi(leti
nin kendi iradesini herkese 
kabul ettirmeği bildiğini 
gösteren gündür· Bundan 
dolayı ona <<Büyük Gün)) 
diyebiliriz, hatta belki de eınn munza b"t . kd' . pılacaktır. 

v b m u çeyı ta ım etmıt Üniversite konferans salonundakl 

t 
ek u münasebet le söylediği nu -

u tn eı:cümle demiştir ki· mernsime saat 15 te İstlklt'll marşile 
Bugün niçin mat· va~ ·t. • • başlanacak, Üniversite Rektörll t:e 

. d • .. ye ımızı ye il ils -nı en gözden geçirmek Ye derhal m B el, Lozan sulhünün ehemmL 

Türkün en büyük 
günlerinden biri! 

Yazan: Muhittin Birgen 
tedbirler nlmak ıA,zım ld•w• . yetı hakkınem bir nutuk soyliyecek 
b bı . . ' ge ıgının ae- tl ktö -e erını biliyoruz. r. Re rden sonra Hukuk Fakfil • (Yazısını 2 ncı sayfamızda 

Halen iki milyar 800 .
1 

1 tesı hukuk başlangıç ve tarihi do _ bulacaksınız) 
ciliır: lirnsı olarak tah . md~lyonh nb- çentı Yavuz Abadan bir konferans • ._ ...... __ _ __ _, 

mın e ı en ar t masrafları ile beraber bütün bütçe ı vere~ek ir. • Huku_kçular hazır bulunacak, ayrıca 
ınnsrnflnrının mecmu .. .

1 
Muteakıben Hukuk Fakültesi me • Pendıkte kamp yapmakta olan Üni 

467 milyon İngiliz li:::aın:ççıkac~~~ zunlar~dan Hayd.ar Çeçen, son smıf versite t.alebelerl de merasime !}Jtır:ık 
tır. tale~sındcn Semıha Eğriboz, Orhan edeceklerdir. Şehrimizdeki büHin 

Masrafların büt"e 'd t Kutbay ve dl~er bir talebe söz söyll. Halkevlerinde de bugün merasım va 
zn I "' van n ınn na- yeceklcrdir • ~ ~ n azlası takriben iki milyar 200 : .. . . . pılacak, Lozan sulhünün de~eri hak. 
ınıiyon İngiliz liraaı olacaktır. Bu H~:n gunu Ünıversıte t:ı.rnfından kında nutuk ve konferanslar verile-
faılalık muazzamdır. Fakat ilk gö- dilmişkt~ulaBr bQayrak.~ı olarak kabu.ı e- cek, müsamereler tertib olunacak -
turıu~·e tahnun •d'l ..... ı 1., ır. ug n u merasirnde bUtUn tır ~ ı c. ı au r t ı - · · • 
§ı ve endi~eyi muc.ib değilelir ,_...._ _......._,.......-.....~ 

Dcniza§ırı mernleketlerdf':. tediye Lo z all. . d ~evamı '1 nci .sayfada) a, a 
Amerikada yeni hat1.ralar 
bir askeri kanun 

• • 
prOJ8SI 

42 milyon erkek talim . . ... 
ıçın çagırılacaklar --
Va1ington 23 (A.A.) _ A 

meclısuıin nskerlı'k . 1 • Ayan 
A · ış en en ·· · merıkn birietik d l l - cumenı, 
buri nskeri ımtr ev et ermde mec-
eden bir kanun en~a~ usu~ü ihdaa 
miştir, PrOJe_,ı tasvıb cyle • 

Bu kanun p • • 
§tndan 64 rOJesme göre, 18 ya-

k 
yaşına kada 42 ·ı 

er ek, antrenma . . k mı yon 
ve an trenma na n '!ın 1 nydcdilccek 

B k çagırı ncaktır. 
u anun nro · · ... 

hnfta ü A •. !:sının onumüzdeki 
Yan meclıaındc · ·· "1 

ne intiır:nr olu k d goru:;u mesi-
H b' nma ta ır. 

1 
. ar ıye neznreti narnma .. .. ı 

emıye sa lA h· . soz soy-
a ayettar bır zat b k 

nun p · · · • • u n-
roJesının sısteme g" 'lk 

ne zarfında ? ı o re, ı · se-
knd b' b - ya!ındnn ~O yaşına 
• ar ır uçuk ınıiyon erk k k 

Tl nntrenmana ti.b' l ':, na e-
d . . • ı tutu ac:ıgını bı'l 
ırmı tır. • 

r ························ . ········· ···········~ 
Yeşiltulumba 

!~m~t Paşa ayağa kalktı. Hikim bir sesle: 
h ogazlar meselesinde ısrar ederseniz tekrar 

arb yapınağa ve hakkımızı muharebe saha-
sında kabul ettirmiye mecbur kalacağız, dedi 

........................ .=······················· A N L A T AN 

1 Tevf~k Bıyıklıoğlu ! 
: Sabık Rıyaseticümhur Umumi Katibi i .................................................................................. ; 

Milli .5e1 Deniz kö§künden çıkarlarken 

illi Ş fin dünkü gezintileri 
Milli Şef, beraberlerinde refikaları sonra köşk sahU!ndeki kurnsaıda g\i. yinni geçe de beraberlerinde serya. 

ve çocuklan olduğu halde evvelki ge. neş banyosu ya.pmt§lardır. verleri olduğu halde şehirde blr ce. 
ce Savarona ile Yalovadan Floryayı Çok neş'ell bir halde köşke avdct veliın yapmak üzere Floryadan ayrıl • 
şerenendirmişler ve geceyi yatta ge- huyuran Milli Şefimiz kısa bir za _ mışlardır. 
çlrmişlerdir. man sonra tekrar denize girmişlerdir. Reislcümhurumuz Deniz köşkün -

Milli Şef, dün saat onda s:ı.varona- Bu banyodan sonra köşte dönen den çıkarlarken, kendilerini ısUkb:ü 
dan ayrılarak motörle Deniz köşkü. Reisicümhurumuz saat ıs e kadar eden ve sellmlıyan halka beşu~ bir 
ne gelmişler bir müddet lstirahat.ten köşkte istlrahat buyurmuşlnr, 18 1 çehre ile mukabele buyurmuşlardır. 
································································································································································ 

ingilizler dün bir Son. dakika 
tayyare fabrikasini 

bombaladılar Amerika Baltıktaki 1 

değişiklikleri 
tan1m1yor 

1 · t~ ... ,t: t"'l.yy~veleri 
arasında şiddetli 

muharebeler oldu 
Estonya, Letonya, Litvanya. 

Londra 23 (A.AJ - İngiliz hava nın Londra elçilerinin 
neznrctinln tebl~l: 

Bremen•cte blr tnyya.re fnbrikMl, yaptıkları teıebbiUler 
Paelerborn'da bir ta.yynre meydanı, . 
Ruhr'da ı:iskcri hedefler, Gelsenkir _ Vaısıngton, 24 (A.A.) - Roy-
chen'dc bir sun'i benzin fabrikası, ter: 
dün akŞam İngıliz bombardıman tay ~avanada ~ulun~~ Amerika Bir
yarelerinin hUcum ettiği hedefler leşık devletlerı harıcıyc nazırı Cor
meyanında bulunmaktadır. del Hulla muvakkaten

1 
vekalet et

Hava kuvvetlerimiz ayni zamanda mekte olan Summer ~ elles gazete
şimali Frıınsada Rolandnda ve Al - cilerle yaptığı görüemede, Estonya, 

BabeşistaD 

imparatoru. 
art um da 

Habeşistanda isyanlar 
çıkhğı bildiriliyor 

Kahire, 24 
bildiriyor: 

İngiliz hükumeti, imparntor Hai
le SeHi.siye emrine Harturnda ika
metgah vermiş bulunmııktadır. 

İmparator, yeniden Habeşistana 
girmesi için henüz vaktin gelmemit 

(Devamı 7 nci sayfada) 
manyada hava ~eydanlannı da bom <Devamı ı nci sayfada) 

::~dı~~~::;~~:;: Tayyarelerimlz- -K-a· d-ın_m_a-bk-UA-ml-ar~ ... l.Ç-I·n--
Oece. sahll müdafaa tayyarelcri -

miz Amstcrdam'da doklnra ve petrol 

:~~a~~~:~~!:a~~d~~~k:r~:~n~:Uabl~ çalışma mu-esseselerı· 
nında vapurlara hücum etmişlerdir. 
Tayynrelerlmlzin hepsi salimen üs • 
lerine dönmüştür. A k 23 CH •) M k Adli V k~l t' mu~ddeı'umum'ılı'k· 

ı Bugün ö~lede.n sttıra, İskoÇyanı!n n ara . ıısusı - er ez ye e a e ı 
ve mülii.kat ceza evlerinde zimmet, lerden sormu!itur. 

I
şimali şnrki sahil! civarında bB' dUş. ı k ı 
man bombardıman tayyaresi avcı tay ihtilus fuhu!!a tahrik ve devlet nley- Ge ece cevab ara göre mahkum ' ~ - kadınlar için çalışma müesseseleri 
yarelerimlz tarafından düşürülmüş - bine i~lenmiş bir suçtan mahkum kT d" .. "1 k ed' B k 

j
l tür. olmuş bulunmamak kaydile geri ka- teşdlı 1 .~d,ul nu m~. t'l ı~. . u Bma 1 • 

Lo
ndra 23 (AA) - Hava neza""e I 'k' d f 1 1 sa a etu ere gınısı mıştır. un ar . . . - an cezası ı ı sene en az a o up · · .. k'l l · · · · tinln tebll~i· . .. •. . ıçın musta ı )tr C'.ezaevı tesısı ve 

· sıhhatı çalışmaga ınusıud bulunan burada mahkumların dokumacılık. 

ı (Devamı 7 nci sayfada) · d · .· h 1 .. · 1 · . · · · d ve ceza ev ın e 1} ı a gostermış o an terzılık ve halıcılık gıbı ış ler e ça • 

1 Bu sabah ki sis ~~ .. ~~-~~~ .. ~~.~~~ .. ~.~~~~::: .. ~.~.~.~~~.~~ .. ~~!~!!!!~.~!~~!.:~~~~::!~.~.~::: ............. -
1 Dün gece yarısından itibar-:n li- Cezaevlerl·nl·n 
Imanı kesif bir sis knplamıştır. Seyir 
halinde bulunan mernkibin bir ka· 

Bir mahallenin 
zaya uğrarnamaları için sis düdük- 1 s 1 ah 1 1. ç·l n ka ra ri 8 r 

müzakerelerl~ geçen günlerin leri faaliy~te geçmiş ve sis geç vak-
sandal ıezintileri yapardı te kadar devnm etmiştir. 

Taribi bir resim. l·mct l .. .. t' • .• nonu, çe ın 
sonunda L"man gölünde kısa . ' 

bır devrin 
b. ' 
ır cemiyetin tarihi .. 

Eski lstanbulu dekorile 
insanlarile, an·anelerile 

yaşatan bir eser ... 
lstanbulu en iyi tanıyan 

ve tasvir eden 

Ereuma d Ekrem Talu 
nu~ en muvaffak eserle

rmden biri olarak 
pek yakında 

"S p on os ta, da! 

B .. T" k · h ugun, u ı m ılietine ) epveni bir 
Layatın anahtarlarını verC"n. şerefli 

ozan sulhün.in 1 7 ncı· ''ıld" .. .. ·· 'd k J onumu-
n~) ı .rn ediyoruz. Lozanda Türk 
~;.:etı yepyeni bir ruhla, tam istik
a ı e, beyneimitel nüfus k''t"~" 

kayd d'l · u ugune e ı mış '"n gen,. 1 k I zanın milli h d .., var ı. tır. .o-
k u udları tarııın eden 
hıymeti bugun hC"r zamankinden da-

a manalı ola•:ik knrşımızd d L a ır. 
oz.an 1 6 St'n.. l'vvel im 1 d 

16 
.• d zn an ı. 

sene" ıçın ,. Lo •an J. ··ı k 
ı 

o,; n ço •ey _ 
er yazıldı ... • u• J.,.ndi B . k 

b h 
J • ugun c\Th • 

onun a sedil.-cck ınrnfı Yok mu l 
C' ok. bt-lkı de vazıhrılard:ın .. · 
ı .

1 
l ve sov 

c:-nı en erd n Zı! ilde.. bilhassa hn ·_ 
tn:alar ... 

Lozann aid hatıraları dinlemek 
arzusu beni aabı Riyn,eti · nhur U 

: • KA 'b' , 'I ' i n:ı~mı ~h ı ve ıv. osk'fY~ uytik el-
çısı T evfık Bıy:kho ';)ıı.ftli 

.. i.ı Asker 

t&b T" k L • Bu sabah Booaz, Adalar ve di-
ım ur neyetı murnhhnsasında .. 

a k A .. · d' 0 d l gv cr mücavir iskeleler arasındaki va-
1 s en muşavı~ ı. a ~o.zanın ba-

b ·ı b b · pur seferlerinde ufak intizamsızlık-
a!lı e era er, çız:neııinin tozunu 

silmeden konferans masasının ba _ lar ve kı!a rötarlar vukubulmuşsa 
şına gitmişti. Millı Şefc, konferansa da, ınünnkalat sekteye uğramamı§· 
aid anlatacak ı;ok şeyleri olması Ja- tır. 
zımdı yanılmnmışını. 

Feneryolun-:lnki köşkünde, karşı 
karşıya gc<l_tiği -.iz zam..1n eski umu
mi katib ve büyük elçi: 

- Keşki, dedi .• banu düşünmek, 
hntıralarımı tasnıf rtmek, 1 6 yıl e\'· 
veline dönüp hatıral rımı tazelemek 
fırsatını ve•r:'ş olsaydını7~. fuk t 
mademki buraya koclur zahmet et
tiniz, hatırlamnğn ç:ılı<ıayım.. lakin 
hemen il>l\'c edeyim.. . Lozana nid 
hafızamı dolduran hatıralar ara~ın
dan bu kadar kısa bir zaınnn içinde 
surntle bir eçim yapmak elbette ka
bil olamıyacaktır. ll men aklıma 

~varno s inci sayfada) 

Aksarayda bir yangın çıktı 
Bu sabnh nitıda Aksarayda Mu

radpaşn mahallesinde ahs.:ıb bir ev· 
den yangın çıkmıstır. Fntih itfaiye 
grupundan bir müfreze yangını son
dürmüştür. f.vin bir odnsile çatısı 
kısmen yanmı~tır. 

~·" ........... B U G 0 N ............. , 
Hatıralar Arasında ~ 

YAZAN ~ 

'~·~!~~:~!~~~!~~~!~:.~;:::~~~~)ı lmralıda tarla i§lcrindc ~alı§an mahkumlar 
(l'azw 4 üncü sayfanın 1 ve 2 nci ~>ütUJlla,)"ında) 



SON -posTA 

Hergün R esimU •akale : Ada/e kuvveti, dimağ kuvveti 

Lausanne .. günü 
Yazan: Muhittin Birgen 

istila ordusunu Anadoludan sürüp 
çıkarmak, son müfrezesine kadar 

tahrib etmek, Milli Misak davasını 
tahakkuk ettirmek için kafi gelme
mişti. Hatta, İstanbulda ecnebi eli le 
kurulan fesad yuva!lının ric"at yolu
nu tehdid altına alıp bunun da kaç
maya icbar edilme'i dahi neticeyi 
temine kifayct etmyiordu. Milli Mi
sakı. bir azimden bir hakikat v~ va
lua haline getirmek için, ikınci bir 
muharebeye daha girişmel lazım 
geldi. Bu muharebeyc Lausanne 
harbi ismini verebiliriz. 

Bu ikinci muharebeyi de, Anado
lunun ilk askeri muzaffe!iyetini 
lnönünde kazanmı~ olan kumandan, 
bugünün Milli Şefi idare etti. Aylar
ca süren çetin bi:- mücadele içinde, 
Milli Misakın yüksek iradeflıne kar
ll boyun eğmemekte ısrar eden ha
sım kuvvetlt-Jini adım ad•m geri at
mak suretile yapılan bu biivük siy.zı
ııi meydn{l muharebesi de nihayet 
kazanıldı. Nihayet, bu siyasi ve dip
lomatik muharebc de, ondan evvel
ki askeri mücadelel::r gibi, tam bir 
zafcrle teıevvüç etti. İşte, bugün 
hatırasını yüksek duy~ularla yıidet
tiğimlz zafer, bu zaferdir. 

* Lnusanne giinu, vakıa Osil'aıılı 
imparntorluğıınun hudud bakunın

Evrenos Beyle Musa 
çelebinin kurbagalan 

dan kat'i tasfiyesi günüdür; fakat, Yıldınmın esaret ve ölümünden 
Türk milJetinin tam ve kat'i bir is- sonra oğulları Süleyman, Musa ve 
tiklal ile kendi mülküne kendisinin j Mehmed nra
sahib oWuğu devrirı başlangıcıdır. sında ha~lı
Bu başlangıca varmak için, Tıük yan salıana• 

m~eti, kutsi bir i•wan duygusu ile, kavgaları aı- ·ı~~~~-~ 
bütün bir hwmmı-t d":.inya1:na ve rasında idi, 
kayıdsız. şartlı sulhler dikte drniş Musa, bir ara
olan galibiere ka_rşı ayal:lanmı§tı. lık •.. s~~ley~a
Ona (C8en mağli'ıosun, istediklerimi- n~ ~ldurtmuş ve hüLün Runıeliye 
%İ yapacaksınlu diyenlere kar§ı hakını olmuş bulunuyordu. 
Türk milleti, ~hayır, mağlub olan Fakat, çoğu, ilk Rumeli fatihleri 
ben değilim, Üı!manlı imparatorlu- yahud bu _fatihlerin oğulları bulu
ğudurhı diye cevnb verdi ve bu nan Rumelı ht-ylerinc karşı itimadı 
imparatoıluğu inkar ederek kendi yoktu, onlar da bu saltanat ga~ıbın
evinde kendi hakimiyetini i ,de etti. dan nefret ~.:derlerdi. Meşhur Evre-

Lausaone günii, Türk milletinin nos .J.kv de b~n~ardan biri idi. Ru
kendi iradesini herkese kabul etıir- melı serdahlerının bu pnlı askeri 

v· b"ld·v· · ~ t ·•nd·· be§ altı bin dilaver ve bahadır kul 
megı ı ıgını gos er~n gu ur. 1 h b" . . . -
Bundan dolayı. ona «bfovük giin» ~n ve er ırı bırkaç bın asker~ sa-
d . ı_')" • h tt• b ·'k" d . T"" k"" hıb paşazadrlerlc Selanik etrafını ıyew ırız; a a ~".ı ı e ur un f h . . . 

b .. ··k ·· 1 · d b" ·ı A d et etmı • kendı·H de Yenicevardar-en uyu gun erın e!l ırı na o- d ) • • , 
1 d k. k • ·· d 1 k"" ""k a yet eşmıştı. ı~lu!a, bütün Rumeli u a ı as erı muca e , ·uçu ve b 1 • • h · 
k t. hd d b" · ·ı· J ey erını uzunrna davet t-ttim !lıra-uvve ı ma 11 ır .. tı ı\ ornusuna d E . o• • 

k 1 C .. 1.. .. rn a · vrenos Bey Rıtmedi. Birkaç 
arşı yapı mıstı. enevre go unun d f ı ·ı v Id H · b" k l d b . A h e a arar 1 e çagırı ı. epsıne ır 

b en~r arın r.ı.dynp 11 kıya!.ıd m}~ ar~ bahane l:iuldı.l. Ninayct:. «İlir ihtıyar 
b~ ıse, O O rJ" un~Jn ar k Sin ~ Un\ı" cimayı m .. benden ne isterler ?ıJ dJ} e 

