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• 
ve ltalyan 

Hariciye Naz1rlar1 
Alman 

• 

usya ya gideceklermiş 

er in e ne er uru u u?· 
• 

ltalga, Ingilterege gapılacak taarruza iştirak etmigerek 
kuvvetlerini Akdeniz havzasında kullanmak istiyormuş 

vBudnpe,ıe, 8 (Hususi) - nOray Uy
pgıı gnzet.esinin İstihbaratma gÖTe Al-
manyaya eıdcn K c· H' l · ı .. znke 1 . . 'k ont ıano, ıt er ı e rıu-

re erını ı m 1 'k ha · · 8 ettı ten sonra, Alman 
ncıye nazırı F R'b . . . 

Moskov 'd on ı cntrop ıle bırlıkte 
. ay.a gı ecekti~. 

Mıhverın ik' h · · 
rn" J• k' I ı arıcıye nazırı Molotofa 

u a ı o arak B lk 1 
le}eri g" .. kla ~n ara müteallik meııe-

oruşece erdır. 

Amerikaltiara .. Be · gore rlmde neler 
görütüldü? N • 

B evyork, 8 (H •) C 1 b' ı roadc t' ususı - o um ıa 
Harb's ın~ radyosu bildiriyQr: 

tarafand ın aşlangıcı?danberi siyasi ric:al 
1lJİ, K an <!apılan zıyaretlerin en mü him
• K ont . ıanonun R,.rlini z.iyaretidir. 
hai 

0~~ ~ıano Beriine en geniş salahiyeti 

bu z 
0l"h~gu halde gitmiştir. halyan nazırı 

sn ıı ıy t • • d }ı .. 1 .. e e ıstına en, memleketi namına 
er t.ur u taahhüde girisebilecektir 
Hıtler ile Ciano arasında .. - .:1 .. 1 

duğu tah • I goruşu muş o • 
lardır: mın edi en başlıca meseleler şun-

a). 
1 

-:-Sovyet Rusyanın Balkanlardaki fn
ıyetı. 

Kont Ciano ve Rrbentrop yanyana 
d 

2
1 l Romnnyanın vnziyeti ve muhtelif deniz havzaaile Afrikadaki Ingiliz 

1 ~~ e~ er tarafından ileri sürülen nrazi ta- temlekelcrine hasredecektir. 
e 3erınde~ mütevellid meseleler. 5 - Kodt Ciano, halyanın Fransadan 

1 · .- ~~ütebaki bilumum Balkan mesele- taleblerile kat'l sulh cartlarını dıı l·litlere 
erının muzakere ve halli " 

4 l ·ı · bildirmiştir. 
talya~ i;t~;:kr~:a~r.pılaeak ta~rruzda 1- halyanlar ne diyorlar? 

-·-······· ···········································-·--
Kral Karol 
Romaya 

gidecekmiş 
Bükreşte yeni kabinenin de 

istifa etmesi bekleniyor 

·İdare işleri telefonu : 20203 

.A. vrupa vaziye tl liar,ısında 
hii.kiimetin yeni tedbirleri 

Zaruri olmıyan 
inşaat 

tehir edilecek 
Koordinasyon 

heyetinin 
kararları 

Ankara 8 (AA.) - Bugün içinde ya -
§adığımız dünya vaziyelinin her türlü in~a- ı 
at malzemesinde azami tasarrufu amir bu
lunması ve bilhassa demir ve emsalinin 
hariçten ithal müşkulatına mukabil Milli 
Müdafaa bakımından bu maddelere olan 
ihtiyacın artması dolayısile, Milli Müdafaa, 
demiryolları, §Oseler, fabrikalar için yapı -
lan zaruri inşaatla maden ihracına müte -
allik tesisat müstesna olmak üzere, d~vlet 
dairelarile mülhak ve husust bütçeli idare 
ve müesseseler ve sermayosiıfin en az yarı11ı 
devlete aid teı;ekküller tarafından yaptın· 
lacak olan ve yaptırılmakta bulunan bil -

... . Gün Un meselesi : 
Hasad işlerini 

aksatmamak laz1m 1 
Başvekil, yeni mahsulün 
l:aldı~·ıln;asi için bütün 

idare amirlerini 
vazifeye çağırdı 

~------ ______ _. 

ı Ankara 8 (AA.) - Başy,ekil Doktor 
. Refik Saydam umumi müfettişliklerle va -
Iiiere aşağıdaki tebliğatta pııJ.unmuvtur: , Tahminlere göre Ko c· Roma, 8 (AA.) - Stefani 

ta İtalyan erkanı ha b· nt . •.an o bu husus· diplomatik muhaniri Berlinden 
p1anı Hitlere anlat r ıyesının hazırladığı bildiriyor: 

• mı!itır. 
Bu plana göre ltal a C • l Beriinde yapılan siyasi mülakat yalnız 

ı karşı yapılacak herhaY : bn_e shı ngiltereye harb meseleleri bakımından değil, ayni za· 
h k • • ngı ır BVI\ V d ' d lh l l . k Jk b k are etme ıştirakten . . e enız man a su meae e erı ve a ınma a ı-

1 - Dünya vaziyelinin karışmağa ve 
i'i.n um inşaatın berveçhiati esaslar dairesin- bir Avrupa harblnin belirmeğe başlaması 
de tadil veya tahdidi koordinasyon heyetin üzerine (Eylul 1939 dn) yaptığım bcya "' 

ı ce takarrür ettirilecek ilgili .nakamlara bil- natta Türk çiftçisini fazla ekime davet et-
dirilmi~tir. miş ve bütün idare amirlerinden de bu ie-

Cloni7. vo kara kuvv 1•m.tı~a ederek, hava, mından da tarihi bir ehemmiyeli haizdir. 
et ,:rının faaliyetini Ak- (Dna mı '7 ncı sayfada) 

~'"'L"'""'w- .- - ....... - -. ............... -- -- .......... 

Hitle;t;;;;;;;iukla 
• 

lngiUerege taarruzun 
başladığını bildirecek 

ingilierede müdafaa hazırlıkları hummalı bir 
safhaya girdi, tayyara imalatı bir misli arttı 
İngilizler dün 13 Alman tayyaresi düşürdüler 

, Nevyork, 8 (Huausi) H' 1 . ı 
l!a Rayhatagı topl t d ıt enn yaKm
rnin olunmaktadır~n ıya avet edeceği tah-

B~ toplantıda Hitler bir k .. . 
rek, Ingiltereye yapılacak t nutu aoylıye
dığını ilan edecektir. aarruzun batla-

İngilterenin müdafaa hazırlıki 
Londra, 8 (Husuııi) - ı· · ı a~ı .. 

dnf 'b ngı terenan mu-
na t:rtı atı gün geçtikçe tekiımül et-

rkktedır .. Dunkerkten tahliye edilen dokuz 
ır M ~ens~k ~.e organize edilmiştir. 

n"ll ni ~llı mudafaa teşkiliitına mensub gö-
u u erın say b' ·ı R d ısı ır ını yonu bulmuştur. 

du unk and başka günde yedi bin ki i or-
ya ·ay edilmektedir. 

v" Mdemlek~t~n her tarafında istihkiımlar 
ucu e getırılmektedir 
~ühimmat ve silah .imalatına da bilhas

aa uvvet verilmektedir. 
L Tayyare imalatı bir misli arttı 

ondra, 8 (AA.) - Tayyare imalatı 
ııaazırı L?rd ~eaverbrook, Haziran ayında 
l yyare ımalutının rekor teskil ett'W• · b'l d' · · B " ıgını ı -ın'?ı tır .. u ay zarfında verim geçen se-
~enın 'k~nı :ı}:ındakinin iki misli ol.nu§tur. 

eza ı ı. mıslı motör yapılmı§tır. 
Arnenkanın teslimatma gelinC'e, 

hafta zarfında mühim miktarda tayyı:ne ve 
motör satın aldığını bildirmi~tir. Amerika
ya yapılan siparişler yekunu bir milyar do
ları geçmekte idi. 

İrlandanın müdafaftsı 
Belfast. 8 (AA.) - Şimali İrlanda 

ba§vekili Lord Craigavon, Londraya Ingi
liz nazıriarı ile müdttfaa meseleleri üzerin
de görü meler yaptıktan sonra bu sabah 
Belfasta dönmüştür. 

RaJvekile, görüşmelerin müstakil İrlan
da devleti ile bir birleşme üzerinde cereyan 
edip etmediği sorulmu§tur. 

Lord Craigavon: u Bütün gayretlerimizi 
kendi müdafaalarımız üzerine teksif et
mekliğimiz ve bu müdafaa vasatalarımızı 
mükemmelleştirmekliğimiz lazımdan ce
vabını vermiııtir. 

.. Sanıldığına göre, Lord Craigavon, bu
gun veyahud da yarın, kabine arkadaşları
?ıı Londra ziyaretinin neticeleri hakkında 
azahat verecektir. 
İngilizlerin diqürdükleri Alman tayyareteri 

Londra, 8 (A.A.) - Hava nezar .. ti 
btldiriyQr: ~ 

Avcı tayyarderimiz bir dUşman bom
bardıman tayyaresini çarpıimağı kabul et-

Kral Karol 
Nevyork, 8 (Huausi) - Associaled 

Pressin BükTeş muhabiri bildiriyor: 
Kral Karolun yakında Mussolini ile gö

rüşmek Üzere tayyare Üe Romaya gitmesi 
ihtimalinden bahsedilmektedir. 

