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Yazı i1leri telefonu : 20203 CUMARTESI 27 TEMMUZ 1940 Idare iıJeri telefonu : 20203 Fiatı S Kuru, 

Son Posta 
ll yaşında 

Son Posta ıo un<:u yaşını bi
tirdi. ll incisine bastı. 

llükiimetlmizin Adana 
"iftcilerlne müjdesi 

Adana pamuklari 
iyi fiatlarla 

sat1n al1nacak 

Ma kineye 
verilirken 
Dobrice köylüsü 

kıyafetinde 
Bulgar ktzlart 

Adiiye Vekili dün 
mahkemelerde 
tetkikat yapti 

Hakimlerle görüşen Vekil işlerin 
birikmemesi için r.'irektifler verdi 

Geçen sene bu yıldönümünü 
knydederken, yurdun hemen her 
noktasında bir muhablr bulun. 
duran, her mühim Mdiseyi hu
susı muharrir ve !o~fçllar 
Yollıyarak yerinde tahkik eden 
bu 16 sayfalı, serbest fikirli ga.. 
zeteden dolayı bl.raı da gurur 
duymuştu k. 

Bugün yenı bir yılın başlan -
gıcında elimize aldıltnnız eser 
tabii ve haklı bir tekdmülün sey
rini takib ederek daha gelişmiş 
olmalıydı, fakat maalesef olma
dı. Sayfaların tahdldi hakkında 

1~Crlllnış olan karıırın bize tanı. 

Ticaret V ekili dün Adana çiftçi ve tüccarlarile !Iitlerle görüşmeğ~ . V ekil davaların 
görüştü, bugün fabrikatörlerle konuşacak gıden Bulgar h~ye~nı artması meselesi ile de 

Adana, 28 (Husruıt) - Ticaret Veklll Na.zmi Topçuotlu bugün tlt.yyare ile bu kızlar teşyt etti alakadar oldu 
buraya geldi. İhracatçılıır birliğindeki toplnntıda çiftçilerle ve tüccarlada --

uk eden kl8tnı hnrbden do~an 
~uhteıır te.sırlerln de inzimo.mt_ 

C' terakkiyi birdenbire durdur. 
nı uştur. 

konuştu. U" f · · 1 k 
VckU 1)41) reltoltcsine d_vredilmemesl 1çin tüccann ellndeki bütün pamuk- gur emenntSI o ara Şehrimizele bulunan Adiiye Ve -

lann Ticaret VekD.lctince iyi fiattarla alınacağını mfı)delemi§Ur. • topra "ga S dök"ldU kiJi Fethi Okyar, İstanbul adiiye 
Vekil, yarın fabrikacı, ihracatçı ve çiftçilerle görüşmeler yapacaktır. Bu U U dairelerindeki teftişlerine dün d.: 

maksadla Tarsus fabrikacıları da buraya geleceklerdlr. devam etmi§tir. 
Vekil, ayni mevzular üzerinde tetklkler yapmak üzere Paz::.r sabahı Mer- Sofya 27 (A.A.) - Royter: Vekil, dün saat 15,30 da yanın .. ... Aziz okuyucu. 

1 
Eline aldığın gazeteden de an

ıyac::ı.ıuıın, bu çok sıkıntılı va
zıyette yapabildiğimiz tek şeyi 
umumi mündericatımızı teksı! 
ederek, umumi havayı muhafa.. 
z::ı. etmeye çalıışmaktnn lbnret 
kalmıştır. Bununla beraber fi _ 
tnid ediyoruz ki, eı•an ümid et
tnekte devam ediyoruz ki, sayfa 
tnkyldinln bree truılluk eden kıs
nıı bir defa daha gözden geçl • 
rllecek ve ternk'kl yolu tekrar a. 
çılacaktır. 

sini ziyııret edecek ve akşıı.m iburnya nvdetle Pazartesi sabahı tayyare ile Bir an' an~ ve u~.ur .. t~~ennisi ? - kalemi mahsus müdürü Şakir Aksu 
Ankaraya dönecektir. larak, Dobnce koylusu kıyafetıııe olduğu halde Beyoğlu aciliyesini zi -

Çukurova çıftçl.sı ve tüccarı sevinç içindedir, Kuvvetle söylenebUir ki ce- girmi;ı genç kızlar hav3 yolu ile Hit- yaret ederek, Istanbul müddeiuınu
nub Anadolu piyıısa.sında yarından itibaren refah hareketi başlıyacak-tır. lere mülaki olmak üzere bugün ha~ misi Hikmet Onat ve Beyoğlu mtid.-

Vekil şerefine bugün Seyhanparkta mükellef bir ziyafet verllmlştır. reket eden Bulgar murnhtıaslarının deiumumi muavinlerinden Ziya Yaz 

··A·······V·····R······U·····p·····A······N······~··N·········ı·····H····I:T····L····E····R······R····u····M·· .. ·E····N······· ~:~:;ı~~o:;,r:!a s:ts~;;;1:~~u ~~ı: ~~Y~:.ra~~;:;.}:rJ;!;::ı~t;~·a::c~; 
!arına trenle devam ~ecek olan tanıştıktnn sonra, daireyi teftişe baş
murahhaslar hareketlen t'.snasında İ~ lamı;ı ve ahktımı şahsiye davalarana 

EKONOMI•K NAZIRLARI.LE 2 talya, Yugoslavya ~~firleri, .. •a.ıaya bak~n ~ \in~ü.sulh hukuk mahke-
mensub zevnt ve yuksek hukumet mC!ıne glrmıştır. 
erkanı tarafından selamlanmışlardır. (Devamı 7 nci sayfada) Fethi Okyar 

Baş ve kil 
şebrimizde 

SAAT GÖRÜŞTÜ ~:~:~:;~:1;.:;i:;:·~- ··········ı~t;~ı;~ı-···;~dy······~;~··········-
·Alman ıktisad Rumen Nazıriarı suikasdler 

NİZAMI 

Nazmmn beyanatı Romaya hareket ettiler ,;,~~:::~;~·h~.:.:.A~~~:n:~n~:y: ıs Ağustosta açılıyor 
"~a!smark Avrupada Bulgar Nazıriarı Almanyaya filaklar olmuştur. Roodepoorrfde 

hakım kıyınet olacak,, muvasalat ettiler mağaza camekanlara hasara uğrn -D .:: 
- oktar Refik Saydam 

Berlin 26 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

İstanbulda kısa bir 
ınüddet kalacak Rcich mnre§ali Göringden, harb

den sonra Alman ve Avrupa eko -
d tnknra 26 (Husuııi) - Bnşvckil nojisinin kalkınması projesini ha -

0 • tor Refik Saydam y nında hu _ zır ama~ emrinı almış olan Alman 
8k81 k~ müdiirü olduğu halde bu bkonomı nazırı Funk, ~lınan ve yak şamki ekspresle lstnnbula hnre .. d?.ncı .?asın mümessilleri hınurunda 

1
•et çtmiş ve ist syondn Biıyuk Mil - un soylediği n•Jtukta nRaysmarkıı 

1
et Meclisi Reisi, vekillcr, meb'us - ın A:vr~pn~a nakim kıymet olacağı-
ar, Ankara vali ve belediye reisi ve nı bıldırmış ve demiştir k. i. f keri, mülki erkan tarafından uğur- ek Yeni. Avrupa ,1izamında. umumi 
nmıttır. . ono:nı niznınını nasıl tasavvur et-
Bntvckıl 1stanhuld,, kısa bir m .. d rnek ·lazım geldi~· · d .. ·· ·· k d t k 1 k h · u gını uşunur en, 

e a nrn şe rımız.e di.inccekt' nasyonal sos'-·al· k · · ır. r . J ızm e onomı 6tyase-.l '1" h .
1 

ının , usullerinde deği•mez bir doğ-
ngl IZ Sa 118rl"nde matizm ile hareket et~ediği esasın .. 

dan kalkmalıdır. t;imdiye kadar her Ribbentrop 

ha va ve d en iz ___ m_e_vıı_mı_7_ın_cı_sa_y_ıa_da_> _____ n_:azısı __ 7_ı_n_ci_sa__::_y':.=a-=:d:ı::..:.> ____ 

muharebeleri Zabıta her ay ıso 
lngilizle:29Aı 1 b h• 
23 tayyare 'düş~~:~r eyaz ze ır 

hu~~.~d~~ 2~i~:~r- R .. m.n kaçakçısı yakalıyor 
1 dığıne gore dun dü .. ··ı . 

o nn düşnıan t YYnr 1 •• şur~kmuş 
29 d . e erının mı tan 
kil ur. Bu mıktarın bir rekor teş -

Birçok yankesici ve h1rs1zlar • • 
IŞI 

d
. etmekte olduğu :ı.anned·ı k 
ır C I . d ı me te-

eroin kaçakçlltğtna döktüler 
. · ece eyın Üşmanın Jn ·ı Son iki ay içı.nde cehrı·mı·zde 284 

nın cc b k .•• 1 gı tere- y 

nu u fllr ısı ı c eenubu b' · beyaz zehir knı;akçısı yakalanmış 've 
Ve Cal 1 k . gar ısı 
f . mem e ctı Üzerinde h n bu meynnda kırk kilo morfin ve mü 
nalıyeti görülmü.,tür. a ı h k ı ,. im mi ·tarda eroin ele geçidierek 

ngilt(e~enin p.rkında bir oehrin müsndere olunmuştur. Zabıtanın 1 
evamı 3 fincu sayfada) d 1 'dd ı· 

:;::;-;:-:;-:;-:-::-:;:===::::::.::::::::::~ e_vam ı ve şı et ı mücadelelerine 
~ ragmen, şehrin muhtelif semtlerin -

General diyor ki 
"Son Posta, nın 
askeri muharriri .. 

yazılarına 
tekrar başladı 

((Son Postan nın bir müd
dettenb · · · h erı ıstıra at cd en 
askeri muharriri emekli ge
neral H E • E k.l .. ·· d · m ır r ı et bu-csun . • b 
l en ıtr aren tekrar ka-em· r 
""' hı etne alıyor. Askeri 
·••u arr · · · · .... ırımızın yaz!Bını bu-
LUn 5 · . 
8 iit ıncı sayfamızın ilk 

ununda bulacaksınız. 

de faaliyette bulunan ve hemen her 
gün birkaç tanesı yakalanan bu eroin 

1 

kaçn.kçılannın mühim bir kısmını 
suç ışiemeği kendilerine itiyad edi~ 
n~n .. nzılı aabıknlıların teşkil ettikleri 
gorulmektedir. 

k Polis sicillerine göre, yankesicilik, 
nldı:ımc~lı~. dızdızcılık, gece hır
'Sızlıgı gıbı. cürümlerle müteaddid 

defalar hnpıshan,..,; boyl b ,. amış sa ı . 
ka\ılann son zaınnnlard~ .• b 

h
. . . " ışı eyaz 

ze- ır tıcnretıne döktükl,.r· 1 b' 
d·ı . . B ı es ıt c-

ı mıştır. u sabıkalılnr ero· . 1 
·ı·v• ın una. 

cı ıgı ve satıcılığilt< serv<'t t · . em ının e 
muvaffak olan sermay<'darlıır he _ 
sabına da harek .. t etmektedirler • 

Maamafih bunlıınn i,i eroin ka ~ 
çnkçılığınn dökmüş olmninrının di _ 
ğer bir sebebi de. uyuşturucu mad
de kaçakçılığının kan ni b .. tinde ce
zasının az olur:udur. Eroine diışkıin 
olan mütereddilerın bu zehirli nes

giı.lice tedarıK suretile ihtiyatlı 

fti beyaz zehir kaçakçılığına döken 
sabıkalıl.trdun ikisi 

kayı ele vermemek bakımından be
yaz zehir satanların işini kolayln~tır
maktadır. 

Minimini paketlerde taşınan croi .. 
nin imhası da pek kolay olduğun -
dan, ynkalanar:ağını nnlıyan bir ka
çakçı derhal elindeki eroini yere at .. 
maktn ve pek ani bir vaziyct kc.r -
şısındn kaldığı takdirde bunl..ırı yut .. 
maktadır. 

Bu suretle üzerind ~e elındcki 
suç delillerini vok eden kaçnkçı çok 
defa kanun pençesinde:1 ynkasını 
kurtarmaktadır. 

mıştır. Heidelbergde bir infilak ol-
muştur. Dün gece Nigel ilc Heidel -
berg arasında yüz metrelik bir me
safede demir yolu tahrib cdilmi~tir. 

Po1is müttehimleri aranıaktıulır. 
Adiiye nazırı, bu suikasdlerin 6iyasi 
maksaclin yapılmadığını beyan et -
mi;ıtir. 

Ankara ve İstanbul radyoları ayrı ayrı 
zamanlarda neşriyat yapacaklarından 

her iki istasyonu da dinlemek kabil olacak 

Uzun zamandanberi hazırlıklanı tanbul ve Ankara radyolan miıııa· 
yapılan Istanbul rddyosunun 15 A- vebe ile çalı§nrak muhtelıf sanllerde 
ğustosta faaliyete geçmesi takarrür ?~§~iyat yapncnk~ır. Bu. sureti~ her 
etmiştir. Evvela yalnız Ankara rnd- ıkı ıstasyon dn dınl"'nebılccektır. ls. 
yosunu neşrederek, Ankara radyo - tanbul radyosunun ınüdürlıiğünt 
sunun n~riyatml daha net vermesi radyonun eski müdürü Hayretlinin 
için çalıştu:ılması düşünülen İstnn - t~yin e~ ilmesi ku n etle muhtemel ... 
bul rndyosunun, bilahare müstnkil dır,- Spık~r1er d~ pek yakında .tayı.n 

.Londra 27 (A. A.) - Reuter: Har- bir istasyon olarak çalıştırılması da- ?dılecektır. ~ cnı alınncaklar ıçı~ ~ır 
bıye nezarcti yeni kıtaaltın birkaç h f d 1 .... 1 .. b .. . ımtıhan açııması mevzuubahıstir. 
gün evvel şarki Afrlkayn vardıklarını a d arı n 1 g.orh muf,kl unu~ ~;eıı. - Radyonun programın., gelince, bu
bildirmektedir. n.e n n genış azır 1 ara gırı 1 mış.- na a:zami ehemmiyct verilecek, her 

tır. sınıf halkı m~mnun edebilecek ca-

Şarki Afrikada yeni 
Ingiliz kuvvetleri 

Arnerikaya nakledilecek 
Avrupalı çocuklar 

Washington 27 (A.A.) Reuter: 
Avruaplı çocukların harb ınınta -

knsı hariclne Anıerikan gemileri tn -
rafından nakline aid ko.nun projesi 

' (Devanu 7 inci sayfada) 

M:illi Sefin 
' dünkü 

gezintileri 
Beş gündür Floryayı §ereflendir

miş bulunan Reisicümhurumuz dün 
de akşama kaaar Deniz Köşkünde 
istirahat buyurmuşlardır. Milli Şef 
saat 1 7 de otomobillerile kö~klen 
hareket ederek civardn bir gezinti 
yapmışlardır. 

Milli Şefimiz hareketlerinden ev .. 
vel k&ndilerine arzı tazimat eden 
Şeker Şirketi Muamelat Müdürü Ay
manı kahul buyurmuşlar, şeker' is -
tihsnlatımız etrafınd kendisinden 

1 izah at almışlardır. 

·Eski lstanbulun 
içtimai an' aneleri .. 

Kafes arkasındaki 
kadın ruhu .• 

Ve: Kanunu 
deği§miyen afk! 

E. Ekrem Talunun 
pek yakmda 

neşredecegimiz 

Yeşil 

tulumba 
Adh nefis romanında 

Ankaradnn gönderilen mütehas - z.ib bir program tanzimine çalışı p 

sıs. bir müddet eyvel lstanbula ge - lacaktır. En b ğenilen okuyucu ve 
!erek istasyonu bu karara göre tarr snzcndelerin Ankara radyosunda bu 
z.im etmi~tir. Hazırlıklar hemen he- lunmnsı, İstanbul radyosunun 1 ürk 

men bitmiştir. Ufaktefek teknık musikisi neşriyatını ·zn •ıf bırnkmı -
noksanlar da ikmnl edilmek üzere- yacak, lstanbulda bulunan ve an • 
dir. Son yapılan tadilutJa Istanbul cak Ankarada senede bir iki defa 
radyosunu evvelkinden daha iyi din konserler veren t."lnınmı;, san'atkar
lemek mümkün olabilecektir. ls - lardan istifade edilecektir. 

1 Ortaokullarla liselerde imtihan 1 
L-neticeleri niçin fena? _____ı 

T ale be ana ve babaları 
neler söylüyorlar? 

............................................................................................... , 
!- ' 

Gösterilen beş sebeb: Ebevgnin çocukla i 
alakadar olmaması, sınıfların kalabalık ~ 
bulunuşu, yeni imtihan şekli, ferim nıe- i 

selesi, muallimin talebe üzerindeki i 
eski otoritesinin kalnıagışı J 

......................................................................................... ~·········· •'' 
Orta okul ve liselerden bu seneki ı balar ne diyorlar) Bunu anl.ıtnnk 

Ha:ı.iran devresi mezuniyet imtihan- üzere bir anl:et yaptık. A ağıda 
larında muvaffaki- aldığ•mız ce\·ablan 
yet nisbetinin az ol- bulacaksınız: 
duğu malumdur. * Ahmed (La -
Mesele gazetelerde leli Ordu caddesi 
bir hayli mevzuu - 393 numarada) -
bahsedi1di. Man - Bıı sene orta okul 
rifçiler bunun b.ış - ve li ebrde görülen 
Jıca sebebinin, tn - ın ll V 3 f f a k i • 
lebeni.1 t:lerslerinc yetsizlik yeni bir ~ey 
çalışmaması, tnh- değild;r. Her senr 
sil hayatırın lazıını i.ıntihan sonlnııu -
kndnr aluka göster· da \aziyct aynidir. 
mcmcsi olduğunu Birçok talebt> sı · 
söylediler. Fnknt nıfta kalır. lmti • 
acaba sebeb yalnız bu mudur~ Dar ı hı.Jınlardaki nıuvııffakiyetsizlik • 

alakadarı olan ana ba- <Devamı 7 nal sayfada) 



Hergün 
Imar etm~~Ini bilen 
Bir millet 
Olmak lazımdır 

Yazan: Muhittin Bircen ..J 
B irk~ç gündür Adalara gidip 

geliyorum. Adl\lann eski bir 
tarihi vardır. Bilhas!a Büyükadada 
çok tesadüf edilen eserler ve muh
telif tarih vesikalorındcı görülen ka
yidlerle anlqılır ki Adalar çok eslı.i 
zamandanberi mesk\ın ve Bizans 
devrinde de çok marnur imiş. 

T abiatin, İstanbul kenarına koy-
/ mu1 olduğu bu birkaç güzel toprak 

parçası, icab ederdi ki, buharlı na
kil vasıtalarının Türkiyede kullanıl
mıya batladığı zamandanberi büyük 
bir ümrana mazhar olsun. Hayır, 
bunların bazılan benim çocuklu -
ğurnda ne halqe idiseler bugün de 
ayni halde bulunuyorlar. Bazılan da 
pek tek tük ve bı.uit imnr eı.erleri 

görmütlerdir. 
Demek oluyor k\. bizler oturdu -

ğumuz yerleri imar etmesini bilemi
yoruz) Adalnrıl gidip gelirken be
nim zınnimde böyle bir sual uyaııdı 
ve bu sual ile. birlikte harekete ge
len bir dikkatle hatırnlanmı yokla
dım ve gözlerimi etrafıma gezdir 
d im. 

Gördüğüm §eyler ho§ olmadı. 

* Mesela, benim çocukluğumda bu 
adaların güzel çnmları daha çok. 
daha dinç. daha ıııhlıatte idi. Bugün 
onlar dah az. daha ihtiyaı ve daha 
muhabbetsizdirler. 

Mesela, bundan otuz sene evvel, 
köprüden kalkan bir vnpur 50 da
kikada Büyükadaya gidebilirdi. Bu· 
gün, bu sürnt aıınnda, ayni seyahat, 
bir saatte yapılıyor. Halhuki lda:-ei 
Mahsusadanberi, bu vapurlnn ı~le -
ten t~kilabn keç defa ismi değişti, 
omda kaç defa tensikat ve ıslahııt 
yapıldı! Tayyare denilen nakil \a
sıtasını da Adalar, ancak uzaktan 
görürkrl 

Bir misal daha: Heybeliadada Ci
lıan H rbinden evvel her vakit bir 
tdgrafhane vardL Bugün bu tel -
grafhane geceleri Açık değildir. ya· 
ni hiç yok demektir. Puzar günleri 
ise büsbütün kapıılıdır. Demek olu
yor ki insanlara hareket ''e muha
bere kolaylığı vermt-k için hergün 
yeni yeni icadlar yapan bir medeni
yet devrinde. [\dalar her iki bakım
d n da gerilemi1tirl 

Size daha bi:-çok misal gö tere
bilirim. Fakat, bu kadar canlı birkaç 
misal gösterdikten sonra fazlasına 
ne lüzum var) Dikkatli bir göz, bu 
misalleri her tarafta kolaylıkla göre

Tenkid bir hazinedir 

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

;ınguız tarihinin tek dlktatörü Cromvel'i diğer diktat.örlerdcn ayıran İnsan 
iki hu.suslyct vardır: Birincısı ken<ll yat.a!Pnda. ölmüş olması iltinclsl de iltifat ve tabasbusa karşı daima zayıf, tenldde ilta.rşı da daima 
kendi aleyhinde dü.şünenlerın dü.şfincelerlni sö 

1 
cl ln • " aluıgandır. Kendi~nı medbedeni sever, bir hareketini yanlış bulanı iSe 

nıe.sı ve bu harekette fayda. bulması h ta Y em er e musaade et. sustuı;nak ister. Bu hareketin verdiği netlee batanın görünmemesi, kü.... 
hal tashihi tcşebbüsüne girişmesidir., a yaptıysa bunu gorerek der_ çü.kken büyüm~~ir. Sizi tenk1d eden size iyilik yapar, bu noktayı unut. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• m.aymız ve tcnkıdl susturmak (leifJ., davet etınek yoluna gldlniz. ··································-········ C Günün adamlari =ı · ......................................................................................................... . 

Ruzvelt 
ve 7 

hususiye i 
. Vatana ve eve dönüş 

G . b ·y l ı · ·ı ·ı I . ~m~. u u~ t.:ı ya:ı ıiÇı en e do· :-••••••••"• YAZAN ··-·····.. nimle doktor Osman aıkı~tık; bu da 
;a ıdi, oy!.e k! b~_zlere z:nahsus olan i U bir büyUk Ur idi. Beş gün kadar 

racık ııuvarı ~uvertesınden başka : na 1 i d ziya aürecek bir yolculukta hiç olmazsa 
adım atacak bır llr~ınlık boş yer : uyuyabilecektik. 
yoktu, zaten o kalabalık öyle bir ! u kl •1 Brindisiden hareket edince daha 
~arıl~ı. gürültü ve ayni zamanda a- i ş a ıgı geniş brr nefes elındı, artık memle-
gır bır k oku mernbnı idi Ic i onun içi- : ket k d ı kb Ah ı f t b ] k 1 k . k. 1 •••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••"•"• e a ar yo açı . . ıı an u • 
~e r.Ao u m~ .ım anı o saydı bı le bu Katarda kimler vardı~ Galiba aile, köy, nasıl ~özüm de tütüyordu 1 
ımkan_d ast.ıfadey. e cesaret edile- k Onlara kavu•mak ihbmali ku~·et 

d M 1 1 !- seriyet üzere Ruslar, Mısırlılar, • me~ ı. arsı ya ımanındar çıkmca S • ı l kesbettikçe i tiyak ta o nisbette ar-
gemı ufukların kar§ısınd:\ ciğerleri- urıye i er, sonra Yunanlılar, Bul- tıyordu. 

· f 1 b' f 1 garlar ... lstanbula kadar ug~radıktnn mın aza ır aa iyetini duydum. Gemi pek az yere u<Truyordu. 
N"h t b" "k b' ehl k d sonra memleketlerine dönmek için .,. ı aye uyu ır l i e en kur- Onda da bir an evvel lstanbura var· 
tulm~t idik, ~.hnyet vatamn yolunu çare arayan, kendilerini faşırmi.J, mak için bir isticnl vardı. İ§te van· 
tutabılme.k muyesser olmuştu. Da- düşünceler içinde bunalmı~. kadın, yorduk, varmak üzere idik. Biraz 
ha kate?ılecek uzun bir yol, at lah- erkek, jhtiyar, genç karmakorışık sonra Çanakkale ... 
lacak n.ıce zorluklar vardı elbette, bir kalabelık... Birdenbire, n,.reden geldi? 
fakat bır gece evvel sabahın bize Bereket versin bu yolculuk çok d url .. emri ... 

Ruzvelt !llasıl bir haber getireceğinden emın sürmiyecekti, katar Express idi, yıl-
Birleşik Amerikada yeni Cüm - olamayarak geçirile:ı üzüntü saatle- dırım süratile mesafeleri atlıyarak 

hurreisi intihabı gün eeçtikç.e ya • rioden aonra bu gece, süvarının gidiyordu le.·· 
kınlaşıyor ... İşin gidi§inc baleılına lut(ederek bize tAhsis ettiği ancak Keşki böyle düşünmeseydiml Nıo
Cümhurreidiğine gene Möııyö Ruz- iki ki iyi barındmıbilecek k~çiik zor değdi. Birdenbire katar olm.ya
velt intihab edilecektir. karnarada ferih ve fahur derin bh cnk bir yerde, y n yolda durdu; 

Şunu bilmek icab eder ki Mösyö uyku uyudum. mutad hilalında bi: tevakkuf ..• Bir 
Ruzvdtin rolü, }ıj~ bir suretle Fran- Nihayet Genesl.. kaza mı oldu? Bir anzaya mı tesa-
aız cümhuneisinin rolünün ayni de - Bu şehti birinci de!a olarak gö- dü/ edildi:? Tev:ı.kkuf imtidad edio-

bilir. 