ır emh.peryaf ısdt .a emoe ariŞ\ . azanı- haber gönderdi. Bir körlük uydur-
mı~ ır za er ı•. sman ı ımparıı- du. Fakat caoıu 1 t ·ı k"" 1 v . d . . d .1 • s an vası ası e or 
!o~ ~~n~n !;~n .. e.~ .. e~r.c: aı • . ta rı k olmadığını bilen gasıb padişahın 
~~~ dı enieri ugunun · ·ıymetır.ı ço bu Özre rağmen de d:ıvetinrie 
guz an ar ar. ısrar etmesi üzerine, hayatından ü-* midini keserek Edirneye gitti. 

Bugünün yıldönümünü, cihanın Musaya kıymetli hediyeler tak-
lU esnadaki hercümerci arasında dim etti. Kabul resminde ve diğer 
yeniden hatırlamak ve onu tnkdis merasimde, bir köı: rolii oynadı. Pa
etmek s~beh'liz ve faydasız değildir. dişabm ~lini öperken 'bazı garil:; ta-

Dünya, halen büyiik bir hercü- vırlar takındı. Fakat, casuslarının 
merç içindedir. Yeniden hakkın yalan söylemi§ olacaklarını zannet
manası kalmadığı bir devir ya§ıyo- miyen Musa, Evrenos Beyin körlü
ruz. Yeniden milletler, kendi v::ır- ğüne itimad etmiyordu. Bu meşhur 
lıklnıını ve kendi haklarını kendi kumandan şerefine bir ziyafet verdi. 
kuvvetlerile müdafaaya dnvet edil- Önüne, sureti mnhsusnda onun için 
mi~ bulunuyorlar. Böyle bir za- hazırlanmış bir kurbağa yahnisi koy
manda o g_ünü hatırlamak, ruhları- durttu. Evrenos Bey, sofrada, göz
mıza kuvvet, kalblerimi:r.e ferah ve- süzler gibi başını o yana, bu yana 
rir ve damı;u]arımızdaki Türk ka- çevirirken Musanın adamları, kur
nını yeni bir ateşle döndürm~ğe bağa aahanını sürdüler, elini kolay
başlar. Jadılar, Evrenos Bey, can korkuc;iJe, 

Lausanne sulhii, Ti.irk milletinin pişmiş kurhağalarda:t bir iki tane
asırlar araSlnda. kendi kendisi!"\e sini yedi. Musa dn, casuslarının yan
yaptığı bir tarih:, kendi aüngüsünün lış hnber verdiklerini zannederek 
gölgesi alhnda herkese kabul et tir- Evrenosun körliiğüne inandı ve \'e
diği gündür ve bu hal:ımôan bir nicevardara dönmesine izin verdi. 
timsaldir. Ti\rk tarihini!) hı.ı en gii
zel ve. en yüksek timsalini hürmetle 
adamlıynlım. 

Onu hürmetle aelamlark,.n ~unu 
d a düşünelim: Orada bu sulh ile 
büyük bir mücadeleyi tam bir za
fere ula tırmı!l olan harb adamı, bu
gün o Türk s~lhünün bekcisi o larak 
ba11mızda bulunuyor. Bu dü,ünce, 
bize ou kıt' alar herciimercinrle, 
Türltlüğün i!ltikbali bakımından her 
türlü emniyet ve hur.uru temine ka
fidir. 

dlufıil.tin cJJic9en •.•.........•....................................... 
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Balık yiyenin akh 
noksan olur 1 

On beşinci asır ülemasından Mu
hammediye müellifi Yazıcızade 
Mehmed efendi Ankarada doğmuf, 
Geliboluda tavattun etmiş ve orada 
ö lmüttü. 

Meşhur kitabını yazdıktan sonra, 
adamlarından biri ile İttanbula, 
vaktin feyhi .. lamınil göndermiş. 
vak'anüvisin kaydı veçhile •makbıı
liyetinhı temin ıçın §eyhiddmdan 
bir takriz, bir takdim yazısı ıica <'t

mişti. Mehmed efendi, kitabını gö
türen zata, bir de mlihürlü mcktub 
teslim ederek: 11Eğer ki tabımı b e
ğen m ez görünürse bunu da verir
sin in demişti. 

Şeyhislam efendi uMuhammedi
ye» ye ehemmiyet "vermemiş: . 

- Gelibolu deryn kenandır, a
nalisi balığı çok yer, çok balık yiyen 

( 

' 

Sözün kısası 
Lozan zaferinin 
Yıldönümü 

E. Etra n Tal J 

E vet: Onun için ıızafeır- ll 
birini kulJanmak en doif' 

dur. Zira o bir muahedenin çok lt' 
kindedir.. Milli istik1alimize, vaılr 
ğımıza kastetmiş bütün bir cih•ıı' 
karşı hakkın, hakikatİn ve iınaııd' 
zaferidir. 

Umumi Harbden nıa~lub çıkııııl 
tık. Bizi, o znınanki ınüıtef ıkleıf 
mizle birlikte mnğlüb eden devlet' 
ler toprakldrımızı kendi aralarıııd~ 
paylaşınağa karar verrtıişlerdi. ~ 
mizi, kolumuzu bağlıynrak, dürı~ 
nın umumi ~izanu namınn, mrdeııt 
yet namına !turhan etmek isth'oJ" 
!ardı. 

Onların nazarında, bu mağliıbi' 
yet ııhasta nd11mıı a son darbeyi ili' 
dirmi§ti. O, artık bir daha kalkıtl' 
mıyacaktı; ve dünyanın selam~ti ~ 
çin de bir nahn kalkınmaması ,, 
rekti. 

Yıkılmış Ye tcfe.ssüh etmi!; ()1' 
manlı imparatorluğutıun rnMrahh-' 
ları na, [ Sevres l de, önce pişmiş. ,kır 
tanimış bir munhed'! uzeıtı.Ja.. "! 
imza etthdilcr. Bu, dnhn ziyade biJ 
idam fermam idi; ve tarih bir id.,a 

Hemen ertesi günlerden başladı, :•••••• .. ••• Y A Z A N ••••••••••• Bunu ancnk sokakta gördüm ve lermanının mahküm tarnf;ndan bit 
Parisin hayatında en gnleyanlı, he- <ıkoçan sizde kalacaktı ı,, diyerek zat imza edildiğini ilk defı götil' 
yecanlı bir deyre açıldı. Bunun baş- Ha 1 i d Ziya onu iade etmek üzere nyni müıikü- yordu, ilk de[.\ kaydediyar Ju. 
langıcını Jnurc:ı'in gübegündüz Bou Iattan geçrneğe lüzum görmiyerek Türkün havsnla<ıı bunu cılmad• 
levard kahvehanelerinden birinde Uşak/lgi•/ bu vesik~yı güzelce cebime yerle.·- Türkün csalcti, izzetinefsi buıı• 
katli hadisesi te~kil cttı. Jaures ga- tirdikten sonra otele avdet ettim ve hazmedemedi, Türklin ıuhu bıııı' 
yet müteneffiz Lir natuk idi ki sac- .................... . . ........ .............. , müdürün gayretile nihayet bir ara- isyan etti .. 
iniiste fırkasının en başında sayılır- "b · · b " "k k"" 1 d b k ba bulundu, sandık araba·'-'a vük- Silaha ıııırıldı, vatan to"rai:Jart' 
d B d k ı . . . . ı rı ıçın ın en ume er en aş a " " .., 

'· u 8 amın nt ı sıyası bır mak- ı b" h · k 1 b · !endi, ben de tıngır mıne.~ır, bir hay· nın hür kalmıa kısmında m·u··crı.~ıdt" di k ı · ır ayat es::rı a mıımışa ~nzıyor- • 
sa a vu un ge ıyordu, anlasılmıitı d b b " t"" b ·· • • d li uzak olan seiaretin uzun ... ·olunu ye girişti. O, bir avu,.tu. Topu yo~ 
k. F . ı •. .. b u, ve enel! u ur. u muşane e- " " 

ı ransız vat.mncrvcr ıgı bovle ır ı d k 1 k k b" · tuttum. tüfeği az. cephanesi noksandı. J(at' 
d ı_ • • • er ep çı arı nca · te ır netıce 

zamab~ 1?k n er ne nc~ıde olursa. ol- ı vardı: Hemcıı bir çare bularak Lağar, ve i~e ynramıyı:ıcnğı için şısında ise yetmiş iki milletten yat' 
sun ır ı ten ayrılabılecek mahıyet- l k 1. k B h" ·· k d ·· h' 1 

l .. . m em e ete c on me ·•.. u çare an- ızmetı as eriyeye alınmamış tek ı m goren, tec ızntı mükemnıeır 
te ~an :.şekk~ll.erm ıcraalına mii- cak sefaretlc görüşerek bulunab!- bir hayvan, Pariste vaktiie sapin di- kavi bir düşman "t'ardı. Tütk, o diir 
saa e e ıyece ·tı. !irdi. ye tanılan her parças• ayn ayrı sar- mana, gönlündeki vatan aşkını ~ 

Almanya, Avcstuıyd iınpnrator- E 1 sılan köhne bir araba, ve ı"çınde bu kurtulus inancını knr<~ı koydu. luğile Sırhistan arasmda tahaddüs n evvc otele döndüm, odam· • .. ı. 
d h ı f da tek bir çantny.ı yol için lnzım o- buhrandan ncısıl çıkacağında §a§ır- Nihayet kuvvet hakka venild e en i ti a V~3ile!ilc etrrofa lıarb '" 1 lacak eşyaJı tık ttm, ter ki mümkün mtş, Parise geldiğine bin kere na-· Önce Sakaryada, sonra fn~nünd& iüin ediyordu; Fransa ile nr,ilter(;' " d b 

arasında sıkı b:r anlaşnın vardı. Bu. ne varsa bütün onları sandığıma im ir yolcu... Dumlupınarda .. ve en sonra ria J,C7" 
Fransa için 18 70 hezımctinin int i- karmakanşık sokuo:turarak kıl idi('- • Bereket verııin Rif at Paı:a da tür- zanda r Ve hunlurın hepsinde cltır 
karnını almak i~.in en müsaid bir dim, ü~tünc bir kiiğıd yapı~tırarak lü müşkülatı atlatara!: Almanyada hakkı zafere uln,tırnn Atatürkle fr 
fırsat teşkil ediyord;ı, ve başta Pa- ismimi yazc'lım. En mühim islerdcn kain su ehrinden Parise dönmek met İnönü o)ldu. 
ri!l olarak bütün Fransız yurd~cvcr· biri yapılmıstı, bundan <1<\ha mü- çaresini bulmu,tu. Milleti felaha kavuşturmağa aııd 
liği tek bir vüc•Jd halinde kabaıa- him bii iş vardı: Araba bulmak. İki dost karşı karşıya alwalden içen bu iki hiiviik adam, milli ıniJ
rak, köpüıerek taşlı. Bir nrnl:>a teıinriki ricasi!{' müdü- bahsettik. O rb benimle beraber cahedeye, elele vererek atılmı~tsr 

·Bunu görmek ve anlamak ıçm re müracaat etmek üzere idim, 1!1- vazi~eti pek vnhir:ı f?~riiyor, fak~t dı. Bu i§birliğinın meşkur netice-le' 
hemen ilan olu'nnn seferbellik ka- vcçli pek .-.arif bır zat olan müdü: en zıyade vehıınwu bızım d e hnrbın ri, en çetin ve hatta haznn iimıd ~ 
rarı üzerine Paris biiyuk .-uddele.i- bana diğer nıiihim bir i•ten bahaet- cereyanına kamlmam ı.~ ihtimalinde ncı şartlar :çerisinde seki? ay süreli 
nin bir kennrında sinip etrafına ib- ti: Bütün yabancılar ikamet tezke- buluyordu. Hele bu cereyan biı:i lh .. k D' 

· 1 k • b 1 d ki h 1 ·· ··kı k l h h" su muza erntı esnasında da g ret gözile haknrak düsiinen bir va- ı resı a ma ıçın u un u arı ma a - sur.u eyece ? ıırs:ı ar ıye neza- rüldü . . 
haneının intıbnlım kifayet ~de;di. lenin polis komi•ı-rlığine nniracaat r~tınde Enverın bulunmasından ve • . . 1~ 1 tc ben de öyle bir vnhnncı id im. etmek mecburivetinde imişler. Ben İstanbulun Alman zabitlerile dob Ebedı Şefın, nutuklanndn ''21 -

b d • ' f t t · ı b k b" b olmasından dolayı hangı· tdr,·\fın te- huyurdukları gib~ sulh konf.er1lll en e görüp anlamc:ıö: ıa gecikme- se are vası ası e a~ a ır care u· _ det'o 
dim ki Fransa hayat veya memat lunahileceğiılc kanaat etmekle be- siri altında kalacağımızdn şiiphe f· masasına oturdug~~~.zdn bız . 
günlerinden birıni yaşl\mak üzere- raber ne ol•Jr ne ,lnın1. mü•alea5i!e dilmiyordu. Her ikimiı: ôe karrılık- uz.un asırların yenı furk devll'tı~ 
dir. Bunun akıb~ti nf' olabilirdi? bu işi de görmek Ü~erc mı~tak~~ın ılı:- Ahi Öitanf kalabilsckl ... di- mıras bırakmış olduklar~. se~:~ : ıı.:r-
Bunu eı.rvelden k~<~f-r. inıkan voktu, otele yakı:ı olan pulıs komıserlıgıne yorduk. hesabiarına da bakılaense nı . • 

hatta bütün cihnn; istila edeceğe gittim ve orada belk; hin kisilik, Nihayet. uz~ın bir hMbıhaldt-n d:ık. Üzeri~ıi~de, J:apıtüHisy, ., d~ 
b enziyen har b yangını:ıdn lıiı:lerin her . kı lık ve kıyafı•l te, fakat cin ha sonra benım lııtanbula lı emen di> n- nılen ve mıllı vı:ulı~ımıza nefes ~ 
nasıl bir vaıiyette kalabilt:ce~im:ze 7jyade i çi sınıfın.l me:ı<ıuh olduk- rnek fikrime hiç tereddlid et:ncden dırınıyan ağır bir yük vardı. lfırıl' 
dair bir fi!dr edinilerrıe:rdi. O sırada 1 ları anla~d•m. müzdahim bır insan ittihak etti, yalnız huna bir lahika tiyan anasır birçok imtiyazlanı nı"' 
Parisin büyiik caddelerini doldurnn kütlesin:n intizar halinde bulun ıl u- vaptı: - Bizim, dedi; burana, lik _bulunuyord•ı. Memleketin iktı,-· 
nümayişlerin, §Urada buTadu giiniil- ğunu gördüm. Kim bilir ne karlnr Fransanın muhtelif askeri miicsse- den kalkınmasına Vt' yaşamasııı' 
lü kaydi için açılan yNlerde f!Örü- ı' zamandanberi he~liyorlardı. ve dn- !'lat~nda ?ir tecrübe ve lt'kı\mül. ?e':"- engel olan borçların eltında bur.•~ 
len tehacümlerin, seferherlik ı•mri- ha ne kadar beklıyeceklerdı. Bu sı- resı geçıren on altı genç zabıtımız mı§tık. 
ne koşa koş."l itaat eden a •ker k ii- kış~k kütlenin am.:ına girr;ıek .. hiç v?r· bir de attac-he militair,., on ye- Bu çetin vaziyeti ortadnn katdıt' 
melerinin tek bir manası vardı: Bü- d.ogru ol~nzdı. Bo~lc ahvft.~e cu~ .. ~ , d~:·· Bun.la~ın derhR~ me~!ekete mağa memur ed!lcn Jsmct lnörıilı 
yük bir harb baclıyordıı lazımdı. Kapıda nobct beklıren ıkı donmelen laı.ımdır. Eg~ı bugun ya- b" ld" k' , . . al' 

• k b" Al 1 ı h b · k ır an ge ı ı, ıztırao ıçınde, 
Pariste binlerı bir~ umumi hay;ıt jandarmanın mÜ'llnnnatinc ar~ı krı.n b ız k ma.~ akr .~ d.?r Le gırerse1 • yük Şef ve nrl<adaşındarı marıel 

tavsadı, bütün naklive vasıtaları in- cüretkarane ve Ja:ıbnliydne bir lisan ı u pe mum un ur, u genç er .. h .l"Jed" A .. k ' 
h b · · 1 ki h" muza eret uı w ı. tatur ten 

ti:r.amını kaybetti: demiryol a:ı der- ile mukabcle edeıek o maniayı at- ~r esırı o aca ar ve ır temcr- telgrafı aldı: 
hal asker, ş.iJ;ıh, mühimmat nakl; )attıktan sonra yukarıya rıktım ve kuz meydanımı tıkılacaldar . .. 
icin volcu l.:atı:ırıatını tatil vahud doğruca kornilerin odasına, ayni u- - Hat~ ben deJ dedim. 
tahdıd ettiler: şehir dahilind~ ne ,u} ile dnldım, sıfat •n ı ımfatarak - Hatta ııiz ~c.. belki bizler de, 
kadar Askeri hiznı,.tlerde kullanılil- ikamet rııhsntnam~sıııi istedim ve her şey mümkiindiir... Onun için 
bilecek nakil vasıtaları vana hefY.;; önüne pasaportum•ı koydum. hemen yola çıkm11lı. 
llarbiye nezıuetinin er:ı•inc ulınnı. Avrupada, hıısusii~ Almanyarta - Fakat nasıl? 
bunların mutaden eevelanı.ıı istiab olduğu gibi Frftnsadn da, iinvanın, - Ben, dedi: size harbiye ne-
edemiyen geniş caddelerde biribi- nisanın, rütbenin füsunkar bir tesiri zaretinden bir müsaade alır•m, bu
rini velveden b~Jabnlık n:ımayi~ a- vardır: Pa~portumd"l komi.ıNin en radan bir aııkeri katarla Marııilyaya 
lavlanndan, neıede bir Alman is- evvel dikkat nazannı Exeellence gidersiniz. Ba•k" trc:n bulacağınızı 
mile bir müeıı~e•e bulursa onu tah~ tabiri celbetti ve hiçbir itiraz keli- zannetmem. Marsi!yadan sonra f-

meııi serde.tmeden beni yanına ala- talyaya geçer ve oradan lstanbula 
ki1io~n de aklı n?~san olur! 1 rak dıııarıya çıktı, bu iııle me;gul o- vanrsınız. Bu gençleri kendi tecrii-

Dıyerek kendL,ıne .ııunub.n ve 11 k k. tibe talimat vrrdi. b~izliklerine r.r~etmek pek tehli-
hakkında bir takriz ric-..a edılen eseri acaK. "ba b "f • kelı" olur. Siz bunlara bir nevi reh-

k d ·· 1 b" k"" k atı o~aya ,.e u vazı eve yenı 
o uma an ~oy e ır oseye ovınuş- .. 1 . b" ~ d A 1 : · b 1 

B ·· · k" b · · ge tın mı ş ır ana m ı. sı ·~ın sa- er o ursunuz ... 
tu. unun uzerıne, ıta ı ~etıren zat "b' k rv . . 1 l d k" b k Id s d V 

Mehmed efendinin mektubunu ııun- hı ı as er ıge gıtmış o ma ıy ı ı u · Buna arar veri i. an ı{!ımı 
mucıtu. Şeyhislam efendi mektubun yeni katib ne vapacağıncln oldukça sefarethaneye bıraktım, kim bilir 
mührünii açıp ta şöyle bir göz atın- mütehayyir idi. "ihayet ik?mı-t tl"7- ne vakit alınrnftk üzer,.. · · Sdnret
ca donakalmı~lı. Mektuö:ıda bir tek kereııi doldu, im:ralannı, mühü•len- ten oldukca l,"fiflemi, fakat lıir ta
satır yazı vardı: 11Vallahi balık ye~ di ve biçare ki\!ib becer;biAiğile kım genç Türlc ?.nbitleriniıı adameti 
med im !.ıı şaşırarak te.ı:ken:ni:l koc;arı;nı n ez- mes'uliyetini !'lllh rnl\ !\lınııı olarak .•. 

Devrinin parlak bir ZC'kası olr.n dinde alıkoymak lazım gelirken o- Iki gün !!.:>:-ıra hep b~rnber on ~e-
Mehmed efenriinin hu mektuhu 0 nu da bana vt•rrli: Garib olıuak ko- kiz ki,ilik muht~m~l bir muhalib 
zamanlar, kerametine bir delil 'te- çanda şu kayiri gözü me ili~ti: ııPa-, kafile!li hal inde a_skeri bir katarda 
lakki edilmişti. ~aportunda Excr.llenc: iinvanı mu- tıklım tıkız M.usılv:"\ yolunu tuttuk. 

R. E. K. harrerdir .n Halid Ziya U,aklıgi! 

lsmet Pap hazretlerin~ 

<ı18 Temmuz 339 tarihli telgr•f 
namenizi aldım. Hiç kjrNede terttı'· 
düd yoktur. Jhraz eylediğiniz ~ 
vaffakiyeti en har "'.e sam imi hı 

yatımızla teo.;ik etmek için usul~ 
vaz'ı imza olunduğunun iş'arı 
muntazırız kardesim.1) 

O da §U cevabı verdi: 
Gazi Mu~taf:ı Kemal PaşR 

• hazrederine , 
ı<Her dar zamanımda Hızır lfl 

yeti,irsin. Dört b~ gürıCiür ı;ektiijıllll 
azabı tasavvur ct. Büyiik işl~r !~ 
mış ve yaptırhı~ adamsın. ~ 
merbutiyetim bir kat daha art~ 
tır. Gözlerinden Öpe ·im, pek sc 
kardeşim, aziz Şefi m.>> 

Üç gün cıonra muahede imzll ;. 
dilmiş, devlet in i~tikla li , §ere fı. tl' 
barı kayıdcıız, şartsız iade olıJ 
muştu. lıf 

O vakittenbe!idir on yedi yı l 0 tti 
yor. Bu on yediwyıl zarfında,_ .al t~ 
imzamızı koyduı;umuz §<"reflı " J
kanın hükümlerinden bir an ıı>:r 
madık. Dürü3tliiğümüz \'C sulhP ÇARŞAMBA 

C. Ahar 

ıs 

1 ST E .R i ·NA N, iNANMAl STER )·~· · k" 1 h" · de bl' ver ıgımız, " va ·ıt a ey ımız ğı"' 

lunanların saygısını ve hayranlı ıT 
nsa harbinden evvel ve Fransa harbinden sonra blr f.ııtatistık yapıl. 

mış. • 
Bu istat.ıstfl:e göre ınuhasamat~ takaddüm eden ilk aylar içinde Par.!se 

hergün GOO bin yabancı ıeyyah gelir ve hergün Parl.şten 600 bin yabancı 
scyyah çıkarmış, bugiın ise girip çıkan .seyyahların sayısı belli de~ildlr. 

Fakat hıçbir otelde tek bir odanın dahi boş olmamasına bakılarak hükme. 
diliyor ki, miktar gene aynldir. Aradaki yegane fark sulh zamanında ıre

len seyyahların sivil, harb 2amanında gelenlerln ise asker olmalarındnn 
ibarettir. 

1 ST ER i NA N, 1 ST ER 

kazandı. O ''esiknnın sayesind~ }ı 
zur iç_inde ya~ıyoruz. If 

Ve bize hu zaferi kazandırır.ıŞ ıl' 
Jan kahraman Şefin, bugün ba~~~ 
da bulunması bizim için en bt.ı 
bahtiyarlık!. 

C. Ckt!em 



Hataylılar dün kurtulıiş1 

b k l l d l 
~ngilte ·e bir o efa daha 

ayramını ul u a ı ar müca~~!~r~:mini 
isterlerse _ Y azan : Selim Rn,rıp E"" .. t: 

H er llitleriıl bir hllyli za
mandanb.;rı beklenen ikinci 

sulh taarruzu nihayet yapılını~ ve 
buna Kehe beklendiği gibi Ingiliz 
başvekili Mist:r Churchill değil, In
giliz hariciye nazırı Lord f li'lifıık" 
cevab .,-ermi.;tir. Alman kuvvetleri· 
nin İngiliz adalamıa geniş m:kyasta 
bir taarruz yapmalarınet inti.rıır olu
nurken, böyle biı hareket yerine bir 
anlaşma nutku irad edilmesi, Al
manyanın, yapılacak taarn.ız netice
sinde ihtiyar oiunacak fedakarlık
ların pek azim olacağını yakmen 
bilmesindendir. Fransa har bi biteli 
bir hayli zaman olduğu halde rıut
lcun bu dereec teahhürle irad edi)
meııinin sebebi de Almanyanın ta
arruz hazırlıklarını nihai safhaya ge
tirdikten -ı on: a teklifini yapınayı 
tercih eylemeııiııdc!l ileri gl"lm;~tir. 
Yani Her Hitler nutkunu irad eder
ken Almanyanın her tüılii tertibatı
nı tamamlamı~ bulunduğunu kabul 

'' Eğer vatan müdafaasında bozgun cu kafalar kımıldamak 
bilsinler ki onlan oldukları yerde boğacak büyük bir geri 

vardır. Bu ordu büyük Türk analarının ordusudur , 
ordumuz 

k Antakya 23 (A.A.) - Hatay bugün 1 kalarca alkışianan bir nutuk söyle -1 Bu nutuktan sonra asker, mekteb. 
tı~rt~luş bayramının birinci yıldö _ miştir. Vali, Hatay dav_:ısının bir ta_ li, izci, köylü, avcılar, esnaf, ve ha!'!t 
en nıu_n~ kutıulamaktadır. Hatayın bu rihçesini yaparak Ebedi Şef~ ~azlmle teşekküllerinin bilyük geçid resmi ra_ 
rat büyük bayramı eınsnlsiz tezahü _ a:ımış, davayı. başaran Millı ~e~e pılmış ve şehidliğe gidilerek mater.ı 
le • taşkın bir ne.ş'e ve sonsuz sevınç şukranlarını ırade ederek demıştır marşı çalınmış, nutuklar söylenerclt 
.... heyecanla devam ediyor. Daha ki: hatıraları tazlz olunmuştur. 
v.uncten 't'b . 
lnUıt ı ı aren şehir baştanbaşa 1Bugün sulh içinde y~ıyoruz, mes. Merasırnde Korgeneral Muzaffer 
l4tkl ~enkleı·ıe, bayraklar ve elektrik uduz. Milli Şefln, B. M. Meclisinin ve narnma tuğbay Şükrü Kanadlı, Par. 
rrıuııarıle süslenmiş, akın hallnde ve hükümetinin etrafında tek bir vum. tl müfettişi profr-~ör Ha~an R"şid 
linct kıyaretıerle köylerden akın ha- ruk gibi topluyuz. Eğer vatanın em. Tankut, Seyhan, Maraş. Içe!, Gıızi _ 
an e gelen binlerce köylü şehrin niyeti bir gün bizim de sllfıha sanl- antebden gelen heyetlerle pek çok 
3'o~ Caddelerini doldurmuş bulunu - mamızı icab ettirirse Hatay dava _ halk hazır bulunmuştur. 
lı u. Bu sabah spor sahasında ba~- Vali, gelen heyetler şerefine bir 
k~~n meraslmde ilk olarak Tarih Fo.- sının ktıhramanları olan sizleri ön ö~le yeme\ti vermiş, belediye tarafın. 
tü esı mezunlarından Nahlde Balı-ı safta bulacaktır. ~er \atan rnüda - dan köylüler lçln biiyük bir ziyafet 
n~süye Çıkmış ve günün büyük ml\. faasında bozguncu kafalar, kara ruh- tertib edilmiştir. 
ta~~ı anıatmış, onu dlCer htıtlhler lıır kımıldamak isterlerse bilsinler ki Akşam vali kona~mda Sökmen;iier 

etnılştır. onlan olduklan yerde botacak bü - tarafından mua:zı:am bir gardenparti 

8 ~ son olarak kürsüye çıkan vali yük bir geri ordumuz vardır. Bu ordu verilmiş ve fener nlaY.ları yapılmış _ 
~üer çok heyecanlı ve daki - büyük Türk analarının ordusudur. tır. 

Hillerin nutuk 
söylediği gün 

.. Ingiliz tayyareleri 
hucumlarını artırdılar 

ll Bu Sabahki 
Haberler 

bu!~::!~r~3 (A.A.) - D. N. B. njansı Yeni J a, po n 
Führerin nutkunu söyledi~! gün ka binesi 

olan Cuma günü, İngiliz hava kuv _ 
\'etlerinin gayri nskcrl hedefler Ü".e. D e yap ac Gk~. 
rlne Yaptıkları hücumlarını çogaıttık ~ 
la~ı anlaşılmaktadır. Tokyo, 24 (AA.) - Ba~vl"kil 

Ingilizler bUyük miktarlarda bom Prens Konoye, gazetecileıle. dahili 
balnr at 1 -ri mış arsa da, yaptıkları asKe. ve harici siyaset üzerinde bir görü~-

hnsarat nisbetsiz derecede hafif ol- me yapmı~tır. 
~~ştur, Bu son günler zarfında blr- Domei ajansınıı göre, Prens Ko
do r nahiyeler ve köyler müteaddıd noye aşağıdaki üç noktayı ileri sür-

e salar bombnrdmlan edilmiştir. müştür: 
'l'c alr .Şehirler rneyanında, 20-21 1 - Yeni hir siyasi bünye tesisi, 

mmuz eecesi Hamburg şehrinc l'lü- 2 - Milli müdafaanın takviyesi 
c um ed!lmişt · p cı m H 3 · ' s h ır. a e orn, agen, - Almanyn, ltalya, Ingiltere 

ec um ve Schwerln şehirleri de Amen"ka B' 1 'k d ' Q'"'-l ır eşı evletleri ve Sov-
,.. suretle bombardıman edilmiş - ı B' ı·· 1 tir. Y~dt er ır ıgi i e münasebetlerin ye-

nı en tnnzimi. 
21. 22 Temmuz gecesi Wilhelmsha- p K 

Ven ve Cassel şehirleri de bombardı- k rens onoye, milli müdefaanın 
man edilmi~ ve bir çok bombalar a. ta viy.csinin her şeyden evv~l na
tılnuştır. z.a.n d_ıkk~~~- nlına~nğını aöylemiş ve 
Cumayı Cumarteslye ba~lıynn gece ;:ıı~e:ı~ ?utukn gelırlerinin hu mühim 

2arfında, İnglllzler Führerln !Uice _ b e e ıçın oordone edileceğini ve 
nnbane tekllflne, Alman arazisine . ~ hedef .üzerinde tekaif olunacağını 
mütcaddld akınlar yapmnk surHile ılave etmıştir. 
cevab vermişlerdir, Bu hUcumlar es_ Harici !!iyaset te yenileştirileceL.-
nıı.sınaa 18 sıvn ölm~ ve 23 k~t de tir. 
a(lır surette yaralnnmıııtır. ------·-------------

Fransa topraklarını 
terkedenler tabEyetfen 

iskat edilecekler 
A'man kücUk 
den :zalt1lar1 

h k Vichy, 24 (A.A.) - Ha vas: are ete geçtt.ler Nazırlarheyeti, dün saat 18 den 
20 ye kadar mareşal Petainin riya

Bcrlin 23 (AA.) _ Alman tebu~ ·· setinde yaptığı toplantılarda, 10/ 51 
. Kuçuk denlıaltı gemllerimlzden ~·1 940 tarihinden 30/ 6/940 tarihine 

rısl, kuvveuı kafileler hallnde seyre- kadnr, emir almadan, bir vazife ile 
den düşman vapurlarından cem·a~ tavzif edilmeden veyahud makul 
18 bin tonildto hacıninde vnpur tor bir sebeb olmnd n milli arazıyı 
Plilemlştir ve bu vapurlar batmıl - terketmiş olan F ransıziarın tabiiyet
tır - ten iskatı ve mallarınm müısaderui 

hakkında bir karar sureti kabul et
miştir. Tabiiyetten iskat, alakadar 
ile birlikte hareket etmi~ olan karı
sına ve çocuklarına da teşmil olu
nabilir. 

" Sizin Majino 
haltlniZIZ , 

İngilterenin Vaşingl:on 
sefirinin Amerikalılara 

bir hitabesi 

edebiliriz. 
İngilterenin bu nutka verdığ: cı~

vaba gelince: Lord HaJ;fakiı.t ıJt;. 
zamen açık bırakır göründi.ıF;ü L.ir, 
iki münakaşa kapm haridndr. bu 
nutuk ta bund ıı.l evvell.;.ileı g;b; iti
laf ihtimallerini hertaraf edecek bir 
sertliktedir. 

Lord Haiifaks, fikri tl"~c:kkülü
nün bir icabı olarak, cevabında, po
lemik ve münaka~a yolund:\n uzak
laşarak fel<~efi tl"~rih şeklini h•rcih 
etmi, ve Alman devlet rei'lin\ ma2i-
deki muhtelif sö:t ve hareketlerinin 

Va~ington 2 3 (AA.) - Roy - tezadı içinde gözden geçirerek ken-
ter: disile anlasılmaz, daha doP,rusu an-

Va .. ington İna,iliz sefiri Lord Lot- b- k'd · " ·u ~ •· laşılamaz ir :ı ı enın mumes•n o-
hian, dün akşam radyoda Amerikan larak tavsif etmi,tir. 
milletine bir hitabede bulunarak ez- Ingiliz hariciye lorduna göıc Hit-
cümle demiştir ki: ler ve tem'!il ettiği fikir !-ıarck!:ti b!r 

Bugün sizin Majino hattınızız. Bu şer kuvvetidir. JngiiterP., hürriyet 
hat düşerse, Hitlerle müttefikleri ve namına, mazlum milletl~r namınn, 
sizin aranızda her iki Okyanusta da onların istikbali ve kurtuluşları he
bir ~ey kalmıyacaktır. Hitlerden, sabına ve bütün bunların üstüone 
harbden ve yapabileceklerinden hür hıristiyan vicdam uğunma hıu
korkmuyoruz. Hitle.r İngiltercyi şid- be d~vam ecfe"cektir. 
det veya desise ile rametmek mec- Şu halde: Önii•nüzdrki gi.ınler i
buriyetindedir. Çünkü uilir ki hür çinde ve tlihay~l gelecek haftaya 
Ingiltere neticede hür bir ı\vrupa kadar bu ;::evabın fiili bi: mukahele 
demektir ve esaret imparatorluğu - görüp göremiyecr:~i anlaşılaraktır. 
nun sonudur. Fakat bütün tahminler azim Lir cı-

Fena havaların başladığı Birin - dalin başlıyacağını ve !nrihin kay
cite!i:rine kadar i.ımid ettiğimiz gibi demediği hir devler harbinin ortalı
day~nabilir~ek, hadiselerin gidişatı ğı ateşe vereceğini kaydetmekte 
değişecektir. müttefiktirler. 

Amerika ve imparatorluğun sair 5 f7) b 
kısımlarına fazla miktarda verece - elt'1n UCa'Jırı LA1ti!Ç 
ğimiz !iparişler d ola.) ''il(• önüm üz - ...... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

deki ilkbaharda tayyarel<"Timiz ve Amerl·ka Harl·cı·ye 
silahlarımız çok arta~aktır. 

İngillered e 
aylık tayyare 

imalatı 

Naz1r1nın nutku 
La Havaoe 23 (AA.) - Roy -

ter: 
Amerika devl~tleri konferansında 

söz alan Cordell Hull, garb nısıf 
küresindeki ''vrupa müsteml<'kele
ri üzerinde Aınerik..ı cüınhuriyetleri· Londra 23 (A.A.) - Royter: 

Sunday Times, gazetesinin hava - nin müşterçk bir himaye tesis etme
cılık muharriri tarafından neşredi - leri teklifini Amerika hükumetinin 
len enteresan bir makale, Ingiltere - tasvib ettiğini beyan etmiştir. 
nin yalnız başı;ıa .\lmnnyıının aylık Hull ııözüne şöyle devam etm;!l -

tir: imalatından fa.dll tan:are imaline 
Bu müstemlekeleri zaptetmek başlamı~ olduğurıı bildirmektedir. 

veya bakimiyetimizt onlara teşmil Almanlarııı aumi iır.alatı ayda 
etmek veya hu müstemlekeleri her 1800 olarak bildir ilmi~tir. Bu imal 

faikiyeti Ingiliz halkı tarafından hangi bir şekilde nüfuz dairemiz al-
tına almak arzu!und:ı de~iliz. Bu -

Uava .. kunetıerlmlz, İngiltere ve İs. 
koçya uzerlnde k~if uçuşları vap -
tnış ve limanlara, t.nyyare meydan -
!arına, hava dafi b::ıtaryalarına ve 
ProJektörlcrle hücum etmlşUr. Hava 
kuvvetlerlmlz, czc:ümle Pembrokc H 
manlle buradaki petrol depolannı v
Ch'lvım, Sheemess, Edlmburg, Ab~r~ 
deen llmanlarını, Portsmouth civa _ 
rındn •ve :Bristol kanalı {}zerinde kA 
in deniz hava üslerini bombalamı• -
t~. 'f -

memnuniyetle Kaydedilmiştir. h 1 11 
------- nunla beraber Avrupa i ti i arı 

Fransada posta servisleri t ha lledilirken veya bir harb ıneyda-

Man~ denızinde ve İngUtcrentn 
fark sahll! üzerinde, kargolar, bom. 
baların hasara u~raiılmı.ştır 

Du$ın:ın tavyareteri 22123 ·Temmu1. 
tect>sl, ı,tmal! ve çarbt Almanyada 
Cayrr asker! hedeflere hiicumlarınn 
d.evam etnıhlerdir. Bir kö.vde, klliı;e 
vı hlr kaç ev hasara uıtram:~tır. Bir 
dı ınan tııyyarP-&i, hava dart batar 
tatarı tarafından dfişiirülmüştür. Bi; 
.\lman tayyaresi kayıbdır. 

Rütenya'ya muhtariyet 
kil R~dapeşte 2 3 ( A.A.) - Baııve

Kont T d ekı, bu sabah ıneh"uııan tn ı · . . 
ec ıaıne Rut•nyıının muhtariyeti -

dn~ nıi.ıte.ıllik l>ir kanun lıiviha sı tcv-
ı ctnıişt' B k K ır. ll nun, :up.ıtlınaltı 

tnınrnk d 1 . • a ın 1\ >ır vovvodalık ihdns 
et:n•·ıtı d' B 
t k e ır. •ı muhı;ı h· .. ıi, bıı mın-
a n-ıın nna ' 1 'lh k .. •-·b ''1 'n ı ını mutt-a -ııı:ı ra'b' h • • c 

\'" 1 
1 ı o ı.,ıın,.t nmiral llorty 

u ' 1mit idi. 

f 1· ı· ~ g~ltereye yeni nında bu ihtilallarda uzla,malar 
aa lyete geç 1 Avustralva kıtaah ,apmak için bu mıntaka ların bir ~nü 

Clermont-Ferrand, H (A.A.) _ badele maddesi olmal!!lnna müsaa -
Ha vas: P. T. ·r.. d aires~ yabancı gel .:li de etmiyebilirız. 
memleketlerle post'\ münasebetleri Hull , nutkunun eonunda tU beya-
f erait" . tb b'ld' . . Londra 23 (.AA.) - Orman ve de- natta bulunmu .. tut: ını ma uata ı nmıştır. · " 

Bht" d'' • . ._ bl k mir yolu lulnatı ve ha!ttabaltıct cu - Amerı'ka cünıhuri)·t-t le:ri hiç bir u un unya ıc;; ı n me .. tu ar a- · · 
bul d"l ı t d' A "d klzütamları da ctahıl olmak uzere A - yere go··z dikmi• deRill"rdir. F akat e ı me~t e ır. vrupava gı ece ı' Ut ' 
mektublar L ond d'- · k · vustralya lflkvlye kttaı\tı ng. e~~ - hali hazır bt:)'nelm ild vaziyetin bi-
gidec k Yk b la, ıgBer d ıt al~ ra ye gelmiştir. Bunlar rlyevm Ingılte_ zı' tehd'ıd 6 -ien tehlikcJeri görmekten 

e me tu ar .ır eau)l da A t ı ı ~ · 
santralize edilee<!ktir rede bulunmakta olan Vl.l.3 m :va 1 kendimizi menedeınet. Bu t<!hlike -

Tel f1 F. • kıtaata iltlha k r. i rceklcrd ir le re '.· ar"ı tam ve uy"'un mtidafaa gra ar, · ransanın Alman i!!- ~ v .. 

galindeki kıimı, Almanya, Bckika, tedbirleri almak tasavvurundoyız. 