<Devamı 7 ncı sayfada) 

F rans1z Cümhuriyeti 
tarihe kar1ş1yor 

Lebrun istifa edecek, 
Mareşal Peten General 
F ranko gibi i cra heyeti 

şefi olacak 

Londra, 8 (Husuai) - Vichy'deki 
Fransız hükumetinin nqiri efklrı sayılan 
c<Petit Dauphinoisıı gazeteaine göre, milli 
asaroblenin toplantısından :.onra Cümhur
reisi Lebrun istifa edecektir. Bunu mütea-

(Devamı 7 ncl sayfada) 

Yeni bir 
Pransız -İngiliz 
deniz harbi mi? 
Fransız harb gemileri İn

giliz şiiebierini yakalama~ 
için denize açılmışlar 

Romn 8 (A.A.} - D.N.B. blldlrjyor: 
İtalyan gazetelerine göre Fransız harb ge. 

ınllerı Atl::ıntlk denizinde, İngiliz §ilebleı·ini 
yakıalamnk iızere Kasabianka limanından ha 
reket et.mlşlel'dlr. Fransız tayyarelerinın hü
cumwıu müteakıb İngiliz harb gemilerinin 

a - Yapılmaııı takarrür etmiş olup da tihsal mavzuunda azami alaka ve gayret 
1 henüz ihale olunmıyan ~·eya iha~esi tekeın- istemi§tim. ' 
mül etmiyen inşaatın ihale.cıi tehir olunacak- Büyük bir memnuniyetle kaydederim kh 
tır. 1 Müstahsilin, idare amirlerinin ve ziraat t~ 

Devamı '7 nci sayfada) CDevamı 7 nci sayfada) ............................................................................................................... ---······-
C Şehirden Böportajlar :J 

Belediyenin dort modoro 
Florya plajlarını bir buçuk 

uno nasıl idare ettiler ? 
Müşterinin biri levazım müdüründen mayo istiyor, 
bulması için ayak direyordu. Para verm'eden içeri 
giren bir kadın da emlak müdürüne: " Yer bulun, 
bilet alayım, yoksa alınam , diye kafa tutuyordu 

Florya plajlımndan bir cörünli§ 
Alçak gönüllti belediyem iz, şirin görtinmeir 1 plijo('..ılıi et.meir tecıata.rııaına <ts katlandı. 

içın şehir narnma kömUrcül~e. hamamcılı- wet.ıı.\\hld, taahhtldünft on bet rQn lfa e'
ğa, gazlnoculuğa. bile razı olduktan sonra, medlll " fl,b.s1 kefaieı ~~ ıoti 

Pazar 



., 
Hergün 

Hayatın değişmiyen 

Felsefesi 
lı:, Y uan: Muhittin Birgen ..J 
... edeniyetın vasıı olduğu yüksek te -
U& rakki derecesi sayesind~ bugünkü 
nsanlı~ın nan oldu~u refah ve saadet, cüın
ece malumdur: Sulh zamanında, insanlar 
rasında bitip tükenmek bılmiyen bir hayat 
nücadelesi, harb zamanında dıı. milletler n
asında kanlı bir cidal! Bilmiyorum, .bu kn
.anna da çok oşükür! diyerek dünyanın bu-
ınkü halinden şikfıyet etmeksizin Allaha 
e~kkfir etmek ml l!zımdır. yoksa, daha iyi 
unlerln gelece~ ümidile kendimizi hnyaHn 
tlı rtiyalarına terketmek m i daha münasib 

lur? Hayal. bilhru;sa ümıdle dolu olan ha _ 
ı güzel btr .şeydir ; fakat, ha kikatın acı vnr

~ı kar~ımıza dlkillp bizi bütün muhayyel 
umetlerin tadını uzaktan ve bir rüyada ol
un, tatma.k imkAnlarından menetmesel 
Öyle btr zamanda ya.şıyoruz ki, a~m ya
ağına tam sıhbatle ve hayat zevklle yatmış 
lan Insanın. sabaha kadar blr tayynre ziya_ 
eti netlce~ınde ebedt hayata kavuşmıyaca
ı şüphesiz olan memleketler ve şehirler p<>k 
z:üm tır. Akşam zengin yatıp da sabah fa-
r kalkm•.ş, gece kendi evinde yatıp da sa _ 
hleyin muhaclr olmuş insanıann sa}"lSlnı 

akrlbt olarak tesbit etmeğe bile 1mkfln bu
Jnamaz. Evet. dünya medeniyetinin öyle bir 
evrtnde yaşıyoruz ki artık hiçbir şeye gü_ 
t'nmenln ve hlçblr lrnvvete davanma!lın 

nka.nı kalmamışt1r. Dostların dü,şman, düş

ıanlarm docıt olmaları için ya, çehredeki 
ıaskenin dn.,mesı, yahud herhangi bir 
.ayat zaruretlnln böyle .bir hareketi biıe 

ebren kabul ettirmiş bulunması kfıfi geli. 
or! 

Hayat, en ucuz şeylerden biri oldu. Bir 
urşun, blr bomba parçası bir hayatın sö -
üp gitm('.si Için yapılacak en büyük m~
a.f oldu. Bu hal, sade şu memleket Için, bu 
ıemleket için de~ll. bütün dünya için ayni 
evdir. Hattn, aylarca harbedip talihin pen_ 

inden postunu kurtarmaya muvaffak ol
lUŞ tns:ınlar ıeın bfle. ra.c;gele. nvuç avuç <'t
afa ölüm da~tan tallhln cilveslnden kur -
olmanın çaresi olmadığını dahi gördük: 
•rarutz bahrivellleri on ay harbettıklerl haL 
e mütarekenln akdinden sonra verdikleri 
ısbette kurban vermemis oL~lar gerekt;rr 
Çin Hindistanında, sarkt Afrikada, Mnrtı
·que'te, Japonyad3, Çinde, Mnçunda, hülft_ 
ı dünyanın neresinde olursa olsun hal bn:ı.·

•dlr. Bu şartlar dahilinde. dünya havatmın 
ıdt kalml.$ olduğunu fddin edenler varsa, 
ıe.s'ud ins:ınlardır! 

* E.c;ki §arkın eski bir huyu vardı: Mnkad _ 
erata lnantp. halin veya istlkballn bi~ ~E'
rdJğl veya ıtetirebileceği herseyi, bir Tüfnt 
ervt.şlne mahsus sert bir ruh fle oldu~u gL 

kabul etmek. Bunun ndına .. tevekküh ae_ 
'rdl. Galiba, ınsanlar, bu e 'iki şark ruhuru 
krar hayata ~etırlrlerı:e. mukadderatn 1-
anmıynn busrtlnkü medenlvet'n mücadele_ 
ı ruhfif! duy~uklnrı ıztırabdan daha çok eh
n blr netlee elde etmis olacaklardır. Haki. 

atte, bu mukadderat denilen şey vardır. 
u farkla kl, eskiden, insanlar onu gökten 
ı!'n bir Iradenin elDe hareket eder zanne _ 
erlerdl, şimdiki insanlar ise bunu tarihin 
rblrlne girltt surette bağlı hildl~elerinln 

rasmdan. kendi l::~ndJne cıkan bir netlee 
:ırak telAkki eyllyorlar. ister öyle olsun, 
ter bövle, netice ayni şevd lr: Biz !nsanlar, 
u an: üzerinde, gökten ml Ind ğl, yerden ml 
ktı~ı ho.IA münııka.şa mevzuu olan bir rnu-
adderat hll.klmlnin hükmü altındayızt BL 
m mukadderatı arayın bulmaımza lü1um 
maksızın. o b izi pek güzel arıvor ve buhı
r. Bu. dün de böyle idi, bugün de böyle _ 
r. yarın da böyle olacaktır! 
İnsanlar, mnkadderntın iyi cilve11"rlnl dnl
ıa ne.ş'e ve fernhJa karşılamaya hazırdırlar 

bunun bö:vle o1ması da Insanlık hesabına 
r martfet sayılamaz. Eski ino:nnların asıl 

marlteUerJ. fena olan mukadderntı da 
neUe ve bfivfık bir kahramanlıkla kar_ 

nft.-ftıı.• Tevekkül duygu.c;unun derin ve 
heveıcnnındıın ilham ahn bu knhı·a-

anlık savesindedir ki dünkii ineanlar az 
vasadılar VP az ıztırnbla öldüler. Zan. 

"'ttıvn.,.,.,,.., ki buıı:ünkü insanlar icin de en 
es'ud hayat, onu bu tarzda yaşıynbllmekle 
ilmktindürl 
Mukadderata 1nanll}ak ve ne kadar naho.ş 

olsun, herhangi bir ht\.dlseye kar ı. 
•-•-A'-···-·- ve göz kırpmaksızın yürüme~! 

dünkil insanın en büyük .ııllfı.hı tdı. 
kadar çok ııey icad etmt., olan insan, hayat 

e1eslnde. but!'Une kadar bundan daha 
kernmeı bir silAh icad etmis değildir! 

dluhll:li.n c2Jtcgen 
······················································· 

TAKVIM 

TEMMUZ 
Rumi aencı 9 Arabi •ono 

Ul.'i6 1859 - Rucıl NDo -Haz:ıraa Hn:ır 
26 1g40 ~ 

eslmU Bakale : =·Bir filozof sözü 

Büyük bir ]~in başına mı geçeceksin, esaslı b. sletlere malik 
ohıp olmadığının pek fazla dikkatle aranmaması çok müm -
künd:.ir. 