ğildir. Hafif bazı istisnalıır iıariç o - rüyordum, hrsattan istifade ederek ce mevkife çıktım. Ne kaza!.. Ne 
larak denilebilir ki Amerikada rei- baştanbaşa gezdim; bütün halyayı ı !'nı;a 1 .. Fakat lı er ikisine b enziyen * sicümbur hem reisicümbur, hem b!lş- tanırken, tarihinin, san'atının müs- bir liôd.isel Hnrb dalayısile merkez-

Arz üzerinde bir toprak parçası, vekildir. tesna ehemmiyetile görülüp tanıl- den emir alınmış. Expr katarı bir 

Boğaz ııçılclarında araştırma yap
roağa memur İngiliz donanmnsından 
bir müfreze gemiyi durdurmuştu. 
Yeni bir tehlike! .. Kendi nefsimden 
ziyade refiklerjmi, daha doğrusu 
onların çantalarının üzerinde göze 
batan kılıçlarını düşündüm. Süvari
yi bir tarafa çekerek görüştüm. Ze
ki ve yüreği iyi bir adam 1 .. Bize mü
fid olmak urzusundan başka k,.ndı
aini ve gemisini uzun br meseleden 
kurtarmak arzusu da saik olarak 
derhal çare buldu: - ArkadP.~ıan
nız çantalarını bana bıraksınlar, ö
tesini ben tesviye ederim 1 .. 

bir vatan olabilmek için mutlaka Amerikan Cümhurreisinin ba~lı- mak lazım gelen bu şehri malıdud omnibus kline ihağ olunmu1. Şu 
imar edilmelidir. Üstünde oturdu6ru ca hususiyetlerini zikTedeceğiz: saatler içinde ne kadar gezip anla- halde yol bir miali, belki daha fazla 
toprağı im r etmesini b;lmiyen bir 1 - Üç vazife, tek adam. mak mümkünse bunu orar.!an oraya uzamı1 oluyordu. Bu yolculukta hiç 
insan kütlesi, bir milli eamia, 

0 
top· Amerikan Cümhurreisi ayni nı - seğirte seğirte vaptım. Yapılacak istenilmiyen hadiseler zuhuruna 

Na~l tesviye etti, ne yaptı} Bel
ki Ingiliz znbitlerine birçok İtalyan 
içki:~i ikram etti, herhalde bir kısa 
müddetten sonra gerni y_olıına de-

ra~ lıakkile sahib sayılamaz. Çün- manda bem devlet reisidir, hem baş- mühim bir iıı daha vardı. 1 lepirniz- muntazır olmak ve bunları tam bir 
k~. kendi toprağını imar etmesini vekildir, hem memleketin en biıyük de Fransız patası vvrdt, bunu lıal- teslimiyrtle kaT!~!ılRmnk zaturi idi. 
bilmiyenler, hayat haklarını kolayca partisinin rei idir. yan parasına tebdil etmek lnzımdı. Yetişir ki bizi İstanbula kadar götü- vam etti. 
isbat edemezler. Büyu"k Avrupa mil- 2 - Maa11: Amerikan Cümhur- Böyle zamanlarda misafirhane mü- recek bir vasıta bulalım. • d' · 1 b k B d y d Bir ikinci tevakkuf daha!.. Bog';az 
le.tleri, iktisab ettikleri kuvvetlerle. reısinin m ap senede 7.5.000 dolar- ırıyet eri irer üçük kambivo mü- u vnsıta ''!H ı; ene ikten, - Y I J k d · h ı· l_:r l · T · d b" · k" d A medhalinde. gemi ile Bog';az muha-
kendilerine nisbet!~ geride kalmış dır. o parası o nra o ayrıca ae- essesesı a ıne gt: cık eri için be- rıyeste en ır gemı ı o a vru-

d S 000 d 
• 1 b b • h k- · d k 1 fızlığı arasında bir i,aret muhnvere-

bir takım milletierin topraklarını is- ne e 2 • olar almaktadır.· nım e era er reti!tlerimln hu i~i o- pa nın er oşcsın en opup ge en 
3 

L h d k h Jk"l d ) 'd' H si. Güzergiılı bütün tehlikelerle do-
tila eder ve onlan kendilerine birer - Ameriıır.an Cüm urrdsi dik- ra a tesviye etmemiz. oldukça bir şar a ı e o ~ı ı ı. emen o gün ·r:- k k d d 1 J h k d' d B · d 'd · lu imi~. yalnız kenarda geçmek 
müstemleke ..... parken, e~iri~tikleri f!itördür. c .a at arşiSln a ye i ta - ziyan i e, müm"ün oldbildi; stan- are et e ıyor u. rın i.,ı e gemı-.,- .. b ı ilk · ·· hh' • k' İuümkün olan.dar bir iz varmış; ve 
fütuhat ve istila hareketleıini haklı ne ihtiyar vardır. Yedi ihtiyar, bü - u da · masraflam mednr olacak nın muce ızı - ı ayni zaınanda 

k d d b ı k ı bu izi takib etmek Üzere geçrneğe 

g
östermek üzere ötedenberi daimn. yü §liranın yedi hnkimidirler. Bun- erece e ende bir mikta:- Türk spanya onso osı.ı imi, - bana: 

1 k d O k . k" · · d l b müsaade olunmut· .. 
,.... dfjvayı gu-tm::-lerdir: «Toprakla- ar an_unu esasin.in. ~.~az. yanıt· parası a vardı. Şu halde bu cihet- - n se ız ışı ıçio e~ ir tek h l ) v- ""i' k J 1 1 k d' · · k b Yava~ yavaş, türlü i tiyat ar a, 
nnı ımar etmesini bil m iyen, med e- ma bı mez bekçısıdirler. e müsterih o abilirdim. e ı ıçın yer yo · !.. diye aııladı. 

C S h 
.. · E k gemi yoluna devam etti. l\1arma-

niyetin vücude e:etirdiğl aletler, va- Müteveffa Viison bllnlar için der- enes' den hemen o g:.in akşam onra uvıyetimi ve Te i lerimin ı aıtalar ve bilgileıle çalı~p insanlar di ki: ttBu yedi hakem. bu yedi ih- hareket edecek olan bir Express tre- vaziyetini öğrenince bir tesviy,., ça- ral .. Daha sonra stanbul. .. 
için refah ve huzur imkanlurını ge - tiyar Avrupnya karşı, vaziyetimizi ninde yerlerim:zi temin ederek, resi bulınağa rıza g{.istadi:- Genç- Herkesin yüzünde. göziinde b:ı 
nişıetmiyen insan camialannın ha - teşkil eylemektedirlcr. Bu doğrudan Brindisiye kadar halyayı b şından ler, dedi; yu kan ı;;iivertede nerede meserret parıltısı '"·ardı. Ya1mz Rus
yat bakinn yoktur.-. doğruya bizim icadımızdır. Bilmem aonuna kadar katedecelı:tik. Orada yer bulurlar!'la, ı;ant?lannı yastık, lar hep b na gelip soruyorlardı: 

Son iki asnn beynelmilel Avrupa ki iyi midir) Fena mıdır}.. ne olacakb~ Biz.i lstanbula götüre- halat yığınlarını yntak yaparak ba- -Türkler bizi bırakacıklar mı?. 
hukukunda bu nazariyeniıı biiyük 4 - ReisicümlıjJr ilcanunu kabul cek bir vasıta bulunacak mıydı~ rınır:lar. Süvı:.ı.ridt".n rica edeyim, si- Onları temin ettim. Aldatarak 
bir .-ol oynarnal bulunduğu ma1um- etmiyebilir. Bunu bilmek. öğrer.mek imkanı ze bir Tefikinizle iki ki~ilik, belki değil! .. &n emin Ü:Üm ki fürk in· 
dur. Beğerunediği. tatbiltini .münasib yoktu. Her i1 altüst elmuştu. Seya- mümkün olursa dört kisilik bir yer !lafı bu mültecileri her ne sebeble 

Çolt şükür, biz Türkler bu naza- görmediği ~anunu, ~tbik ettirnıez.. hat idaresinden anlamak istedim. tedarikine çalı sm. olursa olsun alıkoymak teşebbüsüo-
riye Üe topraklan istilaya layık ve Onun aleyhınde vazıyet alır, bu tak- Bana «Forse che si. Forv. che nol11 Ve böylece fJ!du. Güvertede ka- den uzak kalacaktı. 
haklı görülecek milletlerden değiliz. dir de yeni ba,t\1-n müzakereler olu- diye gülerek cevab verdila. (ı Belki lacak. olanl.ar .Oa mevki paraSl vere- Nihayet latanbull .. Rıhtım ... O-
Fakat, bu hal. biri fU lstanbulun ya- nur- evet, bellc.i hayır!) rek. lstanbu1a kadar yemek masra- Tildan Sirlı:eci mevkifıl Fakat köye 
nı~ daki güz:.el Adaların iman 5 - Federal bir drv1etin ~efi o - Bu belkiler nrasıncl'l yob çıktık. file heraber, Lilet alınd•4 Ta~rruf tren yok 1.. Beiki biı iki katar ola-
i~ini ihmal etmemizi kolay kolay af· lan cümhurıeisi, 48 muhtelif devle- Katarda yerletimizi tcr.ıin ettik. de- arayacak vaziyette değildik. Gemi- cak. fakat ne ·nkit. ma'lum değil ... 
fettirmemek lizımdır. Bu ihmalden tin hapnda bulunnınktadır. miştim. Zehi hayal!.. Avrupanın ye bindik. Hakikaten tek bir kt·di Mevkif koıniseri .$akir Nimete 
dolayı haksızız. Bu kırk aekiz devletin ber birinin muhtelif yerlerinden kaçarak bir ~e- için yer yoktu. H_er taraf dolu idi; müracaat ettim, be;ıi bir u .keri ka· 

Medeniyet demc:.k imRr tlemektir. kanunu esasisi vardır. Cümhurreiııi - larnet noktası olmak \iı:ere Brindisi- her unsurdan, her lisandan, fakat tara yerlettirdi. Yegilköye c;ıktım. 
t72 nin fiili satahiyeri e.k$er vakit. bu ye akan bir halk izdihamı katarı bir hep şarktan bir kalabalık... G,.nç- Aylardanberi kim bHir, beni nasıl 

Uluhi:iti1ı.. V{}U';}l?.lı hükUmetlerden birinin yahud diğe - tek boş yer bıralunıyaccl: ınnelte ler !kıç gi~vertesin;n yukcuı kı!mında merak eden. benden biçbir haber 
..................... --................... rinin huııusi ka:-ıuııları, huzuıurıda dolclurmu' idi. Biz her birimiz bir b~lannı koyacak, çantalannı yer- alamayan, belki bir temerküz mey-

hükümsüz ~ayılır. deliğe sokulduk. Etraftan birer ka- leştirecek birer yer buldular. Siiva- danına tıkıldığıms ihtimal vt:ren e-

Ruml ııeuc 
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6 - Cümhurreisi çok faal bir eo- rış yer dilenerek nihayet bamırnak ri de. muhali müınk\in yaparak. iki ve birdenbire girmek, aileyi beklen-
Arabi lene n ebi politikası takih e)·lemektedir. imkanını bulduk, falcat hep .şurada küçük delik buldu; bunlardan biri- m iyen bir hayret ve mesenet heye-

lB5!l <DeTamı 1 lncl sayfada) burada dağılmı, .olduk. ne Fu'ad Beyle I lalet, d.i~ğ:.:c:...ı_in_e_be-_____ <_,_D_e_v_a_m_ı_'7_n_eı_sa_y_r_a_d_a_l __ 
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ISTER i NA N, 
Gazetelerden birinde şöyle blr fıkra görduk: 
&Türkiyenin her yerinde bir takım resmi, yan resmi ihtıSa.s mecmua_ 

ınrı, mahnlll rlsaleler çıkıyor. Bunların ekserisi k~ıd iSrafıdır; o elbet 
başka mevzu. Faknt m\itebakiSi de, sayfnlahnm, bahusus papyekll4cli 
sayfalannın yarısını hüldimet adamlaruıın, da.ıre müdürlerinln, hatta 
ıküçült memurların renkli renksiz fot<>graflnrmı, grup r<!Simlerınl koy
nıağa hasrediyorlnr. Mecmuıı.nm çıkanlmasını üzerine alan, bunu bir 

STER iNANMAl 
nevi vazife, mecburiyct sayıyor, belli ... Teknik vesaı i de J.y1 olmadığı için 
aynl zamanda zcvui.Zlı~ln kli'ıslk nü.muncsi olan bu israf u~rnna heba 
edilen malzeme He türkçenin bütün muhalledat kütübhancsl meydana 
getirilebilir. 

Bu gibi memur ve Amir resimlerlle ve medhiyell tereümeiha1lerlc res. 
mt ve yarı resmi ne~riyatın doldurulması ko..nunen yasalt ed\lmelidir.» 

Biz bu fıkranın doğru old~una inanıyortrı, faltat ey okuyucu sen: 

1 ST ER i NA N, i ST ER iNANMAl 

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

ı. Sözün kısası 
Karpuzad~ir 

\ E. Ekrem Talu 

E .!k.iden, denize girrnek i~ 
onun kabuğunun deP~ 

düşmesini beklerlerdi. 
Bu manasız teşrifattan yüz bııild 

karpuz, zamanla işi azıttı. zÜJ'Jlrıı 
cemalini göstermek için . artık 111e\" 

sim filAn beklemez oldu. Nakil ~ 
satilarının çosalması ve tekamiıl e.ı· 
mesi sayesinde yıl on iki ay ze~ 
manav dükkaniarında ve lüks Id 
kantatarda karpuz bulabilirsiniz. 

Su ibtizal n yüzsüzlük, her :ıtı?~ 
tezeli ve her yüzsüzü olduğu gıb 
karpuzu da ehemmiyet ve itibar~'' 
?~şürmüş, artık, denizin serinliğı~ 
ı~tıyak duyanlar, onun önayak 0 

masını beklemez olmu~lardıt. _.., 
Bununla beraber karpuzun r 

mevyaları arasında hususi bir :rnef' 
kii vardır. Sıra•.n:-ıa göre nrabıı)" 
%ayı~a biner, ~ehrin isini öyle cJolf 
şır. Elden ele, kucaktan kucağ.ı ( 
rer, !onra da sergilerdt".. fundadıı, 
döşekler üzerine yan gelir, otıı~ 

Onun da, hiyar gibi, adı do~ 
dan doğruyrı söylenmeden saıılıf: 

Kan kırmızı kurnbiyclerl· 
Tekirdağının bu şekerleıflr 

leri I. 
Kes, kes. a!t 

Karpuzun iyisi hafif olanı ve ~,. 
buğuna fiske vurulduğu znıtıf 
u tın lıı diye ses verenidir. 

Onun yegane meziycti olan bı.ı ~ 
fif1ik ve tannanlık bazılannc:ı ~ 
nedense en büyük kusur sayıl:ırl
insanın abmağına ve cahiline mik~ 
tutulmuştur. 

Eski zamanın bilmem hangi Jıe 
zevekil tairinin : 

a5eri ki mağz ned~ircd, afıJ 
'ka!Puza baklıı ~ 

Matlaını Pt"y.ımcı Ali Kemnl cl 
line dolamış, boyuna savurur 
rurdu. 

Karpw.un şöhrctini yapıın h 
siye1lerden biri fle ikisinin bir JıC 
tuğn sığamadığıdır. ~ 

Maamafih, erbabı pekala ı.ıı ~ 
rabiliyor, o d ba~lcal O zamnıı 
tün mesele karpuzda değil de ~o 
tu ktadır. 1 

(Devamı 8 inci sa)1a•l~ 

Sabahtan Sabaha 

Bekarlar, 
evliler 

18 yqmdan 45 )'a§ına J<tt' 
d{lr olan bdtariardan alınncıılı 
verginin esbnbı mucibesini r.1"~' 
liye Vekateti §Öyle lıüliun etti: 

•ı Bu vergi ne bek~rları c~· 
lenmeye mecbur ebnek, ne d,e 
doğrudan doğruya hazineye bJf 
irad temin e~mck kasdil~ korıB' 
cak değildir. Strf umnmi vatttltr 
hizmetlerinde evlilerlc bekir~ 
arasmda müsavat tesis etr!l 
fikrile tarholunacaktır.ı> 

Şimdiye kadar bekirlık vd' 
gisi baldaııda lehte ve aleyl:ı~e 
ileri sürülen fikirlerden büsbil' 
tün ~ bir müt.ale-a ki hert' 
makul hem müsbettir. Malif' 
V ekıileti vergi layihasını b" 1 
tez le Meclis:: sevkediyor. ' 

Müdafaada isabet vıırdıf· 1 
Umumi vatan hizmetleriııd' 
evlinin mcmlekete cvlad r; 
tiştinnek ve lıiç olmazsa bl 
aile kurmak gayretine kıJrl 
bekfm seyirci bırakmak l:ıtt"' 
sızlık olur. Maks."\d memiekt:ll~ 
faydalı insan ohnaktır. Şu bıtıf 
de bekir da vergi vermek 5 

retile memlclteti faydaJaoc:fd' 
"I!Ulhdıır. • ' 

Şu halde bekirlar UJJ1~ 
hizmetler ıney•nındaki _ ·~~ 
kmmak ve çocuk yeti§~ 
'9'azifderi:ni pa!a vermek ~~ 
tile yapacııklardır. V eri'~ 
tarhmda ~beb bu olunca 
verıinin hasılı için de gene ""{. 
ni mahiyette bir masraf fat, 
açmak icab eder, yani ~
lardan alı~acılk vergi ile nıı. 
lekette yelimhaneler ve l)· 
ğum evleri e~nıak lazımdır. le' 
mumi hizmetten gaye meJ11 11 

k 
.. fu .. d_,_ .. cıı 

et nu sunu ve Ynı• ıu-ı,· 
artınnak olduğutın göre ıı 
kımsı.zhk yüzünden ka) b0~8 11 
çocuklan r~na ,artlarla ~.;, 
doğumlarda bybedilen ıııı t' 
su kurtann ak ta va2if cdiı· • JJb" 
karlardan alınacak vt>rgi ··e5 
maksadı temin edecek JJ1ll r· 
aeselere tahsi5 edilmeli ki .,:t .. ı 
ginin tarhmdnki maksad ~lı~lı" 
olsun. Ümid ederiz ki la>"lı 
Mecliste müzakere edilirket' 0 
mülıim noktı bahse me~tıi1 
lur ve bekirlı.ır da umuın~ ~ 
metlere i§tirrtl( ettiklerina ' 
rüp müsterih olurbr. , j 
~Ut!J.QIS c($~JI 



o 

s t yo arı 

Frans1z Reji janeral şirketinin mukavsleyi 
fesih talebi lzmir vilayet daimi encümeni 

taraf1ndan reddedildi 

r· ~rıir 26 (A.A.) - Vilayet tu
t~ yollannı inşa etmekte olcın re-

1. k eneral Şirketi harb dotayısıle 
§ır .etin tan'hhüdatını yaparnıyacak 
"\'azıyete . d·~· . k k gır ıgını beyan edcre , mu 

d
·avelenin 16 ncı maddesine istina -
en [ "h ' V 

1
. esı talebinde bulunmuştur. 

d a ı Etem Aykutun başkanlığın -
~ toplanan "iluyet daimi enetime

rıı bu talebi dikkatle tetkik etmiş ve 

§irket müdürünün de verdiği izaha
b dinledikten sonra, 1 (ı ncı madde -
nin tarafeynin harb halind:: bulun .. 
maları derpiş edilerek tıınzim edil -
miş bir madde olduğunu, halbuki 
bugün Türkiyenin de Fransanın da 
harb halinde olmadıklarını t(".sbit e

derek Iliirketin fesih talebini reddet
miştir. 

İzmir fuarına ll devlet 
ediyor resme iştirak 

d fzrnir 26 (A.A.) - Bugüne ka-
ar onuncu İzmir enternasyonal fua-

rına . . b"l d" ıştırak edeceklerini resmen ı-
] ıren Ve fiilen hazırlığa başlamış o
an devletler şunlardır: 

Yunanistan, Büyük Britanya, Sov 
Yetler s· 1""'. 1 1 1· y ır ıgı, ta vn. r,,n, ugos -

lavya, Romanyn, Mllcaristan ve Fi
listin. 

Bunların dışında daha iki devle
tin bugünlerde resmen iştiraklerini 
bildirmeleri beklenmektedir. 

Açılı:ıın yaklaşması dolayısite ha
zırlıklar azami hızla devam etmek
tedir. 

Çorumda genç/i/, teşkilatı 
h Çorum 26 (A.A.) - Şehrimiz de !lunmuştur. Genel direktörü rnütea -
~lunan beden terbiyesi genel di - kib valimiz Salih Kılıç bir hitabede 

re aörü Tümgeneral Cem il Taner, bulunarak Çorum gençliğinin be -
apor i~leri üzerinde tetkiklerine de- den terbiyesi yolundaki çalışmaları~ 
'V~m etmi!J ve öğleden evvel Halke- nın takdire değer olduğunu, yeni ku
bnde yapılan büyük bir toplantıda, rulan gençlik teşkilatının da az ztt -

eden terbiyesi kanun ve niznmna - manda verimli neticeler vereceğin -
mejinin gençliği vazifefendiren e - den ümidvar olduğunu kaydetmig -
sas arı Üzerinde bir konuşmada bu.. tir. 

ingilterenin 
Bulgar~stan 
karş1 v z· ti 

6 1~o.ndrn 26 (A.A.) - Sofyada 
.. ~ ahıyettar Bulgar mahfellerindc 
0~~nildiğine göre, Bulgarlnnn ce ~ 
n~ ı Dobrucn üzerindeki taleble·i~ 
nın Bulgaristan ile Romanya arn • 
aındn dostane Lir hdl suretine var ~ 
mdasını Ingilterenin müsnid bir tarz-

a telukki edeceği hı.tkkında Bul -
garistan diplomatik yolla haberdar 
~dilıni§tir. 

lıuve olunduğuna göre, bu bil _ 
"\'asıtn haber, Ingiltere tarafından he 
hangi bir prensib değişmesini teşkiİ 
etmemektedir. 

Ayni mahfellere göre Ing")" l 
harf.'ketinin bu tezahürii ı ızk 1Rattı 
mn h""k~ . . , anca o-nyn u umetının Rom B 1• mihv · d ... 0 - er ın 
d erıne ogru snrih tem ·-ı-· 
.en ve Ingiliz garnnti . d ay u un .. 

çılmesinden 
8 

~ın en vazge -
tur. onra mtirnkün olmu§-

Royterin di 1 . 
bild" d"~· P omatık muhnrririnin 
L ıdr ıgıne göre, iyi haber alan 

on ra mahfell · J ·ı nub· D b e;ı, ngı tererin ce -
lebl ı . ~ ru~a hakkındaki Bulgar ta
d ~ erını daıma sempati ile karşıla -

ıglhını ve J3alkanlnrda ınüstekar bir 
su e d ~ 

·lh .. ogru yolu nçacnk olan bir 
81 ç~~ ~al suretini iyi tclukkı cyli -
) "'egı~arüz cttirmekıcdirlt>r. ---- -

Romanyadan 
20 Fransız mühendisi 

ihrac edildi 

Hür Frans z 
kuv tlvri 

f a · et~ geçti 
Lon~rn 26 (A.A.) - Royter: 
Bahrıye neznrt"tinin bir tebllğin

?e denilcliğine göre, müt rekenin 
i?'zasından evvel Ingiltereye gelen 

ra_ns!z harb gemilerine mtirettcbat 
Y~bştırmek hususunda biiyuk terak-
kıler olmuctur B .1 . b" k ~ • u gemı erın ır ISı-
mının ·· b . l murette atı münhasııan A -
mıra Musli · · k I erının uroandasında bu-
unan hür Fran:ıız d·miz kuvvetleri~ 

ne mensub zahit ve efrattan olaC'ak
tır .. Bir Fransız cüzütlimı şimdiden 
denıze açılarak harekata ıştirak et
mektedir. Diğer gemilere Fransız 
bahriyelilerinin de yardım edeceği 
İngiliz mürettebat kullanacaktır. 

Besarabyalı Yahudiler 
Romanyadan 
çıkarılıyorlar 

Bükreş 26 (A.A.) - Besarabyn 
ve Bukovinalı Yahudilere polis ma~ 
rifetile yapılan bir tebliğde, beş gün 
zarfında memleketi terketmeleri em 
ri verilmiştir. Bükreşte bu emir, yal
nız altı y{!z kişiye şamil olmaktadır. 
Bundan manda, Romanyaya knlmış 
olan cenubi Bukovinalı olup ı:an -
naltındn bulunan müteaddid Ya -
hudiler Rumen makamatı tarafından 
tevkif edilerek Transilvanyada Mier 
curea Cineulu kampında tecrid e -
dilmişlerdir. Bu suretle tevkif edi
lenlerin adedi 1 1 2 kişiyi bulmu1 -
tur. 

Almanya neden 
korkuyor? 

Yazant Selim Raf(rp Em·:~ 
A lmanyanın Fransa muhare -

besini kazandıktan sonıa 
kendini bu harbin galibi saymakta 
olduğunu görenler hayret ediyoriar. 
Çünkü Fransa mağli'ıb olmakla be
raber Almanyanın karşısında bir İn
giltere vardır ve görünüşe nnzara:t 
mücadeleyi sonuna kadar devam et
tirecektir. Maamafih böyle bir In -
gilterenin mevcudiyetin:: rağmen, 
Almanya, Avrupada kurmıva ka -
rar \'ermiş göründüğü yeni ~iya•i ve 
bilhassa iktısadi rejimin temel!!'! -
rini vazetmiye başlaroıştır. Bulgar 
nazıriarının daveti, Slovak ricalinin 
müzakereye çağırılmalan, hep, bu 
esa!a aid teferrüattır. 