Holanda, lt.ılya, Danimarka ve 'or- tsviçredel :i Iran askeri Bugün cereyıtn etmekte olanların 
veç hariç, (!ünyanın bütitn diğer h ev eti re! si ka tl e~ il di medeniyelin ter:ı.kki,~nde muvak -
mc-mleketleri içlıı kabul edilmekte- kat bir inkita olduğunu zannediyo -
dir. Bern 23 (A_A,) - Bern'dek! İrnn ruz, zannetmekt-:: devam edeceğiz. 

Ingiltere, istisnalar ara!\ında da- askeri heyetine de riyaset etmekte 
hil dl"ğildir. olan İran askeı ataşesi minilay Sa. Anteb fıstık t arim koo-

·---- dag Şeybani m •yetinde bulunan bir pera lifleri birliği 
Almanyada b~l Jlara yüzbaşı tarorı ' dan katlertıımıştir. Cazianteb 23 (A.A.) - Anteb 

ln lf~aade ed:ld l• Yüzbaşı bilahar.., intihar etmiştır fıstık tarım koopeıutifleri birliği 
ı - Ayni heyete mcnsub bir binbaşı da esas mukavelenamesi bugün Tica -

Berlin. 24 (A.t-.. ) - D. N. B. 
Führerin ,.mri ilc, Çaroı;ıımba ve 

Cumratesi ak aınlıırı, saat 19 dan 
sonra umumi balolar yeniden mü
saade edilmi.tir. 

katil tarafından yaralnnmışsn da ya. ret Odası içtima salonunda vali ile 
rası ağır değildir. Yfizbaşının fena Ticatet Vekillett _ı;ıümes~ilinin. hu~u
ahl!ıklt olduğu ve memleketine go n_, rile ve kooperatıt lec ın.ımes•ıllerı -
derileceği Için bu cına)reti işled!~ı söy nin iştirakile merasinıle im2a edil -
ıenmektedir. 1 miştir. 

• o er r i. 
Btr köylü kadı n Hava Kurumuna 

500 lira teberrü etti 
Aydın 23 (A.A.) -lürk ha

vacılığının inkişafına yardım ol -
mak üzere l<öşk nahiyesinin Baş -
çayır köyünden Hafiıe Çetiner, bu
gün Aydın Ha-.·a Kurumuna b~yüz 

lira teberrü etmi~tir. Bu hamiyetli 

Türk kadını birkaç ay e-. el de gene 

Hava Kurumuna yüz lira teberrü 

eyleıW~ti. 

Köy enstitüleri için yaptlacak 
yeni binaların proje1eri 

Ankara 23 (AA.} - Maarif Yel Maarif Vekilli~i ~üfetti~lerinden 
killiğinden bildirilmektedir: Hayrullah Örsten te,kil edilmi~tir • 

Memleketin muhtelif }'erlerinde Müsabakaya iştirak eden mimar-
açılan köy enstitüleri için yaptırıla - lardan teklifini 11 1 S 1 rumuz ile ve
cak yeni binaların avan projelerile ren yüksek mimar Asım Mutlunun 
vaziyet planları üç ay evvel memle- eserleri şartnameye uygunlult, ma -
ket mimarları ara:ıında müsabakaya halli malzeme ve ııtili gözönünde tu· 
konulmuştur. Bunlardan Aııtalyaya tus binaların ceptlelerini meltem ve 
1 7 kilometre uzakta Aks~ köy ens- m~·navgat rüzgarlarını alacak ~ekil
titüsüne aid .nüsabııka 1) T em~uz de tertib edi~. müessesenin gayesi -
1 940 tarihinde sona err1~. 18 1 em- .. • binaların hl"yeti umumiyesi-

1940 ih. d l ne gore 
nuz tar ın ~ top anan JUn · ·1v~ yerl~re ... etiri" yolları ara-.. b ,_ . . k d . nı en " • .. Y' 
bu musa aKnya ıştıra e en mı - • · t b'· durumuna u~·duru• ba 

. . k'k d k b" zının a u " " marların eserlerını tet ı e ere . ı- k 1 dan kusursuz bulunmuş ve 
rinci, ikinci ve üçüncüyii seçmiştır. b~ı:ı a~ınolarnk ııeri1miqtir. 

lk ··- . .. 1.. •. ırıncı , . ... • Jüri. i ogretım umum muc uru d ş· 

H kk T ,. 1 'f V k'lt'• ' b Mimar Fazıl Aysu ve yar ımcı ı-a ı onguç, ıv aarı e ı ıgı aş . . . . 'k' . · N _ 
"f .. D C ı· 1 Ot ''afia nası Cırayın e~erı ı ı ncı, nıımar ec mu ettışı r. e !l man, l' . d .. · ·· 1 .. 

V k·ıı·- · .. ·ı· s· 1\1' mi Ateşlıı esen e uc; u ne~ sayı mı.,-e ı ıgı mumessı ı ınan ımar -
oğlu, yüksek mimarlar birliği mü -
messili Hüsnü Tümer, talim ve ter
biye azasından Enver Ziya Karai, 

tır. 

Köy enstitüleri binaları için açılan 
müsabaka devam etmektedir. 

Y urdda yeniden zelzeleler oldu 
Kelkit 23 (~.A.) - Bugün bu

rada saat 1 O. SS de be, saniye !Ü -

ren şiddetli ve gürültü)~ bir yer sar
sıntısı olmuştur, hasar yoktur. 

Trabzon 23 (A.A.) 
saat 1 1.1 3 de burada 
süren orta şiddette bir 
muştur. Haııar voktur. 

Bugün 
dört saniye 
2elzele ol 

Haricige Vekili Ödemişte 
ı · 23 (AA ) - Hariciye Ve-ı hareket etmiştir. Vekil 
zmır · · "dd • · h • 

kiJi Şükrü Saracoğlu bu sah~h h~ - ~ir mu et ıstıra a, 

Ödemiste 
edecek-

susi bir otorayla Ödemışe 1 tır. 

Alman ahali 
Besarabyay1 
terkediyor 

Amerika donanınası 
açı k denizlerde 

manevra yap1yor 
Moskova 23 (AA-l _ Diin tayyare Honolulu 23 (A.A.) - Reuter: 

lle Berilnden buraya 12 lı:Lalden mü- Açık denizlerde gizli manevralar 
rekkeb bir Alman heyeti gelmişt.ır. yapmak üzere Amerika donanınası -

t na mensub mütemmim cüzütamlar Heyet, son günlerde, Romanya ~ra. d 
fından Sovyetler Birliğine terkedılen Hanolulu }f.manını terketml.şlcr Ir. 

lm r Bukovni'de otu- Ö~renildi~lne göre, bugün hareke t. 
BesarAlmabyn ve lşndaanı ahalinin tahil - eden gemiler bazıları İngiltere ve A-
ran an as ı d .. t eken idare · · .. k e edecektir. Bu tt>dbL merika tararın an muş er 
y~ınıksmu~~ ek~. 1 .. olmnit üzere yüz edilen ve pasifik Okyanusunun ce -
rın e eriSı oy u ı Ch · tmas adala 
bin' kadar insanı alilkadar ettiği tah nubunda bu unan riS • 
min olunmaktadır. rına gitmektedirler. ... 

Şimali ve şarki 
Afrikada harb 

Kahire 2 3 (A.A.) - lnııiliz teb
liği: 

Şimali Kenya hudud mıntakasın
da, 20 Temmuz akşamı, Ingiliz kıt'a 
larına mensub ke~if müfrezeleri, Mo 
yalenin 80 k.ilometre ce~u~u ~r -
kiııinde A jao da kuvvetlı bır du!! -
man müfreze-Jini yakalamışlar ve 
geri püskürtmü,lerdir. 

Diğer cephelerde kayde değer bir 
şey yoktur. 

İtalyan tebliii 

ltalyada bir mahal 23 (A.A.) -
halyan umumi karargahının 44 nu
maralı tebliği: 

Şimali Afrilı.ada Mısır hududun -
da, Marııa - Matrouch ve Sidibar -
rani mıntakalarınd:ı tayyarelerimi -
':i'll mües!ir bombardıman faaliyet
leri görülmü,tür. Bütün tayyar~le -
rimiz, üslerine dönmü,lerdir. 

Şarlti A frikad a tayyarelerimiz, ye 
niden ve muvaHakiyetle \Vajir' i 
bombardıman etmişlerdir. 

Düşman, Diredaoua'yt ıstar la 
bombardıman etmi~ ise de hasara 
bais olamam•t. yalnı~ bir yerlinin 
telef olmasına sebebiyet vermiştir . 

Amerika - Fransa 
münasebat1 

Nevyork 23 (A.A.) - Royter: 
Amerika Birleşik devletlerinin 

Franııa büyük elçisi Bullit gazetecile
re şu beyanatta bulunmuştur: 

Amerika Birleşik devletleri ile 
Petain hükumeti araııınrlaki müna -
sebetler. Amerik ı Rirleşik devletle
ri ile eııki Fransız reiimi arasındaki 
münaııebetler tamamile aynidir. Pe
tain hükumetin;n bnınmaııı hakkın
da herhangi bir mesele bahis mcv -
zuu olmamıştır. Çiinkii hiç bir ~a • 
man müna,ebetlerimizi ke.~medık. 

Bir hafta içinde 
bahrılan Ingiliz ticaret 

gemi~ eri 
Londra 23 (A.AJ - Bahrlye neza

reti 14 Temmuzda nlharet bulan h~t
ta zarfında oatan tkaret geınl.ierıne 
at d listeyi vermektedir: 

32963 tonluk 4 İngiHl vapuru, 7335 
tonluk ı!lüttefik •:ııpur, 20734 tonluk 
bitaraf vapur. 

Bu dcv!'e zarfında bntan tonaj mik 
t.arı harbin bidayetlndenbeir kayde
rtilen haftalık • aznmt ltayıbın iıçte 
birinden azdır. 

lzmir fuarına gelecekler C b 1 .. -tt-a-rı_k_ü-zerinde 
için Yuna~ demiryollarında ;a~.:cı tayvareler 

tenzilAt yapilıyor Madrld 23 <A.A.> _ D. N. B. bu-
İzmir ~3 (A.A.l - Yunan devlet de- diriyor: 

miry.:>lları idaresi İzmir fuarına ge- Dfın saat 11.10 da ve 14.30 da Ce
ı.eceklP.r için geçen yıllarda tatbık et.. bclüttnrık üzerinde yabancı tayya -
tiğl. tenzilatıı tnrifeyi bu sene de tat_ relcr uçmuştur. İngiliz tayyarc dnfl 
bik edece~ini fuar re.isli~lne blldir _ batı:l,:yaları ateş açmışlardır. Bomba 
miştir. atılmarnıştır. 



( S ehir Ilaberieri J Bir .la~tik fabrika~ı~da vukubula , 
Beş kuruşa limon l 
satan bir manav 

tevkif edildi 

Cezaevlerinin 
tslaht için esasli 
kararlar veriliyor 

Şehrin der-dle_,ri~ tştıalde ~eş kışı yaralandı 
. Dün Eyü~d~ ~ahariyc li.stjk fa b-ı idare müdürü Sudi Düzkaya ilc ı<l' 
rıkasında bır ı.§~ıal vukubulmuştur. mil ve Raif isminde üç ki~i de nıub': Sayfiyelerdeki 

gazino ve bahçeler 
Saat 12 de fabrikanın boya kazanı telif yerlerinden yaralanmıslardıt. 
kay~~akta iken bird~nbire taşmış Yaralılar derhal hastaneye kaldaıd
ve ıçınde bulunan yaglı ve yanıcı mış ve ate' ciaha ziyade geni•leJJ'Ir 
maddeler tutuşmu~tur. . 

3 
-.ı ,. Tünel ha:ıında Nesim Kac.ton is -

minde bir mannvın tanesi 5 kurU§ -
tan limon satmak suretile limon ih
tikirı yaptığı haber alınrmştır. Fil
lıakika. emniyet memuıları taıafın
dan yapılan bir cüımü me~hudla JiUÇ 

tesbit olun:nu:ı ve maznun milli ko
runma kanunur.a aykırı haıeket et
mekten adliyt.-ye teslim edilmiştir. 

Nesim Kastonun muhakemesine 
dün asliye 8 inci cezada ba~lana -
rak, kendisi nleyhindeki iddiayı ıed
detmi~ ve: 

«- Bu Jimonu 5 kuru~ satan çı• 
rağundır, Fakat, ben de olıam o 
fiata satacaktım. Cünkü. kendım 4 
kuruştan a lıyorum: Aşağı kurtar -
maz ı demiştir. 

Mahkeme neticed e mazmınun 

tevkifine ıı:sırar vererek, mıiıtaka ti
caret müdüriü~ür.<Len limon fiatlan
nın sorulması için, duru~mavı talik 
etmiştir. 

Gümrüklerde 
faaliyet azald.ı 

Gümrüklerde faıı1iyet famamer. 
durmuş gıhidir. A kdeniz yolunun 
Itapanmış olması dt-niz nakliyatını 
yalnız Karadt:niz yo l ı ,na inhisar et 
timıittir. Normal zamanlarda deniz 
ticareti daha ziyade: Akdenız yolu 
ile yapıldıbrıııdan, şimdilik Karade
nizin açık ohıas. vuiycti deği~tir -
memipir. Bu yol ile yapılan lir.arct 
mahdud bir sahay" inhisnr etmekte 
ve pek az vnıidat getirmektedir. Du 
suretle normal zamanlardaki güm
rük vaıidatına nisb,.tl~ §imdıki ge-

lir yarıdan fazla a7a.lmşıtır. Simdiki 
halde Karadeniz yoh ile yapılan ti
cari nakliyat kıs:ncn Macar, R~en 
ve Rus gemilen tarafından temin e
dilmektedir. Orta Avrupıı ile ydpl
lan nakliyat ı~e yalnız bazı mad -
deler Üzerinde c:ıeyan etmektedir. 
Altdenizde faaliyetin arıtmlır.:ısı 
için Yunanistan tarafından tekrcır a
çılması dü~ünij}e,., Ame.ika sefer -
leri haklcındn henüz k.at' i bir malU
mat mevcud değildir. Esa!l'n bu se,
ferlerin şimdikı ~ıtlar. ynni ~igoıta 
primlerinin Y'Jkseltliğı selM-bilc le -
min e<lilme3i bir hayi müşkülatı n.u
cib bulunmaktae tr . 

Dıprıdan qya gelmemesi dcla · 
yısile piyn~da da kısnıen dar lık 
hissedilmektc ise de büyiik bir ~ı -
kıntı yoktur. Dr:h.. ziyade büyük 
parti mübavaat üz:rind~ tt·sirini 
gösteren darlık küçük partilere ın
dikçe azalmaktadır Alış veri~ daha 
ziyade havayic. znruriy~ üzeunJe 
cereyan etmektedir. Gümniklc:rdı:ki 
faaliyet ise eskiden gelen mallan 
herhangi sebeLle çekmıyen tüccarla
rın müracaatımı inhisar etıni~tır. Son 
verilen karar ü:z.erine piyno;ada mal
Iarım mutad zamandan fazla IJek -
kten tüccarlnnn talebieti kabul e -
dilmiyece~inde'l, bir müddettenberi 
bekliyen mallaY peyderpey ç.ekilıne
ie ba~Janmı trr. Bu mretle piyasada 
bazı mallar üzerinde hissedilen d&r
lık da kısmen zail olacaktır. 

Bilhas&a giimrük.l~de mevcud 
manifatura ve diğer mecsucat mad
deleıi ehemmiyetli bir yekün tut -
maktadır. ---------

Mersinden nakliyat 
yapılacak 

:Münakallt Veltlıletlnce Refah va
purıuıa Merıılne gitmesi hak.Junda 
müsaade verılmil}tir. Bu vapur İn -
hlsarlıır İdaresi namına İz.mirin Çam 
altından tuz yükliyerek .Mersine gö
türecek ve tekrar Umanımıza avdet 
edecektir. Bazı ıarurl talebleri kar _ 
tılamak üzere VekA.le~e Jtususi ttd_ 
birler alınacaiı ötrenUmi§tir . Bu tn
lebler bilhassa lüzıımlu maddelcrın 

nakli huSUS\ında olacaktır. 

Sayfiye halkının ekserisinden 
dinlediğimiz şikayet: Bu i"ti ı f b ' k d b'' "k b ' t _ sıne meydan verilmeden söndüruo ,. a a rı a 11 uyu ır e .. .. y I hk'k . iJt" 

Iii~ uyandırnu~ ve aazanın yanında muştur. 11~1 an }a ı a[ netıce& ,. 

Adiiye V ekili dün Istanbul, Kadıköy ve 
Üsküdar mahkemelerini teftiş etti 

ve Üsküdar cezaevinde tetkikler yaph 

•- Şehrin gürültüsünden u -
:Eakta yqamak ist!yen biz.ler, 
bir takım gazino. açık tiyatro ve 
bahçelerde radyolann, gramo _ 
fonların, enzların ve sazların çı_ 
kardığı güriiltülerle rahat bir 
uyku uyumaktan mahrumuz ... 

bulunan teknik i.miri lsak ilc i~ler- de kazanın "apagının açık bııak.ıl 
den Bursalı İbrahim muhtelif ~erle- masından ileri ~:eldiği anla~lmı~f• 
rinden yanmak suretile ağır yaralan- Zabıta tahkikata devam etmekte • 
mışlardır. Ateşi sön<lürmek ve ya- dir. Eyüb müddeiuır.umiliği de hi " 
ralıiarı kurtatmak için k~anlardan disenin tahkikatına el koyınuşttU• 

Birkaç gündenberi şerhimi1.de bu-ı zaevi teftiş edilmiş ve ·saat 1 7 ye 
Iunan Adiiye Vekili Fethi Okyar, kadar burada meşgul olunmu_ştur. 
dün muhteli! ~dliye dairelerini teftiş Adiiye Vekilimiz. cezaevinde bu
ede~ek, adlı ışler etrafın~a e~aslı Junan mahkümlarla temas etmiş v.; 
tetkjkle~de bulunmuştur. . bu adamların içtimai vaziyetlNile 

Fethı Okyar, yanında kalemı mah yakından alakadar olmuştur. Mah
sus müdürü Şaki~ Aksu olduğu hal- kumiara aile v-;'7jyetlen, işledikieri 
de, saat ı ı de Istanbul adiiyesini suçlar ve bu fiilierin tekerrür edip 
ziyaret etmiştir. Müddeiumum~ ta - etmediği etrafında muhtelif ııualler 
rnfından karşılanan vekıl, Hıkmet sormuş, aldığı cevab].u, dikkatle 
Onatın odasında yarım sa~t ~adar dinlemiştir. Muhtelif cürümler iı~li
n:eşgul olm~ş, İstanb~l ad!ıvesıle a- yen kimselerin bu fülleıinde mües -
lakalı bazı ışler etrafında ızahat al- sir olabilen sebebleri ıçtimai ve ro
mıştır. Bunu müteakib, daireleri tef- hi bakımdan araşbran Fethi Okyar, 
ti~e ba.şlamış, nöbetçi "_lah~eme ha- mazide herhangi bir hastalıkla ma
kımlen ve kalem şeflenle ı~ler etra- hil olup olmadıklarını da mahkiıı:r.
fında h~sbihall~tde ~~lunmuşt~r. Bu lardan sormuştur. 
amda, ıcra daırelerını de teftı3 e - Adi' V k'l' · d" k" t tk'k d Jt'l · · k ., . ıye e ı ının un ·u e ı -

en ve 1 • ye~ı ıcra . anu~un~.n ııtı lerinin ~ıklet merkezınİ r.ıahkenıe -
ay sonra ll\er ıyete gırmesı muna - l • .. 1 • .. 1 :... · t · 

Bu hal. İstanbultın eski der _ 
dldir. Bir türlü de hallolunama-. 
mıc;tır. Mesela Sundiye gibi ka -
Iabalık bir sayfiye yerinde bu 
eğlence yerleri köşklerin ve ev
lerin Içine knctnr girmiştir: Sa_ 
bahlara kadar çalgı çigan. kah
knha, n1ira, gürültü patırdı ... 
Sayfiye bu mudur? Dokuz ay lie
hirde çalışmaktnn yorulmuş di
mağlar derin bir sessizlik. sükti_ 
net beklerken bu gürültülerlc 
ne hale gelir? 

Bu gazino veya bahçelerin dl 
~er mahzurları da caba_ Bele
dlyP ,, __ -"yden evvel şehri se_ 

•yi sayflye olarak göz 
•malıdır. Güzel sayfi

yelerin.zi bir azab ve ıztırnb 

membaı haline getlrmi}"ellm. 

b 
· ı · · · H d' . enn sur~t e ış gorme e~ını emın 

se etı e. ıcra reısı am ı ve ıcra k f' t' .1 b' l'kt hk- l u 
h .k. 1 • k b'k' L ey ıye ı ı e ır ı e, ma um ann k k 

a ım erıne anunun tat ı ı etnmn- ı h .d 1 k t k cuz e me 
da direktifler vermi~tir. ısa ı ve yenı en mem t': e e ·azan-

F h
. Ok b'J•h d dmimaları yolunda alınar.ak ted .. 

"dedt .ı y~r,h ı a. akrel yar.~'nd"a birler teşkil etmiştir. yapliması mu··mku··n mu eıumumı, u~usı a em mu u-
rü ve adiiye başmüfettlşi bulundu- Fet~~ ?kyar birinci ciheti hakim-
ğu halde., eski turayı devlet daireıi- leıle. ~or~şme mevz~u ~apmış.~ fa - go·· ru··t u·· yor 
ne giderek, yeni bir sekle sokulan kat ıkincı noktayı bızz"':. :n~hkum .: 
bu dairedeki nöbetçi asliye hukuk ların arasında ve onlar uzcrınrle mu f 
mahkemelerini ziyaret etmiş ve ha- ~~de . e~mek i~temi!ti: •. Bu suretle stanl;ıul deiirmenlerinde ~ehrin 
kimlerle görüşmeler yapmışbr. cu rum ışlıyenle~t .ıslan ıçın yapılma- günlük ekmek istihlikini kar~ ılamak 

Adiiye Ve.lı:.ili öğleden sonra da sı. ger.eken .teşlulat ~c alınacak .te<}- Üzere öğütülen 300 ton buğday-
b ı tk '~ t 1 tr.ı t dan 63 ton kepek çıkmaktadır. mesaisine devam ederek herabc - ır en te ı~ ve mu d eı. e · ı ı; ır. 

Su ad iye sahillerinde 
çarşafii bir kad1n 

cesedi bulundu 
Dün akşam Suadiy~ pliıjında de

ruz banyosu yapan çocuklar sahilde 
bir kadın ccst!di bulunduğunu g!ir
müıslerdir. Çar~aflı bi'ı kadına aid 
olan bu cesed zabıta tarafından mu
hafaza altına alınmı' ve tahkikata 
ııirişilmiştir. • 

Cesedin lıüviyeri henüz tesbit e -
dilemediği aibi ölümün boğulmak 
suretile mi veya başka bir selleble 
mi vukubulduğu da anlaşılmıunıştır. 

Belediye ile muteahhidin 
ihtilAli Bebek yolunun 
inşaatam geeiktiriyor 

Bebeb - İatiny!! yolu inşaatı yÜ· 
zünden belediye ile müteahhid ara
sında ba~ göst~ren ihtilafı halletmek 
üzere bugün belediyede, belediye 
reis muavinlerinden Rifat Yt:nalın 
riyaseti altında bir toplantı yap. la -
cak, toplantıda müteahhid de bulu
nacaktır. lbtilafın bugiin sulh yolu 
ile halledileceği tahmin edilmekte -
dir. 

Müteahhid, inşaatın gecikme!'ine 
belediyenin i~timli.k muamelelerini 
vaatinde tekemmül ettirmemi~ ol -
maıunı sebeb göstermektt" ise de, be
lediye, kanuni imkanlardan azami 
şekilde istifade e<lildiğini ve ancak 
istimli.k muamelelerinin b.ıgünkü 
ııüratte cereyan edebileceği kanan -
.;,j beslemektedir. 

rindeki zevatla biılikte ~at 15 de Yakında. bu maltaadla İmralı tipin - Evvelce Holanda, Belçika. italya 
Kadıköyüne geçmiştir. Burada Ka- de ıslah evleri açılması veyahud ce- ve Macaristana gönderilen bu ke _ 
dıköy sulh mahkemesini teftit eden :zaevlerinin bu tipe uyguil bir -ıt-kle pekler harb başlanıası üzerine ta _ 
Vekil, müteakiben Osküdara hate- getirilmesi kuvvetle nıuhtemel bn - mamen ihraç edilemez olmuş ve har 
ket etmiştİT. Fethi Okyar Osküda::- lunmaktadır. . bin Akdenize siıaye~i üzerine bü• 
adliyesinde de ayni tekilde tetHk· A<lliye Velcilimiziıı dünkü tet - bütün durmu~lur. il kiloluk beher 
lerde bulunmu.ı ve ma'!-ıkemelerin kikleri. adliye tarihiuıizJc ba11arıla- çuvalı 220 kuruşa eablan keJH"k fi· 
çalışma ~arz ını yakından takih et - cak yeni inkılablara, ba~langıç ol - atları 160 ku ı uşa düştü~ gibi bir 
mistir. En' 

30
n olarak Osküdar ce _ mu~ur denebilir. müddet daha ihraç imkanları bulun· Taksim gazinolundaki hasar 

···p;~~;~d;··~~ı;~;İ~;·······s;ht;-ı;~~~-~~~~~~~;;·· :::;:· d~=;~:~:~ı:;:~~:.:;.,\"h~ m;~!: n:;: ;:!':n~~" 
sıl olacaktır. hakkında belediye tahkikat yapmtş, 

yüzde 300 ağırceza mahkemesine Alikadarlar bütün Balkanlıuoa zarar~ ziyanın be~ JÜZ lirayı geç -
·ıd•) buğdayın kepek ve razmolü c:ılra - miş oldutunu t.esbit etmiştir. Gazi -

kirla sablıyor ven 1 er nlmadan öğülülüp ekmek yapıimal- no. henüz belediye tarafından tesel-
Mevs:im dolayıaile sebze bollaş- Sahte bono tahkikatının müddei- ta olduğunu \'C bun:ın lıf'm daha mu lüm edllmemııı oldu~undan mes'ulL 

tığı halde fiatlar ucuzlamamıştır. umumilik ve sorgu hakimliğince de- gaddi ve •ılıhı ve lıem de daha lez- yet müteahhide aiddlr. İnşaatı ihe 
Sebze halindeki toptan satışiann çok vam eden aon safnaları da neticeye zetli olduğunu ileri sürmekt(& ve 1.- Tine alan müteahhid yangından ha
düşük olmasına rağmen, perakendt- varmış ve ~ebeke r eisi Nihad da da- tanbulda halk ekmeği tecrübeleri ya rab olan gazlnoyu tamir ed~ektir. 
fiat la ı yüzde 100 ile 300 aıa!ıında h il olduğu halde, harlisenin mazrrun- pılırken bu c.ihetiıı de tetkik r.dil - İlk okullardan mezun olan-

Bir daktorun günlük 
notlarmdan 

Mevsim 
Hummaları 

Bu son haftalar zarfında ÜÇ 
dört gün devam eden ateşıere 

bütün doktorlar tesadüf etmiş .. 
lerdlr • .Bunlar ekserlyetıe iki esas 
şeldl üzerlnde görünüyorlar: Bit 
kısım bronşit ve nezlc ne müt.crn. 
fık aWJlerdir, ki bu tamamen .S':l· 

~uk alğınlığından ileri gelmek ·~ 

dir. Di~er kısmı da gene yüksel..c" 
ateş ile beraber nılde ve bar • . 
tezahüratı gö.stennektcdir. Mide~ 
de bulantı bazan kay ve 1shal gö. 
rülüyor. Ayni zamanda da dere~ 

cei hararet 38,'5.39 a kadar tereffii 
ediyor. Bu da üÇ dört günde zaU 
olmaktadır. 

Her iki şekilde yapılacak teda~ 
vide bir hususiyet yoktur. Yatak~ 
ta lstirahat, hafif pe.rhlz, n b:~ 
raz da plramidon ve kinin alınaL 
la hastalık zaU oluyor. Şlmdlyt 
kadar mühlm ihtilaL görillmeml$
tir. Denizde çok kalmaklığın, ü
şümenin, fazla dondurma ve va
kit.siz meyva yemenin bu gibi 
hastalıklarda az çok tesiri vardır· 
Bu sebeble çok dikkat etmek ıa.. 
zımdır. Tabiatın bize :Istifade lçlıı 
verdiği bu gii2el güneşlerden ve 
denizlerden layiklle istifade ede
lim fakat su~tlmal etmiyeliın. 

CeTa• Isiiyen okayu~ 
pes1a pahı yeDamaJa.nnı riea e -
derim. Aksi talulirde Istekleri _. 
ka-.e1esia kala.,llr. 

Ankara borsasi 
23 Temmua 940 a~ılıf -ye 

kapanış nauan 

yüksektir. Halde bir kuru~ ile iki ları 2 nci ağnceza mahkcnıesine sev mesd. il lizıBm ~ddı~1·ıııde ısrar etıuc:k: 1-ann miktarı teshit edildi 
buçuk kuru• erssınıltı satılan kabak, k " _ıilmı· .. ıerdir. te ır er. u au ret e ekmek en az ıkı · t b 1 tak d h 'll d ki ıı~ l BterUn .. eo ,. k d h 1 6.1 ~· d Is an u mın ası a ı n e .... 
perakendecilerde 1 O kuruşa, 2-5 ku- Hadisede suç ortağı ol(luğu an la- ~ru~ .. ,~. 1a u.cuz o.n .ı he~eı.;1•ı ~e b~· okuUıırdan bu sene merun olan ta - 100 Dolar 
ru"a olan domates 10-20 kuruşa, mze o~u me k zar:.l·~lı ası 0 an ır ı b 1 ı k t'i m 'k tan kaza maarif .,.,.,........... 100 i.mç. rr. 29.52 

" şılan Kazım ısminde bir avukat ka- d dd · · ·ı'~k d'l k · e e cr n a ı · • 3-5 k.uruşa olan biber 10- 15 kuru- gı a ma esı ıslı nn e 'ece tır. tararındım Maarif Mii 100 Drabm1 0.9975 
şadır. tibi de, yakalanarak, dün adliyeye Bu cihet 6eçen sene br:lediyed~ dürlüi~iine btldirllmlştir. 101 Left 1.6625 

Diğer bütün sebzeler de bu nis - verilmiştir. şehrin buğday ve un ve ekmek İl- Vilayetln 16 taza.<;ındaki ilk olrtıllar 100 Peceta 13.go 
bet dahilindedir. Kazım, 4 Üncü soıgu hakiminin .lerile uğraşanların ~tirallib yapılan son .!rlnınannda okuyan 9801 talebe- 11u~~pe~liG PelliG 2'7.51 

Ya, meyva satı~lan fiat müra - katarile tevkif olunmuştur. toplantılarda tetıo.:ik edilmiş ise de den 7894 il Uk otııl bitlr:me bntthan- 100 lAY 0.625 
lı:.abe komisyonunca tetki!: etJileTek bir karara raptcailememişti. larında muvaffaklyet kazanarak nıe- 100 DlD&r 3.275 

satış karlan da te.sbit edilmit oldu- Mete ve Demir tilebieri ' Belediye ve Jicaret Vekaktine zun ohnn~. 190'7 talebe de mnıfta kaL 31.945 
ğu halcle, perakende aatı;lann kon- yeniden mü::-acaatlar yapılacak İs _ mı~ttr. Bu ~ne Ok olmllarda muvaf- IS'tol:h<lıim 31.005 
troJ edilernemesi yüzünden bu ted- yakında gelecek tanbulda iki lip ekmek yapılmasının fakiyet nlsbeti yüzde 80_90 arasında_ 1----blı--am--n--tah-..t_M_t __ _ 
birden istifade edilememiştir. Akdenizdeki ,neblerlmlzden Mete - Claha faydalı olaca"ı bildirilecektir. dır. 

Satış fiatlarının kontrolii için Ti- nin Sicllyada Mr.sina limanında bu- =:=::======::::::::;;;:-
caıet Velc:aletince vücude getiıile - lundnğu öğreni1miştir. Vapurun bu- s:r bahçivan atl.le ( Küçük haberlar 'J 
cek te~kilatın faalh·ete g~mesını gün hareket edeceği hakkında bura- · ' -
nıüteakib mürakabe lı:omi~yonunun daki sahibine maltimat gelmiştir. ŞL b b b Mahlii marmeliUar - Mannelat_ 
vercJ:ı;i karnrlann tl!tbik ediliP ıa.dil- era er ostan eğ t ld ~ Ö 

madı.;, aniacılacak w: pahalılığa !!,._ lebln bugüne kadar ME'.slnada kalnı:ı- lara ayc;lc; i po.<ıası karış ırı ı~ı g -
.. ... .., İ 

1 
k rülmüş, bu gibllere mlnl olunmast 

beb olan ~miJler ortadım kaldınla- sı talya hükümetin n endi lrara kuyusunda bog""uldu iÇin belediye reL&ll~l tarafından ŞU ~ 
caktır. sularından geçmesi hakkında v:ıpnra belere bir tamim yollanmı.ştır. 

şimdiye kadar müsaade vermemE's in- Halk hamamları - Belediyenın fa_ 

Vali dün teh·r i§lerile 
meııul oldu 

den Ileri gelmiştir. Şimdi vapurun bu Dün Çengelköyünde bir bahçtn. - aliyette bulunan halk hamamlnrı bil-
sulardan geçmesine mfısaade l"dildi- nın ve bir atın boğulmalarlle netice_ yük rajfbet gönnektedlr. İki hamnm
iı;i ciheUe derhal hareket edecektir. lenen bir vak'a olmuştur. da son beş ay 1.arfında 25 bin kişi 

Evvelki gun Yalovadan Flory::ıy:ı Ayni ,ueble birlikte İspanyanın Ro _ Çengellı:o:y clnnndaki bahçelerden yılrnnmııtttr. 
geçen istanbul Vali ve Belediye Re- _ __;, _________ _ 
isi Dr. Lfıtfi Kırdar, dün ()#leden ev- sas Umanından hareket e.den Demir birinde çalışmakta o~an. 53 yaşlarm_ r 1 T R A ' 
vel beledivf>ye gelmiş, vilAyet vıo be _ şiiebinin de İtalya sulannda olducu da Yanlı:o o~u Yanı ı.sm~nde bir bah~ \ T Y A O l R .J 

di 
. 

1 
rtı 

1 1 
bllAh ö~renilmi.!Jtlr. Bu gemi de limanımı çıvan su dolablannı çevınnekte olan 

le ye ıt e e meşgu o muş, .. are ~ - - - b ğl h d ha h 1 .... t ... _.'d Rna U•atrosa 
ı .. .. da d k ' f r tı - za hareket edeeektır. Bunlardan Me_ gozu a ı ayvanı a ız t yuru .- .--.,ı .. _ ~ 

Em nonu mey nı~ a 1 aa ıye goz . rnek maksadile arkasından ltmu ı.~ Bu ak~am U kndar, Doğancılar 
dE>n geçıirmlı;, muteakıben tekrar tede bir mıktar çimento vardır. De- tem' f k t h blrd bl h KARMA'KARIRIIt 
F1 ·ı . t ' 1 bo§t r 14, a a aJVan en re uy_ 

oryaya gı mış ır. mr u · lanarak Yaniye bir çifte savurmu}- vodYil 3 perde 

Tah'rilit fizerine muamele 
olmamıştU'. 

t:~!!~~r~~~ın~!~ !l!!~e~ 1 ~nesinde ö~leden 80nra tıasta~ 
' larını kabul eder. 

Trlı: sütun .santiml .......................... 
makta 500 lıanıf 
ıahile 400 J> 

Pazar \'la BPV nivor kl. 
tur. Çiftenin hızile Yanı genl.ş bos _ 
tan kuyusona düşmüş. bu sırada hay_ 
van da müvazene.oıini temin edemiye_ 
rek Yaninin arkasından kuyuya yu_ 
varlanmıştır. Her ikisinin de can h:ı.v_ 
me çırpınmaları neticesinde kısa bir 
zamanda Yani de, at da botuhnnt-

B. ~Ant TE1t UvatrMa 
Bu g~e (Büyükdf're) aile bahçesinde 

Btqlık 
1 nci 
2 nci 
3ncii 
4 ncü 
Iç 
Son 

lllhile 250 )) 
lllhile 200 
ıahile 100 
ıalıile 60 
ıah'le 5D 

)) 

)) 

... Havagaz! boruları pat
ladığından epey t.shrlba' 
eım...,.. 

... §imdi bele<p:Je. Hava. 
gazi Şir.teUnl cezalandir _ 
ma:,'! düaünüyorm~ 

Hasan bey - Hiç dur_ 
maaın, 4irlı:eLı guinoyu if
letmele meebur etainf 

lardır. .,. 

Mt}assif bir vefat 
Kızıltoprak beledlye heklmi doktor 

Nuri ve doktor Mahmud Atanın ka -
yınnlideleri, Yüni~ fabrikası ambar 
meınunı Said Sunun validesi Bayan 
Münire vefat etmı,tır. Cenaze.sl 24/ 
'11t40 Ça~ba günü saat ll dr Ba
hariye caddesinde 83 numaralı ev _ 
den kaldırılacak Ye Haydarp&.tada e
bedl medfenine \ndi edilecektir. 
Cena~ı Hak rahmet eyllye. 

HAMLET 

ORIENT BANK 

Merltezi· Berlin 

Türkiye §U beleri: 

Galata _ İstanbul _ İzmir 

Deposu: İst. Tütün Güınrü~ü 
• 

* Her türiii banluı ifi * 

» 
)) 

Muayyen bir müddet urtmd• 
fazlaca miktarda ilAn yaptıra-

caklar ayrıca tenzllatlı 
mi2ıden Lr..Uade edecetıerdif· 
Tam, yarım ve çeyrek saJf• 
ilanlar için ayrı bir tarife det-" 
piş edll.m..I4Ur. 

Son Postanın ticari UinıanP" 
aid işler için şu adrese müra-
caat edilmelidir . 

İliucıhk Kellektif Şirketi 
Kabr.uaanzade Ran 

Ankara eaddesl 



id atıralar 1 Hadiseler Kar~ısında 1 

Olduktan sonra 
• 

l$met Paşa ayağa kalktı: tt Boğazlar meselesinde ısrar 
aAzizimıı, ttmonşem 

aonra züppele,ti. 

* 
olduktan T ramvaya binilirdi, 

lanı .«Tramll olduktan 
me~, alınır oldu. ... 

1 
<ıTrnmvny • 

sonrn, ı;inilr 

ederseniz tekrar harb gapmıya ve hakkımızı muharebe <•Hanımları>. ı, Hnnımefı-ndin ol-
duktan sonra erkeklerirı ba~larına 
bela ke:ıildiler. 

«Kıvırcık snçıı, ftPennıınantıı 
duktan sonra kepazeleşt!, 

sahasında kabul ettirmige mecbur kalacağız,, ·dedi ... •• <ıMi!!afir odalap >>, ııSa!onıı olduk Beş kuruı:a verilen bir finrf'ln 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
gele~leri söy]iyeceğim .. 

Bırkaç dakika göilerHe odnyı, 
rencereden dışarısını, tıahçeyi do -
a~ıı. dondurmasından bir kaşık al
dı ve bn~lndı: 

. - Lozan bütül\ Milli Mücadele
nın bi7.a bnhşettiği üstün vaziyelin 
hariççe tnnınmıg bir ifaduidir. Bu
günkü kuvvetli vaz.iyetirniz., gerek 
dahili, gerek harici - bu muahedeye 
istinaden inkişaf ederek bu hale gel 
miştir. Netice bütün milli hnyatı • 
nnzın temeli Lozandır. 

Biliyorsunuz Milli Şef ilk defa 
Mudanya mütarekesini idare dmi~
tir. Bu mütareke müzakeresı sırasın
da muzaffer gsrb orduları kumnn • 
dnnı lsmet Paşa, en mükemmel bir 
d!plomat ve müzakercci olduğunu, 
bıze de, dünyaya da göstermi ti. Bu 
nu anlıynn Atatürk, lnönünü llari -
ciye Vekili seçerek heyeti murah -
hlonsanıl\ başınd Lazann gönderdi. 

zandn İsmet Pa~ dnha büyük. 
~aha ağır, fakat daha şerefli ve bü
tun kudret ve kabiliyetini göstere -
ceği muazzam hir vazife karş.sındn 
~~~undu, Bütün dünyanın tasdık et
tıgı gibi Şef Lu va~ife}i harikuluöe 
bir muvaffakiyelle başarmıştır. He
nüz. kılıcını kınına ııokmuş bir ku -
tnandan, Lozanda en kurd diplo -
matlar knrljısındn kalmıştı. lnönü 
meydanlannın kahramanı, Lozan 
Innsalarının batından da kahraman 
olarak kalktı. 