İnsanlar eski a~ırlardan miras kalma bir itiyaddan henüz 
kuıtulamamı~lardır: En büyük hasleti en küçük. işde kullanıla
cak olanda &rarlar. 

yr1 d1ktan so 
Işte artık uzun bir yolculuğun fırtınala- ,............... Y A Z A N ............... , liyerek müthif ihtimallerle titrerken hep 

ar ay an ra 
rında hoca)adıktan, misafirhanelclrde yu- E kendi kendime: uAhmakl diyordum, sen 
var landıktan sonra yuvasına dönen bir sey- U l•d z • E miydin, burada müsterih ve i'isude bir ö-
y~h gibi kendi evime, kendi bahçeme, k en- na l l ya mür geçirmek sevdasında bulunan~ •. \! 
dı eşyama, bütün hayalımdan birer parça u k • Memleket parça parça kopmuş, annva-
teşkil eden bu .. m_~hitin muhteviya tınu ka - Ş Q /ıgtl : tandan aynlmı§tı. Arnavudluk. Makedon-
vu~muş, ve turlu yorgunluklardan sonra : ya, Trakyanın bir büyük kısmı hep istila 
n~fsine ıırh~ bir sükUn ve iriimiş giinlcri •••••···:·· .. ··.:·······~··••••••••••••: •••••··~:·::· .. '-., altında idi. Bunlardan ne kalacak h} •• 
va d eden bır adam İnşirahile yerleşmi~tim; ı raber, bır mustevlı ordu hızıle yu rumege Bu meyanda Selanik vardı. Orada Ab -
bana bir gün sarayda <cburalara nlıştıktan başlamışl~rdı. . dülhamid de vardı. Selaniğe muntazır olan 
sonrn köy evinizde nasıl ya:ııyacnksınızh Itn~ya ıle harb hali nıhnyet Ouchy mua- akıbeti düşünerek hükumet Abdülhamidi 
tarzında suni it d eden dostuma kalbimi h~desıle kapanmıştı, 0 taraftan Türkiye e- orada bıraknmazdı. Her teyden evvel ken
dolduran inşirah hlsaiyatı cevab vermiş o- mın o~abili~di, faka! üç m~tte?k Balkan disini İstanbula getirmek lazımdı ve öyle 
luyordu. Evet, bu evin tavanları duvarları devletıle ugraşmak ıçın halasknrnn ve on- yapıldı. 
müzehheb, müzeyyen değildi: d~varlarının lann harbiye na~ırı mukavemet edebile - Bir aralık Rusya Çannın İstanbulda mi
kfiğıdları solmuş, tavanlannın tahtaları çat- cek miydi~ E~eb!~ece~inc ~iç kiın.se i~.ti - safereti ihtimali üzerine ihzar edilen ve o 
lamıştı; eşya, basit, müte .. ·azı, ade idi; mal. veremezdı. Nıtekıın cdılcmedı. l\1us - zamandan sonra öylece boş kalan Beyler
fakat gözlerimde, evi dolaşırken her tara- tevlı ordu Çatnlcaya kadar dayandı. beyi sarayı Abdülhamid için en münasib 
fınn bir buse gönderen bir mana vardı; el- Bnbıali baskını, Nazım Pa~anın katli Ah- bir ikamet yeriydi; ve bu suretle iki bira
l~rimin eşyaya temasında onlardan gelen med Muhtar Paşadan sonra iktıdar maka- der, biri Dolmababçede. diğerı karşısında 
bır bayatın sıcaklık eseri kalıyordu: sanki mına gelen Kamil Paşa heyeti vükelii~ının yekdiğerinin beyaz cephelerine nasbı nigah 
parmaklarırom arasında yaşıyor, benimle çekilme i, tekrar Ittihad ve T ernkkinin ida- ederek yaşamağa mahkum olmuşlardı. 
beraber yaşıyor olduklarına teminat veren re başına geçmesi, Mahmud Şevket P:ışn- Nihayet harb bitti, fiilen hitti, fakat 
nabzlan duyu!uyordu. Hele bahçemde bü- nın harbiye neznretini ele nlmnsı •.• Ve he- hükmen de bitmeliydi, o zaman uzun uzun 
tün ağaçların, fidanların yıllarca uzaklara zimete uğramış Türk ordusunun enkazile müsalahn imkanları o.ra~tırıldı, Balkanlar 
düşmü~. kendilerinden cüda kalmış bir eski Çatalcada cihanda hayretler uyandıran bir karışıklığının içinden çıkmak li'izımdı, yni
dostu tekrar görmek inbisatı var $!ibiydi; mukavemet cephesinın te ekkülile lstnn - nız miistevliler arasında değil, onların her 
bunlnrı tercümci hallerile, üzerlerinde~ta - bulun müdafaa hattının tesisi, bu auı.lık birile Türkiye ıırnsında öyle bir uzlaşma 
şıdıkları hatıralarin tnnımış. scvmiştim, müttefik memleketlerin mütennkız emelleri vukua gelmeliydi ki artık ha ka neviden 
ve tekrar hepsini zinde görmekle bahtivnr müsademesile ittifakın çözölerek ter ine vukuat tecelli edinciye kadar dünyayı knp
oluvordum. Ya güllerim? •. dönmesi. silah arkada:ılığına bedel bir bi - ]ama k tehlikesini gösteren bulutlar ufuk -

Onla n da hep, hatta isimlerile tanır - rine ateş açmak sırretile cenge giri.,mesi... lardan tamamile sıyrılmış olsun. 
dım, birer birer tekrar g:ördükçe kendile- Bütün bu vukuat birbirini kısa fnsılalarla Ne kadar arzu edilir ki bu buhran sene -
ri le konuşuyor gibiydim: .1 te Caroline Tes· takib edNek uzun bir zincir şeklinde dö- lerinin tarihi, bütün safahat ve tılfsilatile 
toull •. Comment vous portez - vous. mn- nüyordu; fakat Istanbul kurtanlmı<~tı. yazılmış olsun. Buna ınerak eden tarih mü-
d~me? ~iyordum. Sonra karşısında Cap - Türk ordusu Çatalcada vatanı kurtar - tevağğilleri bulunmadı mı} Bullunmadıysa 
tam Chrısty · · · mağa uğraşırken köyüroüzde hemen kimse zuhur etmiyccek mi~ Hiç olmazsa Üniver -

.. Ona d~ Haw do youdou} diyordum. Ve kalmamıştı; ben de aileyi l"tanbula gön _ site talebesi) .. Bu zeminde tetebbüata gi -
boyle evımde, bahçemde dolasırken hep dermiştim. Refikamın ce•ur ve metin va- rişmezler mi? •. 
onlara yakın ve Öte taraftan uzak kalıyor- lidesile ben köyde, evde kalmnğa karar ver Yavaş yavaş memleket tekrar huzura ka
dum. mi tim. Burada top gürültülerini dinliyerek ''U'~Uyor zannolundu. Yunanistandan ba~ka 

Bana gelenler oluyordu. Köy komrula- neticevi bekliyordum. O zamana kadar köy di~crlerile u~laşıldı, yalnız Atina ile bir 
rı. senelerce beni görernemiş aşinnlar birer de harbin, hezimetin çeşid çeşid acı elva- karar verilemiyordu. 
ikişer gelerek beni tatyib edecek sözler bu- hına şnnid olmuştum. Sonradan bunlara . Bir gün lttihad ve Terakki merkezi u -
luyordu, bu meyanda bana pek yakın bir dair yazılar yazdım ve .,urada burada neş- mumisinden bana bir haber geldi, beni i"
dost geldi. Hükumet değiştiktt':n sonrn yeni rettim. O hatıraların elim teoıiratile sız- tiyorlardı. «Acaba nedir~ )) diye köyden 
bir mesnedi ikbale ~eçen bu dost oraya lnrken, ve bu son günlerde top ıı;e!llerini din inip ornva vitt1- Halid Ziya Utaklı.gil 
vetişmek için acele ediyordu, hemen a}·ak •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üzeri bana kim bilir ne zamandanberi zih- Sahte mübadil bonosu Kömür sabşlarının 
ninde yuvarlanmış bir tesliyct cümlesini 1 1 d parakende fı•atları 
hemen söylemekte gecikmedi. SUÇ U arın an 

Kimdir o insanlan pelt iyi tanıylln hi\- bir kişi daha tevkif edildi tesbit edildi 
kim ki: «Allah beni dostların şerrioden sı
yanet etsin, düşmanların hakkından ben 
gelirim» demiş. 

Bu cümle ıu idi: rSiz o makama bir ih
tilal neticesite geçtinizdi. Akibetin höyle o
lacnğında şüphe yoktu, onun için teessüf 
etmek doğru değildirl.ıı 

Ne cevab verdim, elbett .. anlamnmış -
çasınn snfderunane bir muknbelede bulun
muş olacağım, onun znten işitmeğe, din -
lemeğe vakti yoktu. Mesnedi i~baline yetiş~ 
rnek için acelesi vardı. O çıkınca ben gene 
bahçemde dolaşmağa başladım, mütefelsi-
fane gülümsiyerek ... 

Hep böyle köyümün içinde, inziva ve 
aramiş havasında yaşıyacağım ümidinde 
id im. Heyhat 1.. Hayat buna nasıl müsaa
de edebilirdi? Günden güne tehdidieri ar
tan ufuklar türlü elim vukua• silsilesini geti-
rip memleketin üzerine boşaltmakta gecik
medi. 

Hepsinden evvel Balkan har bi 1.. Dün -
yanın hayretlerle açılan gözleri bir gnribe
nin vukuuna şahid oldu. O zamana kadar 
birbirile düşman olan üç rakib memleket 
Ma,kedonya, Trakya ve Bosfor üzerine göz
lerini dikerek ittifak etmişler, ve hep be -

Bir müddet evvel Sclnnikli Hüsnü ve 
Nihad adlarında iki açıkgözün geniş bir teş
kilat kurmak ve sahte mübndil bonoları 
tanzim etmek suretile Ankara ve İstanbul 
Zirant Bankalanndan külllyetli miktarda 
para çektiklerini ve nihayet bu ııebekenin 
Istanbul zabıtası tarafından yakalanarıık 
mensublarının adliyeye verildiklerini yaz -
mı ş tık. 