,Çeçen ,harbin galibieri gibi Av -
rupaya bir Versl\y muahedesi teklif 
etmiyeceği iddia olunan Almanya
nın niyet ve tasavvurlarında kav -
ranarnıyan vuzuhsuzluktur ki umu -
mi endişeyi doğuruyor. Denivor ki 
Almanya, Avrupanın boğuc~ ik -
tısadi ta::ryıklara karş: himayesini 
deruhde ede~ektir. Deniliyar ki mil
letierin birbirlerıni imha etmeleri 
te~ebbüslerine nihayet verdirecek -
tir. G.ene iddia olunuyor ki kiiçük 
milletierin zara•ı.,a >larak bir takım 
taksim teşebbüsleı-iııe girişilmiye -
cek tir. 

Söylendiğine göre Almam·nnın 
fikri Avrupada para birliğini temin 
etmek, sermaye esaretini l:aldırmak 
ve hür bir ticaret esa ı kurmakını§. 
Bunlar öyle umumi formüller ki bir 
bakışta şöyle böylC'" hazını knbiliveti 
dar gibi görünebilir. Fnkat asıl mn
naları, izah ve te~rih edildikleri za
man daha iyi anla§ılabilmektediı. 
Nitekim bir zamanlar hayat sahası 
tabiri de fazla end:şe ııyandırmıyan 
bir formül gibi goruıımüş, fnkat 
izahı yapılır yapılmnz umumi bir 
feryad baş göstermişti. 

Almanya, işte böyle müphem bir 
te-klif ile ortnya çıktığı için korinı ve 
ıztırablı hava yaratıyor. 

5eli.J1ı Jl2agı1ı ~nıeç .................................................... 
.NGİ TERE 

VE İSPANYA 
Y ehi anlaş1na 

kavşılandı 

. . 
ıyı 

Madrid 26 (A A ) - Reuter: 
İngiltere, İspanya ve Portekiz ara

sında Lizbonda imza edilen üç taraflı 
ticaret anlaşm'lSı, Madrid dlplorha -
tik mahfellerlnde İspanyanın İııo;ll -
terc ve P»rtek"z lle dostane mun:ı -
sebetıer idame etmek karnrının bir 
delili olarak tt>lô.kki edilmektedir. 

Yeni anlnşm!l, geçl'n Martta İngil
tere lle İspan:a arasında akdedılen 
anlaşma ne İso:ınyaya açılan kredi. 
lerin daha gt:'llşletllme~l iht malini 
gözônfınde bulundurmakt::ı.dır. İspnn. 
ya İngiliz Urası mukab 1 '"lde 100 b'n 
ton buğday ve 600 bin İn'"'ili:: Urası 
kıymetinde PortekiZ m'l.ll kantariye 
maddelerı müb:ıvaa edPb lecektır. 

· 1g;1 e eye a da 
3. 00 Amerikan 

tayyaresi verilecek 
İngi!izler Ameı·ikada 
tayyare fabrikaları 

inşa ediyorlar 

Vaşington 26 (A.A.) - Mnliye 
nazırı Morgent u yapmıl' oldu~u 
bir beyanatta, Birleşik Amerika hi.ı
kumetinin, ingıltereye, yapmııı ol -
duğu muazzam siparişlerden manda. 
ayda 3000 aske-ri tayyare mübnyoa 
edebilmesi için liızım gdcn sühuldi 
yapacağını söylemiştir. 

Nazır sözlerine §Öyle dc\·nm el -
miştir: 

Bu anlaşmalar yeni fabrikaların 
inşasını icab ctıirmektedir. İngilizler, 
bu fabrikaların inşası için 11z.ım ge -
len mebaliği vereceklerini vadettik
leri gibi. imaltıtın kaffesıni mübayaa 
etmeği de deruhde etmislerdir. I la
zinemiz, harb:yc ve bnhriyc neza ~ 
retleri bu teşkilatın yapılması hu -
susunda tamamen mutabık bulun -
maktadırlar. Bu yeni fabıikalar, 
Birle~ik Amerikayu senede 50,000 
den fazla tayynTe imal etme kimkiln 
Iarıl)ı verecekti:-. Eaasen bu rakam 
Ruzvehin I 5 1\ılayısta memleketin 
müdnfaası hakkında vermi' olduğu 
mesajda zikretıni~ olduğu rakamdır. 

l\lorgentau şunları ilave etmiştir: 
ingilizierin çok paralan var gıbi 

görünüyor, zira bu işler muazzam 
mebnı;-;.,. ihtiyaç gösterm~ktedir. 

-T --

Frans·z Meknes 
yapurundan 950 

k~şi k rtar1~d1 
Londra 26 (A.A.) - Almanlar 

tarafından torpilleoen crMeknesıı 
gemisinden icurtulnn 950 kişi dün 
cenub sahilinde biı limana çıkani -
mı,tır. E!unlnrdan ağır yaralı ol,m 
I 5 kişi der~al hastaneye y.ıtırılmıe.
tır. Diaerleri otobi.islerle istirnhnt 
merk'ızlerine gönderilmiştir. 

T orpillenmenin hikaye ini yapan 
bir zabit şunları söylemektedir:. 

Baştan nihahyete kacio.r aydın -
latılmış olan gemiyi,. '\lmnn hücum 
botlnu evvela mitralyöz ateşine tut
tular. Bir torpil gemiye isnhet e ~ 
dere!: bir infil;.k huııule getirdi. Der
hal birkaç kişi öldü. 

Cemi beş on dakika zarfında bat
tı. Yüzlerce kiri de-nize atiarnağa 

mecbur kaldı, fakat biliıhare lngi -
liz gemileri~~rl\fındnn_k~ldı. 

fri tada hava 
muharebeieri 

Kahire 26 (A.A.) - bgiliz u~ 
mumi karargii~ının tebli~i: 

Dün Ingiliz Blenheim bombar -
dırnon tayyan·leri Libynda Der -
neye muvaffakiyeıle tetevviiç eden 
bir hücuın yapmışlardır. Dernede 
tayyare meyda:ıınd1l elliden fazla 
avcı ve bombardıman tayyarderi bu 
lunuyordu. Sombaların hepsi bu 
tayyarelerio arasına düşmüş ve çok 
mühim hasar yapmıştır. 

Bombardıman tayyarderimizi 
Amerikada ilk silah muhafaza eden Gladintor avcı tny

yarell"rimiz, dönüşte yedi diişıns.n 
avcı tayyaresine rastlamışlur ve be
şini denize düşünniiş1erdir. 

altına alınacaldar 
Vaş!ngton 26 (AA ) - General 

Marshall, askeri mükelleflyetin bu 
husustnki kanunun kongre tarafın _ 
dan kabulünden 24 saat oonra tat_ 
bik edllece~lnl beyan etmlştlt. 

Şimdiki halde yalnız allelerini ge. 

Su hareketten bütün tnyyareleı i
miz salimen dönmüşlerdir. 

Bükreş 26 (A.A.) -- Biikreş 
~adyosunn naz rnn, petrol sanayiin
f e istihdam edilmekte olan yirmi 
ransız, Romanyadnı1 ihrac cdil • 

~ittir. Spikerin ifadesine nazaran, 
thrac edilen bu kimseler, Fransız ~ 
Belçika Columbia kuınpanyasının 
müdür ve mühendi,leri idiler. 

B ı çindirrnek mecburiyetlnde olmıyan _ 
U garistanda maSOD lar silfth altına alınacaktır. Bunların 
Iocal 1" .., d•ld• adedi bir milyon olarak tahmin edil

arı agve ı ı mektedlr. 

Dün sabahki tebliğde kayboldu.. 
ğu bildirilen Clsdiator tayyaresi bu
l\:nmuııtur. Bu tayyarenin pilotu snğ 
ve salimdir. Demek oluyor ki altı 
Ingiliz avcı tayyaresi 18 düşman 
avcı tayyaresine hücum ~tmi~. be
şini düşürmüş ve kendisi hiç bir ka~ 
yıp kaydeylem.emiştir. 

Amerika :lan 
İspanyaya petrol 

nakliyatı durduruldu 
rı \"n•ington 26 (A.A.) - Hazine 
tı:r'tı Morgentau, İspanyayu petrol 
h etmekte ,>lan petrol ftemileri 
ı:.~ulc.-lerinin Alm nva ve lt~lyavn 

Uretteb old ki ·· ""Id"""'·· d. tevkif . . u . a.n goru ugurı rn 
.._. . edıldıklerını bugün beyan ct
·•ıı,tır. 

Mo~e ı b . kııt~Jı l n nu u petrol sevhynt.na 
Pnn " ınan tedbH lıır:ilt,. !'nin ls
llle•~ıı tarikile Almanyaya petrol g"t 

gırıe tn. . 1 
bl'r • unı o ne ı hnkkındnki ha-

ll.rnsınd L. h" .. b 1 llla..ı, a nıç ır munnse ,.t o -
·~ "ını ·ı~ 

ı ıı.ve ctıni~tir. 

İtalyan tayyıuelı:rio_m Rk•rı1ar• 
Kahire 26 CA.AJ - IngUiz tebli~!: 

Sofya 26 <A.A.) - D. N. B. bildiri •• _F _____ _ 
yor: • Do:rt ransız meb'usu 

Mı.sır sahilinde Messn Mntuh bu • 
gün 6 defa İtalyan tayyareleri tara. 
tından bombardıman edilmiştir. Bir 

Vichy 26 ( A.A.) - Royter: atelyede az hasar olmuştur. Küçük 

Bulgar mnson locnsı mo.şrıkıazam d• h b ·ı k 
u_~umt kongresi Bulgarlstnndakl bü. tvanı ar e Verı ece 
tun mason Joealarını 18.ğvetmeye ka. 
rar verm~tır. Bundan böyle Bulgıı -
r!standn mnson locıısı bulunmıyacak. 
tır. 

Millet'er Cemiyeti 
umumi katibi istifa ediyor 

Cenevre 26 ( A.A.) - Millet • 
ler Ce-miyeti katibi Avenol, Ağus _ 
to" nihayetinde istifa edecektir. 

Berne 26 (AA.) - D.N.B. blldiri _ 
yor: 

Mmetler Cemiyeti umumi kAtibi A. 
venol 31 lı ~ustost~m itlb:ıren mute _ 
b~r olm:ık üzere !stifılSmı Terml§tir. 

Orduya nisbetlerini henüz kes - btr petrol deposunda yangın çıkmış. 
memiş dört meb'us, Petain hüku - tır. o5rt kişi ölmü.ştür. 
metinin teşkili anında Ma'lsiglia va
puru ile Bordoyu terkederek §İ ~ 
mali Afrikaya giden parlamento a
zalan meyanın•ladırlar. 

80 bin Alman Besarabyay1 
terkediyor 

Havas ajan ının bildirdiğine göre Moskova 26 (A.A.) - Reuter: 
firar suçundan divani harbe sevkedi Almanyaya dönmek arzusunda bu
lecek ola.n bu meb"uslar arasında ıunan Alman veya aslen Alman klın_ 
eski maarif nazın Jean 7..ay, eski selerin Besarabyn ve Bukovlnadan 
hariciye müste,.ı.n Vienot vardır. tahliyeleri hakkında Moskovada mü. 
Massiglia vnpurundıı nazıriardan zakereler cereynn etmiştir. 
Delbos, Daladyc, Mandel ve Cam- Dieust Ant Deutschland gazete _ 
pinebiden manda bir ayan azasite sine na:::aran 75 iH\ 80 bin Alman bu 
diğer 19 meb'us bulunmakta idi. tahliyeden müteesslr olacaklardır. 

BE Lİ VE 
BALKANLAR 
Tayrnis'in Balkaniara 

aid bir makalesi 

Londra 26 (A.A.) -Times ga
zetesi, <rBerlin ve Balkanlıuıı başlı
l""!ı altında şunları yazmaktadır: 

Balkanlardaki karışıklık ve ger
ginlik, ancak bir itiliifla kat'i bir su• 
rette halledilecek olan ihtilaflan is-
tismar eden haris komşuların eı;e -
ri dir. 

Sulh zamanında, İngilterenin po
litikası, Balkanların büyük devlet ~ 
lerin opıncağı olmasına mani ol -
mak böyle bir it i! Hı vüc:de g~tir -
rnek olmuştur. 

Şimdi, Avrupanın bu kısnıında 
bulunan en kiiçük mcınlckct, kendi 
istikbalinin bir veya iki büyük dev
letin akibetine bnğlı olduğunu gör
mektedir. Bu devl~tlerin ise, r..1czkur 
büyük devletlerin pençesi nltına gir
rneğe hiç de niyetlerı yoktur. Çünkü 
pek güzel biliyorlar ki. AlmnnyMın 
bulabiieceği herhangi bir sureti hal, 
Balkaniann değil, Almanyanın men 
frıatine olacaktır. 

Times gazetecsi, Hitlcri Balkan ~ 
larda süki'ınu muhafaza etmeğe mec
bur kılan sebebleri §Öyle tndnd et -
mektedir: 

Bulgarİstanın Sovyetlcrc karşı 
artmakta oln.l do~tlıığunu, o kadar 
hararetli olmRnıakla beraber pek 
manidar buluntın Rut ~ Yugoslav 
yaklaşması takib etıni~tir. Hnıt.:\ bu 
üç memleket arasınd \ bir ittifak da
hi me\•zuubahs olmustur. 

Yugosluvya}ı mümkün olduğu 
kadar münferid bir vaziyette bı -
rakmakta mcnfaatleri olan :vlıhver 
devletlerine, Yu~oclıvya ile Rusya 
arasındaki münasE>batın daha zi} ade 
sıkiaşması hiç bir znman iyi görü -
nem ez. -----------------
c~be'üi ar!1{ yarim 
sa t bombalandi 
Cebelüttarık 26 (A.A.) - Reuter: 
Bu sab .. h erkenden dUşman t lY -

}-nrclerlnin tckrnr Cebelütt:mko. ya.. 
rım saat süren b!r hucum yaptıkları 
rem1en bildlrıl:nektcdlr. 
Kayanın muhtelif kısunlanno. bom 

b:ılar dli{müşse de z:ıyi::ı.t olnıumı'J 

tır. Hnsar da azdır. 

Yeni A1man 
korsan gemisi 

Nevyork 26 {A.A.) - Reuter: 
Davisinn İngiliz şiiebi mı.irettcba

tından sağ kalan 25 denizeiyi kur _ 
taran Norveç vapıırunun müretteba
tının bugün bUdirdiklerlne göre şi -
!eb Na.rvlk Isminde 10 bin tonluk serı 
b1r Alman korsan gemisi taratından 
batırılmıştır. Müretteb:ıtın söyledi~l
ne göre, bu Alman gemisi kendisine 
İsveç tıcaret gemıst süsü veriyordu. 
Altı pusluk Istenildiği z:ıma.n gizlenen 
toplarlıı mücehhezdir. ----
Yeni Sovyet- Fin 

anlaşmasi 
Moskova 26 (A.A.) -D. N. B. 

bildiriyor: 
İyi haber al~n mnhfcllerden Fin

landiya ve Sovyetler hükumetleri 
arasında akledilen son anlaşma hak
kında aşağıdaki tnfsilil~ öğrcnilıoiş.

tir: 
Finlandiyanın Moskova sefiri 

Paasikivi ıle hariciye komiseri ~•lo
lotof ardsında son günlerde üç muh 
tel!f mesele hakkında bir anlaşma 
imza edilmiştir 

1 - Aaland adalarının gııyri as
keri bir halde kalmaları karar al -
tıno alınmı~tır. Fin - Sovyet hcHbi 
esnasında inşa~ınn ba,lanan istih -
karnlar yıkılacaklardır. 

Finlandiya Aaland adalarının ü
çüncü bir devlet'! terkedilmiyrce -
ğini taahhüd etmektedir. 

2 - Finlandiya - Sovyetler an
laşmasının ikinci meselesi, yiyecek
leri ve askeri techizatlarilc mahdud 
Sovyet kıtaatının Hangeoo Rus lle
niz üssüne Finlandiyadan knrn ta -
1 ikile ve transit suretile geçmcieri 
hakkıdır. 

3 - Sulh muahedesirıin hüküm-
lerine mugayir olarak, Sovy<"t - Fin 
hnrbi sonunda Sovyet:er tarafından 
i§gal edilen topraklardan Finlcrin 
naklettikleri makine. alet ve fabrika 
tesisatlarının finlnndiyalılar tara -
fından Sovyetl~re ıadesi hakkında 
da nihayet bfr anla,mayıı varılmıa -
tır. 

mer a petrol 
ihracrnı kontrol 

alt1na ald1 
Bu kararlar Japonyada 

büyiik akisler 
uyandırdı 

Tokyo 26 {A.A.) - Reuter: 
Domeı ajansının bildirdiğine ıpre. 

Jnpon resmi mahfelleri RuzveWln. 
petrol ve müştekkat!le demir ve nynl 
cinsden diğer petrol ihracı için h~u
si bir müsaade ıstihsal! !!\zun geldi~ 
hnkkmdn bir kararname çıkartmaya 
neden lüzum gördüğünü, Amerika bu 
maddelerle dolu oldu~u clhetle i•ab 
f'dememektedirler. 

Hnrlriye nezaret nin bir söıcUsu bu 
tedblrin çoll: mıihim bir meselc taş. 
kil ettiğini ve Jnponynda bUyük akls
ler doğuracn~ını heran etmiştir. 

Chungking 26 (A.A.) - Amerlkıda 
petrol ve m~tekkatile demir ihracı
nın kontrol alt•na alınması hakkın • 
da neşredUen kararname Çin m=ıh • 
!ellerinde Japonların Çindeki h=ırc.. 
k!itınn agır bir darbe teşkil etmekle 
kaımıvnrak ayni z=ım:ında Amerika. 
nın Uzakşarktakl vaziyete karşı da
h:ı mi.isbet bir hattı hareket ittihas 
etttı;;in'n del li olarak tersır edilmelt
tedir 

inailiz sahillerinde 
~hava ve deniz 
mu arebeleri 

<Baştari!fı 1 inC'i sayfada) 
civarına bombalar atılmıştır. Hasar 
\'C telefat vııkuuna dRir hiç bir ha
ber yoktur. 

Berlin 26 (A.A.) Alman 
yüksek kumandanlım tebliği: 

Hava kuvvetleri ln~iltNenin rner 
kezinde tayyare m~ydnıılarına ve 
Douvres telsiz istasyonu tesisalına 
h ücum etmişlerdir. Fena hava şr- -
raitine rn~m~n hava kuvvetlerimiz 
ve bompnrdıman tnyyarelı.•rimi:ı 
Manş üzerind,. büyük bir muvaffıı
kiyet elde etmi!';ll'fdir. 2 3 gemiden 
mürekkeb ve kuvvetli hihmaye <' -

dilen bir nakliye kolundan cem'an 
43 bin tonluk 1 1 ticaret gemisi In
giliz deniz ve liava kuvvetlerinin 
himayesine rağmen batırılmıgtır. 

Cem'an 12 bin ton hacminde di
ğer üç ticaret 6 ·n~isi dt> yakılmış ve
ya o derece hasara uğramıştır kl 
bunlara da zayi .Jlınuş nazarilr- ha
kılabilir. Bunlardım ba~ka bir tor
pido yakmaya ve diğer birini ,do 
ciddi hasarn uğratmıya muvnHnk 
olduk. \Vight adnsı cenubıınd::ı 800 
tonluk bir ticaret gemisı batırılmt!J· 
tır. Bu suretle Alınan hava kuvvet
leri bir günde 6 3 hi n tonluk OÜ!J -
mnn gemisi batırmışlardır. 

Dün düşmanın tayy~4.ece zayiatı 
23 ü bulmuştu~. Bunlardan 19 •ı ha
va muharebelerinde, geri kalanı da 
tayyare dafi bataryaları ateşile di1-
şürülmüşlerdir. Dokuz ~lmn~ tay• 
yaresi ü<ı)Print" dönmemı~lerdır. 

İngilizlerin cE>vabı 
Londra 26 \A.AJ - B:ıhriye ne~ 

ret! tebli~i: -
Dün Manş denizinde blr deniz nak-

liye koluna yapılan hava hücumun. 
da cem'an 43 bın tonluk 11 İngiliz 
gemisinin b:ıttığını ve 12 bin tonluk 
ba.şko. gemllerin de hnsıra u~ndı~nı 
iddi~ eden Alınan trbH;I bUyük bir 
mfibalflr.ad.ır. Hôdiseler n"al'ıdaki gl.. 
b id ir· 

B:ılıkçı gemilerinin muh:ıfııznsı nl
tında 21 küçük gem!dPn müteşeltkU 
bir kafile, her biri SO tavynrcden mll
rekkeb ve birbiri ark"sından gelen 
Almıın hava tilolarının şiddetli hil 
cumunn uğraınısl:ırdır. Beş küçük 
gemi batmıştır. Batnn ge'l111erln meo 
mu h:ıcmı 5104 tondıır Cem'an 51SS 
ton h~rwılndc beş rl!i!cr gemı de ha.. 
sara u~ramışt.ır Bunlardon 554 ton.. 
luk u fa k bir j!emlnin kttrayn dfı.ştüAi} 
7.ıınnedllmektedlr. 

Bu hava hiicumlarından aı sonra 
torpllle mücl'hhez 9 d~mr.n motor ~ 
botunun kafllt>vc biiruma hazırlan -
dığı görülmüştür oı~troyerlerimlz -
den ikisi ve i~i t-orpilll motorbotuınul 
derhal bu müd:-ıhnlentn önüne geç
mi~ler ve dü<~man kuvvrtlerine hO -
cum etmic:le~dır. Kuvvetlf'rlmlzi gö
rür görme-z düsman torpllll motor ~ 
botıarı bir duman perdf'q arkn!';l!la 
çekUroişlerse de takib edilmişler ve 
hiicı'llltımuza m:.ı.ruz kalmışla• dır. 
MüsadPme 15 d"l:til:a kndar sürmü; -
tfir. Duman dolwıo;lle düsmanın ul!ra 
dıi'!ı hasar göriilı>memi.ştir 

Dlstroycrlerlmlz dönPrl·P.n Alman 
bombardıman tavvnrelerinln pl'kt> u. 
çu~ile hfıcumun:ı. ıı"'rnmı~tır. D"ı:;tro
yerlrrlmizde bazı has::ır olmuştur. 
Bunlardan Boı·elS'da telefat vardır. 



• •r ab e ler 
Alman ticaret 

anlaşmasi erntia 
fiatlar1n1 yukseltti 

Otobns batların an mn i ı~~~·;;~···~~·~;·;·~~·;·"' 
i Haydarpaşa hastanesinde 
i tahkiki laz1mgelen Barıldı bir kısmı ıaove i ec 

tahdidine aid karar
tebliği bekleniyor 

Benzin sarfiyatının 
namenin bugünlerd~ 

Evvelki gün Ankarada imzalanan 
21 milyon liralık Türk - Alman ti
caret anlaşınıısı metni lıenüz tehri
mizdeki aHikadar makamlam tebliğ 
edilmcmi§tir. 

Dün anlnıma etrnfınd:ı malumat Benzin sarfiyatının tahdidine aid ve ta§ıdıklan yolcu adedi bir hayli 
almak üzere mıntnka ticaret müdür· kararnamenin \>ugün yarın İstanbul azalmı~tır. Benzin sarfiyatının tnh
lüğüne birçok müracaatlar yapılmış-. belediyesine tebliğ edilmesi beldcn- didine aid kararın tatbikine geçit -
tır. mektedir. Belediye reiJ muavinlerin- diği esnada bir k•ınm otobüsler tica-

Henüz neler ve ne miktar ihraç den Lutfı Aksoy bu işle meşgul ol- retten menedilecekse de bu hal ınal 
edileceği hakkında müsbet malu • makta, seyrüsefer i~lerine bakan sahibierini nıütees.sir etmiyecek, 
mat olmamakla beraber Almanyaya emniyet altıncı §Ubc müdürlüğü ve miadını !doldurtınlar pnrçnlanncak, 

ooförler cemiyeli ile temas halinde diğer otobüsler Anadoluya yollann
ihraeı mutad ve anlaşmada yer al • bulunmaktadır. Kararname hakkın- cakhr. 
dığı §8Yi olan bazı emtia piyasnla - da lstanbula gelen malumata göre Belediye, ny başından iıiharen 
nnda müsbet akislcr olmuştur. Mnn- otobu""s hatlarını..n mu""hı"m b"ır kısn11 ' ·ı k Ull motörlü nakil vasıtnıarınıı verı ece 
mnfih fiat yükrıekli~i ihracat dur • lağvedilecek, buralardaki halk tren, benzine göre otobüsleri tahdid ede-
gunluğundnn dolayı normalin altına vnpur ve tramvaylardan istifade yo- cektir. Tramvny ve tren bulunan 
düşen emtiayn münhasırdtT. B~ı m(.· )unu ihtiyar edecı:ktir. semtlerdeki otobüsler seferden me
yanda düne kadar kilosu 30 kuru~a Şehrimizde otobüs seferleri 1936 nedileceğine göre Şi~li, Kurtuluş, 
müşteri bularnıyan tuzlu koyun de - senesinden itibaren çoğnlmış, 19 39 Maçka ile Istanbul arnsıııda i~liyen 
risine bugün 40 kuru§tnn satıcı yok- senesinde hatlaıın snyııtı mühim y~- otobüsler ve Bakırköy otobüsleri, ö
tur. Ölü bir v ziyette duran kuşyc- kuna bnliğ olmuş, fakat otobüs a - tedenberi mal sahibieri tarahndan 
mi piyasası c-..anlanarnk bir kuruş dedi 150 yi tec vüz edemediği için zarar edildiğinden bahsedilen Ko • 
farkla 6,5 kuru~ fırlamıştır. Ayni mal sahibierinin karı azamiyi bul - camustafapnşa, Edirnekapı nrnsın -
suretle ketçntobumuna da 15,5 ku- muş_tur. da işiiyen otobüsler ortndan kaldın-
ruıtan alıcı vardır. . Ilk senelerde bir otobüsü olanlar lacaktır. 