Açılış mera imini bugün gıbi ha
tırlıyorum. Bu merasirnde kimler 
yoktu ki .. Meşhur Puanlı:ara, Mus -
solini, Lord Cürzon. Veniz.elos, da
ha birçok tanınmış diplomntlur .. 
Konferansı lsviçre eümhurrt".iai aç -
mışb. Şüphe yok ki hepimiz hem 
gunırlu, hem de endi~eli bir heyc
c"_n içinde idik. Mnsa b11şında dö -
vüşeceğimiz adamlar cidden ku\' -
Vetli ve bu tip müzakcrdcrin kurdu 
~hsiyetlerdi. Bütün dünya bir ta -
rafıa, biz tek başırmz.n diğer taraf
ta idik. Bunlarla akıl, fikir, ilim, ır
fan sahasında boy ölçü~ect'"ktik • .Mü
<:adele çok çetin oldu. Ne kadar çe
tin olduğunu bir aralık inlutaa uğ -
TaYJ~ından da ıınlıyabilirainiz. Ru 
talik mea•uliyetini yüklerımd~ çok 

9. 12 y~rındn.kl ku: çocuklannda 
genç kız clb!sclerıne karşı kuvvcUı bir 
hevcıı vardır. ELek - ceketi pek çok se. 
verler. Sade olmak ~arl.ile bu tar~ bu 
Yaşıarn pekRili yaraşır. Örgiiden, as. 
kılı bir etekle, beyaz y:ıknlı, kısa kul
lu dumdüa, minimini bir bl u~ yapınız. 
'Yavrunuza hem pek yakıştığmı, hem 