Zabıta dün d~ bu suçla alakası tesbit e
dileln Osman Zahid oğlu İbrahim adında 
bir şahsı yakalıyarak müddeiumumiliğe tes
lim etmiştir. Hakkındaki iddia ve zabıta 
tahkikatına göre, İbrahim sahte hüviyet ta
kınmak ve bunu note:- huzurunda tescil 
ettirmekten suçludur. 

Dün müddeiumumiliğe teslim 
Ihrahim sor~usu yapılmak üzere 
sulh ceza hakimi Reşidin huzuruna 

olunan 
birinci 
çıkarıl-

mıştır. 

Suçlu sorgusu sırasında bu sahtekarlık 
şebekesinin ele başıinnndan bulunan S~a
nikli Nihadın kayınbiraderi olduğunu ve 
suçla alakası bulunmadığını söylemiştir. 

İbrahim sorgusunu mütepkıb tevkif edi
lerek tevkifhaneye yollanmı!ltır. 

ISTER i NA N, STER 

Belediye ana depolatin taii depolar ara
sındaki kömür nakliye masrafını tesbit et
miş, Etibanka bildirmiştir. Kömürün tonu 
yakın mesafelerdeki liıli depolara ana de
podan yüz yirmi beş kuru!ln, uzak mesafe
lerdeki tali depolara yüz elli kuru .. a nakle
dilecektir. Sömikok ve Karabük ]rpkunun 
tonu an: depolarda 21 00 kuruşa, ana d ......... 
poya yakm tali depolarda 2225 lturuşa, 

ana depoya uzak tali depolardil 2250 ku
ruşa satılacaktır. Ana depolar ~ruçeşme, 
Üsküdnr ve Kadıköyünde bulunmaktadır. 

Eğlence yerlerinde teftiıler yapıldı 
Eğlence yerlerinin tarifeteri daımt encli

menden çıkmış olduğundan bugün kazalara 
gönderilecek. tat.blkata geçilmesi iStenecek_ 
tır. Kaymakamla.r, haftanın gayrt muayyen 
günlerinde eğlence yerlerini geıecek, tarife_ 
nin tatblknt.mı kontrol edeeeklerdlr. Son 
Pazar günü kaymakamlar bu maksadla min
takalarındaki gazlno, lokanta ve emsall e~
lence yerlerini teftiş etmiş, usul<rllz hare -
ketleri görülenleri cezalandırmı.şlardır. 

iNANMAl 
!sviçre gazetelerinden biri bugün umumi vniiyelle göıült''l 

nısbi ı;ilkunu kRydettikten sonra kısa bir istikbalde ne gibi 
hadiselere tııhid olacağımızı düşünüyor. Kentli kendısine sor

duğu sualler tunlardır: 
- cAlmanyanın istediği harb sistemini seç ekte serbl".st ol

duğuna ıöre, acaba kabul edeceği usul ne olacaktır) Birkaç 

hr.fta evvel ıaıbS Avrupanın en kuvvetli istihU.mlarının da 

bnkkından gelmiş olan tanrruzu benzer, ani bir saldın, mı gö

receğiz? Yoksa ortaya yepyeni silahlar mı abincak ~ Veya Ho
landa seEerindenberi bir kenara bırakılmı2 olan para~Ül kıt"a
larının bu defa bölük veya tabur halinde değil. fırka halinde 

kullanıldıklarını mı göreceğiz'?» 

i ST ER NA N, 

İsviçreli arkadaşımız tarafından aorulan bu auallere doğru 
birer cevab bulmanın mümkün olaca~na: 

i ST ER 

ienımuz 9 

r 
f Sözün kısası 
J!stanbul .eğİ~~iyor 1 
\, E Ekre , Talu 

p a:zar günü, kendimi tamamile bir 
yabancı yerine koyarak, sabahtan 

geceye kadar, İstanbullulnrı, ~ehrin muh -
telif eğlence ( !) yerlerinde tıdım adım ta
kib ettim. 

Sanki ben ecnebi bir gazetenin ~ureti 
mahsusada buraya gönderilmi' bir muha
biri idim de, gazeteme bu mevzua dair bir 
tetkik yazısı gönderecektim •• 

Yahud ki mülga Milletler Cemiyeti me
sai bürosunun bir memuru mahsusu bulu
nuyordum da, İstanbulun hayat şartları 
hakkında bir rapor hazırlıyncaktım .. 

Önce, köprüden Adalam ve Boğaı:içine 
kalkan vapurlara baktım. 

Adanınkiler neyse ne idi. Tekneler nis
beten büyük olduğu için yolcu izdihamını 
göz pek de çoğunsamıyordu. 

Boğaz vapurlarına ~elince. o ufacık mo
tör azınanlarının iskele üzerinde biriken 
halkı acaba nerelerine sıi;dıracaklar diye 
merak ve endişe içerisinde bckledim. 

Nizam, intizam hak getirel Memur se -
yirci, polis seyirci, halk içtimal disiplinden 
mahrum .• vapur yanaşır yann~maz içeriden, 
dışandan öylesine bir hücum ki ana baba 
gününü andınyor. Tekne lahzada doldu. 
Alt karnaranın lumboı:ları :ıuyun içinde 
kayboldu. Çimacırun dutduğıı yer denizle 
bir hizaya geldi. Yolcu ekseriyeti güneşten 
knçtığı için vnpur gölge olan tarafa iyice 
eğildi, suya yaslandı. Başta~ kıçta eı\narık, 
arsız <rbuliça ıı evladlan bordadan ncrağı a-
yaklarını sallandırmışlar, iskelede başka 

vapur bek.liyenlerle nlny ,..diyorlardı . 
Nihayet gemi yola çıktı. :>ünyanın hiç 

bir yerinde bu derece laübali saygı::ıız bir 
cemiyet olamazdı. Erkekler ceketlerini ve 
hatta bazıları kunduralanm çıkardılar. ya
kalalrını çözdüler, boyunlarına lıirer men -
dil doladılar. Çocukll\lr kese kağıdl•mnın 
icinden kabakçekirdd~i. sakız leblebisi. mo 
znlak armud, cılk ıürb ~ eri~i çıkardılar, 
çeneler otomatik bir presa ma\:int-si gibi İ§
lem,.ve basladı. Yerler, lahzada Imampaşa 
~öplü~i.ine dönmüştiir. Bu vaziyete bilet 
zımbalamai!a gel,.n memur aldırmadı. 

Vapur muhakkak ki haddi isliabisinden 
fazla yolcu almıııtı. Buna rağmen her uğ

CDevamı 7 Inci sayfad:ı) 
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Cephe dönüt;ü 
On ay süren bir fetih ve istila bar. 

binden sonra cıBerlinııe dönen Alman 
devlet reisi alkış,larla ve: - Banli 
~imdi İngiHereye! nldalarile k :• ı • 
Ianmış. Bu bir telgraf Qıaberldlr. On 
ay evvel Fülırer: 

-Ben cepbeye gldfy(JI"llm! diye 
Berllmlen çıkmıstı. Bu cephe Polnn
ya cephesi ldl. ı'4man hücum kıt'all\rı 
Ylstül bo~larında kanlı mubarebPlcr 
yaptılar. Sonra cephe değişti. Nor • 
veçte gene kanlı harblere giriştiler. 

Yalnız nakliye cemilerinde bolulan 
Alman askt':rinin on bini geçtiği res • 
mi listeterden antıışı1dı. Dalha sonr,\ 
cephe gene değişti: Bolanda ve Belçi_ 
ka da lusa sürmek."e beraber gene in
san 7.ayiatına mal olan muharebeler 
yapddı ve nihayet Alman ordusunun 
en çetin cüzütamlannı ertten Ar(lP.n, 
Som, :\löz. Dünkerk 'llıuharebeleri vn
pılclı. Fransa Istila edildi. Artık Ho
landa, Belçika ve Fransadaki Alman 
askerleri Icin. harb edecek cephe kal
mamıştır. \'e on aydır cepheler ynran, 
kanh mulıarcbeler yapan bu a ker 
nihııyrt etten ve sinirden Insan olıırnk 
viisıl oldııl:'u zaferin mükiifatmı ~ör. 
mlye teşnedir. Yatani vazifesini ya -
pan bir asker fçln bu mükiıfat ta P.vJ. 
ne, allesine, çoluk çocu!tma kavn _ 
maktan ibarettir. 

nu ger~;! bövledlr. Fakat barb bit. 
memi . sulh olmamıştır. Bllakls şimdi 
m'tl%affer Alman ordulan yaracak bir 
cephe bnlnma7.ken Almanyanın şehir-

. leri, fabrlkalan, tezgfıJıJan .ın ve 
sürekli bomhardımıınlarl:ı lz'ac ve 
tahrib edilmektedir. 

Hatırlardadır ki Almanya Potonya_ 
yı isgal ettiği zaman: 

- Artık barb bitti! demi tl. :\lütte
tikler harhin ıhenüz ba'!ladıtını sövJ,._ 
mlslerdi. Almanya fçlf'rinde bnno söy. 
Jh·enlerden Fransa oldulu halde daha 
dört dt-'fldin bakkmdan geİdi. Fransa 
te"llnı oldu. Führer de (Berlin) e dön
dü. Fakat harb bfıHi bitmemt,ttr. 
İngt tere ttk iddla:oıında ısrar etmf'k. 

te ve henüz ~ic bir şey kaybetmedi~! 
harbe bütün kuvvetile denm etmek. 
tedil'. 