Pire - istanbul 
seferleri başladı 
Bir müddettenberi inkıtaa uğrı -

ynn Pire - lstnnbul deniz scf(!ılerinin 
tekmr açıldığı öğrenilmiştir. Diin li-
mnnımızn ilk defa olarak Roula is
minde bir Yunan gemisi gelmiııtir. 

Bu gemi Köstenceden transit olarak 
kereste yüklemiştir ''c limnnımızdnn 
bazı ticari eıyn nnkledecektir. 

Pire • Amerika seferlerinin baş -
lıyacnğı hakkında buradaki acenta
Jarda mnlumat yoktur. 

birkaç sene &onra on otobüs sahibi Taksim, Yenimahalle otobü!leri
olmuglardır. Ynpılan istatistiklere nin seferden menolunncnğını nazaıı 
göre 1936 3enesinde otobüslerle itibnra alan Şirketihnyriy~. Boğaziçi 
3, 904.000 yolcu taşınmış, bu mik - vapur seferleri için ny baııından iti
tar 1939 aenesinde 6,200,000 i bul- baren tatbik mevkiine knnmnk .iize
mu;tur. 1940 senesinde, mıılz.eme re yeni tıırife hazırlamaktadır. Her 
pnholılı!iı 'ba~lamış, otobüs hatlar,ı gece köpriiden Anndolu cihctinde 
nisbeten sapa yerlere nlınmııt. hurda Bey koza, Rumeli cihctinde Y enima
otobüs)erin yerine yenileri alınama- halleye kndnr sa:1t 2 ~ ii 45 geçe Li
mış, bu yüzden mal sahibierinin karı rer vapur kaldınlacaktır. ··-········· .. ··························································································· . 
Romanyaya 1,5 mil

yonluk ihracat yapıldı 
Dün Romanyaya bir buçuk mil -

yan lirayı mütecaviz kıymctte ihra
cat yapılmıştır. Bunun 876 bin )\ -
ralığı tiftik, 656 bin liralığı yapak -

tır. 

Bir adam karısını 
yaraladı 

Evvelki gece, Ga]atnda M:.ımha
ne caddesinde Ru'l manastınnda bir 
ağır yaralama vak'2.!ı olmuş. Islam 
adında bir adam knrısı Perihanı ta
banca ile vurmu tur. Hndiscnin ee -
bebi kıskançlıktır. 

j bir hadise 
i Kadıköyünde Acıba.deınde bir 

köşke misafir giden Ayşe lslmll 
bir kadıncnğız, afaçtan meyva 
kopar~ken merdiven kayml§ ve 
yere düşerek sat lı~u kırıl~ 
kolunda bir de yııra açılmıştır. 

Bayan Ayşe derhal llaydarpa.şa. 
hastanesine nakledUmiş ve bari. 
~iye mütehassısUe asıstanı tan. 
rından . ilk müda.va.tı ya.ıpmuşt.ır. 

Fa.Jaıt hasta, müte:ılob &"Ünlerde 
lld defa daha lba taneye ~ötiirül. 
düfü hallle nlınıın sılıhi tedbirler i 
yal11ız kırık tedavhılne münhasır i 
bıra.lulm~tır. f 

Bayan Ayşe ~ gün !onra bir- i 
denbire basta:lanmış ve hastane- i 
ye naklednmısse de ertesi &"Ün a!T- j 
kasında ){Üçilk bir cocuk bıraka -~ 
rak tdnnost n vefat etm~tir. 

1 
Şimili bu lada kurbanının zev-, 

cl oru .. or: 
•·Düsme neticesinde vukulrulan 

ve kınl:la müteraflk derin bir ya.. 
rada ilk evvel akla. gelen ve alın. ı 
ması lc:ıb eden ıhhi tedbir teta- i 
nos sr.·omu f.atblki olması lıizım ı 
gelirken acaba bu nlçln yapılma. 
mıstır ve niÇ"in bu ııkıbet lhazır-
lannwrttr?o : 

Rn haklı orgu a biz de 1 ttrnk i: 
edlvor Vf' aHikarlar makamlardan 
k., .. ,·,·ptln t:ıhltikinf lstıvoruz. 1 
Doğru değil mi? i 

\ . 
'······························ .. ··············) 

30 gram eroin 
yutan sab1l<ah 
ölmek üzere f 

Vaktile kötü huylu bir köse var
mış. Köse o derece kötü huylu ve 
geçimsizmiş ki muhakkak herkese 
bir kötülüğü dokunurmue. Kösenin 
karısı ve çocukları dıı kendi gibi 
imişler. 

Köse kötü huyu yüzünden öyle 
bir hale gelmiş ki ne tarlalarmda 
çalıştırncak bir i:çi, ne de sürüleri
ni otlatncak bir çoban bulamaz ol
muş. 

Bir gün, karşısına bir genç çık
mış: 

- Merhııba köse bı:ıba, kahveJe 
işçi aradığını duydum, beni kabul 
eder misin) demi;~. 

Köse ters ters genci süzdükten 
sonra: 

- Koç paraya çalışırsın ') demi~. 
Genç köylü sevincini belli etme

meye çalışarak: 
- Ben para ile çalışmam. Bahis 

ile çalışınm. Bir guguk znmanından, 
bir guguk zamanına kadnr ben seni 
kızdırırsam çiftliğini aluım. eğer 
sen beni kızdınrsan on sene anna 
bedava hizmet ederim. 

Bu hale sevinen köse memnuni
yetle kabul eder. Nihayet kararlaş
tırdıklan gün gelince Ahmed i~ne 
başlamı,. 

Artık köse ve bütün atiesi efradı 
Ahmedi bütün gayretlerile k•zdır
maya çalışmalarına ra~men en kü
çük bir hiddet aHimeti bile: göreme
yince ne yapacaklarını yava, yaYa, 
şaşırmaya ba,larlnrken Ahmed de 
köseyi catlatmak için ne yapmak ltı
zımsa yapmaktan geri kalmıyordu. 

Pazara yolladığı yoRurtları Ah
ziyan ediyor. akvamı eve ge

lince bir alay yalan uyduruyor: 
- Darıldın mı köse baba de

yince. 
Köse, ne para, ne maldan hiçbir 

Emniyet Jwçakçılık bürosu mf' - şey kalmamasma rağmen: 
murları dün vazifeten Kapalıçarşıda _ Aman oğlum ne münnsebet, Yakın !ularla deniz ticaretinin ya

vaş yavnt inki,af etmekte olduğu 
eörülmektedir. Akdeniz yolunun ka 
panması üzeıine orta Avrupa ile 

yapJian deniz muvnsnlaaının bir tck 
yolunu Tuna teokiJ etmektedir. 

Bundan ba~ka dün ftalyaya 32 

bin lir~lık, Mııııro 11 bin liralık ih -

dolaşıtlnrken, snbık:ılı eroincilerden ne münas~bet, çok giizcl yapm!şsın, 
Niko_ya rastlam•şlıırdır. Nikonun va- gönlün fen olsun, demekten bn~ka 

Attım düşen adam yaralandı ziyeti şüphe_yi davet etmi~. memur- bir şey demiyormııt. 
~ • lar kendisini tnkibe başlnmııılardır. Artık zarar ve ziyan ooittikı:e bü-

Almanya ile yapılan ticari nnlnr~· 
mn üzerine deniz nakliyatının funa 
yolile ve hnlen Alnıanların Karo • 

denizde sefer yapan gemilen tara • 
fındnn temin edileceği öğrenitmh:tir. 

Askerlik işleri: 
327 : 329 doğumlular 

çağırılıyar 

racnt yapıldığı gibi Yunanistan ve 
Mncaristana da bir miktar emtia 

gönderilmi~tir. 

Dünkü ihdacat harb bidayetin • 
denberi limnnımızdan yapılan ihra
catın miktar itibarile en yükseğidir. 

Rnmidc oturan Tevffk adında bl - F k b " • a nt, u sıracia yukal<ın<ıcağını yümeye ba•lamış. Bir sabah sürüyü 
rı, ntla dolaşırken hayvanın lmysuz. ı ı d b " an ıyan ~uç u, yanın a ulunan bir otlatmaya götürürken Ahmede aüç-
laşmam Uzerine ıblrdenb1re yere dfi _ k .. pa et eroini yuhıverıniııtir. Bunun lük olsun diye: 
şerek, ~ır surette yarnlarunıştır. · · ı ı h üzerıne memur ar suç uyu emen ya _ Ogvlum, bu"Ün sürüyü giildü-

Yaralı. eankurtaranln Gureb:ı has- k 1 k C ~ a ıyara . errahpnşa hastanesine re güldüre NÖt&, hoplata hoplata 
tan~ne kaldırılarak, tedavi altına 1 " götürmüş erdi:-. Bu .. ndn Nıkonun mi- g"etı"r, olmaz ını) demi" 
alınmıştır. k " desi yı anmış, bWhnre ernniyel mü- _ Peki köse bnba, sen merak 

-
---"":""::---:::-:--------------------, dürlüğüne sevkedilmi~tir . . Fnkat 30 etme yalnız emret. r KüçüK HABERLER ' gram eroini bir hamlede yutan maz o gün, bu i~i Ahmedin yapamı

\. J nun~a zehirleome alı\imi görül~rck, yacağını dü~üncrek sevinen kö!enın 
Knllnnılmış kil.ğıdlar - Hükumet l\lümıkalüt Yeklllntn tetkllderi - geç vakit t~dnviııi ve kurtarılabil • 'neş·esi çok sürmemişti. Ak~am üstü 

dairelerine yapılan bir tamimde kul- Şehrimlzde bulunan Münal:aH\t Ve- mesi için, Bakırköy em razı akliye uzaktan gelen sürüsünü seyre çıkan 
Uı hastanesine nakledilmiştir. Snhıkalı adam bir de bakmış sürüde bir gny· 

Beyoflu Yabıuıcı Askerlik Şubesin- lanıltın kfı~ldlnnn 15raJ' e-<Ulmlyerek kili All Qctlnknya dUn Münnka t eroincinin hayatı tehlikededir. ri tabiilik.. sürü yaklagınca bir de 
den: Beyoğlu ve Be~;lktnş bolgesinde toplanılması ve Sümerbank emrine ver.rue~ine ba~lı mfie.s.o;ese]erneki bn-
bulunım yabancıların §tıbemlzde ka- göndcrUmc.ııl bildirUmiştlr. Belediye zı ln~aatı gezmı, ve bu hususta alll- ne görsün. Bütü:ı hayvaniann üst 

h s1 k~ d tıeri t ~ Porbaiddc veba dudakları kesik, ön bacaklanndan 
yıdlı olup dn İsta.nbulun ~er yerle- usu • ı sepe yap ırm ve kadarlardan rnalflmat almıştır. bir taneai kınk. 1 lerif çıldıracak vn-
rlnde oturnn 327, 328, 329 doı.umlu bu Işe .tnh!sls etmiştir. Eıı.ı J rt •-'-"f--' Yeni • Mısırın PorUın.!d limanında bübon 1 . b V 

c; o; ence Ter e ~· .::.• - .a., 1 • ziyete ge mı' ve agınnı': 
ihtiyat yab:mcılann .şubeye mOra - Şile elektrik santralı - Şiledek! e- rif ed e ikln~i sınıf itibar olunan ef _ şe'khnde bir vcba va k ası gö~illmtlş ol _ Ahmed bu ne hal? 
caatJan müddet! 30/7/ 940 gününe lektrlk snn:raıı inşaatı Ilanal edıl - ıence yerleri snhiblı::rtnden bir kıs. t1u~undan mezkfu' liman muvarida _ Köse baba sen dem~din mi 
tndardır. Bn ta:rnrten sonra müra mistlr. Bugun açılacak santralın kfi- mı belediyeye müracaat etmekte, mü tJJna kar.şı tedbirler .alınmıştır. idi. sürüyü giildüre, güldürt> götür, 
caat edecekler bakaya cezası görecek tad merasıminde bulunmak tlzcrc esseselertnin birinci sınıf lokanta O- hoplata, hoplata getir. Işte bak ben 
lerinden şimdiye kadar ~beye gclın~. Vılfıyet ve Belediyeden bir heyet 0 - larak kabnlfinü ıst.emelr.t.edJr. Bele - V E F A T senin dediğini yaptım. Yoksa 
ml~ olanl:ırın ceza gönnemcleri için t~blllerle. Şüeye gldecek, akşama diye datmı encUmenı bu m irncaatla_ İkincı e~cza mahkemestnln ve cendin mn 
hemen müracaat. etmelerı IlAn olu • doneceklerdır. rl tetkik etmckted·r. adllyenln emekli müb~lrlerinden Hemen kendini toplıynn köse: 
nur. Gelenler, gtclenler, - Dış tıcaret Bay Hacı Ali k~a süren blr h:ıst.aıı~ı - Aman ne nıünasebet, çok gü-

. muav·mı Cel"' Yalmnn an•-ra J.fıtyedllecek ceml~etler Esnaf & 1 k .. 1 . t b'"yle olmalı her 
Yardımcı hastahakıcı kurGu reıs <lJ -~ "" - cemiyetlerinin b::mlnrmın mutad Y1l- müte:lkıb vefnt etmiş, cenazesi dün- ze • ço gu:1e • ış e 

0 
• ' 

dan, Stokholm ata~esl Natuk Kaya - kii cumn giinü Beyo~lundn Amerikan dediğimi aynen yapmalısın, aferini 
açılıyor S ()kholmden hrlmize gelmtşlcrdlr. lık t()plantılarında ekserlyc'l tanine hastnnesindPn knldırılnnık Merke~e - Fakat ne yapacağı .. ıı §R§tran köı.e 

Beşiktaş Askerlik Şubeslnden: Ataşc Ankaraya gidecektir. İç Tica. muvaftalt olun~d:~ı na7arı dlkka- fendldekı makbcrcl mahsusasına tev_ pürhiddet içeri girerken abdestim 

1 
_ Okur yazarlığına dair d'plo _ rE't Umum Mfidilrü Cnhld Zanıngil ve tl celbetmlştir. U tfıatc iki defa da- di l'dllmi .. t1r. Cenazesinde kendisim var diye ağlıyan çocuğunu işaret e-

bul nl ı l
'ft rt ilk Mıntaka Ticaret. Müdürü Avnl Sak - vette heyf'tl umum·ye<:i toı> ananu • sevenlerle güzlde bir knlnbnlık hazır derek: 

~ı una nr a ... e, o a ve .__,_. el 1 ri ... k 1 .... , · l":tt.v·oJ n k.. d h ·· ·· 
_ft .... b 

1 
d 

20 40 
manın ynnn çeuu.mıze g me e ve - yan cem Y<;•oıerın •Q; u mn.sı ... - bı.ılunmuştur _ Al Ahme . şu ınzırı gotur, 

... ~.c mezun arın an • ya • 18 !'t' · · ı d k 
tındıı'kl b.:ıynnlara mahsus nskeri has lenmektedlr. rar şmı .r. Merhum, adiiyenin eski hadlmle _ oturağa oturt tn pat aaın... ıyere 

rinden hO§ .söhbet. llıtifeci ve mii.q _ doğru karısının yanına r,ıder ve 
takim bir znttı. Cenabı Hak rahmet derd yanmaya ba~lar. Ahmed de 
eyleye. çocuğu götürür, oturağa otuTttuk

taneJel'de açılacak olnn ikinci devre 
.ynrduncı hastnb:ıkıcııı hemşireler kur 
wno. iştirak etmek lstlycnlerln ka • 
yıc1lan yapılmak O zere çubemlte her_ 

n ve saatte §ifahen müracaat et.. 
m el eri. 

2 - Bu kurslara i!Urak edecek Im
yanlam kurs sonunda Veltfl.letçe <1iP-
ıomn vcrUece~i gibi bir çok rüçhanl
yet lC bntly:ız haklan da kazanmış 
olacakları ll!tn olunur. 

H 1 T L 
BANA DEDi Ki 

MÜTERCiMI: ALl NACİ KARACAN 
Günün en canlı kitnbı 

Hltlerlrı en mRhrenı arkadaşıM yapll~'l ifşantı nakleden bu 
mUbim eser cSemih LOtfh KitabevJ tarftfıııdıın ne~edlldl. 

Fıntı 6U kuruştur. ~ 

Pazar Ola Hasan Bey Divor ki 

Hazin ölüm 
Matbuat ve mat.baacılık fıleminln 

eski emekt-arlnrındıın Abidin Gövel'f 
de ebediven knybetmi.ş bulunuyoruz. 

.. sanayii Nefıse .. matbaasının sahi
bi ar!stne «Akınn gazetesının de sa
htblerlnden bulunan Abidin Gövel 
Ankara caddesinde bilim ve şafkat1, 
diğerendlı,lt~. ve mahvlycterpver 
faznetile tanınmış Ye herkese ken -
dini sevdirmiştl. 

Ne çare kl ııon beş sene içinde i§ -

leri bozulmuş aYenl Yılıı isimli kü • 
çUk bir matbaanın başmda a1loolnl 
ve ynvrulannı geçindlrm~e u~raşı -
yo:n:!n. EsMen sıhhntinin de müte -
zeızn olması dolayıslle son günlerde 
aYenl Yıb matbaasını dn devre mee_ 
bur olmuş ve kendisini aramızdan 
alıp götüren n.man.sız dcrdin zebunu 
olarnk yata3ttan çıkamo.z olmuştu. 

tan sonra beynine bir yumruk vu
runca kafasını pntlatır bırakır. Bir 
müddet sonra çocuktan hiçbir ses, 
aada çıkmadığının farkına varan an
ne koeasına çocuğu sorunca kösenin 
aklı başına geleıek Ahmede sesle-
nir: 

Ahmed, çocuk nerede> 
Abdesine götürdüm. 
E ~imdi nerede> 
Bilmem gidip bir bakayım. 

Biraz ~onra çocuğun ölüsünü köse
nin önüne koyunca .. köse çıldırmıı; 
gibi bu ne diye bağırınca: 

? 
• 

- Sen demedin mi köse bab!l tt' 
turağa oturt ta patlnsın~ j§te, istedi
ğin olmuş. Yoksa darıldın mı? 

- Ne rnün:ısebet, ne münasebt" 
Fakat köse fena halde kızm~ıt« 

O gece karısi1e sabaha kadar konur 
tular. nihayet ertesi ,günü eabnhkY~~ 
büyük çocuklarını guguk diye öttU' 
rerek Ahmedi eavıp ve bu suretle 
de o beladan kurtulmı:ıyn karar ,.e
Terek aevinçli bir uykuya daldıl~· 
Halbuki Ahmed her §eyi dinlenlıf 
ve öğrenmi,ti. 

Sabah namazile köse ve k rıt1 
oğullarını ağaca çıkartarak gugd_~ 
diye bağırtmaya baıtlarlnr. çocuk D' 

terken köse de sevinçle odaya eir
meye hazırlanırken bir silah sesile 
ne olduğunu şaşmrlar. 

- A,!llan oğlum ne yaptın? 
- Hiç, v.akitsiz öten kuııun kP' 

fasını kesrnek bizde fıdettir. Ke~e
medim, yalnız ı:urdum. Y oks:ı dıı.• 
nldıp mı köse baba? . 

- Aman ne müunsebct, ne ı'll1 • 
nasebet, hiç darılır ımyım) 

Köse dayı artık ne yapac... ıl 
bilemiyordu. Karısile günlerce r 
şiindüler, taşındılar, nihayet bi gr: 
ce gene ııunı.ı karar verdiler: }:.M' 
den çıkıp ba,ka bir köye gidecd:l f, 

yolun bir dere kenarında geccli\"t"" 
cekler ve Ahmedi uyurken dereYe 
atarak boğacaklardı. . 

Ahmed işi anlomı§h Ye ertesi gJ' 
nii üçü birden bir kntırıı eşyalnıl~ 
yükleterek yola diizüldüler. AhnıC 
yol üstündeki ha~haş lnrlnlarındııtl 
haşhaş topluyord ıı. Bu i §i gizli ) ııP" 
tığından ötekilerin bir şeyden h1" 
herleri yoktu. Nihayet gece oldu -v' 

) 'edere kenarında konaklndılar. 
mek esnasında Ahmed kösenin ı:ıı• 
rısının yiyeceğine haşhaş katnııı1' 
başlamıştı. Biraz da köseye kat.Jllıı.: 
yı ihmal etmemi§ti. Yatma zaınıııı 
gelince Ahmedin. yatağını dere k~ 
narına, onun yanına dn köse, ötf. 
tarafa da karısı vattılar. Haşhnşı Y; 
yen zavallılar ne olduklarını nıı 
yamadan daldılın. Ahmed hcrııt11 

kalktı, kadını kendi yerine yatırdı \; 
kendisi de kadının yerine yntnr~. 

• tıll 

yava~a köseyi uyandırdı ve hnY 
haydi tamam :sırası herif; ıııtalım d~ 
yince uyku sersemliğile ne ynpacııd 
ğını fazlrı: düşü:1meden köse Ahıııe 
zannile kadını dereye attı. ıı.$1 

- Oh, elhnmdülillah, belud tı· 
kurtulduk, diye geri dönünce P.. 
med de: o 

- Oh, ne ivi oldu köse dayı f 
hain karıdan k~rtuldun diye gülıllr: 
ye başlamıotı. , ı

Artık köseye dünyada hayat ~il' 
mamıştı. Ertesi günü köye dön Jl 

k 1 "b' b"jtıl ler ve mu ave e mucı ınce ı '{' 
malı. mü1kü Ahnıedin listüne ele 1' 

redcrek, nereye gittiğini habe: ... ~,. 
med en köyden uzaklaştı... Bır e 
ha onu kimse görmedi ve böyl c 
köııe unutulup ~itti. 1". Çulpnıı 

Yeni bilmecemiı 
Altı harfli kelimeyim. 
Birinci, ikinci, üçüncü har' 

fiın, sıcakta her vücudden çı' 
kar. 

Dördüncü harfim olmnsı:ı)'' 
dı dikiş dikerdim. 

Bütün harflerim birlikte tnt" 
tarım . 

Ben neyım biliniz~ 

* Bilenlerden bir ki~iye rrıP' 
rokcn kaplı fevknHide kağıdlı 
büyük bir lıa:ır:ı defter., bir ltİ' 
şiye gene marokcn kaplı .,c 
fevkalade kağıdlı bir muhtır11 

defteri. Diğer otuz beş kişıy'e 
de güzel Ye kıymeıli hediyeter 
vereceğiz. Bilmeceye cevııb 
verme müddeti on bt":t gündiit· 
Bilmece cc..,ablımnı bize gHtı' 
derdiğiniz zatfın üzerine ccBil· 
mece» kelimesini ve bilmecC' 

( nin gazetede çıktığı tarihi yıı· 

~:~~~ 

- Has n bey nkıl hM. 
1ahane.si tdt.lş edılııkcn". 

• . • lm!ı;tn!ar · bltlı... 
<le torlnnn onüne ntıın. 

fak •• 

«... Bnnllj b:ı:km, ben 
Avrupa lklt'asına benzl • 
yorum.. diye ,;açmnla • 

lll~··· 

Ht'.snn bey - Müvnze_ 
neslzllktekl mü~bcbete 
lbaltllırsn <lo~ tıir soz 
oJs.n gerek ... 

Nihayet evvelki sabah saat dokuz. 
da Tıbbı Adli dairesi arieMındaki mü 
t(lvan evinde Abidin Gövcı bu fani 
:Mynta. gözlerını ebedlycn yummu:s, 
tallh.ııiz e.ş-llc üç yavrusunu Tanrısı _ 
nn ve milletine emnn('t ederek ara -
mııdnn ebe<'liyen nyrılmı.,tır. 

AJlah rohmet eyle.cıin. 

A~ıbnşı - Yolcin 
müşterilerimizden bi
rinP. rasgelince {apka
nı çıkarır, seltunlnrsın. 

Çırak - ( \'o1da) 
işte mÜ§terilcıimizden 
biri, onu seJamlamom 
lazım. 



.. 

Alman arın 
ingiltereye aarr zu 

bellenmelidir 
••••••••••• •••••• YAZAN ••• ............. : 

1 

Emek/= general i 
H. Emir Erki~et i 

•Son P~tnl) nın askeri muharriri ! 
································•················· 

rll!ll.Sanın mağli'ıb.iyetinden
berı bır aydnn ram zaman 

geçu~ı halde Almanlar İngDtereye, 
beklenen tnarruzlnrını henüz yap -
llladılar. Bôyle bir taarruzun yakında 
olup olmıyncağını ve ne vaklt ve ne_ 
reden olncal;ını da bUen voktur. Şup
he Yok ki, t:ınrruzun mudafaaya US

tfinıuıw de buradadır. Yanı, taarruz 
eden tarar, hizum crördüğü gibi ha_ 
ıırlanarak, tanrruz içın en munasıb 
zamanı ve en elveriçli yeri bizzat 
kendı seçer; miidafl tse darbenin ne 
~kıt, nereden geleeeı;ını bilemlyerek 
bırçok Cnd!4eler ml' hu1ler ve türiii 
tehlikeli 1htimnİ1Pr içinde bir taraf
tan h:ıZlrlanmok ve dtter elbetten 
beklemek ınecburfyetındedlr. Ve, bek_ 
leme ne kadar uzun sürerse - bu mü
datna hazırlıklımnın artınıması ba
hnnndan faydalı olmakla beraber -
0 

derece fzla sıkıcı ve sinir tüketici 
bir mahJyct alır. 

l<'nkat Alm~nlann İngiltere adası
l'la taarruz edecekle:-1 ltıkırdısı nere
<!en ve nıısıı çıktı?!. Bunu en evvel 
~rtan atan galiba gene blnat İng!_ 
lıtıer olmu~ur. İngl1terenln sabık 
llc.rıın setiri Ncvllle Hender.~on'nn Al. 
lllnnJnııın JI~ .. Iran veya Temmuz n
Yıll<ln İncilterevi ıstiltıl::ırındnn kor -
tuhnak Icab ettıtı, beş altı hafta cv-
veı Linroln'de .86yleml~tl. Ond:ın son
ra, Qörçıı ve dl~er İngiliz devlet a -
d!ırnıan Almanl:ınn yakında Büyük 
BrJt:ınvn ndasına tanrruz etmeleri 
ihtimalinden bahsettiler ve böyle bir 
tnarruzu bekledlklerlnl, fakat ~ı 
JtClYnuıb nzmettıkl .. rlnl Avnm Ka -
lllarasında resmen beyan ettiler. 