d onun buyuklere benlLeDie hevesıni 
tatmin ederek ncşelendığlni gorecd-
6lnız. 

Her kadın bilmelidir: 
§ış nin a~na buyuk gelen man

~rı her tarafından )'{)ntnrnk kü -
: ltme~e kalkmayınız. Bir yl"flnden 
b atuyıa urncık bir çentJk açnrsnnu: 
m n. ka hiç blr ııeye hız um kalmadan 

aıl\nr Yerıne oturur. 

• 

Lo:uuıa giden murahhas heyetimiz 
büyük bir işti. Fnkat Jsmet Pa - dost, hayırbab göri.inerek Fransa 
oa memleketin tı:ım istiklalinc uy - için bizim iktısndi istikliilimize uy
mıyaeak prtl:ır önünde bu kararı mıyan şartlar kabul ettirmeğe çalı
vermekte asla tereddüd etmedi. şıyorlardı. Karı kocanın muvaffak 
Konferans esnasında öyle buhranlı, olmak için yapmadıklan yoktu. A _ 
öyle çetin %amanlar oldu ki, sinir - janlar vasıtnsile fevkalade gayret 
lerl' gev~ek herhan~ bir heyeti mu- sarfediyorlardı. Fakat nafile .. Her 
rabbasa reisi işi oluruna bağlıya - şey l!lmet Paşanın yalçın iradesin
rak kalkar, gelirdi. Halbaki lsmet de parçalanıp gidiyordu. Bir gün 
Paşa, muharebe meydanında oldu - koridorda Madaın Pomparlıı kar _ 
ğu gibi adım adım çarpışarak meın- şıla~tık. Kadın dehıjetli sinirli gözü
leketİn askeri, iktısndi, siya,i, maH. küyordu. Avaı:ı çıktığı kndar: 
bir kelime ile her sahadaki istikla - - Kocamın kredisim mahvede-
lini, in ki afını arızııyıt ugv ratncak bir c k 0 0 d" b V d s• k e sınız, ıye agır ı.. . ız e_o; iden 
P ürüz bırakmak istemiyordu. Bu çe- bo'"yl d v·ıd· · 1 I e egı ınP. ı:r zaman uzatı-
tin anlarda bir kere daha kıym~tini lan şartı kabul ederdinL~. Ne olmu~ 
aninmış bulunduğum lstiklal harbi· böyle size .• Kocamın mevkiini sar _ 
nin l.:nhrnman kumandanına V~" Lo- sıyor, ona hiç bir muvaffakiyet ü _ 
zanın m ahir diploır, tına her zaman midi bırakmıyorsunuz. 
güvenebileceğimizi iftiharln söyle - Hakikaten kadıncağız korktuğu
rnek isterim. Biz. oraya Osmanlı ru- na uğradı. Ikinci korferansta Pom -
hunu atmış, bir Türk kafasile git - par değiştirildi, yerine Pdle geldi, 
mi tilı:. Knr§lmızdakiler bu süratli is- Fransızlar da şartl.mmı:n kabule 
rihuleye bir türlü inanamıyorlardı. mecbur oldular. Anlamışlardı ki, 

" Siz eskiden her ~artt karsılannda o manıı devletinin mu-
r rahhasları yok '.lr. Genç Türkiye -

kabul ederdiniz. ne oldu nin ba~ murahhası !!ulhünü dikıto et

size ? , 
Puankare mü:ıakerata başlandık -

tan aonra dönmüş, yerine Möııyö 
Pompar ikame edilmişti. Pompat 
ve karısı Osma;ılı ricali ile çok te
mas ettikleri cihetle, onları iyi ta
nıyorlardı. Bize de ayni gözle bak
mak hatasına dü,mü lerdi. Bize 

Halukun halinde öyle bir ga
rabet vaıdı ki Zeyneb onun ne 
düşünduğünü nnlıynmıyordu. 

- Yani demek istiyorum ki. 
kendi üzüntünüz ııizc kafi ıken 
bana aid meselelerle mc§zul ol
manıza sebeb yoktur. 

Kocasının eiddi ve vakur bs
şma, zayıf yüı.üne teessürlc bakn
rak onun düşüncesi•ıı okumrtk is
tiyordu; fakat onun muz.tarib ol
dui:,'llndan başka bir lfi!Y anlıya
madı ve Handanın gene onu hır
çınlıkları ve kıskançlıklıuile yor
duğuna hükmederek meywt bir 
sesle: 
-Zavallı Haluk! dedi. 
Bu iki kelime genç adamı kam

çılamıştı. 
- Bana acımayınızJ Meıha

metten nefret ederim. 
- Fakat aizı böyle haksız ye

re üz.meleri tok çirkin bir haıc
ket! 

- Insan haktıı:r.lıktan çok ~y 
öğreniyor. 

Sonra se ini hafifçe tatlıla~tı
Jarak devam etti: 

- AHede~iniz... Çok fena 
ımatler geçirdim .•• Galiba aiz de
öyle ... 

Zeynebin karşısın'l geçmiş, 
gö7lerine bakıyordu, 

- Evet, çok lenn ... 
Haluk aö~lerile T urhanı 'kastr.t

mişti, lakin Zeyneb cevabında 
bunu düşünmedi ve cümlesini 
töyle bitirdi: 

- Mc.hpare hnnıma yargıını
na göre uzanmllk la~ım geldii-ini 
bir türlü anlatamıyorum. 

- Gene mi isnıf etmi~} 
- Çok ... Onunla ne yapaca-

ğımı bilmiyorum. 
Karı ının cidden müteessir ol

duğunu aniayıneo Halukun ao
murtknnlığı biraz geçer gil;i oltlu. 

- Onun cidden anneniz ol-

tinnek için s-itmistir. yobn birkaç 
muvaffakiyet kopnmıak maksadile 
değil. .. 

Lord Gürzonun tehd'dleri 
ve neticesi 

Size bir hatıra daha ... 
Konferansta Boğazlar meselesi 

halledilineiye kadar en büyük mua-

duğuna emin misiniz. Zeyneh;ı 
Bu suni genç kıza bü5bütün 

yeni bir ufuk açtı, gözle:i sevinç
le parladı ve helecanla sordu: 

- Siz buna ihtimal veımiyor 
musunuz Haluk~ 

Halinde öyle ynlvaran, dile
nen bir ,ey vnrdı ki Haluk onıı 
yaklaşarak kolunu beline d ola ri ı: 

- Onun anneniz olmamasını 
bu lcadar mı temcnni ediyonsu
nuz Zeyneb~ 

Cenç kız saçlarının köküne 
kadar kızardı. 

, - Bunu itirııf elmek pek fe-
na.. fakat Haluk, sizden Lir şey 
gizlemek istemem. Evet, onun 
gibi bir annem olmaktansa anne
aiz kalmağı tercih cderdirn. 

- Beni dinleyiniL Zeyneb: si
ze bugün henüz kat'i ~ir cevııb 
verecek halde değilim. Yalnız 
aizden rica ediyortım Bu w.eşe}e
yi iyice tetkik için bana tam bir 
aalahiyet verin. 

- Size her hu usta itinıad e
diyorum Halük. Dilediğiniz gibi 
hareket edin. Yalnız aizden rica 
ediyorum, an:ıcme aid sözlerimi 
duyarak hakkımda fena fikirler 
beslemeyiniı:. 

- Hakkınızdaki düşünceleTi
min sizce ehemmiyeti var mı) 

- Tabii ... Bunu siz de bıli
yorsunuz. 

Genç kınn sesindeki !!amımı
yet Haluku iliklerine kadar titret
mi~ti. Onun beline dolanan kolu
nu biraz sıltarak genç kızı bir sa
niye için kendine çektikten sonra 
derhl\1 bıraktı ~e bir adım u:zak
lattt. 

- Hiç olmazsa aramazdaki 
dostluk hakidir deği} r:ıi Zeyneb ~ 

-Tabii .. her zaman için .•• 
. - Şayed Mehpare hanım hak
kında, istediğimiz şekilde mall"t
mat alamaz ve istediiiimiz teYi 

ıniardan biri, belki de birincisi İn
giltere idi. Lord Gürzon bizi inkıta 
ile korkutarak tehdid etmek istiyor· 
du, bu suretle istediklerini kabul et
tireceği kanaatindeydi. Reddedip 
trene bineceğimiz sıralarda bile bu 
ümidi besliyorlardı. Fııknt biz <• ca
nınız isterse)) manasını tazammun e
den bir jestlc trepimize binince şa -
şırdılar. Lord Gürzoıı Boğazlarda 
kontrol hakkını koparmak istiyordu. 
Bunun için de tam üç ay uğraştı, İs
met Pa~ daima reddediyor, bunu 
müzakereye bile yannşmıyordu. Ni
hayet son bir ümid olarak Fransız 
başmurahhasının odasında hususi 

bir toplantı tertib ettiler. Lord Gür
Lan, Fransız başmurahhası Pompar 
ve General \Veygand bu toplantıda 
hazır bulundular. İsmet Pa~a ynnına 
beni almı,tı. Hemen bu meseleyi tıı
zelediler, ısrara başladılar, bir şey
ler koparmağa çalışıyorlardı. İsmet 
Paşa ııükunetlc dinliyor bir kelime 
ile reddediyordu. Israr ileri gidince 
İsmet Pa,a ayağa kalktı, hakim bir 
sesle: 

- Bu mesele, dedi .. Memleketi
min istiklaline dokunuyor. Eğer da
ha fazla ısrar ederseniz tekrar harb 
yapmağa ve o 'Zaman meselt"leri ı:ulh 
masasında değil, harb aahasında 
halJetrneğe ve hıı meııeleyi aize ora
da kabul ettirmeğt! mecbur kalaca-
ğız. 

Hepsi bu kat'i ifadl! kar~ısın
da başlarını önlerine eğdiler. Hepsi 
Türk tezi karşısında mağhibiyeti ka
bul ediyorlardı, vazgeçtiler. 

Konferansın en 
karakter'st;k S"fh1s1 

tan ~onra dedikoducuların sayısı «KahveJ>, ccKnfell olduktan sonra 
yüzde yüz arttı. elli kuruşa çıktı. 

ır;. 

* "Söz kesme•ı nin adı, .• Ni,an -
lanmak» olduktan sonra nikah ha -
zırlığına başlanmadan a.vnlmak mo
dası çıktı. 

«Çalgılı kahveler•,, ıcBnı» olduk
tan sonra birer boğuntıı mahalli ha
line geldiler. 

ııBasmalarn, ((Emprimeıı olduk • 
tan sonra pahalılaştı. 

Jf 
«Deniz hamamin rı», cı Pliı.j ,, ol " 

duktan sonra knzık oldu. 

rJ ıfnı.et fiulfiöi. 

Okuyuculartma cevabiarim 
Bay •F.I .. D ye: malı, sert bir yüz göstermemc~e. bil.. 
N~anlınıza karşı hareketinizin ne hassa fena söz söylemerneğe gayreti 

kadar fena olduğunu siz de anlamış- etmelisiniz. Bunu yapmnzsnnız çocu
sınızdır. Tecnni ile hareket etmlyen. ğumıza karşı vnzlfenlıi yapmnmıo 
ler sonradan böyle pişman olurlar. hatta çocuğımuzun hayatına, nhlCıkl, 

Ni.şanlınızın ıyan~da gördü~ü.nüz na fenalık etml§ olursunuz. Dikka\ 
ve siz nişanlımza bağırıp • çağınrken ediniz. 
sesini çıkarmadan duran nlşanlınızın * 
kardeşi bu halile kendinin çok makul Bandırmacia Bayan C. c. e, 
bir insan olduğunu belli etmiş oldu. Bir kadın ıçın kocasının kazanci 
Sizin ni..,anhnrı:a müracaattan evvel ve geçim şeraiti ancak evlenece~i za. 
bu makul gençle görüşmenlzi, hata- manda mevzuubahs olur. Kadın ev • 
nızı anladı~ınızı kendisine söylemenl- lendlkten sonra iyi tesadüfler koC!l .. 
z1 özür dilemenizi ve onun n~anh - sının kazaneını artıracağı gibi ftna 
nızla aranızı bulmasını istemenizi tc.c;adüfier de hiçe lndlrebillr. Kaznno 
tavsiye ec!ece~lm. artarsa ne rıiA, fakat azalır, hiçe 1-* nerse o zaman da kadın kocasının 

Bay S. Sadılı:: kallandığı meşakkatlen onunla tı!.k. 
Bir kere .siz de düşünün zevkleri sim etm~e borçludur. Hatta boyle 

ayni, düşüneeleri nynl, ruht tema - zamanlarda kadın kocasma madde
yiilieri ayni iki kişi kolay kolay bulu. ten ve manen mümkün oı.ın her yar
nabilir mi? Hiç bir karı koca da her dnnı yapmalıdır. 
cihetten anlaşmıs olamazlar. Fnknt Bu yazdıklarun, sizin .sordukları 
~evklerinden. dUşüncelerinden .bir - nıu bir cevab olur. Daha başka hlrŞCl 

lsmet Paşanın konferansta vakur birlerine uvmak için fedakftrhk yap- söylemeyi J!izumsuz bulurum. 
sükunu murahh;.,sları:ı hayret ve kor mak mecburiyetindedirler. Bu feda -
ku verirdi. En şiddetli münakaşa - U.rhkl:ırı mütekahil &oarak yaptık
larda bile, Milli Şef dudaklarındaki ları takdirde anlaşmt!l addedllebilir
her zamanki zarif tebesaüm, dinler, ler. ve mes'ud yaşamak yolunu te.ıı -
ve-aa kin olarak kürsüye çıkar, kon- fetmişler demektir. 
feran'ı tesbir eden jestlerle muka - ... * 
bil hücuma geçerdi. O, Jaima hok· Bav Nt!nada, 
kından emin insanlarıı mahsus bir O VA•takl cocuk çok hassas olur. 
emniyet ve sükun içinde dinler ve Gördüiffinfi bPlli etmez. fakat görür 
konoıurdu. Bence. Lozan konferan- "Ye dücıünür. Dtltkat etmeniz llu:.mt. 
sının en heyecanlı, en karakteriftik l Cocuıtun yanında iken ne kadar hid-

(Deva.au 7 nci sayfada} detli olursanız olunuz kendinizi tut-

öğrenemezsek, nazarımda bunun 
yalnız !!izin arzunuzu:ı yerine gel
memi~ olmasındım başka bir e
hemmiyeti olmadığını bugünden 
söylüyorum Zeyneb. 

Şimdi nl'tık Lırııkınu da gid~
yim, çünkü ..• 

Halukun ı-özleri ve tavırları a-
cayibleşmi~ti. Genç kız, t<:bes-
sümle ona baktı: 

- Fakııt b,.n sizi tutınuy(Jrum 
Haluk. 

- Sa hi .. hakkınız var ..• 
Bunu :;öyliyerı:k aleli\cde oda

dan çıktı. Genç kız yalnız kalmı~
tı. Ellerini uzatarak om· çağırmak 
istedi, fakat sesi boğ::ı:z.ında tı
kandı ve titriyen ell<>ı ini yüzüne 
kapadı. 

xv 

Kan koca arasınıla geçe,n bıı 
mükalemeden sonra 1 lalük öl:le 
yemeklerini ~ık sık dışarıda ye
meğe. bazı a;.,nmlar eve ge-ç tl•·l· 
rneğe ba,!ndı. J In tti\ bir ~~ce l•i.; 
gelmedi ve avdetinde o kadar si
nirli idi ki Zeyneb merak f'dc-rck 
bunun seoıebini sordu. 

- Karmak,nrışık bir it karşı
aındayız. Zeyneb. Dün gene Da
iülacezeye gittim, oradan lı:m= te 
kadar uzanmalt mecburiyeti ha
sıl oldu. Gece dönemedim. 

Genç kız onun Mehparc ha
D!!!l meııelesini parmağına dola
dığını anlamıştı. 

- Bari bir ipucıı elde edebil
diniz. ~) 

- Maale!ef hayır. Oarülaceze 
memurlan değişmif, hiç kimse 
yi.rmr küsur tenelik 'bir vak'ayı 
hatırlamıyor. Evrak üzerinde fi\z
la bar kayıd yok. Binaenoleyh si
ze gönderilen mektubdaki ı;özleri 
ve Mebpare hanım iradeaini tek-

Jt.----""'"""'- ... - -~· .. .... ... . 
zib edecek bir nokta yakalaya
madım. 

Zeyneb ümidsizlikle brtşını sal
ladı: 

- Lüzumsuz yere yorulduğıı
nuz.a pek miiteessırim Hıılük. 
Bundan vaz~cçelim artık 1 

- Lüzuınsıız yere ıııil Ben 
bundan pek emin değilim. 7ih
nimde tasar!adıi'?ıın pl~nı :.onuna 
kadar takib edeceğim. Bundan 
ba~ka, bila:htiynr görüp hı~ı;etti· 

ğim bazı ı;eyler var ki bunlar. hiç 
bir kat'i ~sasa i:oıtinaJ etmeksizın 

benim içimi ku~kulandırıyor. Bi
naenaleyh, ııiz. ne derseniz deyi
niz, sonuna kada(, müsbet veya 
menfi bir netice elde ediııccye 

kadar bu i:Jin ucunu bırakmıyn
cağım. 

- Ço'< inadcısıııız. 

- Evet ... Yoksullnr yurdun-
da yeni mudiidc beraber bütün 

ltayıdları çıkartıp birer birer t~t

kik ettik. Maalı:ı.ıef tc1rihll'r Meh
pare hanamın ı:ıöyledi~i tıırihleıe 
uyuyor. 

Cet".r, kız gene ümidsiz Lir ha
reket yaptı. 

- Fakat nevmid olnıak do~
nı değildir. Mademki bir tüphe 
üzerinde yür\iyoru;r., ~onun;. ka
dar devam etmek tabiidir. 

Zeyneb samimi nazariarin l:o
casına baktı. 

- Her ne o lursa ohun, tah
kikatmızın neticesi ne çıkıHııa 
çıksın, bana knrşı göstermiş ol-

duğunuz nliikadnn dolayı ömı ü
mün oı;nuna kadar eue minnettar 
olacağım H"lult... Talih~i.t bir 
kızın yolu iizerıne sizi AIJoh gön
dermiş olacak. 

( Arkatı var) 

* Bayan N. F. e, 
Bana yazdıtlarınız hakkında fiklr

lerimi, sizden evvel mektub yazan 
müteaddid okuyu,.ulanma cevab o. 
larak müteaddid delnlar bildirmiş • 
tım. Gene söyliyevim .. Kabahat si • 
zindir. İşinden evine dönen erkelc, 
karısını temiz ve derli toplu gömıelt 
ıster, bu onun en sarih bir hakkıdır. 

TI~YZR 

Bunları~ 
biliyor mu 

idin i z? 
Para cezasma mahkum 

olan kQJıek 
Londrada bir po

lisi ısıran bir köpek 
yakalanmış, mah
keme huzuruna 
tirilmiştir. 
mahkemede köpe-l 
ğin kendini nasıl 
kovaladığını, ve ı
sırclığını anlatmı§, 
hakim köpeği 
na mahkum etmi;, 
pegın para vermesi mümkün o
lamıyacağı için bu paranın köpeğiQ 
sahibi tarafından ödeneceğini d<\ 
hükme ilave ~tmi • 

* En büyük çiçek 
Filipin adaların

dan Mindan_oda ne· 
batat üzerinde tet-

kikatt:ı bulunan bir 
:tlim, ora yerlileri· 
nin bolo ismini v~r
dikleri bir çiçek bulmuştm. 
bir papatyaya pek benzer. 
yalnız. çiçek kısmı üç buçuk metre
lik bir dairedir ve gene ., k.ııum on 
kilo gelir. Bir kaciııı robunun keme
rinde, bir erkef!!iı c .. ketinin yaka~ 
aında taşıyar.oıyacağı yegilne çıç~ 
bu olsa &erek. 

* limondan elektrik 
istihsal edilir mi? 