Avrupa topraklannda barbi nthnvt'. 
te erdirecek bir engel kalm:ıdıtı hal
df' Alman ol'dusu Için hücum edilecek 
dü man kalmamıştır. İngiliz adatan. 
nı Istila fikri Ise mı ay ha.rb e.ttfkteıı 
sonra Fransa fstllası gibi ruhları l'ı

cıkla:rnn bir zarerle mestolmuş bir 
ordıı icin eliiden tntb:ımmül edilmez 
bir ma<'era otacaktrr. Ferdit'ri makf -
neleştlren Atman terblveslnln stnlrle_ 
ri gevşcmlş bir kÜtleyi tekrar katıla -
tınp yeni bir hamle kudreti verebile. 
eeğfni anlamak Için badiseleri beldi_ 
ye lim. 

~'"~" 



Telgra.ı-, Teleı-oa Ve Radyo Baberieri 

• 
Ticaret V ekilinin dün 

lzmirde yaptığı temaslar 
Garbi Anadoludan gelen yüzlerce müstahsilin 
bulunduğu kooperatifler birliği kongresinde 

Vekil ihtiyaçları tesbit etti 

~, .. . 
~~;Qe ı .!n9iliz ve Frans1z 

Son hazırlıklar hukumetleri arasinda 
başliyan münakaşa 

Yazan: Selim Ragıp Em e~ 

Q ar bd e cereyan eden hadiseler ve 

fzınır 8 (Hus 1 . 
'ropçuo~u b us > - Tıcaret Vekili ~azını ı bunun beraber kurulduğunu söylemiş ve 
buldan h ~ sabah Tırhan vapurlle Istan_ şunları ilft.ve etm1ştir: 

hazırlıklar gösteriyor ki Almanya 
ile halyanın Ingiltereye karşı yapmak ka -
rannda bulundukları büyük taarruz tarihi 
artık yaklaşmıştır. İtalyan hariciye nazırı 
Kont Cianonun Beriinde Her Hitlere nıü
laki olduktan sonra Fransaya geçmesi ve 
muharebe mevkilelriili gezmiye gitmesi 
bunun başlıca delilidir. Kont Ciano ıçın, 
harbin bugünkü devresinde tenezzühle za
man geçirmenin imkanı olmadığı herke'lçe 
takdir edilir. Bu itibarla bu ziyareti, şahsi 
merakı tatmin etmekten ziy.ıde yapılan 
taarruz hazırlıklarını mahallen görıniye 
ınatuf bir dikkat ve alaka e~eri OJaymak da
ha doğrudur. Nitekim şark i Fransadaki 
harb sahalarını gezen Her Hitlclr için de 
Alman i'3tihbarat ajansı hergün bir haber 
servisi neşrederken ~eyahatin Molhous' dan 
sonraki kısmı için birdenbire sakit kalmı~. 
bundan da Alman devlet .:isinin Manş sa
hillerine geçtiği ve oraları tcfti' eylemiye 
ba~laclığı kanaati ha~ıl olmuştu. O ziya -
retten zonra bu seyanat;n birbirile sıkı bir 
münasebeti olduğunu kab:.ıl etmemek için 
hiç bir sebeb yoktur. Kaldı ki iki mihver 
devletinin roühim icraat :ırifesinde bu nevi 
temas ve müzakerelerde bulunmaları Ök -
denberi görülegelen itiyadlardandır. Bu !le
beble bu !leferki Ber!in ziyaretini de har -

Vichy, 8 (A.A.) - Havas ajansı bildi
riyor: 

B. Çörçil, son nutkunda, İngiliz propa
gandası, elinde bulunan bütün vasıtalarla, 
Mers-EI-Kebir tecavüzünü ve Fransız do
nanmasına karşı yeni suikasdleri haklı gös
terrneğe çalı~maktadırla:-. 

yoktur. Şu kadar ki, vesikanın Iki noktada 
hakikatten uzaklaştığı dikkate değer: 

ı - Fransız hükümeti, hiçbir zaman İngiliz 

da mer:ı~unize gelmiştir. Vekil, rıhtun - ır- Motörln ihtiyacından bahsediliyor. Bu
o~ıu birlik} e b~ar§ılanmıştır. Nazmı Topçu- nu lmkA.n .nisbetinde tevzi ediyoruz. 4800 ton 
det görii§ın ~~ tüınasında tacirlerle uzun müd- luk bir vapur İstanbuldan motörin yükle _ 
l'inden g 1 uş r.: Garbi Anadolunun her ye_ mektedir. ısoo tonunu İzmire kalanını ce_ 
ıtoı>Innıı.n e :n yUzlerce müstahsllin huzurlle nub vilAyetlerine getirmesini ~imdi bildire _ 
de bulun oqperatifler. birli{ti !kongresinde ce~im. Türk m listahsilinin yükselmesi icin 

muiJtur . ~ 
MüstahsiJI · Millı Şeften daima almakta oldu~umuz di _ 

de topla n lhtiyaC(ları şu noktalar üzerin- rektlfleri şu noktalarda hülasa ederim: Köv_ 
nıyordu. ı- .. . 

Mibze · unun toprak sahibi olması, zaman ve sft _ 
1ün kı r ve orak makineleri temini, mah.!u_ yinin heder olmaktan kurtarılması ve sayin 

Ymetlendir"Im · eil koop ı CSı, pamuk tohumu tev- kıymetıenmesl. Bunu yapmak için kooperatif 
u;açhrı eratır ortıı.kl~rının bütün zirai lh • lerln artmasına Ihtiyaç ?ardır. Bunu s!z 
temtni. nın kooperatıfler birli~i tarafından yapacaksıı\ız. Mesalnizi birleş'tirecekııinız. 

Birlikleri Kooperatıfler blrll~inn miisbet neticeleri ~a-
bbul edil~k seneilk IIJ raporu ve bilançosu yanı takdlrdir. Şimdi yeni hamleler txıııın -
birU~inln ten sonra Vekil :kooperatifler dasınız, d:ıha çok çal!.şmaya ihtiyaç vardır.» 

senelerce evvel ilk 1 kl . 
lftihıı.r ettl~inl azası o ma a Gece Inciraltı otelınde Vekll şererine 3CO 

• ortada kurulmuş eser varsa klşllik bir ziyafet verilmiştir. 

Almanların neşrettikleri vesikalara 
karşı ingiliz.er ne diyorlar? b;n nihai safha~ını açacak olan veni müca

dde dt" •r•sine eklemek yanlıq hir ~ey ol -
m az. Ceriv•, mu\·affak oldu ~u takdirde, 
v•...,veni ta~ih; hir c-•<!ır acacak olan bu ha· Londra, 8 (AA ) 

matbuatı Yen. b.' b. - Alman radyo ve 
cağı aöylen ·ı 1 bı~ eyaz kitaba dercoluna-

ki Almanya hareketinin esbabını 
miştir. 

· h ~,.ı...,.•in muva'fak olup olaını}·ncıııı rıcsc -
ıza c.>t- 1 • 

le!ı kalıvor. 
•ı_ ı en ır tak d' 1 .k l.ıı; neııretmia( d' ım ıp omatı vesa-R .. er ır, 

b oyter ajansın d' 1 
unun hakk d ı? ıp omatik muharriri, 

niiz erken ~Wua._ bır Şt!y söylemek için he
ber i,yi habe lgunu beyan etmekle hera
taları i~aret rta ank m~hafil, aşağıdaki nok-

AI e me tedır: 
man hükum r . b. 

bulduğunu iddi e ı?.!? ır . vagon içinde 
Fransız genel a ettıgı vesaık İngiliz ve 
ını, old ki k.uı:naylarının aralarında yap 
ınaktad u Brı ıstıtareleıe ınütedair bulun
bir ır. u vesaikin metni 1 ondraya hiç 

zaman v&aıl ol S • 
hu huaust I mainı~tır . .,. imdiye kadar 
biinden aİ a ınan malümat Alman mena
ftalyan m ı~bı~ olan haberlerden ibarettir. 
lcatle tek a ~a.~ı tarafından kemali sacla
Fransız h~k.e ı ~n !\}man tezi, İngiliz ve 
2uau d u umet erının harbi yaymak ar
hu i~/ oldu_klnnnı iddia etmekte ise de 
ll" ıa hadısat tarafından beleganın b 

g, cerhed'l . t' G a e-
iduğu bit ıf mış ır. arantisini venni ol-
Clen teca:~~ memklelketlere, tahrik edilme-
Al uz etme e Al l 

manyadır k' h b.' manya ve ya nız 
Yet vermişt' ı.B ar ın yayılmasına sebebi

ır. u tecavüzlerden !!Onradır 

Mezkur vesaikin tesbit edildiği ııöylenil· 
diği tarihte, yani bu ~enenin ilk üç ayları 
zarfında. Büyük Britanya ve müttefiki 
Fransa, bir Alman tecavüzünlın doğu rabi
leceği her türlü ihtimalatı derpi'} etmek 
mecburiyelinde bulunmakta idiler. Böyle 
faraziyeler karşısında baz: müdafaa plan
ları derpiş edilerek tecavüzün vukuu halin
de tatbik olunacaktı. Bu gihi tecavü7lere 
karşı koymak için genel kurmayları lazım 
gelen tedbirleri ittihaz etmemis bulunsaydı 
Ingiliz ve Fran'ltZ hükumetleri ihmııl ilc it
ham edilirdi. Hiçbir zaman da bir Ingi
liz - Fransız tecavüz planı mevcutf olma
mı tır. Müttefiklerin ıı;ent-1 kurmaviaTI yal
nız Alman tecavüzüne kar~ı müdafaa mese
lelerile alakadar olmuŞtur. 