Almanyadan gelen haberler ve Al_ 
nıan basınının nesrlvatı beş altı ha!_ 
tndnnbcrı, bu meml~kette Alman ış -
gau altında bulunan yerll'rde İnr,ll -
tereye taarruzun blrlncJ dereceele ha.. 
~Jnnmnıcta oldul;'llnu gootrrmekte
~irler. llıından baçka, Berlindeki yn-

ı ancı gazete muhnblrll'rl de Alm:ın-ar . 
ın, Inglitereve ta.nrruz edeceklerini 

Ve hatta bunun Temmuz vrvn Ağus_ 
~ nvın<Jn olnc:ı~ını bildirdiler. Nlte. 

tm Ritlcrın ıs Hazironda Parise ve 
lS Tenınıuzda Londraya gtrccenını 
sövl<>ınl$ bulundt$mu Iddiaya kalkı.. 
tanlar bile oldu. Fnkat hiç şfıphe~lz, 
IUtıer Parise ne 7.aman girecf'll:inl 
8ÖY1Mnedlfl gibi Londrayn ne vakit 
f:irllrceıtlni de hnbf>r vcnnedl. Bir 
devlet ve hiikflmet baskanı tablat11fo', 
bu r.lhı csassız lCUnrdılnr söylenıez ve 
lı:en<tını ndi bir falcı yerıne koymaz. 

Bununla bPraber yalnlZ iki taratm 
bas-ını değil, İtalyan ve bitarar mat. 
bu:ı.t da Almanıann ingiltereve ya_ 
kın bir tnarruzhrınd:ın bah .. etmekte :e bunun ne znınıın, nereden ve nn-
1~1 olabne~ıı;i hakkında türlii müta. 

a 'Ve ter Irierde bulunmaktadır Bu 
~<'vand:ı, biz de Ji'rnn-;anın m~lfı -
ıı:~'ttnın kat'ileı,tı~t Hnzlrnnın or _ 
fç!~n:an Itibaren ingiltereye tanrruz 
be lr nv )fıznn oldufımu ve bu sc. 

ble Temmuzun ort.nsındnn ı lbaren 
~Yle bır tanrruzıı ıntızar edllebllece_ 
ını f'VVrlcc yazmıştık. Halbuki i'te 

T mnıuzun sonuna yaklll.ftığımız haL 
d!' tanrnız henüz başlnmamıştlr. 

fnıtlıtereye tnnrruz hakkında ya 
tılon ııevler nrnsındn Almanlarm ta
nrru:>1nn pek nı rvvl'l fnr:ili?Jerc bir 
tlltını'ltom vereceklerinden bnhc;o -
lıınmııııtu Fnkat bu lUtimatom yerine 
Hit'"r, Almnn imparatorluk meclisin
d!' f'~'Cf'n h:tf .. l, knt'l 'btr Jh+ıı.r ma.. 
hlvrtıı bir nutuk sövledJ ve fnr.ilte • 
tt rle haricivc na71rı a~ıe. Hit'ere 
ltat•ı rev bını verdi. Bu karşılıklı nu_ 
tııı1rhra b"lmem Hi ıım var mıydı?!. 
n 11

"'r son notl{unda ble bir vakit 
dfiıım:ın o''l'l'l"k l<:fMnl'<1• ı İng l"z -
le-rp on l)ı .. ıınlh trkl f t'!ı1~ bulnndu 
l'P Ortndg h::ırbr dın nm tr. n bir se _ 
bPh ""nr.,t'rl•~·,ı ~ıövll'lne~'~J unutma -
dı İnM!I"I"r "f' !fil' rln .;ultltf'n b:ıb
ftM!oı;ini ı:ınmhıt btılTJ1 dılar: bahuws 
Ffih,..,,.,n h!r.blr tılh ~-.,.tı dermevan 
"

1
mE'lYIPo:1ni onım harh"' rnek n1vetin

~t' f'lrtur.ıına dPliJ telMckJ ı>LU]er Ne_ 
r(' obı- k rl'l nf,.re 'lmrlnr hnrbe de. 

l'ıın-ı ~ .. ,. .. kl""'inl b ldh'(! ")P.r. 

nu su,.,tı.. ıılh iıl"! tflcr ne ve <'lo'a
l'l" IP i:eredtı ıd ve m!i'"ıhemly~ıer, bir 
&lrı "('ritmi ve v:ı. lv('tte, hıç olmaz_ 

Vfı:nıl-ı nevdn "'<!Um !.'S <lldu: Al -
JnanıP.rla İni? lızler ntha Pt bir taraf 
llak " · 
1 ~ u• ohınr ya k c'ar ç:ı.rpı cak-
:ır (l cktır. ' 

1tı~~l· 1 oı ı r harbin b rıavctindcn 
t!'rı d!'nl lerdr ve havalama Ç':lr-

tna.,.nrnı 7 nd 1ntla) 

Hadiseler Karıısında 

• n 
Nakleden: Muaz.ze:r. Tahsin BerkancJ Bu hafta yapilacak 

at yarışlari 
Dediler ki: ı «Filan tarihte muhakkak açılmıt 
- Taksim gazinosu patladı. olacak.» 

0 şimdi intikam alıyordu, bun~a 
zamandanberi pe§inden koştugu 
halde kendisini daima ademi te
nezzülle kar~ılıynn kadından ''nh
şi bir intikam alıyordu. Güzel yü
zünde ndi, alçak bir hainlik oku
nuyordu. 

Zeyneb, hakik? hnyntta cesur 
olmıyan bu adamı:ı, bugünkü va
ziyetten istifade ederek nlçakça 
bir cesaret göstereccğini '\Oe ken
disine ne kadar ynlvarılırsa yn!
vanl ın, kalbinde en ufak bır 
merhamet duymıyncnğını anla
mnktn güçli.ik çekmedi ve bir aa
ni)e zarfında, apartıwanın tenhn
lığ1, sokağın pi•liği ve kendi va
ziyetinin df'.hj!eti bütiin çıplaklı
ğil,. gözünün karşısında tee~:süm 
etti, bu ıılç k adamın elinde bir 
9 yuncnk haline ı;eldiğini nnladı. 

Turhan, biraz evvelki ınüsteh
zj ve küstah sözleıine devam edi-
yordu: . 

- Rica edeyim hnnımefendı. 
öyle kapının yanında durmayı

nız.. şö~I~ huyurunı.ız: ~~klnı.z 
geniş koltuklar, yum şak tm dı
van sizi bekliyor. Hem böyle kor
kak bir tavır almak aize yakışır 
mı} Beni tanımıyormuşııunuz gihi 
yüzüme hnyretle bakıyorsunuz. 
Yoksa benim Turhan olduğumu, 
sizi görmek, size yakla,.mnk için 
binbir hileye ba, vurduğumu ha
brlamıvor musunuz} 

Gö;lerinizdeki o nefret niçin') 
Sanki bf'n, sizi aeven. sizin için 
çıldıran bir insan decil de bir ca
navar imitim gibi .•. 

Sizi bir defa dudaklarınızdan 
öptüğümü de unutıunuzu mu} 
Niçin korkuyorsunuz) 

Bu aözler genç kızda o kadar 
büyük bir nefret ve iğrenme u
yandırmısu ki bu hiıı, hatta kor
kuyu bile bastırdı ve bu vaziyette 
kaldıi:ı takdirde Tur ha nın onu 
zayıf. neiz hir kadın tdakki ede
rek istifadeye kalkışacağını idrak 
edecek kadar iradesine hakim o
labildi. 

Kendisini korku ve tellsa bı
rakacak yerde ıınkin ve ııoğuk
knnlı olmak gerekti. Turhan onu 
bir tuzağa düşürmüştü, şimdilik 
onun kuvveti altındn mahpus bu
lunuyordu. Eğer znf göaterirse 
mevkiini dnha fazla sarsmış ola
caktı. 

Birdenbire vücudiinü doğrult
tu, başını kaldırdı, omuzlarını ge
ni~letti ve soğuk bir istihfafla 
kartısındaki adama bnktı. 

- Korkmak mı~ Evet, bir 
dakika için beni korkutmağn mu
vnffak olduğunuzu itirı:ıf t"divo
rum. Fakat şimdi hnvırl Sizin gi
bi <in an)) ismile tavsif edilemi
yecek bir mahliiktn.ı korkulmnzl 

Adnm, genç kızm cesaretine 
hayran olmnktnn kendini alamn
dı ve onun bu halinde büsbütün 
güzelle~en yüzüne, ''Ücudüne de
rin bir heyecanla bakarken gö:ı
lerinde şimıekler çnktı, kendi 
kendine: <ı Eğer bir kd im c düel
loııuna giri§ecekse, pekRlü, bıı ba
kımdan galibiyctin benim tara
fımda knlncnğınn eminim., dedi. 
Filhakika kuvvetli bir natıkası 
vardı. 

- Ne güzel. nt- enteresan söz
ler ııöylüyorsunuz Zcyncbl Şöyle 
karşıma oturunuz da konu~lım ... 
Bir kahve emteder misiniz') 

- Sizin knhvenize ihtiyacım 
yoktur. 

- O halde akc-nm yemegını 
berabef yeriz; olma7. mı~ 

- Demek ki, her ,ey evvel
den hazırlanmış, tertib >edilmi, ..• 
Knhveler, ak~m yemekleri, vel
hasıl bütün bir prognm... Sizi 
tebrik ederim Turhnn bey; bu gi
bi tuzakları kurup kusursuz de
nec,.k kadar iyi idare etmekte 
cidden büyük biT mehnret ve ih
ti as sahibi imi~iniz. 

-Tuzak mı? Böyle çirkin ke
limeyi niçin kullanıyorsunuz Zey
neb} Evet sizin. güzel minimini 
ayaklarınızla tıpı!ı tıpış yuruye
rek buraya gelıncniz. ic;;in ne la
zımsn b~ük bir itina ve mehR· 
retle hazırladım, bunu itiraf edi
yorum: nnC'.ak bu femt bir hareket 
ve tuzak eayıl!ımnz değil mi cıci 
kızım~ 

- Filhakika kendi avağımla 
ve koca koşa hurnyn gddim. Bıı 
planınızdıın Mehpaıe hanımın 
hnberi vardı değil l'l"i~ 

- Mehpnre hanım ddden mü
barek bir kadındır. Her zaman 
paraya şic!deLJ ... ihtiyacı oldueu 
j.-jn onunla nl'ln .. mnk pek kolay 
~uyo~ _ 

_ 0 halde, hasta rolu oyna-

atıı ve beni bmad~ nıevcud ol-
m • -
mıynn bir doktor aramaga go~-
dermeai için ()nn pıua mı verdı
niz) 

- Sadece orı:ı bir otomobil 
aldım. Bir de şoför temin ettim ... 
Ann~niz, yapbt;ı hizmeti pek pa
halı ödetiyor. 

Bu s<i_zler, her §eyden ziyade 
genç kıza dokunmu•ıu. Yanakları 
al al oldu ve i~nnla haykırdı: 

- Annemi Hiçbir anne kızını 
böyle nlçakça bir tuzağa düşür
rneğe razı olur mu} 

T urhnn giilerek omuz silkti: 
-Sizin izdiva; hakkındaki Ei

kirlerinizin pek modası geçmiş 
fikirler olduğunu ve bugünkü 
modern kaidel~rle hiçbir suretle 
tevafuk etmedi~inı çoktar b~ri 
farketmi tim. Annelik haldeında
ki düşünceleriniz de öyledir. Hal
buki ben bilakis annenizi tam 
man:ısile bugünkü z:ihniyele, bu" 
giinkü hayat ıelakkilerine uv"un 
bir kadın buluyorum. Onu~ o bu 
.k:ınaati ve öderime kolaviılda 
knnmnsı pek hosumn gidiyor. 

Genç kıZ: karşısındaki adamın 
sözlerind n, babdanndan ürk
mernek için büyük bir ırad<" snrfe
diyor, vnkit kazanmak icin lafı 
uzatmağı siyacıete uygun buluyor
du. Bu tıebebden sordu: 

- Her geyi nasıl böyle ince
den ineeye dü ünmüş ve tertib 
etmiıı,.inizl Mesela. apartırnan ka
pısının kendi kend:ne kapanmasıl 
Bu nasıl oldu~ 

- fsin en '!iade tarafı odur. Siz 
kapıdan içeri gir\p ııal; tnrııJa 
doğru yürürken. ben öteki taraf
tan yavnsçn gelert•k kapıyı kapa
dım. Kilidi artık anahtarsız a'"ma
ğn imkan yoktur, nnahtar da ce
bimdedir. 

- Ayak sesl .. tinizi nasıl duy
madım~ 

- Pek dıılgın ve tdnclı ir1i
niz .•. Fakat ,.jzi koridordil Pnın 
zaman heklettiğim için affınızı 
rica ederim. Küçük oğlnn bizme
time yeni girdi, tiirkçesi de pek 
kuvvetli değil: ona derdimi an
latmakta olduk<"'! güdiik çektim 
ve bu yüzden sizi de pek., dıcarıda 
bekletmeğe mecbur kaldım ... Ü
mid ed~rim ki nnneniı. doktoru
nu bekliyerek çok ızlırab cekme
di ve kendi kendisine tıükünet 
buldu. 

O söylerken Zeyneb gözlerile 
etrafını teıkik ediyor, kaçncak oir 
yol arıyordu; fakat maalc .. ef ka
pnlı bir kapı ile bir penceredt-n 
ba .. ka mahreç yoktu. Pence•e ise 
komsunun dnmın;:ı bakıyordu. 

( Arlcıtsı vıu) 

~me tayyoy 

At yarışlannın üçüncüııü bu Pazar 
günü yapılacaktır. Ekseri ko~ulara 
altı altan a~ağı kaydedilmemiş ol -
ması, centilmeli koşusunun yapıl -
ması, ikinci yan~a dokuz atın iştirak 
etmesi ve bilhaosa diirdüncii ile be
.. inci yarışlıırddki atlıırın ın~ıyacnk
ları kilolıuln tamamen müsavi kuv
vetler arzetmesi bu haftaki ko~ulnra 
husu i bir eheınmiyet Yeıdirmekte -
dir. 

Buinci ko§u (ut~ ho;usu) 

Üç ya~ıncia hulis knnlı Arab nt -
)anna mnhS".ı tut. MeS<lfesi 1400 
metredir. 

1 - Ferho.n (Şeref Ba~ar). 
2- Sava (i. H. l'ekçe). 
3- Tuna (1. H. Tekc;;e). 

Ikinci ko;.u ( Conk bayın koşl!tu) 

Merak ettim, ııordum: Den.ilmişti. 
_ Acabıı neden patladı~ «Gazinoyu i~letecek sennaycda~ 
Cevab verdiler: çıkmıyor.» 

b k k ı D enilmisti. - Havagazı orusu nc;;ı . ·a m ış • 
<ıBir Rumen sermayedar ta borudan çıkan gaz gazınonun 

' d ]d b" b kri yu is.letmeye tnlib.n bir kısmını o urmuş ta, ır e , 
elinde sigara ilc girmiş te.·· Denilmişti. 

cıRumen !ermayedarla anlaşma Bu ffmİ ,,, f mış'9 lnrın hiç birine ak 
imzalanac .» inıınmamışbm. Güldüm. Denilmişti. 

Bu sefer de onlar merak etmit- ((Gazino y:ıkındn açılıyor.» 
ler di, sordular: Denilmişti. 

- Neye (•üldiin} ırGazino açılncak mıhı 
Cevab ''erdim: Denilmişti. 

k k 1 b ru <ıT-ksı·m gazinosu nçılmıyaca12 - Borunun açı n mış, o - .. 
dan çıkan gazın gazinoyu ~old~r- mı? ıı 
muş, bekçinin elinde sigNc ıle gır- Denilmişti. • 
miş. alev nlan gazm gazinoyu pat- Bir seneye vakın uımandanb~rı 
)atmış olmasına inanmodını da .• · gün aşı n gazetelerde çıknn havndı!• 

Gene ııordular: leri birbiri nrknsınn ~ıral~yord~m. 
_ Ya ned('n patlamıJ-olnbilir~ Fnknt onlann tnhammullen kalıııa· 
Gene cevab verdim: mıştı: d 

_ J<ı58 kes, d .. diler, şim i pnt - Neden patlamı, olmaz ki .. • k r . k d kn ı diye patlıyacağız. • Bu oşuya ge mcıyc . n nr .. - Gnzino yapılalı bir sene o uyor.. . - lşte, dedim, gnzino da bunlan 
zı:ınçları 4500 lirayı d?!durm!yan uç 1 •ı Açılacak. n dinieye dinleye !latlarr.ııı olamaz mı) ı.:e daha yukarı yaştaıCı \'CT)J yarım D~nifmi§ti. /J 
kan Ingiliz atlo':"lna. mah~u!!lur. J\llc- •ıAçılıyor.n rJ .Jnı.et ~u.lU.Ji. 
safe~i ı {>00 md red ır. -~D~e~n~i~lm~iş~t~i· _________ _::_ ________ ~--=~==~ 1 - Mauil:a (Nazif AtaLay}. 

! ~%~~.:~:~:~;E1~· c n an bi iyor mu idi iz ? =:1 
5 - Frufru (Vnganof). 
6 _ Schnaz· '('Prens Ha1im}: 
7 _ Mehlika (Ka n O .. nıan). 
8 _ Tc.,vir (!<arn O•mıın). 
9 _ Neriman (Ha$:\n Ku~d). 

V çüncü kofU ( centilm en kll§usu) 

Üç ~e clııha vu'lmn )'aşta ''e. b <ı 
ko~uva kadar kaz.aııçları yckunu 
(2500) lirayı gcçmiyen halis kıı.~ 
İngıliz ntlnrı:'n rımhsustur. Meaafesı 
2000 metredir. 

1-Sifkat> {Ferah). 
2 - Pnri•tll (Seft'tof). 
3- Mart 1 (Film·t Atlı). 
4- Gürayak (Alı). 

5- Thai• (Knra Osman). 
6 - Mis (. ıhal Atlı). 
Bu koıjuda S"fkap"a Said Akson, 

Parieta'ya sahibi doktor Sefeıo.f. 
Mart 1, ıı Abdu'). Güıııynğa Snlıh 
Koç. Thai··e Rauf '\'e Mis'e de Oı
hnn bin~c~ktir. 

Dördüncü koıu , 
O ve da b n yuk an yn-.ıaki hf ):s 

kan 1ngiliz atlarınn ·nah!ustur. Me
saf~i 1800 m~tn·dir. 

1 - Komi!nrj (Asım Çırpan) 68 
kilo. 

2 _ Daud (Salih Temel) 63 k"lo 
3 _ Ynta~an (Kata Ü:!manJ 60 

kilo. 
4 _. Tomru (A!ım Çnpan} 54 

kilo. 
5 _ Ta pınar (Kemal) 48 kilo. 
6 - Abi ne po ur cux ( Prcn! 

H .. lim) 39 kılo. 

Amerikada garib bir 
ta'ak vasilesi 

Amenkcıda ~ 
mı;o.ykf'meyc mü- ~ 
nıcaat eden hi• t?d '4} 

11 
f1l 

kadın lco.:aı:ının CY ~ 
s;ayet sert oto- .. . 
mobil kullandığım, fa2.ln suratle ıler-
lediğini, vira.larda'l :••ri d~~dii~~
nü, birdı>nbi·e durduguı·u soylemış 

ı h • . 1-1" 1 k • ve talak ta e ••tmı h:. 1\lılılm a 
dının iddia ını ş. bidlerden de din
ledikten :sonrn talak karannı ver-
miııtir. 

~ 

M9şhur oburlardan b~ri 
Howard ~tıil

lin~. Ohiomın 
meşhu.- oburu
dur. Bir gin bır 
•ep~t içinde> (;
nünc k<mulmu~ 
altrnıc iki tune 
portakalı Lirbiri 
arka ın.\ yl•dık-

ten tıonrn: ~~~~~ 
Poıtnk.ıl ~~ 

:atmış oldum, n:;~~~f'ıık~K 
inzln param ol-\" 
Utydı. bundan n--~ 

---~JUol....-
lır. do:ın do;>n 
yerdim. demi•. 

ll-

Dans rr.ekteblerinde 

Karınca yuvalarının 
sal< aları 

Karıneniann 
kurak yerlerde 
içecek suyu na
sıl buldukinn 
.neınk eı:lilirdi. 
Bir t<ıbiat nlımi 
bunu kc,fctmiş- . 
tir. Kurak arazide yapıinn bı: hr.~
ıiyat e&nasmdn ince yılankavı bır 
yol görülmüş. Yol bir konnca yu' a
aındn başlıyor, ve yirmi ~etre ae
rinliğindeki bir kuyud.1 bı .'yormu!• 
Alim tetkiknta devam etmı '\'e bıı 
kısım karıncaların kuyudan YU'· )a 

mütemndiyen su t.ışıdıkl:mnı gor
müştür. 

-Ir V 

Dımmuş kurbaga 
yaşıyalıilir mi? 

K:-nı soğuk 
ha) van lar. soğu
S;a \nnı sıcnk 
hayvanlardan da 
hcl çok müte
luunmıldiı ler. Ba 
iıki ırın buzlar ı· . 
altındn ya~adıklarını _biliri!. Nıtekı~ 
k bag.alar do öyledır. Bır kmb.ıga 

ur b. ..d 
blr buz dolabıno. konulsa, ır mı: . 
det sonra donmu' olnrnk, fakat dıp• 
diri oradan çıkar. 

* . 
Hemen hem"n hep i ayni .ruv - Profesyonel 4ı.·· Kolieksiyon meraklı~· bir ltaly~n 

vette olan bu •. tlnrdan bı haıısa danı:ıözlcıi Vt"t":ı- • k t Ratehof Danimarka mılli 
- 56 k'l ·ı b ı ko- on u, 1 T 1 T omru ta~ıyncngı . :ı 0 ı e \ . k- tiıen mektebler- w n' at lar komitesindel'le. b~ n ."Ct ız 

~{Uyu knzanmnması ıçın sebeb )O Je bılhassa bun- ~._..,.., lira ı zarar ziyan i!temıctır. Bın n-

Bir burunun kıym~t 

tur. J.snn en Iazln .,to _ T lirası .zarar ziyan istemesuc s~· 1 Altı kilo fazlnsile. :'~tağan ?n z:ın:net..: ghdik- ~ =:. ~~~ korniteye iade ettiği Volıcn~ 
1 T omrunun yeg:;ne rakı~ıdır: !<om ı : 1 leri anlarda bıle : bir heykclinin burnunu-ı kın!~~~ ~l 
sarj ile Daudi de ikineılık ıçın aynı j gülmelerini tn- d"- masıdır. Bir heykcl burnu ıçı~ ~ın 
vnzİyt"ttedirler. Ilim için her §eyden laz:o ~~y:et e~ Ingiliz Jirnsı çok mu acnha~ \ol.eı 

Bf'•inc· ko,u (Hendiluıp) Ilir. Gülme)! i ögrenmc- erı ıç~n Jc - ha ·atta iken hakiki burnunu . ·ı~sa• 
~ h u- tikleri. eziyet. ve g~çen . vakı_ıt c; rıns la!da zarar ziynn olarak nr. ı~tı:ı; e• 

Döit ve daha yukarı ya taki .. wrenmek i.;in ç~ktıklerı ez y ve k . L:J 

h tur og 1 d ce tı KJ •• • •••••••••••••••••••• .. • 

li kon Arab atiarına mn ı:us • ı.•aa~ki~t~te~;n~d~o~h~a~~ta~z~a~ı~r~. ~,;;;·•;;•;,;";";;··;;·;;"~";;";;·~··~ .. ~··;;"=·=··=··=·=";;"~":·: .. :··~··~~~~~== 1. fesafe!i 2200 nıetredir. ..~ .................................. . 
1 - Yübel (Asım Çırpan) 62 

', kilo. 
• 2 -Karakuş (Ha!nn Mutlu) 6ı 

kilo. 
l 3 _ Vutnl (Feridun) 56 lcilo. 
1 4 _ Can (S3dık) 54 kilo. 
1 5 - Ünlü 1 Ahmed Gelicı) 5 ı 
1kilo. 

6- Yaman (lhsan) 49 ki~o. 
B"r ~vvelki koşu kndnr nynı kuv-

( t 1 bu YaTl'•ın atlarının d& ''et e o an 
çok heyeC'1lnlı b;r mÜ!abııka )"apa -
\cakları muhakkaktır. . 

ı Bu haftanm ilgili bnhsı de beşin-

ci yan~tadır. . . .. 
Ç"ft bahis 3--§. üçl;_i hahı'l ıse u-

ı e b · · k l .. .. dördüncü ve e<ıncı oşu nr çuncu, 
arasmda ynp!lacaktır. 