Bir limon içine clel:.trik pillt-rinin 
iki kutbunu teşkil eden ınnderı çu• 
bukları yatmlıraa bu çubuklar nra• 
sında elekırık cereyanı hasıl olmak• 
tadır. Fakat bu ct-reyan h,.~ bınde 
bir arnper ve y.ıtıın volt kuvYetirı
dedir ki, iki buçuk voltluk hir liim· 
bayı ya-knıalt içi~ sekiz yiiz limon· 
dan husule g.!le:ı ccreynnın birle§ti
rilmesi lazım gelm<."ktedir. 
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.... B~;;:::~a ABsarauda buüdau bolluüu Şikayetler 

ihtiyaclar Ycuan: Hcuan Adnan Gl$ 

arkadaşının karısını S k 
garib bir şekilde kaçırdı ı sık yağan yağmurlar Aksaray ve. ci vannda 

Bandırmada park· 
ihtiyacı 

Kaledeki casus 
Kızıkahamam (Huausi) - Ka

zamızın Kuşçular köyünde bir kız 
kaçırma vak'ası olmuttur. Hadise 
tudur: 

Bu köyden Ali Osman, Mu8tafa 
isminde birinin kızı Cennetle evlen
mit. fakat aralarında bir türlü im -
tizaç kabil olmamıttır. Bunun üze -
rine Ali Osman derdini arkadafl o -
lan yol ameleai Mavioğlu davulcu 
Ahmede açmlf, akıl danıfmıştn. 

Fakat davulcu Ahmed Cennete 
cöz koyduğu için bir ot<-mobil tu -
tarak Ali Camanın bulunmadığı bir 
aırada eve gelmiş, Cenneti alarak 
kocasının daha evvel araba ile Kit -
tiiini aöyliyerek kandırmıf, kaçır -
mıttır. Ahmed Alaybeyi köprüsün -
de otomobilden ındikten sonra genç 
kızla beraber Çukurca, Akçekeae, 
Bayır, Aluak köylerini dolatmıt. ia
kat zabıta her ikisini de yakala -
mıştır. 

Bursada yüzme ve bisiklet 
müsabakalara 

Bursa (Husustı - 27 Temmuzda 
Ankarada başlıyacak olan Türkiye 
yüzme blrlncillk müsabakalan için 
ceçen Pazar günü Havuzlu parkta 
Bursa bölge.<ıi yiizücülerl arasında 
.seçme müsabakalan yapılmıştır. Ka
zananlar şunlardır: 100 metrede Bı.tr
plı Muzaffer Şalcı, 200 metrede Ba
Jıkesirll All De~irmenci, 400 metre 
ııerbest yüzmede Bursah Ali Erberdl, 
ıoo metre sırtüstü Bahkesirll Hakkı 

Argüden, 1500 metre mukavemette 
Sursalı All Ünal. Bu gençler bu sabah 
Ankaraya mntevecclhen hareket et -
mişlerdlr. 

Atatürk stadyomunda blaiklet tet
vik müsabakasına devam edUmit, 18 
kilometreyi 35 dakikada Şevki Akör~n 
tat~erek birinci, Hasan ikinci ol ~ 
muşlardır. ------

Nazilli ve köylerinde 
sıtma salgmt 

Nazilli (Husut'i) -.- Nazilli ve 
köylerinde bu yıl aıtma h:utalığı bir 
aalgın halini almı$tır. Ova köylerin
'de hemen her evde birkaç kiti has
talıktan kıvranmaktadır. Nazillideki 
aıtma mücadele teşkilatı da doktor
auz kalmış olduğundan fakir ve köy
lü halk kininsiz, bakımsız bir halde
dir. 

Köylere aliratle seyyar doktor te
min edilmesine ve bol kinin dağıtıl
masına ihtiyaç vardır. 

40 senelik bir adiiyecim iz 
Bursada vefat aHi 

30 senedir görülmiyen bir bolluk yarattı 

Aksaray, (Huauai) - Ziraat ı Bu sene bazı köylülerimiz kendir 
Ve~il~ti tarafın~an ~übııyaa edilen ekimine de hev~lenmitler ve ziraat 
yenı zıraat makmelennden Aksara- muallimliği ekilmek üzere Gümüt
ya tefrik edilen 3S orak makinesi ile hacıköy ve Ödemitten kendir tohu
biçer, bağlar, döğer yedi hannan mu eelbederek meralclılara tevzi e
makinesi Aknaya gelmiş ve büyük dip ekil(llesini temin etmi, ve bu 
bir kısmı faaliyete aevlredilmittir. mahırule de raiıbetin artmali için uğ-

Ziraat makinelerini itletecek kom ratılmıttır. 
bina memurları da makineler If': ııel- Yeni arpa ve buğday mahaulü iki 
mitler, Bala kazası ziraat mullllimi haftadır piya•ay.ı gelmekte olup 
de bu korobinanın mutemedliğine Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
tayin edilerek gelip vazifesine hq- yeni mahsul mübayaaaına batlan-
lamıttır. mıttır. 

Aksaray Türkirenin buğday am- ----------
han vasfını kazanm•ı bir ziraat mın
takaaı olup bu makinelerin geliti 
mahaulün ç,buk kaldırılmasını te
min edecektir. 

Bu setteki mahsul diğer yıllara 
ni.beten çok bereketli olup ltövlü
Jerimiz mütemadiyen ekinleıini top
lamakla meşguldiirler. Bu sene yağ
murların sık sık yağması Aksaray 
muhitinde 30 senedir tesadüfü müm
kün olmıyan bir bolluk vücude ge
tirmittir. 

Daha evvel de Ziraat Vekaletin
ce Altaar.;y pamuk mıntakasına alı
narak bu ~ene deneme kabilinden 
tohum tevzi edilmi, ve pamuk i~leri 
içinde Adapazar pamuk 111lah istas
yonundan Salah'ittin Selçuk Aksa
raya gelerek vazifeiline baslamıtlır. 
Aksaray toprakları her türlü ziraate 
elveritli olmakla beraber pamuk to
humlarının geç gelme'i ve ekimin 
bir kayda tabi tutulmaması, pamuk 

Kandırada bir delikanlı 
ağabeyisini yaralada 

İzmit (Hususi) - Kandırıtnın 
Çevçiliyılan kö)•ünde Ali isminde
ki bir genç ağabeyisini bıçakla ö!üm 
derecesinde yımılamı~tır. Katil kar -
det tevkif edilmi,tir. 

Aksaray orta okulu 22 
mezun verdi 

Aksaray (Husus i) - Aksaray 
orta okulunda mezuniyet imtihanla
rı bitmi, ve olı:ul bu sene 22 mezun 
vermittir. Son sınıf mevcudu 63 o -
lup bunlardan 22 si mezun olrnuş, 
32 ai ikmale kAimı' ve 9 u da sınırta 
ipka edilmiştir. 

-~-------------

Bilecikte koza satışları 
mütehasaıaının vaktinde yollanma- Bilecikten yazılıyor: Biledk 
ması gibi aebeblerle bu sene ish•nen koza piyasasına çok miktarda 
randıman alınamazsa da geler.ek koza gelmekte devam ediyor. Koo
yıllarda kontrolHi bir ekim yapıldığı peratif ve tüccar tarafından 65-70 
takdirde bu i,in yoluna gireceği ta- kuruş arasında alınmaktadır. Satıcı-
biidir. lar bu fiattan çok memnundurlar. 

···c······Ak~-~;~;····kö;i~~i~-d~ .... k~~f;;~~:ı~;······"j" .. 
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Aksaray (Huauai) - Aksaray şare) tehri harabeleri üzerinde te-l -
Halkevi tertib ettiği konferanslar se- kikler yapmı~ ve tarahi mı.i•1•r.at 
riaini köylere de teşmil ederek KÜ- toplamıştır. 

.Burada bir baıhçe, bir ye'}llllk, 
bir çiçek ıörmek ıstıyen gözler, 
ıtehlr parka olmadılı için büyük 
bir mahrumlyet içinde yaşa -
maktadll'. Halk, kabveterden 
başka rldecek yer bulamadık • 
larından yeknasak ve sıkıcı bir 
hayat ceçlrmekteclir. ~laarif o. 
telinin karşısmdakl ufak bahçe 
olsun .dört seneıfnr bir hayli 
lstihaleler reçirdlğl halde. pari: 
baline konamamı.ştll'. Bu tabii 
ve mübrem ihUyac belediye ta
rafından herhalde clüşünütmeU. 
dir. • Bandırmada gazoz 

ihtikirı 
IUnslmln bu hararetli günle. 

rinde, bura kahvehanelerinde 
neak bir 4J.şe adi ıazoz dört 
ka'ruşa satılmaktadır. Sermaye. 
si kll'k paravı ıuımıyan bu ~
ker.ılz ıhk suvu beiedlye me _ 
ınurlan da dört kuroşa içmekte, 
tbtikir yapanlara ceu.i muame. 
le yapılmamaktadır. 

Gönen bir haftadanberi 
ışıksız ka!dı 

Düşmanın eline dü,üp köpekler o kadar da ölü var, Görüyor musd'" 
gibi can vermektense kendimizi nuz başkalarının fikrine uymalt bi "' 
mümkün olduğu kadar pahalıya aa- ze neye mal oldu~ 
talım. Henüz bir §f':Y .kaybetmedik, Fatihüttin sabit bakıtianna Nay"' 
yalın.lılıç hücuına geçin. mana mıhladı: 

Bu kısa faltat enerjik aözler as - - Bu i~in muhasebesini aörmek 
k er Üzerin.cl.e kuvvetli bir tesir bı - lazım geliyor. Fena bir tekilde al "' 
raktı. Hepsi, yalınkılıç başa geçen datıldık. 
delikanlının arkaaından atıldılar. Ka Bir kadın göğsü inledi. Odada 
)eye kadar çıkan Köienıenlerle anı- iki kumandandan batka Zeyaeb d• 
larında kanlı bir vurugma ba~ladı. vardı. Necmettin: 
Baybara hakikaten pek ustaca bir - Bizim sözlerimiz dinlenilmil 
manevra çevırmişti. Sabahleyin kül- olsaydı bu ağır zayiata uğnunıya('ak
Ji kuvvetleri sağ cenahta. gizliyerek, tık. -dedi- Geriy:: kalan hastA, yara"' 
Öncüleri Kanlıkule tarafından hücu - lı ve bitkin bir kuvvetle k.aleyi kaO 
ma geçirmiş ve müdaHierin dikkati- gün daha müdafaa edebilecrğiz> 
ni o tarafa çektikten sonra müdafa- F atihü.ttin: 
asız kalan sağ cenahtan çulla.-ııver - - Nayrnana. ·itimad ettim. -diye 
mişti. Burada mühim ve taYanı dik- homurdandı- Bir Türk geodnin hif 
kat iki ihtimal hatıra geliyoıdu. bir zaman böyle bir hareketle bu • 

Baybars, va evvelden Kanlıkule- lunmıyacağını düşünerek ona itinıael 
ye h~cum "!tmeyi tasarl.unış, fakat ettim. Anlattığı teYleri dojna •n "' 
sonradan Fatihuttinin orada terti - mıştım. İşin içyüzünü. ne btiYtik bit 
bat aldığını duyunca bu planı değiş- desiseye kurban olduğumu timdi .. 
tirmişti veyahud hücumu doğrudan lıyorum. 
doğruya bu tekilde tertib etmiş ola- Nayman, ağır ağır ayağa ltı~lka '" 
bilirdi. Birinci ihtimalı göz önünde rak Gerek hakiminin önün.fe ciu·dlll 
tutarsak Bayharam bir casua vasıta - - Ne kadar mütkül ve fiiphe ır 
sile kaledeki tertibatı haber alarak yandıran bir nıevkie düttüiümü tr 
planı değiştirdiğ•ne, ltinci ihtimıt.le mamile takdir ediyorum Melik har 
göre de gene bu cas us vasılaaile Fa- retleri 1. Bu yüzden ne söyleteniz .. 
tihüttini kandırdıgı.n hükmolunu - ne yapsanız tamamile haklısıruz. Sl
bilirdi. Muhakkak olan şuydu ki, bu zin yerinizde ben de olsaydım bör 

Gönen ( Hu'luı;i ) - Burada ihtimalierin her ikisı de N:ıvmanı le bir vaziyet karttaında çok ııedid 
elektrik santralı makinist~ t~mail, ge- çok şüpheli ve suçlu bir mevkie di.i- hareket ederdim. Kararınız ne olutw 
çen akşam vazifesi ba~ında ıken ci- şürüyordu. O, ya Fatihiittiııi kan - sa olsun size yalnız ~unu temin et
vardaki bahçede bir ı~ık görmüş, bu dırarak sağ cenahı botaltmış vera - mek isterim ki, anlattığım terler tr 
nun ne olduğunu anlamak i.; in san- hud Baybarsa haber göndererek pla mamen hakikaten uygundu. Bar 
tralı bırakarak ışığın olduğu tarafa nı değiştirmesini bildirmitti. Vazi - bars, muhakkak Kanlıkuleye hücuıll 
doğru kotmıya ba~lamıştır. yetin Nayımm hakkındak: isn:dları- edecekti. 

Fakat, gece kar.ınlığındd güzer - nı kuvvetlendirecl'!k bir fekil alma - - Peki niçin etm~di) 
gahında bulunan bir kuyuyu fark sı Necmettini o kadar ae..,{ndirmişti - Çünkü bizim yaptığun.ız ter" 

d 
ki adeta yüreğini soğutrnak için ka- tibleri haber alarak planı tam terai-

e ernemiş ve ansızın içine düşerek lenin büsbütün duşman eline düşme- ne çevirdi. 
hacağı kırılmıştır. fmdadına yeti - sini arzu ediyordu. Fakat Naynıan Odadakiler bir hayret niduı kO" 
tenler tarafınc!an araba ile ~vine şimdi askeri:ı başında bütün şiiphe - pardılar. 
kaldırılan lsmaıl, timdi vazifet'i batı- leri izale edecek bir kahramanlıkla - Bizim yaptığımız miidaf,.. 
na gelmediğinden ve başka makinist savaşıyordu. Demin hicidd Ve! asa - geklini mi haber aldılar~ 
d h. b 1 d ~ d t I biyetten çıldırmak ruddeler:ne ge - - Evet. 

a 1 .~ unma ıgın a~ san ra muat: len Fatihüttin, onun bu sd.vlet Vı! Fatihüttin merakla yerinden doi" 
tal, Gonen halkı da bır haftadanben . cesareti ' kartısında. ne yapac-ağ:nı ruldu: 
karanlıkta yaşanııya mahkıim kal - şaşırmış kumandayı b"'tka biıine ver Bunu nasıl haber aldılar~ 
mıştır. mekte tereddüd etmişti E!aHm sur- - Kalede bir caaus var. 

lara kadar tırmanan bu kadar kuv- - Casus hal 
Bursada bir kamyon yandı vetli bir dü~menı tekrat gt·riye at - Necmettin sevinçle el çırpmıştı: 

mak gibi çok giiç ve ı,.hJikeli bir işi - Duyuyor musunuz aultar.ım) 
hangi kumandanı ~cerebilirdi~ Dediklerim nasıl çıkıyor. 

Dövüş boğaz boğaza denecek bir Fatihüttin: 
şekilde devam ediyordu. Genç Uy· - Bundan biz de şüph:e ediyor 
gur kahramanı döı't yana veti~erek duk. Fakat yaklll:ıyamadılc. - dedi • 
harikalar yaratıyor, etrafını ~aran Bu casus kim olabilir~ 
müthiş bir ölüm çemberinin cıta'lın· - Ben de bilmiyorum, yaloaS 
da, vücudünü büyüli.i pir au :ıe yıka- tahmin ediyorum ki bu aramıza ka• 
mış efsane kahramanlan gibi ken - dar sokulan ve bütün konuttuklart" 
dini bütün tehlikelerden korumak mızdan haberdar olan biridir. 
san'atini biliyordu. Onun bu hline - Necmettin Gerek hakimine bakhl 
rine rağme:ı kale müdafileri ağırca - Baybarsın gönderdiği bu , . .., 
bir zayiat vermi,lerdi. Bir z,ıman ol sus onun en sadık adamlanndan bl
du ki çılgın bir hırsla kılıç oynatan ridir herhaldel 

nün mevzuları üzerinde köylülerı - İkinci seynhı\t Eskil köyüne ya -
mizi tenvir iı;;in köylere ae}·ahat!er pılmıttır. Bu köyde de günün mev-

Bursa (Hususll - Vaktile tehrlmlz tertibine başlamıttır.' zuu olan hava tehlikesi ve paraşüt-
qırceza haklmlliinl 3 sene kadar İlk gezi Yeşilova köyüne yap~la - çüler hakkında icra memuru Agiıh 
lfadan sonra Temylz mahkemesi a - rak hava tehlikesi ve paraşütçüler Orbon tarafından HRlkevi adına bir 
salıj!ına tayin edllmlt olan ve bir ve zehirli gazle! mevzuları üzerinde konferans verilm;, ve tarih kolu da 
ınüddet de orada çalı.şıp tekaüd edi. jandarma komutanı 1 arık Binatla bu köydeki tarihi eserler üzerinde 
Jerek şehrimlzde lkamet etmekte bu. maarif memuru Orhan Eren tarafın- tetkiklerde bulunmuttur. 

Bursa (Hususi) - Latif~ aid ve 
şoför Akifin idare ettiği bir kam -
yon, çakıl yüklü olduğu halde Za -
fer meydanı yokuşundan çıkmakta 
iken birdenbire benzin deposu pd.r
lamış, ,oför bunu görünce kamyonu 
tevkif ederek kendisini mü,külatla 
a~ğı atabilmiştir. Yangın ıtfaiye ga
rajına yakın bir yerde vukubuldu -
ğundan derhal itfaiye yetişmiş, bin 
mü,külatla ylljngını aöndürıniit i!'le 
de otomobil istifade edilemez bir 
hale gelmittir. Yangının zuhur se
bebi aranmaktadır. genç, silahının havada bir takım bo, Genç kız kendine hakim olaınadtl 

daireler çizdi~ini farkedc~·ek dur - - Senden §iiphe ediyorlar Na1"' 
du. Arkasmd:ı !'alnız, onu taklid e- man. Kendini müdafaa etse11el. 
den arkadatlan '·ardı ve dütmıın Delikanlı kaygısızdı: 
kaçmıştı. - Bunu liizumsu:r. addedivoruıGo 

Nayman 'uuyordu. . Bütün deliller aleyhimdedir. ·YalntıJ 

lzmitte stcaklar 

lunan Hilmi Haksever geçenlerde ve- dan iki konferans verilmi, ve Halk Resimler Hal'<evlilerle Eakil köy
fat etmittir. Bu zat 40 sene kadar ad- evi tarih kolu da bu köydeki Etile- lülerini bir arada ve konferans ve-
ll'yemlze hizmet etmiştir. · ri n medeniyet merkezi olan (Ku, _1 ren Agah Orhon'u g:istermektedir. 

lzmit (Husuai) - Iki Üç gün -
dür ,ehrimizde tahammül edilmez 
bunaltıcı sıcaklar batlamıştır. Hara
ret gÜneşte 64, r,ölged~ 39 1\ kadar 
yükselmektedir. 

Necmettin acı bir gülü,le par - bu tüpheleri silm~k ümidile 80n 
maklarını çıtlattı : fedakarlıkta bulunmak ıatiyonım. 

- Dört yü1.:den fa;ıo:ll\ ynralı bir (Arta....-) 
-===================~· ~-==~================--~ 

Sofya, farkedilecek kadar terıed-
düd etti. Sonra, kat'i olara1r. cevab 
verdi: 

Hayır.. hepsi öldüler. 
Hepsi mi~ 
Hepsi. 
Emin misiniz~ 

Son aualini. gözlerini ihtiyar ka
dının gözlerine dikerek aormuştu. 
Sofya dütünür gibi oldu. Fransuvaz: 

- Size evvelce söyledim ya •. 
kocam, bunu, matmazel Sandıanın 
tnen(aati için soruyor. Baba öldü
ria1ünce, eviadlar da çok tiddetli bir 
eorguya çekilir. Onun için, aile me
~leleri ne olursa olsun, aorulan lf'Y
fere doiru cevah vermelidir. Eier 
aıatma:ııel Sandrayı aeviyor iseniz, 
INze. bildiklerinizi his; gizlerneden 
anlatmalıaanı:ıı. 

Ihtiyar kadın söylenmeie batla
dı: 
· - Ne olurn olsun .•. Kont öldü. 
Artık gizleQte~ lüzum yok.. Sevgili 
Sandramı bir felaketten kurtarmak 
Üterim .. 

Sofya, Herşara döndü ve sordu: 
- Katilin adı Boranof demitti-

11;7 değil mi bay hakim) 
Evet ... 
Anası babası yokmut değil 

Küçük ik~ ölmüşler . •• 
Babasının"'c.üçük adını biliyor 

musunuz) 
- Zannederim Mişeli 
İhtiyar kadın ellerin: gökyüzüne 

~ıtoıı·arak mırıldandı: 
- Mukaddes tasvirler hakkı 

Esr 

- t-.lo. 23 
. Sofya hali tereddü~ .~diyordu. ı niyetle kabul ettiler. Otomobil ile ı yor.. ve... Serjin bakikat en katil ı Mitel B~ranof oğluna. Maruk.in-

Nıhayet .Fra~a~vaza dondu: evveli Kreyl jandarm.'l karakoluna olması ihtimalleri kuvvetleniyor... den intikam almasını vuiyet etmit-
- Dınleyınız mad.am .•. Hunaye uğradılar. Zabıt kltibi Marten ile Franauvaz bağırdı: tir. Bu takdirde bir ıenç adama, 

e~di~n~ ~ilmeden, ~enim .küçük çavut Lüno, Serii oraya aetirrnit- - EYet amma . •• Serjin lehine kan döktürtmek ne ile teltir edılir) 
ıı_uvercınıma koruyaca~nı~a söz ~e- lerdi. Herşar, oradan evine telefon kuvvetli bir hafifletici sebeb ortaya Yahud, Mite~ Boranof, vaaiyetna
nyor musunuz) Ona bıçbır teY aoy- ederek üç kitilik bit aofranın hazır· çıkmat oluyor. Zira Marukin vücu- meainde, Marulcini n cinayetini ~JAde
lemez iseniz, ben bütün bildiklerimi lanmasını emretti. Sonra, bet ltiti. dü kaldınlacak canavarlarda'n biri ce nakletmittir: oğluna. bir intikam 
anJ.-tacağaml evvelki tertib ÜJ:ere otomobile yer- imif... telkin etmemittir. Bu takdirde: Ev-

Franauvaz, aayet ciddi: lettiler; fU fark ile ki. bu aefer, ka- _ Oojna ... Fakat, bir ferdin, v~li, gizlenmit, izini kaybetmit bir 
- Söz veriyorum! namın yanında, arabayı Filip Bru ... adaleti temail ~tmek bakltı defildir. adamı kin ve ı•rarla arayan bir gen-
Dedi. ao idare ediyordu. Serjin yanına Hertar 1ae fU •iır bükümde bu- cin bu !Qni, telkin edilmeden nasıl * Hertar oturmuttu. SerJ, Lüno ile bir lundu: iktisab ettiği münakaoaya değ~r ... 
Bruuo ile ihtiyar kadının konut- kelime bile konutmamıttı, Çok pe- _ S.rj için hafifletici aebeb dü- Sonra, Marultin, Rusyadan gelmit, 

maaı, iki saate yakın aürmüttü. Göz- rişan, bitilt, yorgun, ürkek görünü- tfinülemez. Evveli, kendisi, bir hüviyetini, tabÜyetini deği!ftirmit. 
leri kızarmıt olan Franauvaz ile be- yordu. Serji mahpuahaneye bırak- müddeiumuminin manevt oiludur, kendisini tamamen gizlemiş, sil
raher kötkten dönerler iken em ni- tıktan aonra, sorgu hakiminin evine aonra, bizzat hukuk tahaili yapmıt- mit ..• Nasıl oluyor da, Boranof ile 
yet müdürü: gittiler. br. Adalet mefhumu hakkında, hak kartılatabiliyorl Bu suallere cevab 

- On ikiyi kırk bet aeçiyor .• de- Hertar, ağzının tadına dütkün- meflaumu hakkında malumat sahi- verebildiğimiz takdirde, zannediyo-
di. Süratle Sanlise gider, orada biraz lerdendi. Sofrası, daima en nefia bidlr. Bir mücrimi bizzat cezalandı- rum ki, esrarengiz vak'anın anahta-
bir teY yeriz. Eğer arzu ederseniz teylerle donanırdı. ramıyacafını peklll müdriktir. nnı bulmut olacağız!l 
yemekten sonra da konuturuz... * Bruaao, Hert:ıra: Fransuvaz heyecan ile bağırdı: 

Dedi. Her~r: Kahveleri, birkaç hafta evvel. - Müddeiumumi, babasının va- - Ben, fikrimde ısrar ediyoıum. 
- Eğer madam Brusso benim Hertann An~riyöyü kabul ettlli ça- aiyet mektubunu Serje ne zaman Serj Boranof, bu met'um cinayetin 

beltar evime tenezzül ederlerse, ye- lıtma odasında içtiler. Herpr; veTmlt) zavallı bir kurbanıdırl Bu sabah o-
meği bizde yeriz. Madam iatirahat - Düşünmek kabi\iyetlni kay· Diye soruyor. nu iyice mütalea ettim: Gözleri 
ederler, biz de bir odC&ya çekilir, bettim .• dedi. Siz bay direktör) - Tetriniev'vel ba1ında. •• gamlı, fakat temiz, açık. Bakışları 
konuturuz... - Hakkınız var.. Solyanın an- - Cinayet Mart sonunda oldu. doğru, fakat belki biraz mistik ... 