Denizde zrpt ve müsadere 
kanun lay·hası 

Ankara 8 (Hususll - Denizde zapt ve 
mUsadere kanun layihası encümenlerden 
geçerek Meclis ruz.namesine alınmıştır. 

Hitler bir nutukla ifigiltereye · 
taarruzun başladığını bildirecek 

tn ğ (Baştararı 1 Inci sayfada) mlnde düşman ticaret gemilerı batırmışlc.r_ 
1 ed.e mBecbur etmi .. ler V" den d'' .. .. er .. "' ıze usu dır. Batınlan gemiler nrnsında. İngilizlerin 

ı ı~. u tayyare bugüıı d" .. ··ı ~ rmuş-
re enn ı 3 ü .. "d" uşuru en tayya- 13 bin tonluk Sanrernando milsellah tıcaret 

Al ncusu ur. gemisi de vardır. 
L:dra~Y{a(~erinin dünkü .. hücumlan İngllterede Alman hava kuvvetleri ezcüm_ 

anavatan eın . .A.) - İngılız hava ve le, Brighton demiryolu kamplarını ve Mi d-
Düşman t nıyet neznretlerinin tebliği: le, Brighton demiryolu lstasyonunu, Wight 

lıitlerimizdena~~~~e~~ri, .bu sabah, sahil şe- adası sahil bataryalıı.rını, Falmouth limanı 
Jarı yaPmış) d ı uzerıne bomba hücum- ile kamplarını ve Midlesborugh ve Neucastle 
bava dafi b ar ır. Avcı tnyyarelerimiz ve silah fabrikalarını bombardıman etmi.şler _ 
tir. Iki dü ntaryalarımız harekete geçmiş- dir. 
t Şınnn bomb d ·ı· Ut n~arelerirniz t f nr ıman tayyaresi ng erenın cenub sahilleri açıklarında 
Duşınan, carb· ra. ından düşürülmüştür. hava kuvvetleri taha.ş.şüdlerine ve Ict.ıfileıe: 
has.nrı mucib '1 ngılteredc bir şehirde bazı rine hücum etmiştir. Bu esnada lkl tiraret 

. o muııtu . 
&rıat vardır. Jn .1 ~· ınsancn da bazı za- gemisi ve ı nakliye gemisi batırılmış v~ di-
de bombalar j~ ter~nı~ şark sahili üzerine ~er bazı gemller ciddi hasara uğramı!jtır. 
lcada pele az h \lmuştur. Fakat bu mınta- Dün gündüz İngiliz tayyareteri garbt .1\L 
zayiat yoktur. asar vardır. insanca hiçbir manya üzerine birkııç bomba atmışiarsa da 

İngili muvaffak olamamışlardır. Şimali ve garbi 
Londra, 8 (A z;esıni tebliği Almanya üzerıne yapıinn gece hava hücum-

tebliği: ' ·) - Hava nezaretinin ları .az ehemmiyetli maddi hasarlar yapnuş_ 
Son 24 saat zarfında h tır. Iki sivil ölmü.,tilr. 

olmamasına rağm h avanın müsaid Dün düşman 14 tayyare kaybetmiştir. Bun 
aliyetlerine deva:;n t a~al ku.vvetlerimiz fa- lann o.rasında, Man~ açıklarında hava nıu_ 

O" K k e mış erdır harebelerinde dfişilrülmü.ş olan Sp\tfire tL un no e, Evreuıc ve y'b b . 
)'are meydanlarına Zv. ll 'd en urg tay· plnde 10 Inglllz avcı tayyaresi de vardır. OL 

Bir<" ok miiteha~-;ı~lar, mu h;, rrirl--r, mü
tef•kkirler tarafından her suretle t .. tkik ve 
wi:,.ulra •a t"dilen bu dava hakkında fa7laca 
<~Öylenecek bir şey kalmı\mı<ıtır. Kla~ik harb 
uotulleri i<"inde yl"tişmi-ş e•ki ınekteb ır.en -
subları için hakim bir donamn., ve ihmal 
P.diJ,.mez bir hava kuvv,.ti sı\hibi bulunan 
İn~il••renin istilaııı miimkün ~ir ~t"Y değil
dir. İmoarator Napolvon ve hoanya kralı 
ikinci F'lip'in muvaffakivet'ii7liklf'rini kay-
deden tarih, bu zevatın kananlinl" göre, bu 
defa Hitlerin aczine ,ahid olacak VI! bu a
cizle beoraber in~ilter~.ıin hakimiyl"t' aTtını
va ba•layıp gitgide Almaovanın mai;lubi
vetine müncer olacaktır. Çünkü Alınanya 
bekliyemez. İaşe sıkıntısı, malzeme buh -
ranına uğrar. 

Bu mülahaz.aların .ekli umumisilf" van -
!ış olabilecf"kler'ne hükınetmek: haf;flik o
lur. Fakat Norveç harekatı ba~ladığı za -
man da. ayni mütefekkir ve ınüteha~sıslat 
ayni şaşmaz mantıkla höyle bir neticenin 
ihtiraz edilmez bir akibet olduğunu hnbcr 
vermişlerdi. Fakat o zamr.-.ki nazari hesab 
ameliyata uymadı. Binaenaleyh, bu defaki 
te ebbüsde de. o zamanki muv:ıffakiyet a
millerini. vaziyelin nezaketini nazım dik -
l:ate alarak ve bir hayli coğaltarak nanrı 
dikkate almak icab eder . .Şu farkla ki bu se
fer İngiltere bir hayat ve memat mücade -
lesi yapmakta olduğunu çok i>·i bildiği için 
azami derecede hazırlıklıdır ve düşmanını 
muvaffak etmemek içiil muhılli mümkün 
kılmıya çalışacaktır. 

5,~/i,ı &o9'!1 Cnıeç .............................................................. 

Belçika da 
sabotajlar 

Londra, 8 (AA.) - ,<Royterıı: 
Alman kontrolu aitında çalışan Brüksel 

radyosunun bugün ifşa etti~ine göre, Bel
çikada tel[<raf ve telefon muhaberatına aid 
birçok sabotaj vak'alan olmuştur. Radyo, 
sabotai yapılan mıntakalar halkına da te,ş
mil edilecek muhtelif cezalar tatbik edile
ceğini ihtar etmiştir. 

Dün bir ingiliz 
distroyeri battt 

İyi haber alan Fransız mahfell~rinde, In
gilizierin izahatının aşağıdaki sebebler do
layısile kıyınetsiz olduğu ilerj sürülmekte
dir: 

1 - Fransız hükumeti, donanma mese
lesi şayanı memnuniyet bir tarzda halledil
mezae, yani donanma Almı1nya tarafından 
istimal edilecebe, mütarekeyi imza etme
rneğe karar vermiş bulur.uyordu. 

2 - Mütareke, donanmanın işgal altın
da bulunmıyan limanlara götüriıleceğini, 
silahtan tecrid olunacağını, uzun hazırlık
lardan evvel istimal edilemez bir hale geti
rileceğini ve e~asen F ran~ız müretlebatı ta
rafından muhafaza edileceğini derpiş eyle
mekle idi. 

3 - B. Hitlerin sözüne, miitareke ko
misyonundaki delegelerı vas\tasile temsil 
edilen Alman ordusu şeflerinin sözleri in
zimam eylemekle idi. 

4 - İngilizler, donanmanın Ingiliz !i
manlarına gitmek Ü7-ere kt•ndilerini takib 
etmesini taleb ediyordu. Halbuki, ınütare
ke esnasında İngiliz limanlarında bulunan 
Fransız gemileri, düşman gibi muamele 
görmüş ve ııübay ve mürettebatları çıkarıl
mıştır. Bir mü~ahede gösteriyor ki haki
katte donanma ele ~eçirilmek istcniyordu. 

5 - Fransa, İngiliz tazyikine mu tavaat 
etmiş bulun~a idi, verdi(ti !!ÖzÜ ifııad eyle
miş ve alınan söze ehemmiyet vermemi, 
olacaktı. 

6 - Bu !IUretle mütarekenin en e"aslı 
maddesine riayet edilmemiş olacağından, 
Almanya bu mukaveleuarneyi feshedebile
cek, memleketin geri kalan kı~mını işgal 
cyliyebilecek ve mukabel hilmisil hareket
lerine gecehilecekti. 

7 - Orandaki filo, ıı:Jahtan tecrid edil
mekte idi. Kazanları söndürülmiistii. Mü
rettebatın bir kısmı karadR idi, mühimmat 
karaya indirilmekte idi, kamala!ln bir kıs
f!ll çıkarılmıştı. Demek oluyor ki bahriyc. 
bu gemileri hakil<aten istimal erlilmez bir 
hale getirmekte vto bu suretle İngiltereye 
arzu ettiğini söylediği garantileri vermekte 
idi. . 

8 - Buna rı-~men, lıı7;lizler, işte bu 
vaziyette bulunan bir filoya karşı harekete 
geçtiler ve müdafaaya gavri muktedir bah
riyelileri öldürdüler. fngilizler, bu birinci 
hareketlerinden !:\'ayri memnun bir vaziyet
te, kurbanlan hala kımıldanırken yeniden 
üzerine geldiler ve ~alopelerde kendilerine 
bir melce arayan bahriyelilere milralyözle 
hücum tottiler. 