Moda _ Fenerbahçe arasında 
Empr1mc satcnden §ık bir o~le so. .. e müsabakası 

nu tayyörü. Kumaşın esas rcngı st - yuzm 
yahtır. üstü minimini beyaz ç!çck.li - Kadıköy Halkevinden: 
dir. Dü~me!erl, bluzu, yakasındaki ç;l- 10/ Ağustos/940 Cumaıle i öğ -

çe~i düz beyazdır. lede_n ~onra Moda ve Belvü ara ında 
• , • y\izme yarışları yapılacaktır. De~e--

Her kadın bılmelıdır• alanlara müktıfat verilee~ktir. !~-
Kışlık elbi elerlnizl klŞa kndar gü- ~i~a)c edeceklerin Halkevi idaresine 

veden korumak için en basit tedbir şimdiden mürncaatlan. 
şudur· Amerikan bezinden tam elbi -

1
. • 

seye ~öre 'bir torba dlklnlz. İçerisine Yeni Samsun va ISI 
bolca naftalin dokiınüz. Elbiseyl iyi -

26 
(A.A ) _ Yeni >alimiz 

ec fırçalayınız. Flllttcn geçirlntz. AB- s~ bugün. Tan vapurlJe şeh
kısı ne birlikte torbaya koyup torba - A~ı eımı ve Gazi iskcleslnt!c mc
nın a~zını dlklniz ve o hnlUe serin :rtm_ıze g şl ve blr lnt'n ns -
bir yere asınız. Bu usul türklerde de rruıımletı karşı nr:ıışifa eylem~i.r. 
munffat olmaktadır. ker sel m res:ın 

Bi evlenma karari arifesinde 
Bana Bursadan mektub yollı -

yan Bay ııS i tebrık edcyun: 1~40 
yılının gi tlkçe daha fn7Ja hodbın
le~n dunvasmda bir erkeğe şeref 
verecek ~e ;J'de duşiımıyor, söyle. 
diği hül: , trn şudur: 

- cıArıunızdn ruhi ıınl~n hA
sıl ol:ı.n blr kıtla evlerunek ıste 
dim, aılecine m\lrncnat ettim, mu
vafn.kat cevabı aldım. 

Fnknt sonrn ynptı~ım tah~! -
}:atta anladım ki, bu kızın nıleısl 
oldukç:::ı. ~enırlnce imiş ve muvn -
Ir.kat c!'vnbını benim m:ıhdud ka
zanç .sahibi oldu~umu bilerek ve,.
miŞ .. 
Düşündüm ki, kız çok kanantkar 

oldu~unu söylemPsfn" rn!;men c -
beveyn1nln evinde nhştıb hayatı 

bende bulamnyıncn müteessir o -
labilir. Zamanla hareketinden nc
dnmet duyabıllr.. v tcrcddt de 
düştüm .. ., 

Evet, bn dtl.şunce, bu tcreddüd 
genç erke~'c tercf verir. Fnknt en
dişesi yerınde dcl;ildtr. 

Hiç bir genç kız babasının ev n• 
de bu1duğunu nyneı'l kocasının e.. 
vfnden bekliycmez. Bıra~ı hı:ı.t ,;; 

Ü · ndım n Jı;• yat mnzldir. zerınc 

Yol kendisini istlkbale götürecek. 
- - den Jy1 de ol:ı. -tir. Ati geçen gıın 

• Fe da· bu biraz tolihc. tt. bilır na , , 
raz tesadüfe, bir hayli de c l:!ma-

a bağlı bir kcyflyettır. Yeter Id, 
y kız a!t.t•"i voiu bllerek ser -cenç .. , <t> • b '"11 

.., kararını tıunnmcn ser c .. mı~. 
11 vaziyette vermiş olsun. Bu şnr 

slzdP. tamamen mevcuddur. Bu • 
nun hnriclnde bizzat sizin vnz ~e
tınlı de daimi değil, muvnktnttır. 
Bugün hnyntın e~iCinde bu1unu .. 

Ge ... ınme imkft.nl rımz yorsunuz. "" 
mahdud olabilir, fnkat ynnn, öbür 
gün bu<run zenglnce buldu~ıı:~ 
ft ''eni n imkfı.nlaruu geçmlyccr ı. 
<1.U T. 

ni kimse iddia edcmez. Açtı 13 

pencereden önünfıze değll, ka ı
nı:>A bakını". Rilyf't ufkunuzu dnr 
değil genlc; görüniiz ve ona r
m:ık.' ıç n çal~ınız. Sııi şim~ZE 
tebrık eder.nı. TEY • 



Bursada coşkun 
fezahüratla kutlu/andı 

riciy 
Gölcü y 1 t edi~ r 

Çanakkale kazalarını 
teftiş etti 

Bursa mususi> - Dün Lozan günü 
coşkun tezahüratln tcs'id edilmiştir. 

Sabahtan itibaren tekmil şehir bay -
raklarla donatılm~. saat 17,30 da vi. 
Uıyet, belediye ve parti erkfını Ciim -
huriyet meydanına gelmi.şlerdir. Ha. 
zırtanan kürSüye çıkan Orhan Koral_ 
tan bu günün ehemmiyetini anıntan 
bir söylev vermiştir. Gece Halkevi 
gosterit kolu tarafından Cümhur.iyet 
meydanında milli oyunlar oynnnm~. 
muhtelif eğlenceler tertib edilmiştir. 

Ödemişiiler fahri hemşerilerini hararetle 
karşıladılar, Saracoğlu köylüler arasında 

tam bir köy hayatı geçirmektedir 

Çanakkale, (Hueusi) - Trakya 
Umumi Müfettişi C.enerıı.l Kazım 
Dirik. vilayetimizin bir takım önem
li işlerini tefti~ etmektedir. Yan:n
da Vali Atıf Ulusoi:lu olduğu halde 
Bayramiç, Ezine ve Big,, kazalarma 

Yoksa Baybars onun bu kadar 
gizli tutmaya çalışlığı, hatta fedai
lerini bile son dakikada tayin ettiği 
bu baskını haber alarak onlara bir 
tuzak mı hazır lam ı ştı? 

Ayni zamanda öğretmen Nazım Yü
celt Lozan muahedeslnln kıyınet ve 

ehemıniyetlni ve buna tekaddüm eden 
günleri çok canlı bir surette izah e -
den bir nutuk söylemiştir. 

r Bahl<esirden küçük l 
l~ __ h·a_b_er_le_r __ ..JJ 

Ödemiş CHu.susll -
Hariciye Veklll Şükrü , 
Saraçoğlu İzmirden hu 
susi otokarla Ödemışe 
gelmiş, kaymnko.m ve 
şehrin llerl gelenleri 
taratından karşılan . 
mıştır. Harlciye Veki _ 
limiz doğru Ödemi,in 
yayltısı olan Gölcüğe 
gitmi.ştir. 

ve bazı nahiye ve köylere gider.ı:k 
bilhassa o~k ve lıasat işlerini tet
kik ve hükumetimizin köylüye yar
dım olarak verdiği orak makinde
inin faaliyet dereeelerini ve çiftçi

' 'll ize ne derece faydn temin ettiğini 
mahallerinde tetkik ve teftiş etmiş
tir ve bu arada Evciler nahiye -
sinde yapılan otel ve yapalmakta o
lan prevantoryom binalarını geze
rek takdir etmiştir. 

r Muradh va Çorludan t 
'- küçük haberler J 

Bütün fedailerin sinirlerini ber
bad eden bu azab dolu bekleyi!l ya
rım saati bulunca delikanlı birden 
kat'i kararını vererek doğruldu: 

Artık daha fazla beklıyeıneyiz 
arkadaşlar 1 Her dakika alevhimize 
geçiyor. Arkadaşlar ne olurs; olsun, 
biz igimizi görmeliyiz. Şimdi cadır
lara kadar yerde sürüneceğiz ve o
raya gelir gelmez bir yıldırım gibi 
üzerlerine atılacağız. 

Balıkesir lise kampları - Balıkesir
de imtihanları müteakib kamplara 
başlamış olan Use ve öğretmen okulu 
t 'ebeleri kamplarını bitirmişler ve 
kamp dönüşü Atatürk parkındakr A
taturk madalyonuna merasimle çe • 
lenk koymuşlnrdır. 

Her sene mutadı ol 
duğu gibi 'bu sene de 
Gölcüktt-ki vtllfl.sında 

istirahat. edecek olan 
Hariciye Vekilimiz bu _ 
rada. üç hafta kadar 
kalacaktır. B. Şükrü Saraçoğlu pei.' sevdiği miniminiler arasmda * Her sene çiftçimizin yalnız bu~-
Sarnço~lunun 20 ~tos tarihinde a.

1 
meşgul olmak, onlarla şakalaşmak, dayını alan toprak mahsulle:.ı oflsi 

çılacak olan İzmir fuarı küşad res _ hattA ttı.bir calzse oynnmaktır. Ha _ bu se.ne yulaf ve arpasını da tuccarın 

Yüz elli fedai karanlığın rengine 
bürünerek kendilerini m('çhul bir 
akıbete götüren pu ölüm hayırını 
tırmanmağa başladılar. Hedeflerine 
elli adım kadar bir mesafe kalınca 
Nayman kılıcını çekerek: 

' veremiyeedi bir değerle satın almak-
mlnde hazır bulunması ve oradan riciye Vekilimizln gelişi bu itlbarla listabsilin üzünü güldür _ 
Ankaraya hareketı muhtemeldir. k"" kl ilk k ı talebele _ ta ve ~ Y oy çocu arını ve o u mektedır. 

Gölçük, her sene bu mevsimde Ha. rini de sevindirmiştir. 

- Haydi arkadaşlari - emrini 
verdi - İleri!. 

Ağır bir gürültü oldu. 

Balıkesir okulları merunla:rı - Ba- riciye Vekilimizi knrşılamıya nlışmış • 
lıkesir merkezinde mevcud sekiz ilk tır. Saraçıoğlu her sene ayni günlerde 
olmldnn 939-940 ders yılı sonunda 136. Oölcüğe gelerek hususı villfısında Ls-
sı kız, 294 ü erkek olmak üzere 340, .. .. 

Buasada rnahsul çok 
bereketli 

Etrafiarı kendilerinin en aşagı uç 
misli bir kuvvet tarafından çevril* Bu sene Çorlu evlenme memur. mişti. 

iu/juna evlenmek için yapılan müra- D ]"k 1 tk ·0·ıu··mu·· "' e ı an ı o zaman ar ı 

caatl:ır geçen .~en:ıer ve ayl~r~an ı göze almış bir insan kayıdsızlığı ile 
çok fazladır. Gunduzlerl ı~ ve gucun. h k d 

. .. . ay ır ı: 

orb okuldan 82, lfse edebiyattan 41 tirahat eder, koylulerle temaslarda 
ve fenden ıı talebe mezun olmuştur. bulunur. Onların dileklerile aHikadar Bursa (Hususil - Memleketin her 

de çah~an bazı çıftıerln mu~acaatı - Nihayet bizi de bir tuzağa dü-
üzerine nikO.h nkid merasimlerı. gece- şürdüler. Durmayın arkadaşlari Ö
lerl yapılmaktadır. lüme kadar dövÜ§. Evvelki hesabı susığarlık ve Bandınna Kaymnklı.m. olur, tam bir köy hayatı yaşama~ı yerinde oldugu gibi vilAyetlmizde de 