Teklifinde bulundu. Emni,-et latblı hiklye. blr~ok eephelerd~n Demek alb &J' aoara ••• Burada i~i Heıtar: 
•üdUrl ile bns bu teklifi ~aemDit- Seıi Boruıoıw. hareketW ._.. edi- ibiimal vart - Bence, lfrat derecede mietik 

bir çocuk.. heyecanı sonlaZ bir dr 
)ikanlı.:. 

Brusso: 
- Büyük heyecanlar 

cinayete aürükleyebillrlerl 
Dedi. Fransuvaz, delikanlayı mi' 

dafaada devam rdiyordu: 
- Ve bazan mazlum ve kurb .. 

yapari Bence, bu delikanlı. bir 611"' 
rin kurbanıdır .. bu fikir nedir~. Şi,_. 
dililc bir bilmece •• biraz eYftl te~ 
ettiğiniz auaUerin aruına. balledır 
m ek üzere onu da kaydeclenıiniz 1 

Emniyet direktörü ayaia kal~ 
rak: 

- Şimdi, yapacaiı.mız 
müddeiumumi ~ndriyöy" 
elde ettiiimiz son neltı",celerclea 
disine haber v~rmelttir. h·NittıPI'~~~ 
Möayö Herpr) 1 

- Evet ... Madam B...-o 
madam Andriyöye vaziyetl. 
müsaid bir tekilde anlatmak 
nını bulacaktır, aanınm, Itendileri
nin çok tatlı konuştuklarını. So~1r 
yı söylettiği zaman gördüm. ıtit' 
tim ... 

F ranauvaz kıpkırmızı oldu. Eli' .. 
niyet direktörü: l 

- Siz bir psikoloi{sunuz Möıı)' 
Her~r. dedi ... Hakikaten, bu b ·•hlJ 
aız analığı, uncak Franauvaz te&e 
edebilir! 

* Müddeiumumiye gittiltieri .,_. 
man, Şarl Andriyöyii, yalnız buldır' 
lar, batını kaldınp ta 
yalnız görmeyince, biraz fllllnr 
oldu. 



--
llhl. Çeviren: Nimet Mustafa ..,dllll lllliTE 

M 'd' k N . ecı ıye Öyiınd'! oturan Bayan 
.ar.ıye.,. Kndıköyde oturan kızı Ne

\'lne misafir gidiyordu. Nevin bir 
ea.a<~ı ile evleneli ancak uç oy ol· 
~u~_~u. Bayıl!l Naı::iye bu iiç ny içın
B~. uç sefer kızının evine gıtmişti. 
ıror,d seferdc kızının evinde bir 

aece ikı'ncı' • f d 'k' .. .. .. ' oC er e 1 1 gece, uçuncu 
•eferd .. e uç gece kalmıştı. Nıyeti bu 
•der d" k 

1 
ort gece almaktı. Esaaen Lir i'' lde {i gidişinde Üç ker.e ınısafir 

P. ı bin <ronra dÖnerken danındı 
ecı.aeı Bav Ferid ona: 
lt ;;- Bir dah seEere gelirseniz. bu 

8 
Dr ç~b.uk bırakmnyız. 

c h emıştı. Bunu d,.Ji, d iye on giin. 

hn e~ giin knlacak ·~e;;ildi ,.a.: do-
ll a k ı eo ~·. kaLs ı a sn da ayıb olurdu. Uç gece 

D .. a da damadı belki darılırdı. 
Ort Rec •. 'd' . G d" .. t t. e ıyı ı ı ışte. ene onucı c; 

oır d h 
çah\ık a ııeferc gclirı:eniz, bu ku..Jar 
Rittj"· bıraknmay:z derse, lckrar 
kal gı Uımnn hir gece daha fazla 

ır..jı. 

~\ı BdaYan Naciyenin, Mecidiyckö
nı n en Şişliyc kndnr, yirmi beş ku
te~~ı,!lazarlık ettiği • araba, Şişlıye 

il zamnn arabacıyn• 
kJJ-.. Sııradan öteye aTtık otomo-
-ı e 'd • . bil h ltı erım, sen bana bır otomo--
l . ~1 da, ııu yumurta dolu sepet-
erımı ot tn b'l k k "' .. . de . o o ı e oyup opruye gı-

.Ytm, demi~ti. 
Aynca ila t,.mbih etmişti: 

l - Bak bak, akıllı uslu bir şoför 
~ sun, benim ncelem yok. Bir ker" 
""tadan korknnm sonrn sepr:tteki 
.rtın ı ' ıurta ar kınlır bu aklında ol· 
BlJn. •• 

- Sen m,.rnk etme bayan 1 
•1 Arahacı arabadan ntlamış, sıra 
~ ~ .. dizilmi· taksilerden en öndekirıe 

ogyu yürümü, ve şoföre gülümse
)•erelc bir şeyler söylemi ti. Şoför de 
Ona gülümaeyerek cevnb verdikten 
tonra otomobilin kapısını nçm.şb. 

Arabncı, arabay;ı döndüğü zn
man Bayan Nacıyeye: 

- Tembih ettim bayan. hiç nı e
hak etmeyin. Otomobil knğm arn
b~aından daha yavaş gidecek, nr 
ır Yere çarpar diye korkun, n<' de 

tt:}ıetlerinizdeld yumurtalar kırılır 
dı ye, 

B Hay Allah seı.dı•n razı olsun 

1 ııynn Nuciy~ arabadan indi. A
'1~ Jd~.cınKın Yardımil• iki sepetini in-
r ır ı. e d. ı . k . k n ı ve sepet eıı tn sıyc n -
tarma olmu lnr<lı. Şoförc: 
d - Arabncı da tembih etti; evlii-
ım, dedi, gayet vavaş, vnpurumn 

Yarım sanıten fazla 7.amnn var Ne 
ol!a Ycti~iriz. H~m dahn evvelki va
Purla da gitmek istemem, beni Ka
dıköy iskel~sinde kızıl1) yarım saat 
sonra kalkac.ık vapurla bekliyor. 

- Peki bayan, tiz hiç meınk et
rncyin, isterseniz otomobili hiç yü
r:Jtmem. 

- Evliıdım o kaclar dn deme
dim, nmmn vavnı~ ynvne. 

- Peki bııynn. knplumbağalnr 
da bizimle nynl yold (!itsclcr onla
rı dn geç:ııiy,..~eğim. 

- Hay yn~ayasın cvladım. 

Şofür marşa bastı. Otomobil sÜ· 

rotle hareket etti. 
- Ne yapıyorsun e'.'ladım. senin 

yavaşın bu mu) 
-Peki haynn, §imdi daha yava~ 

gideriz. 
Ga:r.e basnu~tı Ot<>mohil 'on sü-

ratile ilerliyordu: 
- Sana ,öyhiyorum evladım, 

sana söylüyorum 'lo(ör, sen yava~ 
bilmez misinL Ynvaş ynva~. 

- Peki bayn:ı yavn1 işte. 
Şoför otomobili bir kat daha sü

ratlendirdi. 
- Senin yavatın bu mu~ 
- Benim yavaşım nıı baynn, be-

nim yavasım hiç bu olur mu, şimdi 
görürsiin. 

Otomobil son st'ratle gidiyordu: 
- Mahvol::luın. ödüm kopuvor. 
Bozuk kaldıyınılın o tom ::ı bil i zıp-

zıp zıplatıyord1J: 
- Sepetteki yumurtalar da kırıl

mıştır. Bir tt"k sağlam kı:ldıvsa bir 
şey demem. ll:ıh1 boyun bosun dcv
rilsin. O uabncı olncnk herif te sa
na tembih etmısti güya.. bir c:!aha 
mı senin <>tomobiline billf!rim. töv
beler tövbesi. Y o kuşu gcJdik hiç ol
mazsa şu yoku~u yavn J inelim. 

- Peki bnynn yavaş iniyoruz. 
işte. 

Yokuş uşağı benzin de i lf'mezdi, 
şoför bundan iyi fırsat mı bulacaktı. 
Freniere hiç basmndı. Otomobil 
Şişhane karakohınun önünden deli
ce bir süratle döndü. Bankalar ö
nünden geçerken etn ... ftaki binalar 
bile seçilmiyordu. Domuz sokağının 
bntında biraz yavaşlar gibi •ldu. 
Fnknt i~ret memurun~ geçer geç
mez gene siirut ziyadeleşti. 

Otomobil köprünün Kadıköy is
kelesinde durmuştu: 

- Işte geldık bayan. 
- Aferin evladım, işte ben de 

bunu istiyordum. 
Bayan Naciye taksimetreye bak

tı. Çantasından çıkardığı paraları 
saydı, şoförün avucunıı koydu. 

- Vapurun hareketine de ancak 
iki dakika Vt\\', 

Şoför şa:;ıırmıştı: 
- Şişlide iken yarım saat var 

demiştiniz. 

- Ne müna .. ebet tramvayın sa
atine bakmıştım. Sekiz dakika var
dı, çabuk gidelim dersem yavaş gö
türeceğini biliyordum. Yavaş götür, 
dedim. Hem vaktim yok, kızım Ka
dıköyde bu vnpuru knr.§ılıyacak. 

Bayan 1nciye, otonıobildeki ee
pet1eri eline almıştı. Şoför gülüm
sedi: 

- Sepetlerdeki y\tn•urtnlardnn 
hayır kalmı\mıştır bayan. 

- Sepetlerde yumurta olsaydı, 
hayır kalmazdı amma. rıninrıo ikisi 
de m oruila dolu. Marula ne olur ki 1. 
. . G~~mek sırtlsı Bayan Nc{ciyedc 
ıdı, gule ~üle köprünün merdivenle
rini indi. Biletıııi aldı. Vapura girdi: 

- Oh çok şükür vapura yctişe
bildim. 

Ingiliz'er dün bir İngilterede gönüllü 
tayyare fabrikastm mevcudu bir milyonu 

bombalad1~ar 
m tararı ı lnt'l sayfad:ı> .geçti 

n· k Londra 23 (A.A.) - Harbiye 
un n şqm kuvvetli İngiliz hava nazırı Eden Avam k:ımnrasında be-

1nolnrı Almanya ve Holnnda n·~ ,.. 
h d fl · ""e. ı yanatta bulunarak ııi\1evzii gönüllü 

e e en bombardımana devam et ınüdafaa kı(asııı nııı ırMetropo] 

ii!gilterede 
yeni harb bütçesi 

<B~tarafı ı inci sayfadal 
~dilecek mnsrailarıınızı knrşılamnk 
i:;in. mülıi:ıı bir niıbctı,., harici kay
na k larıınızı a~ai:rı daki iiç şekıJde is
timal cdebileccğiz: 

ı - Hiikumetin, diğer milldle
rin satın almıya lınzır o!duğu de -
r.izaşırı rrı~mleketlcrd.: bulunan al -
tını kullanılacaktır. 

2 - 1-Hik.tinıetin birlt:şik kıall•k
ta ~ahıslardan satın aldığı kıynıet -
leri kullanılacaktır. 

3 - Dominyoıılın ve 1 lindistan, 
onlardan satın aldığımız malların 
para~ını tamamen sarfetm~mekte ve 
bir kısmını birleşik krullıktıı kıııa va
deli plasmanlar veyahud sold ha
lind..i...b.ırakmaktndır. Bunlat da kul
lanılabilecektir. 

Sir Kingsley, bundan sonra, seri 
bir enflasyon bareb•tinin inki•af ~
debilmesi tehlike,.inden bahsf'tmiş, 
fakat bunıı önliyc:hileceğimile iti -
madım vardır demiştir. 

V ergilcre zam 

Sir Kingsley \Vood, bundan son
ra yeni vergilerden bahsetmistir: 

Halen yüzde 3 i,l) ol.:m kazanç 
vergisi, yüzde 42,5 a cıkarılacaktır. 
Ka.zanC: vergisinin bu nrtınıı llt-. b'u 
sene 60 milyon ingili~ ve tam blr 
mali sene içinde de 84 milyon In ~ 
gili:ı. validat elde edeceğiz. 

Iki bin ingilrz. lirasından filzla ge
lirlerden alınan munzam ver •iye ya
pılan zam da, bu sene sekiz milyon, 
tam bir mali sene için de de 1 1 mi-1-
yon getirecektir. Bu iki vergi, yapı
lan zamlar ile bernbcr bundan beş 
sene evve] 290 milyon verirken ha
len ~enede 639 milyon verec~ktir. 

On bin Ingiliz lirasından fazla 
kıyınetteki malların intikal vergi -
sine yüzde 1 O zammedilccektir. Bu 
suretle bazı vak'alardn bu vergi yüz 
de 65 e kadar çıkacaktır. Bu zam, 
bu sene içinde bir milyon ve tam 
mali sene içinde ise altı milyon ge
tirecektir. 

Son zamanl:uda yüzde yüze çı -
kanlan fazla karlar üzerindeki ver
gi de nazarı dikkate alındığı takdir
de, doğrudan doğruya vercilere bu 
sene zarfında yapılan zamlar, tam 
bir mali sene içinde 203 milyona çı
kaı::a'ktır. 

Nazır bundan sonra tütiin ve iç
kilere yapılan zamlardan bahset -
"lliştir. • 

Miıôayaat resmi 

Kingsley Wood, müteakiben mü
bayaat üzerine bir resim konacnğını 
bildirmi tir. Bu resimden, yıyecek 
ve içecek, gaz. elektrik, su, odun, 
kömür, daha evvel yüksek resimle
re tabi tutulmuş olan eşya, çocuk el
biseleri ve ayakknbı!\1 ''e baz.ı ilaç
lar müstesnn olacaktır. Bu resim ha
len vazgeçebileceğimiz eşya ile lüks 
eşyanın toptan kıymetinden yüzde 
33,1/3 olarak nlınacaktır. 

Bugünkü bütçe, tam bir mali se
ne için iki yüz otuz dokuz milyon 
İngiliz lirası fazla ı.nridat temin ey
liyecektir. 

İstikraz lar 
Maliye nazırı, müteakib.en istik -

raziardan bahsetmiş ve demi~tir ki: 
Şimdiye kadar } üzde üç faiz li 

harb bonoları ııntışındnn 300 miJ -
yon, ta'larruf vesikalanndan ve mü
dafaa bonolanndan Z50 milyon ve 
yüzde iki buçuk (aizli yeni harb bo
nolarından 11 O milyon elde ettik. 

Fedakarlık lıu ını lerdlr. Bu hedefler arasında i 
~ıenklrche n Ge- muhafız ·ıt"ftsu isrolnı alacağını bil- Maliye nazırı, sözlerini töyle bi -

n ve "'oterdamda. iki d"PO d' . t'ır 
Uc Bre d k ır.mıJ • tirmiştir: 
ı i_:ı_ıcn o larında benzin depo- Eden bu kıt' anın §imdi 1.300.000 Önu"muz·· deka· "'al"ı -·•••.c1eler, mü-arı, u;mar Rotenburg Breme K ' ~ • ,.. • .. = 
tel ve • • n, ns mevcudu oldugunu ve kaydedılen • teadöiddir ve "güçtür. Fakat bun 
o tt• K:ıs,erın do~u .çlmnllndckl terin teehi7.atlnrı tamamlanınale Üze~> ların 'fCat'iyen ik.tiha...:' f.ı. ":ljlmez ma-o ıngende t.ayyare fnbrlkılları Ham . ' . m caı 
l'e 8&\'de mıı.rtandi~ ~t.asyo~ları Td~ldk'~!ı~ ıbşinın mu~ak~n~en tatıl e - hiyette bulunmadığınn tam suJette 
Wıııer kanalı ü rt d ' 1 ıgını eyan ry emıştır. iti.rnad ed~biliriz. Birçok membala-ze n c mnvnalnr, y b 

1 
• ı.'IA 

Friııtsa , Belçika ve Almanyada hava a anca •ıyon lCf~' atı nmız vardır. Bu'llnrı kullanacağı -
n.eydanları mcv"uddur. Tayyarelcri. Londra 23 (A.A.) - Avam ka- mızdan ~phe edileme7. 
lnizdcn birl kayıbdır. mıırnaında yabancı Jejyon teşkili Harb sahasında olduğu gibi, ha-
Danımarka aahili açıklannda dev. hakkında beyanalta bulunan Eden yati. milli, maliye. tınhasında da, ir

ı1ye vatir ı gören sahil müdataa tay demiştir ki: kilmedeP.. yolumuza devam ~y1emi
Yar~lerimlz <1ün ı4 ooo tonluk bır Bizimle birlikte mnşterek dava ye ve zaferin :ılınmnsın:ı kndar he.r 
~ht~mun muavin gemisini muvaffa _ için mücadele cderı ynbnncı mem - ti.irlü fedakiHlıklnrn katlanmryıı QZ. -

kiYPtle bombardıman etmi~l~dlr. leket tebaalarına nid teşekkiil1erin metmiş bulun•1yoruz. 
Dtın nk~nm, dller sahlJ müdaran tensil.inde mühim terakki 'ardır. Maliye ııazınnın bu nu tk undan 

~Pm\lt'rl O~nd'da benZin depolnrına Fransız, Leh, Çek, Holandn ve B,.J_ sonra, Avam Kıımarası, bütçeye aid 
ateş verm!şlcrdlr. tlç tayynrem.ı dön çika ~ıt'nlar_ı t:'lml\men t .. nsik edil-ı mn h telif kara: lar almıştır. 
tnl'nıl~tlr . rnek uzer;dır. ye bize yapncakları 

n . yardımı zıyndl'"!.ıl~ takdir ediyoTu7 un sah'llt"rinılz uzerindc cerevar. · 
f-den havn muhnrcbelerl esnasındn 4 
dümnan tayynrc.cıl düşilrülm!i.ş, t-u _ 
na nıtıkııbU 2 avcı tayyaresi kaybe _ 
dllnıt.,ur. 

İngilt ·re Üz<!rinde 

Londra 23 (AA.) - Reuter: 
Hava Vl' ann vatan emniyet neza. 

retten tebıı~ı: 
h:{Pct- dlı n:ın tayynrelcri Taymis 
h 1/cı ve ce-nubl Pays de Gnt.tc! s:ı _ 

1 .. ~ crı Clahıı b!r kaç rer.sahlık malı:ıl. 
l;-"'nhv; hkoçyanın ccnubu şarktslr.e 
~u a.ar atmışlardır Telefat oldu -
bı .. nt :a·r haber nhnmamı~tır. Fakat 
ı~ıe oçyn Şt>hrlnde muhtel!f k m -
naı:r Y~rn1anmı4, mnll;or.nlnr ve bl 

:uıara u~rtıml.i tır. İskoçynnın 
•arldalnde çıftlıkler de ıarnr 

"Anglo - ranian Oil, 
kumpanyasile h-a-, 

arasında müzakere'er 
Tahran 23 (A.A.) - Pan ajan

sı bıldiriyor: 

1aliye nezarı-ti ile 1\nglo İrani
an Oil ı> kumpanyası ıı ra ~ındaki ihti
)aftan bahseden bugünkü gazeteler, 
uzayıp gid~n bu iş üu·rinde asabiyf"t 
göstermekle ve hükumetten nihai 
ve enerjik tedbirler alınrı ıısını is
temektedırler. 

İran gazetesi, meselenin eheınmi
:vetini knydey ledikten son ra: ıı Her 
gecikme ~nemlek,.t ınenfaallerine 
çok büyük ::ıararları intaç etmekte-

Habeşistan iwp-=iratoru 
Ho.rtuı~da 

(R~tar:ıfı 1 iııd sayfad:ı) 

olduğunu mlidri:..tir. Fakat ınüsaiJ 
fırsat zuhurunda milletine derhal 
yardım etmek üzere harekete geç
mek için. imparnlor, nleınle:...etinin 
ci,·anndn bulunmak şiddetli arzu
sunu izhar cylcmektedir. 

Yakla!!makta olan >·nğmur 1J1ev
siminin Haheşistanda halyrınlar için 
tehlikeli olmu•ıı muhtemeldir. lınl
ynnlarıı: a keri han· kfıtı o znman 
mnhdud bir hnle geleecktif ve iın
paratorlarının uzakta olmadığını bi
len yerlilN ise. dnhn şimdiden bir 
çok mıntakalatda f.:ıkmış olan 
nı faz~alaı:ıtımıka için hiçbir fır!ah 

Lozana ait 
hatıra ar 

(Baş tarafı S inci snyfada) 
safhası Lozan otelinın hu küçük o
dasında cereya:ı etmiştir. 

Venizelosa iadei ziyaret 
En ~ayanı dikkat lıir hatıra daha 

hatırladım: 
J~1üzakeratın ikinci devresinde 

Yl}nanlılarla tamamen nnlaşmıştık. 
Hhtta Yunan heyetilc nmrnızdn y_n
kınlık bile hasıl oldu. VenizeiC\ Is-
ınet Pa~ayı birkaç def~ ı_~yaret ett~. 
Bit giin Isınet Paşa \ enız.losun zı
yaretini iade için otele ~itti. Yan -
lanna beni de almışlardı. Henüz 
sulıh imznlanmamıştı. Yenizelos bü
yu'\ bir hüsnii kabul w• hürmet gös
terdj. Şu sözle ı i nı hiç unutmnm: 

- Paşa, göreceksin biz en ıyi iki 
dost olacağı.l. 

Hakikaten lzmiri isgnl eden Ve -
nizelos Tiirk - Yunan clostluğunu 
kuran adam olmuştur. 

Istanbuldan geçişe aid 
bir hatıra 

lstanbula avdctimiz.de vukubu -
lan ~ayanı di'.;:knt bir hadise: 

Döndüğümüz zaman istasyonda 
jsmet PaşCJYı karşılıyanlar arasında 
halifenin yaveri de vardı. O da hn
lifenin ve kendisinin tebrikleıini ge
tirmişti. 

Halife. paşnyı, sarayda bekliyor
du. Isınet Paşa bana: 

- Saraya gidiniz, yaveri göre -
rek teşekkürlerimi sö~leyiniz, ded~. 
Emirlerini yaptım. Dogru saraya gı
derek yaveri gördüm. Paşanın te: 
şekkürterini söyledim. O, bu vazı
yel karşısında şaşırdı. Beni bt-kle
terek doğruca halifenin yanına koş
tu. Halife mevcudiyetint muhafazd 
ve kuvvetlendinnek istiyordu. 

- Gelen z.atı yanıma getiriniz. 
Hiç olmazsa heyetten bir zat göre
yimi 

Demiş. Yaver emri şahnncyi ba
na tebliğ edince: 

- B~m vazifem halifeyi gör
mek değil, sadece size lsmet P~ -
şanın teşekkürlerini söylemektır •• 
Mazur görünüz. dedim ve saray -
dan ay aldım. 

Beni köşkün kapısına kadar teş
yi eden sabı.k umumi kôtib ve bü
yük elçi arkarndan v...sleniyordu: 

_ Aman resimlerimi kaybetm~ 
yiniz. Onlann hepsi L~zandan bi -
rer parçadır. En ~ereflı hntna1nrnn• 
dır benim ... 

Nusret Safa Co~kun 

Kandtrada 5 kişi peynirden 
zehirlendi 

Bir mevsimde 11960 s ıbnalı tedavi gördü, 
birçç:>k bataklıklar tamamen kurutuldu 

İzm it (Hususit. - - Kocaeli havza. -ı nun birer canlı şnhidleridlr. Har b 
sında ba~lıynn .sıtma mucade~csı de. başladıktan sonra, bu faaliyet her 
vam ctm~ktcdıf. Halkın sağl~ını ko tarafta olduğu gibi İzmltt.e de dur • 
rumak yolundakl dava, muvaHnkı - muştur. 

yctıi neticeler vermektedir. Belediye nezdinde yaptı~ım tetkl -
Son dört ~Y zarfındakl sıtma miı. katta, harb $Onuna kadar herhangi 

"adcle çnlışmalarını rakamlarla g&_ bir Imar ve umraıı harekcUnin mev. 
terrnek faydadan hfllt del;ildir. Ht'r zuub:ı.hs olamıyaca~ı. yalnız günde -
şeyden evvel şurasını e h• miy ~c Ilik işlerle meşgul olu nd· ğu, caddele
Kaydetmeliyiz ki, Kocaeli dnhlliııd rı ~ulatmak için yt>dek malıenıe de 
yeni sıtmalı yoktur. Eski ha.:;talar olmadı!r.nd:ı.n arazözlerı kullanma 
tedavi edilmektedir. ve harcamanın isabetsiz olacağı ve 

1 Mart 940 tarıhınden Haziran 910 mümkün olan;.n yapıldı~ı söylenmiş
sonuna kadar 29748 muayene yapıt - tir. 
mış, bunlardan 7753 dalaklı bulun - Hıfı:ı~o;ıhha me('Jidııln top'antası 
muştur. i.1318 kan muayenesl!lde VilAyet hıfzıssıhh:ı -meclisi eHelkl 
363 ü müsbet rıkmışt.ır. Bu mevsim - gün :oplanm~tır. MecliS, bu toplan. 
de 119ô0 e::ıkl sıtınalının tedavilerı tısında, şehrin saiUığı bakımın:A\n 
devam E'tmlştir. .,.ıühim kararlar :ttihaz etm~tır. 