Bir Amerikan gazetesinin dediği gibi, 
bu, Kabilin Habili taammüdle öldiirmesi
dir. 

fngil:zlerin cevabı 
Londra 8 (A.AJ - Reuter: 
Cörcllln Avnm Karnarasında Fransız filo. 

su hakkında yapmış olduğu beyanatn, Fran_ 
sız hükümetinin cevabını teşkil etti~! zan
nedllen bir rapor neşredOmiştir. 

hükümetının Fransız harb gemilerinin, Fran 
sız AntUles adalarına giderek orada .sil!hla
rından tecrid edilmelerini teklif ettilinin 
Fransız milletine bildirilmesine müsaade et
memiştir. Bu nokta daimi surette Fraruız 

milletinden saklanmıştır. 
2 - Vichy Fransız hükümeti. fllonun si _ 

lahlarından tecrid edilmek üzere Işgal altın
da bulunınıyan mıntakadaki Umanlara gide. 
ce~lnin ve Fransız müretlebatı tarafından 

muhafaza edileceğinin mütareke maddele • 
rinde bulunduğunu beyan etmiştir. 

Hakikat-te, mütareke muıı.hedeslnln seki -
zlnci maddesinde, Fransız müstemleke im -
paratorluğunun emniyetini temin edecek 
bazı cüzütamlar müstesna, Fransız bahriye
sine mensub gemilerin Alman _ İtalyan ne
zareti altında silahtan tecrld edilmek iize
re, tayin edilecek limanlarda toplanaca~ı bi. 
11\hare de sulh vaziyetlnde, merbut bulun • 
duklan Umanlara götürülecekleri tasrih e • 
dilmektedir. 

Londra 8 (A.A.) - Arnirallık dalresi bildi. 
riyor: 

Haber verildi~ine göre, Vichv Fransız hü
kilmetı. İngilizlerin Oran'daki F'ransız de • 
niı cüzütamlarını:ı knrsı vnotıkları harPket 
hnktrında bir tebliğ nesretmlc;tir. Bu t.cblı~

de, 'ingiliz kuvvetlerinin Fransız bahrlyeli -
lerine karşı, Dunkerk güverte.<;lnde Iken ve. 
v.nhud ~emivl terketmek iizere bulunurlar • 
ken güva mltralvöz atesı actıkları ileri sü • 
rfilmektedir. Fransız hükümetine Alman 
orooaganda nezareti tarafından dikte edil
dil!i sarlh surette belll olan bu isnadlarda 
hlcblr hakikat ~emmesl. yoktur. 

Oran'daki Framız deniz ciiziitamlnnnıı 

kar~ı vaoılan ilk harekette İnglliz filo.<;una 
mensııb bir tayvare bomba iiP oike hücum • 
ları yapmıştır. Mitralyözler hiçbir tayyare _ 
miz tarafından istimal edilmemiştir. Filo 
hava kuvvetleri cüziitamlan tarafından 

Dunkerke y::ıpılan ikinci harelcet esnasında 

da mitralyözler kullanılmış de~lldir. Şurasını 
da hatırlntnıak Icab eder ki . Ikincı hareket 
hakkındaki tedbir, Oran'daki Fransız deniz 
I'Ü?ütamları kumıındanı arnıral Gensul'nn 
mürettebııta gemilı>rint terketmek emrinl 
vermis "ldu~unu bildirmesini müteakıb nJın_ 
mı~tır. İnıti1iz kuvvetleri tarafından tkinci 
hücıım vaoıldı~ı zaman. Dunkerk'te hlc tim 
serıl"l buluıımama.c::ı lcah Pderdl. 

Iki memleket """"""'tiAI<i münasebatm 
kesilınf!!'li 

T .orııfra 8 ( A.A.l - Reutrr: 
RPnter aianc::ının diolom-ıtık muhabirinin 

resmi mehafilden öt:rrendl~lne göre Fran
•nz maslahatgii1ı:ırı bu stıbah harlciye ne?a. 
retine giderek Vlchv tarafından esMen bil· 
dirilmis olan Londradnki Fransız sefaretl • 
nin l"r<ınsnva nvdeti haberini tevid etmiş_ 

tır. İni!lliz hükümeti bn ihl't:lra cevab vere. 
rektlr verllecek cevabın Fransız hükOme _ 
ti tarafından tetkiklne kodnr da iki hilJı:tl -
met ara'lındaki müna.c;ebatın sarlh vnziyetl 
a •rlınlıınmuı olacaktır. 

İm!illZ mehafiJinde, Fransız hükOmetlnin 
bövle blr te~ebbüs vapmak irin kendini mec. 
bur ızörmüs olm!l.Sına tee~fıf edilmektedir . 

Reuter'in diplomatik muhabirinin Londra_ 
nın iyi haber alan mehafilinden ö!h'endiğine 
göre, bu raporu uzun uzadıya tetklke lü7.ıım 

Fransız sefaretinfn. umumt sebebler ool:ı. 
vıslle derhal ayrılmıyaca~ı zannedllmekte 
dir. 

ingilizler italyan 
tayyarelerini 
beğenmiyorlar 

Maltada 3ltalyan tayyaresi 
daha düşürüldü 

Londra, 8 (A.A.) - Royter: 
İtalyan hava kuvvetlerinin uğradığı za

yiat bir tarafa bırakılmak Üzere İtal}·an 
havacılığı hakkında 'lU mülahazalar aerde
dilebilir: 

Mareşal Göring'in 
dün geeeki hitabesi 
İngiliz tayyarelerinin 

akınları Almanyada işleri 
sekteye uğratıyor, yeni 

tedbirler alındı 

kanalı üzerine bü' ii k 0 e .. e .. ve Katawijk ~er 2 tayyare de hava muharebeleri esnıtsın
bombalar atılm y motorlu mavnalara da dU.,Urülmüş, geri kalan ikisini Alman hn
tl dönme · t' ı§tır. T ayyarelerimizden bi- va datı topları yere lndirmlştir. ü" Almar: 

mı~ ır. Y 

Bu gece Brem K' 
1 

tayyaresi kayıbdır. 
tezgahlarile E d end ve .• ı e de gemi inşaat İngilizlerin tekzibi 
ne h" ~ en e ııılah depoları üzeri- Londra 8 (A.A.) - Reuter: 
nal ı :~:h tt tık. Brunııbuttel' e ve Kiel ka- Bugünkü Alman re.'imt tebll~i dün İngiliz 
lnfilak b a be yangın bombalarile büyük hava lro.yıblarının 14 tıayyare oldu~unu ve bun 

Norde~~ a!arı ~ırakılmışdtır.. lann arn.sında Manş üzerinde bir muhare _ 
ii 1 · d b e ornum enız tayyare bcde düşürülen 10 aded Spltfire avcı tayya-s erı e omba d d'l . 
fıarekat d .. r ıman e ı mıştir. Bu gece resi de bulundu!hınu bildiriyor. 

Londra 8 (Hususi) - cVelvin. dtstroyer1 
bugün torplllenerek batınlmıştır. 

Eski tipte olan bu İngiliz distroyerl 1100 
tonluktur. 

ingiltere ve Japonya 
Toyo 8 (A.A.) - Royter: 

İtalyan havacılığı 3, 4 sene evvel inki· 
şafının en yüksek noktasına varmı§lı. O za
mandanberi modeller eskimi~. motörlerin 
takatı azalmış olduğundan bu dört senelik 
tayyareler artık İn_gilizlerc kafa tutacak su
rette değillerdir. ltalyan tayyarecileri iyi 
atıcı değildirler. Bunun sebebi talim nok
aanı olacaktır ve lüzuımı veçhile talim için 
de birçok aylar lazımdır. 

Almanlar İtalyan tayyarelerinin İngiliz 
adalarına hücum için kendilerine k~ymetli 
yardımı dokuoacağını ve ayni zamanda 1-
talyan tayyarelerinin ilavesite adeden ka
bir bir faikiyet temin edeceklerini ummu~ 
lardı . Fakat Akdenizde ve Yakındoğudaki 
tecrübeler halyan ~yyarelerinin çok mah
dud bir yardımda bulunabileceklerini iabat 
etml§tir. 

Berlin, 8 (Hususi) - Mareşal Göring 
bu akşam radyo vasıtasile kısa bir hitabedc 
bulunarak, son zamanlarda artmıt obn 
İngiliz hava akınlarından bahsetmiş ve ba· 
dema tek dü~man tayyaresi tarafından a• 
kın yapıldığı takdirde alarnı işareti veril
miyeceğini bildirmiştir. 

Çünkü alarm nf'ticesinde aığınıklara il
tica eden amele, beklenen işi çıkarama
makla ve endüstri faaliyeti sekteye uğra
maktadır. ----
italyan1n harb zayiatı 

s h'lın an ıkı tayyarenıiz dönmemiştir Sal!'ı.hlyettar Londra mahfellerinde bu me 
1 a ı ,tayyarelerimiz tarafından dün ya~ sele hakkında ru)a~dakl mülA.hazalar ileri sü: 

pt ılan_ n:ıudteaddid harekat esnasında tayya- rülmektedir: 
e erımız en iki · d" I 

ann dü ü "1 .. sı.. uoıman avcı an hı.rafın- Bu muharebe hakkındaki Alman haber'ı 
ı ·ı· hş rbu muştur. Mürettebattan 5 ki•'ı ·ı • ngı ız ar g ·ı . f • nazı erin onla darbetmek Adetlerine yenı 
mıştır. emı erı tara ından toplan· ~Ir mısnı teşkil etmektedir. Bıı muharebe 

Alman tebligı~· Ingil~z sahillerinden pek uzakta cereyan et: 
!Bc>.rlln 8 (A.A.) Alm mem~ ve binlerce ldşt bu muharebedwf sey 

- an ordulan ba k tm ,~ -ınandanlı~ıııın tcbU~ı· ş u. re iştJr. Almanlar bu muharebede tıo avcı 
Alman denizaltı ge~ilcrı, İspanyol sahil _ ve blr bombardunan tayyaresi kaybetımfş _ 

lerı açık.larında, mecmuu 21.500 tonn•to hu Ierdir. Halbuki İnglllzlerln ika.ylbı yalnız blr 
" - tet avcı tayyarealcllr. 