lara - Yaş haddini daldurdukların _ sever. Bunun içiRdir kl meb'usumuz mahsulilt çok bereketlidir. çiftçlleri • 
dan dolayı Susı~ırlık Kaymakamı İs- ve Ödemiş hemşerisi olan Saraço~lu. miz büyük bir gayretle Işlerine devam 
mail Hakkı ile Bandırma Kaymakamı nu Bozdağ ve Ödemiş köylüleri bü - etmekte, askere giden komşulurlle 
~~~~ıb Aren tekaüde sevkedilmişler - yük bir sevgi ve hayranlıkla dinle _ hnsta ve yoksul köylülerinin de işle -

* Çorlunun Minisli köyünde çıkan unutmayın, bire üç. 
yangın netleesinde blr bakkal dükkft- Ve coşkun bir vuruşma ba~ladı. 
m yılnmıştır. Çok büyük ümidlerle kaleden çıkan * Murndlı ve köylerinde ölçü ve cesur ve yılmaz yüz elli fedai sinir
tartıların muayenesine başlanmıştır. lerinin tam manasile gerildiği bir an-* Muradlıda harman başlamıştır. da böyle umulmaz bir ölüm çem
Bu sene mnhsuUıt çok bereketıldir. berine düşünce, hakikaten co§kun 
Nahiyeye aid blr, eşhasa aid ikl har. tabirine uygun bi- savletle giri!lmi~
man makinesi faallycttcdir. !erdi. Bu küçücük kuvvetin hariku-

Balıkesir c. n. P. konrcransln.rı _ rnekten hoşlanırlar. rlne yardım etmektedirler. Mahsula _ 
Balıkesir Cümhuriyet Halk Partisi Hnr~iye Vekiliınizin bir zevki de, tın bir an evvel kaldırılmasına çalışıl-
Vii yet İdare Heyetince Bnlıkeslrde, istırahat zamanında köy çocuklarile mnktadır. 
kolza ve nahiyelerde vaziyeti hazıra 
d~layıslle halkın tenviri maksadile 
p:ıraşütçülük, tnyynre hücumları, ze 
hirll gazler, beşinci kol faaliyeti ve 
daha bun!l benzer b hisler üzerinde 
ı· or. feranslnr verilmesi kararla.ştırıl -
m• •ır. 

B:ılıkeslr posta. müvezzileri lmtl _ 
haniara - Balıkesir Vı'nyeti dahi • 
linde münhal bulunan posta müvez-
zılıkleri için tallbler arasında fmti _ 
han yapılmış ve bu imtihana yetml.ş 
ki iştirak etmiştir. 

Edirnede lozan gUnU bUyük 
merasimle tes'id edildi 

Bursada biçki dikiş yurdu sergisi 
liı.de parlayışı ötekileri ndamakıllı * Çerkesköy nahiye müdürü Nuri sarstı. Var gayretlerile vuruşmalnrı-

Özgör Mura.dlıya tayin edildiğinden na rağmen Gerek müdafileri insanı 

~.:~;;~~ ... ~~~~~~~~ •• ~.~;~:ı:ı.ı:.:ı.:: ....... ,, yıldınm gibi çarpıyorlardı. Öyle bir 
an oldu ki bu kanlı vuruşına bir 
meşale harbi halini aldı. ı( KOçUk h r) 

'ı Teklı-dağ - Babaeski nuı.çı - Tc • 
kirda~ ile Babaeski spor klupleri arn. 

1 sında kesif bir halk kütlesinin huzu
ırunda yapılan futbol mnçta 2 ye kar
ışı 4 ile Babaeski klübü gnllb gelmiş. 
1 tir. 
'ı i\Iuradlı ve havallsinde çekirge -
Muradh ve havallsinde çekirgeler yaz 

1
1 lık mahsul!i.ttan ay çiçeği, mısır ve. 
sair mezrunta çok zarar yapmakta • 

Edirne <Husus1> - Lozan sulhünün 
1 dırlar. 

17 ncı yıldönümü münasebetlle saat 
1 1\luradlıda belediye seçimi - Mu -

Kölemenler yüzlerce meşale ile 
etrafa aydınlattıklnrı halde gecenin 
kesif zulmetini tam mnnasile yar
mak mümkiin olmuyor ve bu alaca 
karanlık fedailerin çok işine yarı
yordu. Birbirlerine o kadar girmi§
lerdi ki kalabalık düşman ~afları 
karanlıkta birbirini \-urmak tehlike
sine maruz kalmışlardı. 13aybıus, 
Arıkboğa ve diğer kumandanlar sa
vaşı çadırlarının önünde ve at üze
rinde seyrediyorlardı. Mücadelenin 
uzun .şürmesinden sıkılan hükümdar 
kumandanlarına: 18 -ı o dn Halkevi salonunda bir mera. t radiıda yakında belediye azası seçi -

sim yapılını.ştır. Mernsimde, başta u- ı mine başlanacaktır. - İşi çok uzattınız - diye s(iy
lendi - evvelce her şeyden haberi
miz olduğu halde gene bir avuç in
sana yenemiyorııunuz. 

l"' ni müfettişlik ba .. müşavirl Sabri 1\Iurııdhda yeni bir istasyon bina _ 
b y ile Valimiz Ferld Nomer olduğu sı - Çorlu lle Muradlı arıısında Sa-
halde halk ve memurlardan mürek _ rılar köyünde yeni ve güzel bir iStns-

Bu sırada haTb ııahasından dönen 
B ilik c ev ab verdi: 

keb kalabalık bir halk kütlesi hazır yon binnsı inşa edilmiştir. 
bulunmuştur. İzınitte resim sergisi - Ankarada 

- Bunlar pek varnan ı;ey sulta
nım. Canlarını dişlerine takmaşlar, 
insl\n gücünün fcvkinde bir kuvvet
le dövüşiiyorlar. Kumandanları kim 
biliyor musunuz? 

Merasime, bando müzikanın çaldı_ tıahsll eden gençlerden (5) talebe 
~ı İstiklal marşlle başlanmış ve bu - Bursa <Hususl> - Geçen Pazar gU. birçok davetliler, V'ilSô'et ve maarif Halkevi salonunda bir resim sergisi 
nu müteakib Umumi Müfettişlik MiL nü eBilgi dikiş ve biçkl yurdu• tale. erkAnı hazır bulunmuştur. Genç ba. açmak üzere harekete geçmlşlerdlr. 
şavı~. mua~ni ~emal Ko.~alı Lozan besi tnrn.t~ndan meyd~na getiri • ynnlnrı.n meydana getirdl~i güzel Kayseri l\laarır l\t.üdürü - H!llen 
sulhu zaferımizın tn}Jıdığı yüksek ma. len bir senelik eserlerı gosteren sP.rgl, . Kayseri Maarif Miidürü olan sabık 
nayı izah eden bir ltonferans vermiş.. manrif ba.şmütettLşt Aziz taratından eserler hazırun tarafından takdır maarlf ınüdürümüz Kemnl Ermnt - Kimmiş bu? Bt'lalı bir adama 
tir merasimle açılmıştır. Törende seçme edilmiştir. mezunen şehrimize gelmiştir. benziyor. 

Yalnız şunu ııimdiden söyliye-
bilirim ki, amcasının kalbine bıçak 
sapltyan adam, manevi oğlunuz 
Serj Boranof değildir!. Hattf, öyle 
ki, cinayetten, ancal· müfetti~ F or• 
tenin kendisini sorguya çektiği ma
da, bu odndn haberı olmuştur ... 

Fransuvaz bir çığlı!: kopardı. 
Madam Andriyö, bayılını11 ve otur
c;!uğu kanapeden yere yuvarlan
~tı. 

ÇEKME CE 

F rn nsuvaz oda hizmetçisinin yar
dımile Madam Andriyöyü kendi
sine getirmek için yirmi dakika ka
anr uğraşmıştı. Müddeiumumi, ba
ııını avuçlarının için• almış, şaskın 

bir halde idi. Gözlerini ,,ğır ağır a
çan karısının ilk ı~i kendisine bnka
rak-:-

- Affet Ş:ul.. bu kadar z:ıyıf 
kal b li oluşumu 1 .. 

Dedi. Her~ar, elini ark<ldnşının 
omuzuna koyarak: 

- Şnrl!. Topla kendini. Simdi. 
s• ~ ız olduğuna inandığımız bir ço
cu .ı kurtarmak için bize yardım 
etm .. Jisinl. 

Dedi. 

- 1\o. 2t> -
- Buna 

rumi 
Dedi. 

çok ehemmiyet ve.iyo-ı bir yazı masası bulunuyordu. Em- ı - Bunun içi:ıden de aradığımız 1 müz kaldığından korkuyorum. V or-
niyet direktörü ile Herşar, ilk iş o- o ehemmiyetli mektub çıkacak!. gun, perişan, mahvolmu' bir halde-
larak yazı masasına doğru ilerler- İkisi birden bağırdılar: yiz. Benim, yararn açıldı. 

- Bay direktör .• gayretiniz cok 
asildir. Fakat nihayet, ııi.c, Serji i
damdıın kurtarabileceksiniz. Hal
buki, bir hakimin manevi oğlunun 
üzerindeki kan lekesini tamaıv-ı:n 
silebilecek misiniz~ .. Bu dahi olmuş 
olııa u ben katilim()) diye bağıran bir 
gencin dimağındaki korkunç ıoıuııırıtı 
tashih olunabilecek mi~ •. Cocuğun 
eski masumiyeti, sııfiyeti, Jetafeti 
geri gelecek midir~ 

!.en, Fransuvaz, odadaki ufaktefek - Mektub içinde mi?! ((Biz ölür isek ııen ne olacaksın 
eşyayı seyretmcğe bftşlamıştı. İlk Fransuvaz gülerek devam etti: bahtsız ÇQcuk? Seninle uğraşacak 
gözüne çarpan da, eski bir çekmece ' - Hayır i• ı bo~ .. fakat bir ta ra- şefkatli kal b ler bulabilecek misin? 
idi. Bu oymalı bir Bizans eseri idi. fında gizli! .. Bakınız .• şöyle tuttu- Rusyadan kaçarken aldığımız altını, 
Anahtarı da iistünde idi. Kadın çe- ğuma nazaran bu çekmeceyi ne ka- bizi kaçıranlara Yerdik. Yanımda 
virdi açtı. Az derin olan içi, boştu. dar derin tahmin edersiniz) Şimdi j pek az bir şey kaldı. Bununla bera
Fransuvaz. çekmeceyi kapadı, fa- açıyoruml... ber, sen çok zengin, amma çok, çok 
kat elinden bır:ıkmadı; kocasına Brusso karısının elinden çekme- zenginııin. Benim topraklanının va-
s~lendi: ceyi aldı. Çakısının ucu ile çekme- risi olmak şöyle dursun, ananın b:ı-

- Filip .. burayıı gel biraz!. cenin alt kaplamasını söktii. Altın- baııı Kont Aleksi Marukin, oğlu se-
Herşar ile Filip Brusso, kadının dan katlanmış bir zarf çıktı. Üçü fil Nikola tarafından öldürülmeden 

Fransuvaz gayet kl\t'i bir ııeıle yanına geldiler. birden, bu kağıdın üzerinde §U sa- az evvel, seni bütün servt:tinin tek 
b·ağırdı: 

Evetl. 
- Şimdi Serjin odllsına cide

lim •. 
Müddeium~mi: 
- Karım ile beni mazur görün ..• 

Biz bulunmıyahm!. 

- Elimdeki çekmece size bir şey tırları okudular: mirasçısı olarak gösteren bir vasi-
söylüyor mu? «Yirmi bir ya~ına bastağı zaman yetname yapmıştır. Bu vasiyetna-

Erkekler birbirlerine bakıştılar: oğlum Serç Mihailoviç Boranofa meyi de bu zarfın içind..., bulacak-
- Hayır!... verilecektir. Eğer oğlum bu yaşa sın. Ümid ederim ki, bir gün Rus-
Dediler. gelmeden ölürse, bu mektub açıl- yaya dönersin ve ailenin servetini 
- Benim gözümden bir şey kac.;- mndan yok edilsi:ı.ıı eline alırsın. Dayının hakları seni 

maz... Ben bu çekmecenin bir eşi- Emniyet ~üdürü, zırfı, heyecan müteessir etmesin. Büyük baban, 

Yazan: Hasan Adnan 

ü 
- Naymanl 
Baybars hayretle AnkboğaY' 

döndü: 
- Nayman hal 
Arıkboğa tükürük atar gibi c,.. 

vab verdi: 
- O isimde bir insan tanımıyo

rum. 
Baybars Naymanın kaçtığınıı çok 

kızınıştı. Fakat düşman tarafın• 
geçtiği hiç akiına gelmemiıti. K&
pürmüş bir ha!de haykırdı: 
-· Koşun kumandanlara ol n de

likanlıyı ölü ve ,firi muhakkak ele 
geçirini 

Iki kumandan sürntl'! ULaı..la~U. 
Baybars Arıkboğaya bakb. Koca· 
man adam, hiçbir ~ey duymamış gi· 
bi sakin ve lakayid duruyordu. O 
zaman biiyük hüküm.darın kalbinde 
bir nedamet hissi belirdi. 

- Boğa! Biliki Çabuk koşun 
- diye bağırdı - delikaniıyı diri. diıl 
yakalasınlar. Onunl:ı gÖrÜ§TDek ir 
tiyorum. 

Bu sırada savaşın en müthiş atıl 
nihayete eriyor, güçlerinin son kat• 
resini harcayan redai!er Kölemeıı· 
lerin kahir faikiycti karşısında bit 
yangının son alevleri halinde sönÜP 
eriyordu. 

Baybarsın önceden gönderdiği 
iki kumandan haıb sahasına yetif' 
tikleri vakit Nnyman arkasını cmiO 
bir yere vermiıı etrafını kusatll11 

dört askerle vuruşuyordu. C.aret 
mahirane kılıç oyunlarile askerler" 
den ikisini bertaraf etmiş, fakat oO"' 

ların yerini üç kişi almıgtı. Kumarı• 
danlar bu va'liyeti gördükten sonra 
atiarım Naymnnın arkasındaki y~J• 
maca sürdüler. Birisi neferlerdeli 
bir mızrak !stedi ve ddik.anlın•11 

tam ensesine nişan aldı. Arıkboi11 

ile Bilik tam bu sırada yetişmişlef"' 
di. Kumandanın ınızrağını sallac:lı' 
ğını görünce hemen atılarak: 

-Dur, vurma! diye haykırdılıı.f• 
Fakat o kuvvetle gerdi~ kolun' 

hakim olamıyarak rnızrağı fırlattıı 
Hafif bir feryad duyuldu. Atına hıı;• 
la ileri süren Arıkboğa, yıldır~4 
çarpmış ağır bir ağaç gövdesi gıb 
devrildi. Kocamrıo adam geni~ göt" 
sünü Naymana ııiper etmiııti. 

* Onu bi cadır bezinin üzerine ya• 
tırdılar. Mızmk kalb nahiyesine gir
mişti. Bayban, Bilik, bütün kumıı.ıt"' 
danlar ve Nayman yetmiş küsur yıl· 
lık şanlı bir hayatı temsil eden bıJ 
devriimiş heykelin başucuna toP' 
landılar. Hükümdanndan nefeıiııd 
kadar bütün bir ordu, tek bir viicU 
haline gelerek onun hamaset dolıl 
hayatını hu§U ve ihtiram içinde t# 
lamlıyordu. 

Muzaffer ömrüne en ulvi bir şer' 
kilde nihayet \eren bu heybelli ilf' 
san, hükümdanndan neferine kadllt 
bütün bir ordu için tam bir yi~itli: 
nümunesi olmuftu. Yüzünde t.ll!

1
, 

bir pembelik, gözlerinde iyi biUrl 
mi~ bir işin memnuniyeti vardı. 

(Arkası var}~ 

şefik ve rahim ol. Anasın çok betl' 
ziyen masum küçük Sandra, sevgiıs' 
layıktır. 

cıEğer sen de, bu karışılelık içiıt' 
de ölür isen, ailemizin varisi Sııtl' 
dradır. 

<CBu mektubumu fransızca 
dım. Çünkü yaşıyacak olur 
Fransada büyümü,, fransızco 
renmiş olacaksııı. 

<<Seni alıp büyütecek olaniP" 
Allah ta şefkat ve rahmetini bol ~~ 
ihsan etsin. Elveda benim zaıiP 

küçük Serjim. f' 
İmza: Mişel Pavloviç Bor(lll0 

Brusso: • 1 
- Vasiyetflameye de bııkıı_lı~ 
Dedi. İkinci kağıdı açtı. Vrısı'/ 

name rusça yazılıydı: 

- Ehemn)iyeti yok. Tercüme~ 
tirmesi kolay. Hem şimdilik ıtıl ~· 
yetnamenin cheınıniyeti de rıe
Mektubdan öğrendik ki Marukırı 1'1' 
rin varisi evvela Serj, o ölürse. Sıı 
dradır. .. f; 

Fakat, çekmecenin kaplaması :ı
tında bir şeyler daha varda. f.r1l rı' 
yrt direktörü büyük bir dikkatle %·ı• 
ları da çıkardı: lpeklı bir merı 

1 

sarılmış bir kartpostal.. b'' 
Brusso resme bakar bakmıız 

ğırdı: ,. 
f11' 

... Ren hu kadını tanıyorll - Ben bir şey yapamam .. ne ya
pabilirim. Bu bedbaht çocuğa c:n 

büyük, asıl ycırdırnı Mösyö Brusso 
yapıyor. Fakat, gcizlcrinizden oku
du w uma göre, evinde esa•lı bir a-

ni, Nikola' Manıkinin Kreyldeki ile açtı. İçinde':iki kağıd vardı. Yük- Nikolayı, tashih edilmez sonsuz kö-* köşkünde gördüm.. sek seJie okudu: tü hareketleri üzerine mirasından 
Serjin odası, evin her tarafında Herşar elini alnına götürdü: <CFransa, Eylul 1917. mahrum etmittir. Bizim bütün fcla-

görülen ince, zarif bir zevk ilc dö· - Tamami. Hatta ben açmıştım <CBenim aziz oğlum, ketimize sebeb olan odur. Fakdt, 
şenrni~ti. Bir divanı - yatak vardı. hile .. içinde bir takım chemmiyetsiz ccBu kağıd göilerinin onune se- benim aziz evladım, sakın ona karşı 

Dedi. 
Dedi. Fransuvaz: Jıf' 
-Hayır!. Bu senin tanıdığınJo'ş'' 

ği!, benim tanıdığım 1. Nadyıı 
rovfskil 

i tıyorsunuz?!. Cevabını verdi. 
( Arkasa vı~r) Duvarın birini oldukça zengin bir ı faturalar vardı... rildiğj zaman, annen ve ben, ölmüş en ufak bir intikam hissi besleme. 

kütübhnne kaplamıştı. Ortnda dıı Fransuvaz cülerek: bulunacağaz. 9irkaç günlük ömrü- Ondan nefret et, kafi. Kızına kartı 

• 



• 

Ortaoku arla lisel rde imtihan 
n eti c leri niçin fena? 

fB:ıştua.rı 1 incl saJfada) 

1 
Evvela muallimin talebe üze-

~~ çocuklarımızın iyi b.ir şe - rinde eski otor!te.n kalmamı~tır. Sır
b~lde derslerine çalı~rnl'lmMı ba;slıca nıflar kalabalıktır. Çocuklar iyi ça -

1~ • eheb olm•lda beraber maarifi- lışmıyorlar. Bir de terim derdi var. 
ınııın de bu noktada tenk1d edilecek Çocuğumun mekteb lisanile hayat 
t~raflan !vardır. Benim kanaatime lisanı orasında çok büyük farklar 
Rore Çocuklar ders acne.si içinde ~- mevcud. Arasıra çocuğumun ders -
nınann çok fazla kalabalık olması lerile meşgul olmak, suni sormak &.
rz~nden muallirnleri tarafından ~ı- tiyorum. Fakat ·epyeni terimlerle, 

ı bır kontrola tabi tutulrnuyor. Ço- yepyeni kelimelerle karııılaşıyorum 
cuk serbest kalıyor. ekseriya dersine ve tabintile bir şev arılıyamıyor.ım. 
çalışacak yerde romno okuyor, sine>- Çocuk mektebde ayrı dille, evde 
ınalarda doln;ıyor. Bu ç9cuklan ayn dille konuşuyor. Sonra çocuk -
'kekteb idareleri Hkı bir şekilde lar sabahlan çok erk('n nıektebe gi
b on_trol etmeli ve rnuallimler tnle - diyorlar. Geceleri «:vde çnlışamıyor~ 
eyı sık sık de:se kaldırmalıdır. Ço- lar. Bugünkü maarif sistemimizi e -

cb~~larımızın muvaffakiyetsizliğinde 1 bi şekilde ıslah etmt"dikten 
ı.ıım d ı·· .. d B d ııaıı ı r 

d h" c ro unıuz " 01 ır. en e ra her sene imtihan ısonlarında 
n ıl olmak üzere bi7 talebe velilo.- son . . . 

'fi eltser'ıya ~ · · ı 1 h fazla muvnffakıyetsızlıkle knrşıla§ ~ . çocugun sene ıçınt e n - • 
sıl vaziyetile pek y;ıkından aliıkadar mak rnukndderdır. » 
olmuyoruz. H · kteb ı"dare- * Nazmi Sarger (Aksaray Cu ~ 

. ı-r şeyı mc h- . ~ h ll ') 1 
sinden ve m • ıı· 1 d bekleıiz. raba useyınaga mıı a esı - m -
V ua ım cr e'l h 1 d ff k" . l"k h 

e çocıığumı~;l"' ancak imlib.m sı.- ti an ar a muvn D ıyetsız ı er 
ralarında ali'ıkad:ır olurı..z. ders enesi sonu bir derddir. Yalnız 
. lmtihanlard, :nu .. a!fnkiyct temin bu sene yeni imtihDn talimatname -
ıçin gerek bi.ı vel )erin, gerekse sinin tatbiki yüzünden geçen ~ene ~ 
~ekteb talim Vt' terbiye lıevetleri - lere nisbetle muvnff kiyetsiz.lik da -
nın çocuğu dovamlı bir kontrol al - ha lazl,a olmuştur. 
bnda bulundurması. sık sık çalı~p Benim fikrime göre, orta okul ve 
çalışnıadı.ğını yo\lımncıı lı\.ıımdı~. ı liselerin ders programları ağırdır. * Mediha Aker (VeznN:"ilet Zey Çocuklarırnız ilk mektebden basit 
?cb Kamil sokak) - Çocuğun,un bilgilerle çıkıyorlar. Orta okullarda 
ırntihanlarda muvaffnk olnmaması- seviyelerinden yük-se~ derslerle kar
nı~ sebebi yeni imtih-ın "'eklid:r. Co- 1ıla ıyorlar. Jmtihanlarda talebeyi 
hugum ve arkııda•Lı':l birçok imti- çok sıkmanın faydası yoktur. Eğer 

anlara t;ıl.i tutuluvorlar ve hu yüz,. gaye çocuklarımızı iyi bir şekilde ye-
den kuvvei mnne\•iyel ri kırılıyor. k ff k S ti~irme ve rnuva ıa iyeticrini te -

onra sabahları rok erken rnektebe k • h d ı "d· min etme ıse, er ışey en evve 
gı ıyorlar. Erken kalkmak mecbu -
riyeti olduğundan geceleri derslerine bugünkü maarif sistemini deği~tir -
ç~k çalışamıyorlar. En•ela bu va _ rnek luzımdır. Bu yapılmadıkça her 
:zıyeti düzeltmek ve imtihanlarda ta.- sene ayni netice ile kar ılaıımakta 
lebey.i bunalımamak lüzımdır. n devam edeceğiz. Dava çok miihim
T * Cemil Yılmaz (ÇcrnlY.oılitaş ilir. Ders prognmları ıslah e<Ülmeli, 
. avukpazarı 19 numnradn) -- \m- çocuklarımız devamlı surette kon.

tihanlardo fazl muvaffakiyetsizliğin tr ola tabi tutulmalıdır. Yalnız sene 
aebebleri benım kanaatirr.e göre sonunda ciddi bir imtihanla iktifa 
unlardır: etmek doasu değildir.ıı 

SôD--daBihal -- -Başvekil 8,50 de 
Haydarpaşaya 

geldi 
Dün ak.tam Ankaradan hareket e

den Başvekil Ankııru trenine bağla-
nan hususi va<;onhı bu sabah saat 
8,50 de Hayd rpaşa ganna mu'l.a-

akineye 
veri irken 

(B tarafı 1 inci sayfada) 
bugun meb"nsnn meclisi !haricJye en_ 
cumeninee tasdik edilınlştiT. Kanun 
projesine nazaran bu malı:sadda kul
lanılacak her gemi muhariblerden bir 
temınatname nlaeaktır. 

B~r Ingiliz çiftçisi bir 
Atman tayyarecisini 

esir aldı 

Avrupanın 
Ekonomik 
Nizamı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
meselede daima en iyi olan usul 
kullanılmıştrr. l!!tikbalde de, au n "i 
şeyler yaratılmak istenmemektedir. 
Yeni Avrupa ekonomik nizRını ta
bii vakıalar üzerine kurulacakt:r. 

Harbin dünya ekonomisi üzerin
de çok mahsus tesirleri olacağı mu
hakkakbr. Almanya. italya ile en sı
kı bir surette iş hirliği yapacakbr. 
Avrupayı yeniden bina için iki mem 
leketin ekonomik kuvvf!tleri birl~
tirilecektir. Zaferden sonra, Almarı.
Y~Y~ harbden f':vvd ve harb içinde 
buyuk ekonomik muvaffakiyetleri 
garanti etmiş olan usuller kabul e -
dilecektir. Serbest rekabet rejimini 
bir kere daha meydana koymak hu
susunda hiç bir niyet yoktur. 

Paranın kıymeti meselesi Avnı-
pa milletleri tı!tonomıleti ~ra~ında 
makul bir iş bölümü çerçevesi içinde 
tabii hal suretinı bulacaktır. Mesele, 
bu sur~tle doğru bir para tekniği 
meselesı olacaktır. Rnysrcıark bitta
bi, Avrupada hakim parayı t~şkil e-
decektir. 

Ye_~ iden tn~aınile serbest bir pa
r~ mubndel('.sJ tC"sis t"dilmek niye _ 
tin~e ~ulu_nulm.ldı~ı gibi, Avrupada 
netıcesı bır gümrük ittihadı olacak 
bir para ittihadı vücude getirmek nr. 
yeti de yoktur. Para meseleleri ken 
di esaslarına göre, ezcümle kı;met
leri bilançosunun kompansa~onu -
na göre halledilecektir. 

B günkü klirin~ eistemi, para 
~rtlarırun muhtemel iyileşmesi için 
lazım gelen esaın vermektedir. Bu
günkü iki taraflı t-konornik müba ~ 
delder ve tediye anla~alan usul -
leri neticesinde yeni Lir inkişaf, bir 
çok taraflı ekonoaıik mübaddc.-leti 
ve muhtelif memleketler tedive ba
kiyeleri arasındn bir kompa~sasyo
nu vücude getirecektir. O tarzda ki 
muhtelif meml--ketlerde, bu suretle, 
aralarında, kliring bürosu yoJ:le 
muntazam eko:ıomik münasebetlere 

varabilecektir. O "aman döviz ti -
caretirun. bugünkü zinciderin en bü-
yük kısmından ku tanlacağı tabiidir. 
dir. 

Hitler Rumen 
Naz1rlarile 

2 saat görüştü 
Berchtesgaden 26 (AA.) - D. 

N. B. bi)djriyor: 
Führer bugÜ'l öğleden sonra sail 

16 da Rumen ba~vekili Ciı:;urtu ve 
hariciye nazın Manoile!!koyu kabul 
etmiştir. 

Öğle yemeğlne haricive nazırı ta
rafından F uschlde davetli b ulu -
nan Rumen nazırLırına Berghofa g~ 
derken Almanyelnın Bükre!J sefiri 
Fabriclu!!, protokol şefi von Doern
berg ve nazır Scmidt refakat et -
mişlerdir. 

Berghof peronund:ı Almanya hı:.
riciye nazırı von Ribbenlrop tara -
fından kar~ılanrnı~Iardır. Bir ihti

ram kıt'a!lı selam vermiştir. 
Führer Rumen devlet adamlan -

nı Berghofun büyük salonunda ka
bul etmiştir. Alman hariciye nazm
nın, Romanyanın Berlin sefiri Rana
lonun ve Almanyanın Bükreş sefi -
rinin hazır bulunduğu müzakere der 
hal başlamışbr. 
• Başvekil Gigurtu ve hariciye na

zırı Manoilesko Homaya gitmek ü
zere bu akşam Snlzburgu terketrniıı
lerdir. 

Mülakat iki ıuçuk saat sürdü 
Berchstesgnden 26 {A.A.) - D.N.B 

bildiriyor: 
FührerM, Rumen b~veklli ve ha -

rlclye nazın arasında ve oğrenlldiği
ne göre Almanya U,e Romanya nrasın 
da mevcud dostane münasebetler ha
vası içinde cereynn eden minakereler 
tahminen 2 buçuk saat siırmüştür. 

Bulgar n :arlan Salzburgda 
Sofya 26 (A.A.) - Bulgaristan 

ba§vekili Filof ile hariciyc nazın Po
pof, refakatlerinde Almanyanın 
Sofya elçisi olduğu halde bu sabah 
tayyare ile Salzburga hareket et -
rnişlerdir. · 

Bulgar devlet adamlannın Pazar 
akşamı avdet edecekleri tohmir. e-

dilmektedir. Caybubetleri esnasında 
dahiliye nazırı başvekulct ve hari -
ciye nezaretinin i~lerini vekfıleten 
deruhde edecektir. 
İktısadi meseleler görüıülecckmİJ 

Londra 26 (A.A.) - Royter a
jansının diplomatik muhabiri, Hit
ler ile Balkan devlet adamları nra.-

Müstakb~l Avrupa ı~ında yakında vukubular.ak olan 
Alman ekonomi nazırı. b•lahare müzakerelerden §Öyle bahsetmekte

müstakbel Avnıp~ ekonomik saha- dir: 
5tndan bahsetmiş ve demiştir ki: Salzhurg mülakaq etrafındp söy-
Bazı iStibsaller, bilhassa fazln mal, lenen bütün ııözler, tahminden iba

Avrupada mevcud olmıyacaktır. Bü- ret bulunmakt~dı~. Alman radyosu 
yük Almanya!'~. kendisine tanuun.I _ tarafından verılmı_: olan ve bu hu .-

~ar bir -•-t ô. d +n-Ik aus hakkında yegane mevzuu leşkıl le .. i .,..., em m nasın a o ...... 11 

bir hale koymak niyeti kat'iyen yok- edebilen §ey, mülakatlar esnasında 
tur. Alman endüstrisi istihsallerfnln iktısadi rneselelerin müzakere e -
çimdiye kadar olduğu gibi bütün dü~ düeceğldir. Keyflyet .şunu düşün -

yada satılınıısı gözonunde tutulacak_ 
rneğe sevkeder ki, Almanya, Mih-

Hül(fımet istimlak işlerine dair 
Meclise bir layiha verdi 

Ankara 26 (Hususi) - Yt'tlidcn ya mevzii tn:lil talebi veya m 
kurulacak Erzincan ~ehrinin ıstim~ miyet do!ayısile kafi)f'ŞJTlt"IT'i~ is~ 
]akine dair hükümet Meclise bir kn- arazide tadilat komisyonunca t 
nun layihası tcvdi ctnıi~tir. Dahi - dir olunan kıvmet ve binalarda 
liye encümeni bugün öğleden ı;onra mezkür komi~yonca takdir edı 
toplanarak layihny:ı miizakere ve iradn göre taayyün eden kıyınet 
kabul eylemi tır. U}iha Meclisin 7 timlak bedeli olacaktır. 
Ağustosta yapac ğı umumi heyet lstimlak bedelleri gayri men 
toplantısında göri.işülecektir. sahibierine peşinen ödenecektir 

Layibn esaslarına göre Erzincan Belediyenin ta.sarnıfu altına gcçe 
şehrinin yeniden ku~ulıncısı icin Ve- cek olan §ll yerler sahıblerlne 
killer Heyetince tesbit edilmi ve imar planına göre tesbit edilen 
menafii umumıye 'kararı verilmiş o- lerden hangisine t.alib 
Inn sahadaki ~ayri menkulleri değer na dair dolduracakları beyanname 
pahası peşin verilmele ş.'"l~tile i timla- zerine kur'a bedelsiz olarnk verıle 
ke Erzincan bclediyeı;i al:ıhiyetli o- cektlr. Ancak eski Erzincan 
lacaktır. sakinlerinden olup da zelzeleden 

Istimtak edilecek amzi için istim- rar görenlerden tapu kayıdlarına 
lak bedeli, isti.nlakin yapıldı~ı mali zaran gayri menkule sahib bulun 

dukları anlaşılanlara sahib bulun 
yılın vergisine mntrnh ola:ı kı)met, duklan gayri menkul adedi kaç o 
binalar için de ayni mali }"ılın ver5i- ıursa olsun yalnız bir tanesi 1Qin 
sine matrah olan iradn göre bir.a delsiz arsa ve:çilecektir. Bu yerler 
vergisi kanunu mucibinı:e taayyün hıblerine tapuda harç 
eden kıymet olo,cnktır. tesçil olunatnktır. 

Istimlakin yapıldığı mı:ıli yılın ver İstınılnk sahası dahilindeki 
gisine matrah ohcak kıyrnet ve)in emHik bedelsız olarak ,,..,., ... ,..v .. ı• 
ira d alakalılar tnrn.fındnn fe•di "V e- devrolunacaktır. 

Adiiye Vekili dün tetkikat yapt1 
(Baştararı 1 hıci :ıyfada) derek, istatistikleri tetkik 

Fethi Okyar, mahkeme hftkimin.. Kendisine. cürmü me hud 
den bazı izahot almı_ş ve bu aıad:ı i5- nın gittikçe azaldığı bildirilmiş, 
lerin sene içerisinde çıkarılıp, çıka - kil, bundan ınernnuniyet duymu!l 
rılmaması meselesine temas ederek: tur. Buna mukabil umumi hüküm 

((- Teraküm var mı? ıı dire sor- ler dairesindeki dnvalnnn n 
muştur. Hakim, bu suale cevaben Vekilin dikkatini celbetmi , bu ci 
bazı işlerin mecburi zaruretler do - heti müddeiumumiclen ve muavin 
lnyısile seneden seneye devredildi - lerden sormu!ltur. Cevaben, son 
ğini bildirmiştir. manlardaki bir takım hususi ~a 

Vekil, bu me!cle üstündf' ısrarla nunların bu arada hıfzıssıhhn kn 
nunu ve ecnebilerin Türkiyede e 

durarak, bunun imkun nisbetinde 
-.•ahat ve ikameline dnir ~nnun il 

önüne ge~ilrnesi l~zumunn işaret et- "' milli korunma kanununa mu«:dllllA.' 
miş ve bu işlerin süratle nc.ticelen - yeni i§lerin, bu artı<~a müessir 
dirilmesinin ndiiye :ile alSkah tnpu ğu beyan edilmic:tir. 
daireleri işlerinin de tesriinde :rul Fethi Okyar, j~lerin tasfiyesı 
oynıyacağıru söylemi!ltir. Neticetcn, süratle görülmesi hakkındn diıek 
teraküme meydan verilmemesi hu - tifler verdikten ~onra, daireden 
susunda direktifler verdikten sonra, nlmış; husu!31 kalem müdürü 
diğer sulh hukuk ve ceza mahke - müddeiumumi ile birlikte adli 
melerini, mahkeme kalemlerini tef- dairesine gitmiştir. 
ti!J etmiş, hakimler ve mcmurlarla Adli tıb müşahedehnnesindc 
temas etmiştir. morg müdürlüğünde tetkil:ler ynpa 

Fethi Okyar, bundan sonra müd- Vekil. ak§Om ü:r.eri buradan ayrıl 
deiumumilik odasında tevakkuf e- mı;ıhr. 

General diyor ki Hat1ralar aras1nda 

lat etmiperdir. 
Başvekil ista:ıyonda Riyaseticüm

hur Umumi K•tibı ve Serynver. va-

Lo d 27 {AA) tır. Almanyanın hükmü altında bu _ 
n ra · . - Royter: 1 ·ı Iunan ekonomik sahada mümkün O-

ver devletleri için petrol ba~ta ol -
mak üzere hayati bir mesele te,kil 
eden yiyecek maddeler tedarikini 

(Baı taraf1 5 inci sayfada) ' 
p~aktan bir an hali kalmadılar. 
Hatta ikarada dahi, evvelli Norveçte 
ve sonra BelQika ve şimal dof,ru Fran
sada, şiddeti! muharebele.rde bulun_ 
dular. Fakat, bildi~lmiz gibi. gerek 
Norveçte. ve gerek Flanderlerle Diin_ 
kerkte Alman ve İngiliz 'kara kuvvet-

(Baştarafı 2 nel sayfada) 
canına kaptırmak istiyoıdum. Can
tnını mevkiftc tanılmış bir hamala 
bırakarak, salma salma. climd" has
tonumin ~ynnya oyna}a evımın yo• 

li. parti müfetti i. ernniye: rnüdü -

rü, parti, vilayet ve belediye erlta -
nı tarafından ~ar~ıL:ınmıştır. 

Doktor Refik Saydam bugün 
F"loryaya giderek Cumhun~'simiz 
~~~_'!fınd n kabul buyurulacaklardı:-. ............................................... 

Bir doktorun günlük 
notlarmdan 

Sık sık çocuk 
Düşüren 

Kad1nlar: 
Çocuk dueurme !keyfiyeti iki e. 

ııaaiı sebcbe dayanır. Ya mevzii 
veya umumi. M vzU sebebler ra
him ve civannın h:ı.ltalıkları a _ 
tııalarıdır. Umumi sebebler de 

ngı terenin bir çok kısımlan ü 
rind - Ian her istlhsalden lüzumu kadar 

::ıe e dün sabah ve öğleden son- ıslah etmek maksadile. muhtelif 
Balkan devletlerile ticari münasebn
tı"nı tanzim etmeğe çalı~mrıktadır. 

ra dü~an tayyareleri haber 
ıveril~tir. Sabah eenubu :pr ~ 
ikide bir ehir üzerine ve şehrin 
hemen civımna bombalar düşmüş -
tür. 

Cenubu t:arbide bir dü man tay
yaresi düıürülmü•, pilot bir çiftçi 
tarafından esir ~ilmiştir. Tayynre 
murettebabndan diğer üçü ölmü§ -
tür. 

Rumen gemileri Akdeniz 
seferlerine başlıyorlar 
Bükreş 2 7 ( A.A.) - Rc..yter: 
Gnlatz limnnından gelen haber -

lere göre Rumen limantarile tatki 
ve g rbt Akdeniz limanları am ın
da seyrüsdere tekT'Ilr ha§lanmak ü
zeredir. 

Gemiler Jngiliz ~ ftalyan harbi 
sürdüğü müddetçe seyrüsefeı lerine 
devam edeceklerdir. 

Arjantin silAhianıyor 

mevcud bulundurolmasına dikkat e_ 
dllecektir, tl\ ki bu ekonomik saha, 
diğer .sahalnrdnn müstakil olsun. Bu 
sebebden dolayı bu s:ı.hanm ckono- Almanyanın fırsattan istifade e -

derek vasi rnil:yast:ı arazi değişik -
mik hürriyeti garant! edilecektir. 