Geçen r.~ne 21396 sıtmalı varken, Sehlrdf'kl gfıbre ve supriintülcrin, 
bu ~ene yi.izde csoı nisbetinde br c- beledlve hududlarındnn uzak bir mn. 
zalış gorülmiiş ve 11960 a lnmiştir. halle · :ıtılınaSJ • ve i.izcrlerine krozol 

Bn son ay :.arfındn hnstnlnrn 140 mnhliılil dökülmesi tnkarri.ir etmiş _ 
kllo kinin, 139 ampul kinin, 1400 lir. 
lruvvetçi, 2106 lntıı kinin verilmiş - Mevsim dolayıs·le S('hir dah l'ndc • 
tir. ki cadde ve $0kaklarm da t~c\an )11-

Haşere miiça.delcsi ıçıı-ı oc ı7so ki- knvec;i 'cln o:;ulanılması hususıınıın tc 
lo mazot, 36,600 kılo gaf ,Ptırcı ye - mini diisüniilmi.iş \'e halkın sı'lıhatı -
şili sarfedilmiştir.. n in korunması gözönünde tutulmuş-

Atazi ıslahatuula da 8525 metre u_ tur. 
zunıuı:;runda Jrnnal açılmış, 4050 met. Cnrşı ve pazarlır"'a satılan ev ~ş -
re uzunluinJnda kanal temizlenmiş, yalarının ve bnllusw; \'11~9.k. ~rr.ım, 
1317 metre murabbaı çukur doldurul. çamaşır elbise gibi maddeler; ' s:ı.ri 
m~. 82208 metre murabbaı b:ıta~ık ve salgı~ hastalıklı, vE>remll lııSnn -
kurutulmuş, 830 metre dere, 16708 lara mah."uo; olması d-ılma muht-emel 
metre hark temizleUlmişllr. ~ . bu{undtığundnn bu c:lbl e'lynnı•. te _ 

Son haftnlar. zarfında 70 ko~ ~.cftış mizletilme.den satılmasının kat'iycn 
edilmiş -ve yenı bir hastalık gonıle - men'ine knrnr verilmi~tir. 
memlştir. S h' d - t ğurt ~n tan mÜ"S 
Beledivenln faaliyeti görüimüyor mu? f' ır e su ve vo: • _ -

B · İzmit belediyesinin fnnli . se~eıer'n temtzıırr, rı nyet etmPdlk -
etı~l~e~~ olduğu ve şehrin tem\2'11- leri görüldiiğiinden bu husustn ı-\1.ım 

~Ine bakılmadı~ı yolunda, iddialar ~elen alfıkanın göstcrılmesl beledi -
rd veve bildlrllml~tır. 

vaİ~lt halkı İzmit belediyesinin bir Bu arada, veremll lneklerden ls -
k f aliyet ~c enerjisine ı;:ı.bld 0 , _ tlhsnl o:ıdllen sUtlerln .de satılmanınsı 

~~~u:dan bugünkü durgu~ vaziyet, ve böyle hastnl~~lı t;.vvnnların mu -
onn bu zehabı vermektedir. Çünkiı, nyenesl arzu e ı m ır. . 
belediyemiz "erçekten samimi ve mi!s Vlll'ıyet hıfzıssıhha meclıslnin şe -
bet bir şekifde şehri imar ctmeğe hlr ünhilindeki, ahırların da kaldı 
baıılamıştı. Su, PJı>ktrik. asfalt ve be. ruması hususunda nlaka ve hlmmeU 
ton cadCieler. şehir plfmı v~ire bu. ıstennmektedlr: ••••••••••••••••••••••••••••••• 

····R~;~~··a~ş;~·kiü···wi~i"if~·kSı n n utku na 
Almanyaya Almaniann cevabi : 
davet edildi Söz silaha kaldı 

Bükıeş 23 (A.A.) -Alman ha
riciye nazırı B. Von Ribbentrop·~~ 
daveti üzerine Romanya başvekılı 
B. Gigusta ile Romanyil hariciye na
zırı B. Manoilescu, yarın ukşam 

Nevyork 23 (A.A.) - Hoyter 
ajansı bildiriyor: 

Nevyork gazeteleri Lord Hali -
fahsın nutkunu tamamen dereel -
mekte, ve lehte olarak ıefsir cyle -

K d d Salzhurg'a gideceklerdir. 
İzmit ( llususi ) ~- nn iırn ~ a: Von Ribbentrop ile Rumen 

rnektedir. 
Bütün gnzeteler, Lord HnliCaksın 

Hitlerin yalancı sulh tanrruzunn, İnkunduracı Rıza ve ogullnrı smnıl 
ve Yaşar ile iki kızı. bnkkal Mustn- nazırı arasındaki mülakat. Cuma sa
fadan aldıklan peyniri yeciiklcrin - bahı yapıla~aktır. Siy si Rumeo 
den zehirlenmişler, fakat kurtatıl - mehafili, yeni Rumen tiynsetinin 
mışlardır. zimamdarları ile Von Ribbentrop a

rasındaki bu ilk teması mernnurıi -
yetle kaydetmektedirler. 

Ford fabrikalarından 
biri Ingiltere için 

gece gündüz çalışıyor 

Yakub Kadrinin bir tavzihi 
Dün sabah trenden inerken iki gn. 

zetc muhblri ve birkaç foto~rcı et. 
rafımı aldılar. Eski bir gazeteci sı -
fatile hntırlannı kırmnk ıstemedlm 
ve resmi vaziyeUmin müsaade ettiı;i 
nlsbett~ hepsini m!mnun etmel;e ça. 
lıştım. Fakat dün n'k.şnmkl gaıetele. Nevyork 23 (A.A.) - Nf'vyork 
rin blr taneslle bu sabah ki gnzetele- Herald T ribune gazetesine gelen ha
rin bazısında gördüm ki, hiç ~öyle - berleıe göre, Ford fabıikn,o:ı Michi
medlğim sözler bana atfedllmiştir. gnn fabrikalarmda İngilt.ere. için 
MeselA:. tayyaie motÖTu imalinden ııntıpa et-

I - Talebelerlmlzin pek perişan ve miş olmak!... beraber Kanann hıv.lu-
baŞ!bO§ bli:'rikıldıfiı: du • harici n<! e Ontario' daki Wi,nd -

U · _..· La Hll}'e şehrlııln tahrib edil. sor'da bu1unaıı diğer fabrikaşı lngil-
di~i; teTetıin·z-aferini temin için geca güç-

m - Berilnin İngilizler tarafındon düz çalışmaktadır. Fabrika tevsi e -
müthiş btr surette bombardıman e - dilmiş ve \,stihsıtli pek :ı;iyadt· artınış
dlldi~i. tır. Sonbaharcia büyük labrikalar 
Rolandanın işgnlindenberl her ta. faaliyete gt-çmiş bulunacaktır. For -

rafia muhabere keslldl~l için şu vc- dun Kanadadaki te~kilatının müdü-
b d kı talebelerinllzln hallnden 

VP ura a _ rü Campbell, Kanada kumpanyası-
haberdar olm.a.m şoylc dursun h:ı.fb h 1 50 000 motörlü araba 
saha.o;ı dı.,ındakl en yakın :..krab:ım. nın a en • ~ 
' . lfımat aıamıvordum. su ima1ile rr~şgul oldugunu, bunun 

dan .ıbıle ma K d h'"k. · 
halde FrallSflda, ve Belciknda bulu _ 10,000 flinin ana a u umetıne 
nan Türk talt'bclerlne dair herhangi ve 40,000 nin de lngilter~ ~ diğer 
bir mo"lfımat edlnmem bfısbfıtün 'ın- İngiliz imparatoriuğ•J hükumetleri -

kA.ns·zdır. ne ai d bulundıığun•J söylemiştir. İ -
• HOlandtıdn yarıdan yarıva tahrib mal planının mühim bir kııımını kii
<>dilE'n o:ehlr Lnhave olmayıp herke. 
c;in 0\ldi«i gibi RotE>rdam'dır. · çük tanklar teşkil etmektedir. Ce -

Berllnde kaldı~ım btr h::ıftn z:ırfın- nub Afrikası, Yeni Zelünda, I lin -
d'\ ne bir tavvııre gfırültüsü, ne de bir distan ve Maleıya Şuhdı-ri de iın -
b rrıba ~esi isittim. paratorluğa ha~b malzemesi imnlile 
notıra ge,ebllecE'k her türlii n•ıhoş m,.şguldürler. 

'1(11emiit'in önüne gecmek için bu nok Campbell, evvelemirde hnrb si '
•<>:ar•n tavzlhlnl mullterem gazete - pnri~lerinin imal edildi~~ni ve .~a.r~ 
• it drn rit" l ederim. alzemcsi imnlatının yuzdc ellı~ını 

·ı m 
Tnlmb Kadri K::ıracısnı:ıııoı: 11 de askeri nrabnlann teııkil eyll'di -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .. B ' b ~ 1 ........... •• ğini bildirmi~tır. u nıs ct surat e 

#S J[a,dıkoy lartacaktı_r. _ _ _ 

1 Raha· :··" Dirlik npnrtımanınrla 1 İ§ Bankası Umum Müdürü 

1 
Sinir Hastailkiarli Ankara 23 Olususi) -11 Bnn-

D. O K TO R, U .. 
1 

knsı Umum Müdürlüğüne tııyin ecli-

Rasl7n Halı boqlıı len Said Erda veni ~azife&ine b:ış -

Tel. (60932) Sıı.at 9-12 ve 2.7 ~ lamıştrr. 

ilterenin mücıı.Wolcsc, hürriyctin is
tihsaline kadar q'"'"vam etmektl'ki az
mi hakkında hiÇ ~:uphe bırakmıya -
cak bir li~anlu ccvnb Yerdiğini kay
detmektedirler. 
Almanlar sö:ı: $iliıha kaldı, diyorlal' 

Berlin 23 (A.A.) -- erlin ga
zetelen Hnlifakııın nutkundnn sonra 
sözün silahiara kalmıi olduğunu ynz 
ma ktadır. 

Harbin devam etmesinelen müte
vellid bütün mes'uliyet tamamile In
giltereye racidir. ----

Amerika Baltıktaki 
değişiklikleri tanımıyor 

tRaştarafı 1 inci sayfııd!l) 
Letonya ve Litvanyanın Soı.yetler 
Sir li ği tarafın d !tn bel' edilmiş oldu
ğunu söylemiş ve Amerika Birle~ik 
devletleri, kuvvet istimali veyahud 
kuvvet tehdidi ile ynptlsın, ekül fa
aliyetlere muhaliftir, demistir. 

Welles, resmi beyanatta .:unları 
söylemiştir: 

Üç Baltık devleti Sovyetler Bir-
liğine iltihak kararı almışlar ise de, 
Amerika Birleşik devletleri. bu dev
letlerin elçilerini balen kuvvetin ta
hakkümü altında bulunan hükiiın
ran hükıimetlerİ:l elçileri ol:ır3k ta-

nımakta devam eyliyecektir. 
Londra, 24 (A.t\.) - Ro)_ı;~in 

diplomatik muhabirinin ö~rendıgıne 
göre E•tonyanın Londrıı elçisi,.. 
merr:leketinin istiklfılin•! nihayet v~ 
rilmesini E:<!on)'ü milletinin azminin 
hür ve sctınimi bir ifadesi olnr k ta
nıyamıyacağmdan ingiliz haneiye 

nezaretini haberdar r.tmi~tir. 
Letonya ve Litvanyanın Londra 

e!çileri de, Estonya elçisinin bu te

~ebbüsüne mü~nbih teşebbüslerde 
bulunmuşlardır. 

Her üç elçi, İngiltere hariciye ne
znretinc her üç memleketin kanunu 
e ..ısisine istinad cdr:n bir muhtırn 
vernıi~lerdir. E.lçiiN, bu muhtıtndn, 
seçin i'l )'Gbancı •az~·iki nlıındn vu
kua gelmiş olduğuna tesbite çalıt· 
mal.:tndırlar. 



Anadolu halk bestekArı ve kıymetli okuyccu Malatyalı 

F AHRINlN besteleyip okudukları eserler : 
AX 2199 Şahnazım ~ AX 2235 SaHadım girdim baga 

Anne sntnn helQleyle. Ya~mur ya~ar 

Geliyor TUrkOn babası AX 224 7 Aman Fidey 
Zavt1llı Et'zincan Daıtların karı gitmez 

AX 2206 Cenneti verseler girmezdim sensiz 
Ayrıhktlr belim bOken 

1 i E 
PLAKLARI 

Devlet demiryollar• ve limanlari 
işletmesi umum idaresi itAnlar 1 

Sanliyö katarıarına mahsw yolcu tarlfelerı üzerinden satılan biletler abo
neman katarları mUstesna 16/81940 tarihinden itibaren yalnız banliyö Jta_ 
tarlarında mutcberdir. 

Banliyö istasyonlarında tevakkufu olan ana hat trenlerine mezkur ta -
rlhten itibaren binecek yoaculara 101 No. lu tarlfa üzerinden bilet satı -
lacaktır. Bu katarlar:ı bilet.'5iz veya banllyö blletleri ile binen yolcular hak_ 
kında bUetriz yolcu muamelesi tatbik olunacaktır. Aboneman katarları 

mun<.am ücrete tli'>i siir'at katarlarından gayri katarlarda yer müsald ol • 
do~ takdirde mutPber tutulur. c3860• c630b 

** 

Şoför ve İşçi aranıyor 
Balıkesir Etibank Garp Linyitleri İşlet

mesinden : 
İ41etmemlzin Soma ve Detirmlsaz fUbelerindekl ihtiyacımız için resimden 

anlar tesviyeci, tomacı ve kazınacıya ve kamyon nakliyatında çalışmak 

üzere 3 şoföre ihtiyaç vardır. Tallblerin ~letme merkezine mümcaatları 
rica olunur. (6434) 

ADEM I IKTiDAR 

'l'allb cıl.."'tladl~ınd"n ilk eksiltınesi int.aç edUemiyen ve muhammen be -
del! 15 000 lira dan Haydarpaşa - Bilecik _ Esldşehir _ Ankara tele empri_ 
mbr tesl!:ıtı 2 P/1940 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

1 

Bu işe gırmPk lstıyenlerin 1125 liralık muvaklı:at teminat Ue kanunun 
tavin etti~l vesikaları \'e teklifterını aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
neısıı~ıne verıneleri lazımdır. 

iabletlerl her eczaneae bulunur • 
ıPoet• kutu1u 1'2~~) Galata, l1tanbul 

Reçete lle satılır 
Şo.rtnnmclf'r parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa-

~adn Tcsellüm VP Sevk Şefli~inden datıtılacaktır. (6232> 

-
T. iŞ. BANKASI 

ı t.ded 1000 l1ra1ı.k - ıooa.- Uıa 
1 • 1000 • - 1000.- • • • 100 • - 1000.- • 
lt • 110 • - sooo;._ • 

1940 Küçük 
~ • 100 • - .000.- • 
'll • 10 • - 37~.- • 

210 • ııi • - ~.-. 
C a ri Hesaplar ~ı 1 Şubat, 1 MaJW. 

IKRAMIYE PLANI 
1 .u-ua-, 1 llwu:ıtetruı ı.anla • 
ı.ıtıul• J &pdar. 

Istanbul Defterdarlığından : 

,.. Belgrad Devlet Orman İşletmesi Revir 
Amirliğinden : 
ı - Büyükderede Belgrad DevUet Onnanının Kurtkemeri mevlııiinde 

mevcud clOOıı metre mikap c434o desimetre mikap muadili c17h aded dört 
köşe meşe a!;nc1 bir ay Içinde kaldırılmak üzere 15 gün müddetle açık 
arttırmaya konulm~tur. 

2 - Arttırma 2917/940 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 10 da 
Belgrad Devlet Orman İşletmesi Revir Amirli~i binasında. yapılacaktır. 

S - Her mamul metre mikfı.bın muhammen bedeli c22• yirmi iki liradır. 
4 - Muvakkat teminat «165• Ura c'l5• kuruştur. 
5 - Şart~ııme Vf' mukavelename projelerile kereste çaplarını görmek 

isttyenler bu müddrt içinde Belgra(l Devlet Orman İşletmesı Revir funir
li~i ile İstanbul Orman Çevir!(e Müdürl~üne müracaat edebilirler. «6004.a 

Ekzemani., IIAcıdır. 
Yara ve çıbanlnrda kullanılır. Her Eczaned& kutusu 51l krş. 

Kadıköy Vakıflar DirektöriUgU ilAnları 

Kapalı zarf usulile ilan 
ı - Avcı Koru vakıf ormanıarının Darlık, Kaba~aç, Karadere, Darda. 

ian atılı Tepeceöreıı, Obruk ve Firavundere mevkllerindeki ormandiı.n ya_ 
pılacak ıı6000a metre mikAlıı gayrı mamul me~ kerestesile «2000» metre 
mlkAbı kayın kerestesi ve keresteli~e yararnıyan kısımlarile dallarından ya_ 
pılacak 20.000 kental kömür kapalı zarr usullle arttırmaya konulmu,tur. 

2 - Me§e kerestesinin gayri m::ımu1 beher metre ıniklibı 2,5 ve kayın ke
reste.sinln gayri mamul beher metr" miklibı aı. lira ve kömürün beher ken
taline e25a kuruş kıyınet tahmin edilmiştir. 

3 - Arttırma P/8/040 Cuma günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdür -
lütfinde yapılacaktır. 

4 - Arttırmaya girecekler 1650 Ura muvakkat teminat vereceklerdir. 
5 - Bu arttırmaya ald fartnameyi istekliler V.akı~ar Müdürlüğüne mü -

racaatıa görebUirler. 
6 - Bu arttırmaya IIJtlrak edecekler kereste ve kömür ve odun ticaretile 

Iştl~aı ettıklerlne dair Ticaret Odasından alacakları vesikayı dı§ zarfa ko_ 
yacaklardır. 

'1 - Teklif mcktubları ücüncil maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Kadıköy Vakıflar Mildürlü~ündeki Arttırma Komisyonu Relsll~ine 
makbuz mukabmnde verilecektir. Poata ile gönderilecek mektubların ni _ 
hayet üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon 
Reisl~ne gelmlo olmaın ve dı§ zarfın mühür mumlle iyice kapatılmış 
olmMı ııı.zımdır. Postaila vaki gecikmeler makbul de~lldlr. ~6255» 

~ ~~------~----~·lsB.u~a~k~,;.am;-:~---------------~-

MÜNIA Te~z~~~ TTIN 1 
PLAJINDA j 

~ ................................. _. UADIY 

... 
Semt.i Mahallesi So katı Cl nal Numarası Mu hammen Senelik mu- Muvakkat Müddet~~ 

SELANIK BANKASI sat'l-I 
Lira 

--
Or~köy Dereboyu Dereboyu Arsa 189 150 
TJnkapanı Yavuzsinan Unkapanı Ca. DükkA.nın 1/4 His. 31 202 

Kumkapı Şehsuvar Kadirga Uma- Baraka en~azı 61 160 

nı 

Fener Abdisuba§t Tahtaminare Ev enkazı 25 75 

Kemerburgaz Karaa~aç Ortasokak Ev enkazı 55 
ttsküdar icadiye Kerplçhane Arsa 9-'1 52 

1stanbul Emniyet Mü_ Melbusat ve mef- 31'1 
dürlu~ü dal _ ruşata miltealllk 
r~ inde eşya 

Beyo~lu Azapkapı Ha • Yenikapı Dükkrut ıcarı 22 000 

cıfıma 

Eminonu Ahıçeleb! Limoncular DükkAnın 5760 da 598 
1074 hissesi 64-37 

bed e ll hammen icar 
Kr. bed e ll 

Li. Kr. 

00 00 00 
50 00 00 
00 00 00 

00 00 00 
40 00 00 
00 00 00 

00 00 00 

00 96 00 

00 ort 00 

teminat 

Ll. Kr. 

12 00 
15 50 
12 50 

6 00 
4 50 
4 00 

24 00 

7 5Q 

45 00 
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• 
Tesis tarihi: 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL, Galata ve Yenıcami 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri: 

SELANİK _ ATİN A 

• 
Her nevi banka munmelf'lcri 

Kiralık kasalar servisi' 

Saatlerinin gayet zengin 

PIRLANTALI ELM ve 
Çeşidleri gelmiştir. 

SON YENI MODELLER ÇOK ZARIFTIR. 

Fiatlan fevkalade uygundur. 
Bir defa görmeniz menfaatiniz icabıdır. 

Z. SAAT M AN 
İstanbul, Sultanbam!lm, Caıncıbaşı han, ARLON deti)(J8ut 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 TOrk Li .. • •• 
Şube ve ajanı adedi: 26Ş 

Zira! ve ticari her .,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.8 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

ZirPat B:lnlı.asında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 
en az 50 Urası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle 
daki pl1na göre ikramiye dafıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4 ,000 
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: Hesabiarındaki paralar bir aene Içinde 50 11radaD 
düşmiyciılere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlulle veıileıeelı:lll'~ 

Kur'alar sende 4 defa, ı Eylül, 1 Blrinclk.anun, ı Mart ft ı 
ran tarihlerinde çekilecektır. 

Askerlik i 
327 - 329 doğumlular çağınlıyor 

· Beşiktat uk.erlik. oubeainden: 
ı - Ihtiyatlık ödevlerini yap -

mak için 327, 328, ve 329 doğum
lulardan islam ve I•Yri i-Ilm eratın 
hemen şubeye gelmeleri; gelmiyen· 
ler hakkında kanuni muamele ya -
pılacaktır. 

2 - Muhabere 1edikli çavuşu 
3 3 1 doğumlu I smail oilu Ahmed in 
acele 1ubey41 müracaati ilan olunur. 

* Eminönü Yerli Aa. tubesindefl: 
Talim ve terbiye dolayıaile ııevke 

tabi bulunan 32 7, 328, 329 doğum
lulardan {jandarma sınıfı hariç) di
ğer sınıfiara mensub sağlam, sakat, 
islam, gayri islam ihtiyat eratın be
hemehal şubeye müracaatları ilan o
lunur. 

* Şubeye davet 

Eminönü Yerli A1. tu besinden: 
• Şubemizin 5/ ı636 sırasında ye -
dek topçu teğmen ( 16345) Musa 
oğlu 3ıı doğumlu Ziyanın çok ace
le olarak §ubemize müracaati. 

* Gönüllü bulabakıcı kuralan açılıyor 
Fatih Askerlik ıubesinden: 
ı - ı5/Eylıil/940 ldrihındeo 

itibaren Gülhane, Gümüşsuyu ve 
Haydarpaşa hastanelerinde açıla -
cak gönüliii yMdımcı hf'mııireler 

kur yazar olaa ~ulu 
leceklerdir. 

3 - Kur• müddeli 2 
dır. Devam saatleri öi.led_., 
...t 14 den 1 7 )'e lı:acllllnlllfw'" 

4 - İsteklilorin S 
nüne kadar (Cumartesi 
riç) hergün öğleden aoara 
~ubesi binasında kaYJd 
muameleleri yapılac:aiındaa 
vesik.a fotoğrafile nüfua 
beraberinde müracaatlan 
nur. 

Yukarıdaki gayrimenkuller ile enkaz; eşya satışı ve dükkan icarı hizalarında yazılı muhammcn bedeller 
üzerınden açık arttırmaya konulmuştur. ihale 29/'1/940 Pazartesi günü saat on dörtte Defterdarlık Milli Em
lAk Müdürlü •unde toplanacak komisyonda ayrı ayrı yapılacaktır. Gayrimenkul satış bedellerı nakden veya 
mfibldll Ikıncı tert ·b tasrlye ve.c;ikasile ve eşya satışı nakden ve peşine n seneilk kira bedeli dört taksitte ve 

~ifii-.~a~QQQiiiiiiiiiiiiii~ kursu için Jimdiden kayda ba~lana-
• caktır. 