Ekonomi nnzın bu izahatı verdik_ likleri yapacağına dair düşünceler, 
ten sonra, yeni Avnıp:ı, Rusyadan, gerek umumi vnziyet noktasından, 
Amerfkadan, cenub! Amerıkadan ve gerekse Balkanlarda husulc gch·bi,.. 

lecek hadisat bakımından, pek vn
Uzakşarktan ne gıbi mal bekliyecek- rid görülmemektedir. 
tir? su:ılint 60nnuş ve şu sözleri U:i- Sovyetlerin vaziyeti 
ve etm işttr: 

Diğer taraftan vaziyete tesir· et-
Rusya 'Ye d"ğer devletler mekte olan ve ölçülmesi mümkün 

Rusya, lptidal madde vertcisl ve iş- olmadığı gibi Salzburgd!l verilecek 
lenmt.ş Alman eşyasının alıcısı sıfa J b" 
tne daha ziynde lnkl.pf edecektir; - kararlar üzerine çok rnüessir o an ır 

· unsur vardır ki o da Sovyet Rus--
Ingniz korsanı~ma nlluıyet verı _ 

ıır vtrlhnez. Amerikalılar yeniden de_ ~:~:r~J~mt~~i kt:~~[at Ba~na:~~~~= 
vamlı ve miisaid bir tarzda dünya e_ 
konomlslnln kurulmasına yardım eL Rusyanın ne düşündüğüne dair hiç 
mek istedikleri takdirde, Alman a bir emare yo~ktur. f'aka .. t Rusya;ıın 

ıeri arasında vukubulnn .tıütün mu -
harebeler, hep İngilizlerin aleyhln -
de neticelenmlştlr. Kezalik Alman -
ıa~n hava.daki üstünlü~ü söz götür -
mez bir hakikattir. Bunlara mukabil 
İngilizlerin açık denızlerdeki h:Uti -
mlyeti vazıhtır Ancak Alman hava 
kuvvetierinin üsleri bulunan snhille_ 
rin yakınlannda İngiliz deniz haki • 
miyetinin tamam olmadığı da tl.Şlki'ır
dır. Nitekim bu hnktmlyet Almanları 
Norveç 6tıhlllerlne fırknlar çıkarmak
tan menedememiştl. 

Kezalik, Norveçte. kuvvetli Alman 
uçak filolarının faaliyeti İngiliz do
nanma.sının bir İngU!z tümenini 
Trondhaym fiyordlanna lhracını da 
menedememlşti. Elhasıl İngiliz aske
r! mütehassı.sları, Almanların İngi -

A · · · y - bu işlerle dognıdım dogruya ala -
nın merıka Bırleşık devletierne ne kadar old•·:O:unu <tüşünmek li\:~.ımdır. liz sahillerine bir ihraç hareketi ya-
miktar i§ yap:ıca~ Amerlkalılara bağ_ - dl kad ke pamıyacaklannı ve karaya 3-!ker çı_ 
!ıdır Yugosla vvanın şim ye ar - . . 

· b ·k!lm olma.~ da şayanı tı:aramıyncaklarını tddıa etmıyorlar. 
Dünya ekonomisinin "''elükler1 narda ıra ış · tb t !se bilakis t ilte ... ~ • hayrettir. Bu memleketin nazırlan _ ltnlyan ~a uabbJ""..., • .. Al • ng.. • 

Verşay usullerinden ve buyük RtL'! nın da yakında Almanyaya davet e- reyi ıstn .. teşe =unu~ man ... ara 
pivıısasının ortndan kalkmasmdf.)n dilme.cıi mu'lıtemel buhımmaktadrr. tuV\·etlerf Için kolay bıle oldu~u 
dc$nlqtur. iddiaya kadar ileri gidiyorlar. O hal-

lunu tuttum. · 

Bu macerayı bir 
kapayacağım: 

Evimin kapısına geldiğimde iç 
kapının önünde bahçıvan ynınağı 
Abdivi bir mangal başında kah\ e 

kavuruyor buldum. Bu henüz on 
yedi yaşında bir Arnnvl!d çocuğu 
idi ki iki senedir yanımızda idi. Evin 
rnerakı onn dn sirayet etmiş ola
enktı elbette, i,tc kaç aydır dendi
sini görmemi~ti. Hayır 1.. B ını 
mangaldan kaldndı, söyle bir bnna 
baktı, sonra sırıttı, sırıttı, gene ba
şını eğerek, hiç kıiT'ıldnmad:ın. bıc 
-!aha gözlerini kaldırmadan kah
vesini kavurmakın devam etti. O
nun bu sırıtrna&ı kendine gör.e öyle 
bir natıka idi ki bana: 

- Ho~ geldiniz.) ... 1'\e vakıtten• 
beri hep sizi merak edip dunıyor
duk. ~e iyi oldu da sizi sağ alim 
görüyoruz; demek istjyordu. 
- -Abdi! dedim; hemen bu taze 
kahveden bir parça değirmende 
ç~kl .. Çoktanberi bir Türk kahves~ 
içmedim. Bol köpüklü, ·nz ekcrlı 

z.ı hn.ostıılıklardır. Bu hastalıkla
rın b;l4mda frcngi gelir. BUl'ı.se -
beb ve yapılan her türlü tedbir _ 
lere ra mıen bir kadında a1k sık 
d!lctirme keyflyct1 gonılüyorsa 
d rhaı kan tııhlllı yapıırmak Ili -
ıımdır. Baıan frensi teamulti müs 
bet görülür bazan da mentı çı _ 
kar. Fakat bundan bir şey çık 
tnaz. O ne o tadını muntazam 
bir frengt tcdavblnc thbi tutmak 
lbımdır. İr.Bt ve vılAdl bir çok se. 
beblerle tns:ın kı:'ndislnde hle bir 
knbahat olmaksızın da frengili o
lnblllr. Bu avıb d~lldır. Bir çok 
defa bu vozivettc bulunan kadın_ 
!ann sılrı br frenv,l tedavisi tat -
bik ettikten sonro 11 kıt'nnn knv. 
bol du un n vç.. ırıh b z altın ~ bl 
<"e>cuklBr rt ıo;urdu~unu görd ık. 
<::ocuk dhsürmf:'lPr bnıan dn sld. 
deuı rom t..,ml~>r~e"l vanl d ıs _ 
tnekten olnb l·r. Bnz:ın da cok a-

bll~~no.s. Aires 27 (A.A.) - D. N. B. Cinde nizarn yeniden teecısü.o; ettiği Zabita her ay 150 beyaz de. beşeriyetın vtıkuunu mcnetmert 
yor · zn mn n Uzakşarkta da ihrttcatı bel' e- iktidarını gösteremcdiiU - bir maç 

iri bir fincan kah\·e isterim. Gene 
çoktanberi haosretini çckti~im "Türk 
sigaralarmdan birile onu içmek i!ıti-

nt ve ruhi clmelerE' maru kn 
Inn. l'e h rh:ıng mt thi' H' fe<"l 
bir hf\dlc;eve ı.:ah d olan kadınlar. 
da blrden'b rP n<"ıh knn lle sı
kıt vakı ol bil .. Fnknt tabii btın 
hr Isli nnt şeyi rd r. 

Meb'nsan meı:U ının gece aktetti~l decek bir ;plyaım bulunacaktır. zehir kaçakÇISI yakaliyor de~il - müthis bir dram yakında OY-
bati celseler harbiye, bahrlye ve mn.- Funk. bundan liO'Ol"a. Almanyada nanncak demektir. yorum.·· 
ll 

1 
CRa~·arafJ 1 Inci •avrad~ı · Evde beni knrş1lıyan 

ye nazır nrının verdikleri mufassal harbin ezcümle me<~al ne flnanm1anın .. k Hitler rıutkıındn Ingiltere ndasına • ·r .. ki"' _, ··ı Me-
ı h t dı ı AZlıı bı·r ,_nçnkc,ıyı suçustii '-"a ·a - asını tftrı m~ m u"l o" ı • 
za a n endikten ve müdekkikane dan bahsetmiş ve harb ekonomisi _ 100 

J biT tanrruzu ıma dahi ct~me"kle be- sa) n ... h 
1 

.. 1 T . .-
müzakere ler cereyan ettikten sonra nin nasıl sulh ekonomisine intikal e. lama k için miitenddid memurların rnber biz buna inanmak istıyoruz: serret !.. Zevk ilc, az ~c JÇı en uTK 

ı hükümet tarafından esliha, mühlm _ rlpceğl hakkında şunları söylemiş _ muhtelif kıyafetlerle onun peşinde ciinkü bu harbin kot'i nf:'+"cf:' i ancak kahve<~ile Türk tutünü 1·• Heyhatl .. 

ı 
mat vesatr harb malzemesinin mü - tir: günlerce, hattiı 1\ylaral kn§tuğu va- İngiltere adasında alınnbılfr. Ve Al- Bu mese~rl"t, .tl. lt•zzet ne .~z devam 

bayaası Icin ıstenılen 640 milyon pe_ Bil inti1tal. hicbir .!l!urctJe biiy{ik bir ~-~~-i;; ............................................. manlar harbl knybctmemck Için bul ~decekmış! Bızı nı• kara gunl('r bek-
.saetahk tahsisat kabul edilmiştir. !:'konomik buhran tevlid etmiyecek _ bır ekonomi tesanüdü zihniyeti YÜ _ neticeyi bir an evvel burada arnm:ı.~'n lıyor:nuş! ..• 

-- - - tı·,. Para ve kredi lrurları, lüzumuna mecburdurlar. Halid Ziya U,nkhgil 

B 
... cude getirilecektir. 

OQ ,zliyanda köylüye "ore idare edilecektir. Bu Avrupa, kıt'anın bütün ekono _ 

ko.lferans'ar Nazır bu husustaki fikirlerini §U mik hacmine daynnarnk, dl~er kıt_ 1 -. ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKRES, TEN . 
tarzda hfilfı.sa etmiştir: olarla, hukuk müsavatı esası üzerin-

11. reket ulen nç rı o öıl!l • Deuts' 1a 
LnfthaılS'l • tavyar ·~r.r , Alınnnyıı va 
tnwnelmilel hnv:l h:ıtl m il9 ınuntuı.am 

Boğazlıy n (Husu i) - Yurdun 
her tarafında olduğu gibi kozanın 
nahiye ve koyleri·lde de huklınwti -
mizin eiyaseti ve umumı dünvn ,·azi
yeti hakkınd kby);"yc 1-onf~ı nr.dar 
verilmektedir. 

Halkevi .t·i~i Rifat Ko7an bu kon
feranslnrd. n haşkt.ı para~ut ve pn
raşütçiilüğürmızc dair kô) lıiv:i ten -
vir edici malimat ve ıni tir. 

ı - Avrupa devletlerlle uzun va - den ticaret yapac:ı.ktır.» 
delı ekonomik anlU!Jmalan akdi su _ Amerikada 
retne, Avrupa lllilli ekonomllerinin Vnşington 26 CA A ı - Hükümet er
kendi uz~n vadeli ıstıhsal projeler1nl kanından biri, La Havane'de topla _ 
Alman pıya.u.sıle yanı uzun seneler nnn Amerika devletleri konferansı _ 
için emin bir yavıcı piyasa lle inti _ nın Alman milli lktısad nazırı Fun_ 
bak etmcsı nf:'ticesıne vnrılmnlıdır. ku~ dün radyo lle verdı~l nutukta tn_ 

2 - Avrupa mılletleri arasında, bü- yin etti~i Almnn lktıııadi hcdefleri
tün ekonMnik siyaset sahalarında ne Amerikanın cevabı oldu~unu be_ 
tend ını österecek bir ış birli~e. yan etm 

· irtib1tı te•nin etme<te tır. 
ller lllrlU ızaııat \'3 b ler. •r lı;in 

HAl\' S fıE'USTEL 
Tayyara b.let.cri s .ı 1ı lnıuml tıcc:wısıld ıı :ıruc.ut olunınn-

lı !ır. '1 b ı·ıf l on St: <.i 1 ıtq Hlıl 1 lll 45 



TEK KO LU CE L'in U 
,~-;:-A_Z_O_Z-LU-. --.l ,._O_S __ M_A_N_L~mi-=-~A.:~N~K-A_S_I ., 

Daima birineili ği muhafaza ediyor ... 
Bu yeni tertipte sen de bir kere o Uğurlu eli tecrübe et, 

Alayı§ ve nümayiıden hotlanmaz, mütevazi ve ciı!di bir piyango' gi.ıe~i... 

TEK KOLLU CEMAL'in • • • 
pıyango gışesı 

Mütterilerine gayet nazik muameleyi, mÜ§terilerinin emir ve arzularına göre hareketi 
kendia;ne daima düatür ittihaz etmiıtir· 

TEK Kollu CEMAL • Büyük ikramiye kazanan müıterin;n arzu ve müsaa
• desi olmadan te§hir etmez, tamamen mahrem tutar. 

TEK Ko ll u CEM Al . Genç ya§ta harb meydanın~a .~ir ko.~unu v~tan uğru-
na feda eden bu memleketın oz be oz temız ve leke-• 
aiz evladı, emekli malul gazi aübaylardandır. 

(Bir kolu ile iktıaadi sahada çalıtan TEK KOLLU CEMAL'i her yerden üstün tutmak 
aizler için de büyük bir zevk ve belki de vatani bir vazifedir.) 

Yenı tertib ..• Yen! plAn ... Büyük dd~lklikler ... Milli piyangonun çok kıymetli müdürlel'i şimdiye 
kadar taklid edilen eski usulleri kaldırdılar. Muhterem halkın seveceiU çok cazlb ve pratik plCın ha
zırladılar. Yeni plAnı çok dikkatli okuyunuz ... 

1 ve 2 ncı keşldelerde 2 lira Ue tam 40.000 Ura, ı lira ile tam 20.000 L. 3 üncü keşidede 4 lira ile tam 
60.000 llre., 2 lira Ue tam 30.000 lira. Bu kadar büyük bir serveti şımdlye kadar kürreiarz üzerinde 

hiçbir memleketin plyangosu vennemiştir. 

~~-----------------------------------------j 19 Mayıs Piyangosu gibi çok rağbet gören 

MiLLI PiYA GO 
Yeni tertip biletlerini bir an evvel alınız. 

Acele e Jiniz, son günlere kalmayınız. 
Adrese çok dikkat: 
Istanbul, Eminönü, Babçekapt Tramvay caddesi No. 27 

Tek K llu Cemal Gi e i 
Sahibi Harp malulu subaylarmdan CEl~IAL GIJVE 

Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

Fotograf makineleri 
Türk (Alman 1:3 5 

Luxor radyoları, AEG Elektrik TAKS ı• TLE 
aletleri, Havagazı lletleri, avizeler, • 
kadın çantaları, hediyelikler vesaire. 

O S M A N Ş A KA R ve Şki. 
Galata: Bankalar caddesi No. 59. Tel: 42769. - Beyazıd: Elektrik 
,. idaresi karşısında No. 28 - Kadıköy: İskele cadaesl No. 33/2. J 

Devlet demiryollari ve limanlari 
işletmesi umum idaresi ilanlari 

Çıra ve çıralı odun nakliyatma 1/8/940 tnrlhin<len Itibaren odun tarife -
sıne ithal edilmek suretlle tenzilat yapılmıştır. 

Fazla tafsilft.t için ıstosyonlııra müracaat edilmelidir. •4072• cı6604• 

~TAKSiM: SI iA SERViLER- 86 ~ 
Yabanct diller ö{jretimine 

Sözün kısası 
(Ba tarafı 2 nci sayfada) 

Karpuzun iyisine, sıcak yaz gün
lerinde gerçekten doyum olmaz. 
Buz gibi soğutulmu~. kütür kütür, 
incecik kabuklu hl'lkiki bir T ekirda
ğı karpuzunu dünyanın en nefis, en 
pahalı, en lüks içkisine değişmt•m. 

Bir de, yaz sonlanna doğru yeti
şen minimini yerli karpuzlar vardır. 
Kimisi kara çekirdekli ve sapsarı et
lidir. Şeker gibi tatlı olur. Bunlaıa 
da bayılırım. Çocukluğumd:t, bu 
bostan artığı karpuzların içini oyar, 
knbı:ğunu tulum çıkarır, fener ya
pnrcfık. Hey gidi günleri 

Bazı kanantkar insanlar, evvel 
zamanda, karpuzu nimetten !'ayar
larmış. 

<ı Hey kah be felek ı Kimine kar
puz yedirir, kimine kelekl.ıı daıbı 
meselini, mutlo.kn onlnr uydurmuş 
olacaklar. 

p o 
.. . . 

MUSHIL LIMONATASI 
Piyasaya çıkmışhr. 

Her eczanede bulunur. ,. _______ rll' 

SELANIK BANKASI 
Tesl.s tarihi: 1888 

• 
İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL, Galata ve Yenicaml 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri: 

SELANİK _ ATİNA 

• Her nevi banka muamelelerı 
Kiralık kasalar .ı;erv1sl 

Ankara boraas• 
2617/194.0 açıll§ ve ka.pan1.4 

fiatlan 

9udapett• 
3Uıcree 
Belgnd 
:ıltohama 

ıt.olcholm 

ÇEKLER 

Al,lılış Kapanış 

5.2375 5.24 
139.- 139.-
29.5075 29.52 
o 99'75 0.9975 
1.6775 1.68 

13.8925 13.90 
27.9325 27.9475 

0.6225 0.625 
3.315 3.3175 

32.346 32.36 
30.99 31.005 

Eaham ve tahvUAt 

Sıva.s_Erzurum 2 19 96 19.96 

\._~---.-------"" 
Önemli surette çalışmak 

YE i 
üzere teais edile~ 

OL E J 
Vakıft. karpuz iyi §eydir, biz de 

aksini iddia etmiyoruz nmma, •ona ( yeni neşriyat ) 
bu kadar kıymet vermek te ne de- "------------

İlk, orta ve lise sınıflıırma kız ve erkek t.a.ıebe kayıd ve kabul eaerek 
bu ders senesi ba§ında tedrisatınn başlıyacaktır. Leylt kısım yalnız 
erkek talebeye mahsustur. İzahat ıılmak için, her gün mekteb ida _ 
resme müracaat edilmesi. 

.,. Telefon: 41159 

Konya C. Milddeiummillğtn
den: 
ı -Konya Cezaevinin 10 aylık ekmek ihtiyacı 251"7/94.0 giinünden 19/ 8/940 

gtıniıne kadar 25 gün müddetle kapalı zarf usulile ekslltmeye konulmuştur. 

2 - 19/8 940 tarihine denk olan Pazartesi günü saat 15 de Konya C. 
Muddeiumumllik Dalresinde ıcra kılınacaktır. 

3 - Tallbler teklifnnmelerini o gUn saat 14 den evvel Komisyon Rlya.se. 

tine vermiş bulunacaktır. 
4 - Ekmek Ikincı nevi yerli unundan has olacak ve talıbler bedeli mu

hamrnenenin yüzde yedi buç~u olan ı360 lira. 80 kuruşluk teminatı mu -
vııkkntelerınt tekliflerile birlikte Komlsyona verm~ bulunacaktır. 

5 - 4 üncü maddede yazılı nevi gösterDen has ekmeğin kilosu ~imdiki 
narkı lle 10,5 kuruştur. 

6 - İlan vesair llUlSraflar müt.eahhlde aiddir. 
7 - Fazla izahat almnk ve şartnarneyi görmek istlyenlerln Konya Ceza_ 

evı Direktörlıi~üne mürııcaatıan ilf'ln olunu~. c6572• 

Eı<z:lm~nı:ı llicıdır. 

Yara ve çıbanlarda ku,ıandır. Hbr EczJ ıeü kutusu :>~ kr~. 

HERMANN RAUCHNİNG 
Hi B NA DEDi Ki 

Tllrr ç •ye çeviH·n : 

SELAMİ İZZET 
270 S.lh fe ............ 7fi Kr. 

RE"1Zi J(}TABEVI 

receye kadar doğrudur, bilmem} 

e. ek.l!iUn ~tı.l1-1 

Günün adamlari 
(Ba.ştarafa 2 nci sayfada) 

Icabı halinde ona ayan meclisi fren
lik vazif~i görmektedir. 

Bayındırlık i,:erl dergisi - Nafıa 

Vekilletl tarafından n~rcdilen bu 
derginin yedinci yıl birinci sayısı ln. 
tişo.r etmiştir. 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

BelaoA"ulclup ve ilıtllltlarına ka11ı 
pek t..irli Ye taze qıdır. Dinnyolu 
Sultu.nabmud türbeli No. 113 Amerikan Cümhurreisınin resmi 

üç vazifesine bir dörçlüncüsiinün i -
liivesi lazımdır. O da hariciye iııle -
ridir. ZAYi - Deniz Harb okulundan al-

Fakat ayan meclisinin hariciye en mış oldu~um dl~lomamla tatbik mü. 
cümeni reisi; Cümhurreisinin bu va- hilriim, manı, cüzdanını ve bemtım 
dideki salahiyetlerini hayliden hay- zayi olmuştur. Yenilerini çıknrtaca • 
liye kırpmaktaJır. ğırndan ı:'k:ilerinln hükmü olmadığını 

7 - Dünyanın en sempatik ada- lllin ederım. 
ı Emekli denh rüverte yüzbaşısa 

mı Amerikada !>ir diktatörlük var - Ahmed Kemal Sakman slcil 105 

dır. Bu diktatörlük ıcEfk·hı ı;mu -
miye diktatörlüğün dür. Bu hususi 
diktatörlük müvacehesin~le Cüm -
hurreisi teshir edici kudrete mıılik 
i,. u lun malıdır. Şimdiki Cüınhurrcisi 
Ruzvelt ise bu kudrete belegan ma
belağ maliktir ... Ru §t-h!r çocuğu, 
mükemmel hukukc~ vaLifesini tam 
manasile müdrik bulunmaktadır ve 
bunda muvaffak dR olmaktadır. 

ııEfkfırı umumiye diktatörHiğü>l 

onu hoş görmüşti.ir. Onu sevmi~tir. 
Bu sevgi devarn ettikçe Mösyö 
ııRuzveltn in cümhurreisliği de mı.ı
hnkkak devam -:yliyeccktir. 

O. T. 

(TIYATROLAR 
R~id Rrıa tiyatrosu 

Bu a~!ı.m Beylerbeyl iskele 
tiya.trosu bahçesinde 

ONLAR ER:\IİŞ 1\IURADI:'i'A 
Komedi 3 perde 

E. SADi TEK tiyatrosu 
Bu gece UskUdnr Beylero~lunda. 

AKTÖR KİN 

. 
ncı 

ncı 

ncü 

Tek sütun santirnl .......................... 
maktu 500 
sahile 400 
sahile 250 
sahile 200 
sahile 100 
sahile 
sah"le 

60 
50 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilf'ln ynptırıı

cnklar ayrıca tenzllft.th tn.rife. 
mizden J.cıtifade edeceklerdir. 
Tam, yanm ve çeyrek sayfa 
Uanlar için ayrı bir tarife der
P~ edllm~tlu 

Son Postanın ticari ilCınıarına 
ald işler için şu adrese miira. 
caat edilmelidir. 

İlancılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Ilan 

AnkiU'a caddesi 

TÜRK A;..:ONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye C1i.mhu.,.iycti ilc münakıt m:ıkrıueienamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 ıa:-ihli kanunla t.nsdik edilmiştir 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 .Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçeai : 

10.000.000 Ingiliz Liruı 
1.250.000 Ingiliz Liraaı 

Türkiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSİLY A ve NİS"cle 
LONDRA ve MANÇESTER' de 

MISIR. KIBRIS, YUNANİST AN. İRAN, İRAK. FILisTiN 
ve MA VERAYI ERDÜN"de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, RUMANYA YUNANİSTAN, SURIYE. LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri nrdsr. 
===mc======~-===~========= 
Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı carl ve mevduat hesapları kü.şadı. 

Ticart krediler ve ve.saikll krediler kü.şadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşlde senedat 
Borsa emirlerL 
Esham ve tahvillt, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilAtı ve saire. 

En yüksek emniyet tartlarını haiz kiralılı 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait !artlarile (kumbaralı veya 
kumbaraaız) tasarruf hesapları açılır. 

• 
Anbar Inşaatı 

Toprak Mahsull~ri Ofisinden : 
ı - Yıldızeli istasyonunda yapılaco.k a.nbar ve idare ibinaslle sair Işler gô

türü olıı.rak kapıılı zarf usullle eksiltıneye konulmı4t.ur. Keşif bedeli 
35858.15 a:Otuz beş bin sekiz yüz elli sekiz Ura on be,ş kuruştur .• 

2 - Eksiitme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlü!iinden atı.. 
na.bllir. 

3 - Ekailtme 5/8/940 tnrihlnde saat 15 de Ankarad<ı Ofis bina.sı.nda 1'-
pılacaktır. Teklif rnektublarını havi zarflar makbuz mukabllinde Olisin lJil· 
ha'berat Servisine t~lim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat mllttarı 1792.90 aBin yedi yüz doksan ttı lira dol· 
san ikuruştur.• 

5 - İstekiller tek1il evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek için Ihale t&
rihlnden nihayP.t iki gün evvel Ofisten alacakları ehllyet vesilta.sım koy& • 
caklardır. c6564• 

~·--------------·---------------~ Şirketi Hayriyeden : 
29 Temmuz 1940 Pazartesi gününden itibaren Pazardan başka 

günlerde: · 
ı - Boğazelall aon posta: Saat 22.20 Yenimahalleden bir va.-

1 
pur hareketle 22.24 Sarıyer, 22..30 Büyükde(,C, .l2.40 Tarabya. 
22.50 Yeniköy, 23.02 Rumelihisarı, 23.ıO Küçüksu Plajı, 23.30 
da Üsküdar'a uğrayarak 2.3.45 de Köprüye gelecektir. 

2 - Sabahları Yaniköyünden Köprüye 5.15 de yapılmakta bu .. 
lunan ı numaralı aefer ayni tarihten itibaren kaldırı!acakbr. / 

' g. 

1940 lKRAMlYELERI: 
1 

ı aded 2000 Uralık - 2000..- ~ 

T. IŞ. BANKASI 8 • 1000 • - 3000.- • 

es • 500 • - 3000.- • 
12 • 250 • - 3000.- • 

1940 Küçük 
40 • ıoo • - •ooo.- , 
75 • 50 • - 3750.- • 

210 • :l5 • - 6~.- • 
Cari Hesaplar Keşldeler: 1 Şubat, 1 MaJıl, 

IKRAMiYE PLANI 
ı Atustos, ı İk.lııcitqrin ıarib • 
lerınde :yapı.llr. 

Son Posta Matbaası: Ne§ri}'at Müdürü: Selim Rcıgıp Emeç 

A . Ekrem UŞAKLIGİL 