Ingiltere büyük elçisi Sir Robert Craigie, 
bugün öğleden sonra hariciye nazırı B. 
Aritaya, Britanya ve Hong-Kong yolu ile 
Çin hükumetine levazım gönderilmesinin 
men'i hakkındaki Japon n otasına İngilte
renin cevabını vermi~tir. 

Japon hariciye nezaretinin sallhiyettar 
bir mümessilinln bildirdiğine gl>re. B. Arita 
lnglliz cevabı kar§ıaında Japon hUkılmetf
nln uderln memnunlyetalı:Jiğiniı> bUyük el
çiye anlatmıt ve İngiltere hükOmetfnln me
aeleyt yeniden tetkik etmealni musırrane 
aurette taleb •••mittlr. 

Maltaya yeni taarruzlar 
Malta, 8 {A.A.) - Hafta tatili eana

aında üç dUoman tayyaresi dütürülmU,tUr. 
Bu tayyarelerln lklal Cumartesi aeceai ya-

Roma, 8 (Hususi) - halyan harb 7.a
yiatının ilk listesi yarın neşredilecektir. 

Bu listeye göre 819 ölü, 3000 ) aralı ve 
340 kayıb vardır. 

pılan baskın esnasında denize düşürülmüş
tür. Cumartesi günü bir asker ölmüt, 4 si· 
vii yaralanmıştır. Pazar günü dört alert ve
rilmiştir. Saat 9.15 te düşman tayyarelerl 
müteaddid bomba a.tmışlardır. İki aaker 
ölmüf, altı asker yar31anmış, bir kısmı çe. 
cuk ve biri kadın olmak üzere 9 sivil öl
mUf, 1 aivil yaralanmıştır. 



( · şehir.J Ilaberieri ) 
Üniversite heyeti bugün 1 Mühirn_, bir döviz 

, E . kaçakçthgı hakkında 
ı rzuruma hareket edıyor tahkikat yapılıyor ... _ 

Erzurum da açılacak Üniversite haftasında Halk
\ evlerinde konferanslar verilecek, hastanelerde 

mesleki konuşmalarda bulunulacak 

ETZurumda ilk Üniversite haftasını aça-j deceği diğer yerlerde mesleki konu~nlar
cak olaln Rektör Cemi! Bilselin riyasetinde- da bulunulacaktır. Konsültasyonlar, an
ki Üniversite heyeti, bu akşam Ankara yo- ketler programımızda yer almaktadır. 
)ile Erzuruma hareket edecektir. Üniversi- Konferamların ve konuşmaların münaka
te Rektörü Cemi! Bilsel memleketimiı:de şalı olması kabul edilmiştir. Erzurumun 
ilk defa olarak tertib edilmekte olan bu münevver muhitinde hayırlı bir alaka uyan-

ı Üniversite haftası hakkında dün kendisile dnabileceğimizi ve bunun hem orası İçin 
görüşen bir muharrinmize şunları söyle- hem bütün memleket için ve ayni zamanda 
mi~tir: Üniversitemiz için faydalı olacağına inanı-

- Üniversite haftasının kuruluııundan yorum.)) 
gaye, her yıl bir veya iki vilayetimize Üni- 0 k 

Rektör, üç gün evvel niversitenin u-
versite bilgilerini götürmek ve oracla ya- ruluşundanberi ilk defa olarak yapılan me-
pılan ara"tırmalarla buraların hıısusiyetleri- d 1 ·· " 1 zuniyet merasimi hakkında a şun arı soy-ni Üniversite araştırma arının yakın mev-
:ıuu yapmaktır. Ilk haftayı Erzunımda açı- ]emiştir: 
oımızın sebebi Milli Şefin memleketi demir - Üç senedir talebe böyle bir merasi
ağlarla ören siyasetine Üniversitenin bir min yapılmasını istiyorlardı. Kendilerine 
tükranını ayni zamanda ifa içindir. Cüm- ilk devrede mezun olanların Üçte iki nis
huriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği te- beti bulabildiği sene bunu vapac.ağımı söy
tebbüsü en büyük bir ilgi ile kıuşılamış ve lemiştim. Muvaffak olan talebe hu yıl b~k
gidenlerin seyahat masrafını temin etmiş- lenen derecevi geçtiği için arzuları yenne 
tir. Buradan yarın (bugün) ak;am hareket getirilmiştir. lkinci bir sebeb ilave etm.~k 
edeceğiz. Çarşamba ıiiniinü Ankarada ge- lazım gelirse, diyeceğim ki Huku~. F.ak~l
çireccğiz. Hükumetimize bu ve~ile ile ta- tesinin rejimini dört yıl olarak degıştırdık. 
z.im1erimizi arzedeceğiz. Ertesi Perşembe Hukuk Fakültesi dört senelik rejime· göre 
aabahı Ankaradan hareketle 13 Temmuz memlekete ilk mezunlnnnı verdiği gibi 3, S 
Cumartesi sabahı Erzuruma vnracağız. Bir yıl evvel kurduğumuz İktısad. Fakül.t:si de 
hafta orada kalacağız. Bu bir hafta zaıfın- ilk mezunlarını bu sene verdı. Bu ıtıbarla 
da Halkevlerinde umumi on konferans ve- merasim Üniversiteni:l normal yılına tesa
rilecek, hastanelerde ve viliıyetin teshit e- düf etti.ıı 

Sovyet setiri 
Odesaya gitti 

Evvelki gÜn Ankaradan sehrimize gel
mit bulunan Sovyetlerin Ankara büyük el
çisi Terenitef, dün Sovyet handıralı ~':a -
netya vapurile Odesaya hareket etmıştır. 

Sefir Tıhtımda Sovyet konsolosu ve kon
solosluk erkanı. Rus kolonisi tarafından 
uğurlanmı~hr. --------
T edbirsizlikle arkadatın ın ölümüne 

sebebiyet veren bir çocuk hapse 
mahkum ed:ldi 

Sofya elçimiz dün 
Bulgaristandan geldi 
Sofya sefirimiz Şevki Berker diin ~abah

ki Semplon ekspre.'lile Bul~aristandan ~eh
rimize gelmi~tir. Sefir buradan Ankarnya 
giderek hükumet erkanile temaslarda bu
lunacaktır. 

Şevki Bı-rker Türk - Bulgar miinasebntı 
hakkında şunları söylemiştir: 

İstanbul zabıtası iki gündenberi rnühim 
miktarda döviz kaçakçılığı yaptığı iddia 
ve ihbar olunan bir firma hakkında takibat 
yapmaktadır. 

Dün de bu maksadla müessesenin def
terleri mali polis ve kaçakçılık bürosunca 
tetkik edilmi~tir. 

Zabıta bu husustaki tahkibtına büyük 
bir ehemmiyetle devam etmektedir. 

Bir katil idam1 talebile 
mahkemeye verildi 
Tav~anta~nda i§lenen bir cinayetin 

muhakemesine 2 nci Ağırceza mahkeme
sinde dün başlanılmıştır. Cinayetin faili 
Hızır, hakkkında iddia edildiğiııe göre kıs
kançlık saikasile ve taammüden metresi 
F eriha yı bıçak)ıyarak öldürmiiş, Ferihanın 
dostu Aliyi de ağır surette yaralamıştır. 
Hızır, mahkemeye 450 nci maddenin 4 ncü 
bendine tevfikan idamı talebile sevkedil
mi:ıtir. Mahkemede okunail tahkikat evra
kına nazaran, va k' anın c~reyan şekli §udur: 

Hızırla Feriha, hadiseden 6 ay kadar 
evvel tanışarak sevişmi~ler ve birlikte ya
şamağa başlamışlardır. Fakat zamanla a
ralarında geçimsi:dilk baş göstermiş, bu sı
rada Hızır hastalanarak, hacıtaneye yatmış
tır. Genç kadın da bunu fırııat bilerek Ali 
isminde bir ba:ıkasile te~riki hayat etmiştir. 
İşte, bunu haber alan Hızır, hastaneden 
çıkmı~. 8 Kanunusanİ gt!cesi bahçe kısmın
dan usulca eve girmiş ve sevgilisini rakibi
nin kolları arasında bulunco, mAlfım cina
yeti işlemiştir. 

Katil, dünkü duruşma'!ında kendiııinin 
F erihanın daveti üzerine eve ~i ttiğini şöy
lemiş ve demi~tir ki: 

«- Odadan içeri ,.(irince, kibrit Çdktım. 
Ortalık yarı aydınlandı. Bu sırada içeride 
bir kımıldanma ve bunu takib eden kapı~
ma oldu. Ren, korkarak, dışarıya kaçtım. 
Fakat, k im~eyi öldürmedim ve yıualamA
dım.>ı Muhakeme, şahidierin celbi için talik 
edilmiştir. -------
Kamvon alttnda kalan 

b~ r çocuk ö!dü 
suıtanahmedde b1çakla elindeki futbol 

.topunun ipinl keserkl.'n, topu almak istemesi 
fizerine kaznen arkadaşı Refetı yaralıyan ve 
vefatma sebebiyet veren Sıtkı ismindeki ço. 
eu~un. duruşması ~ nei a~ırcezada dün bit-

- Bulgaristanla aramızd:ı hiçbir ihtilüf 
mevcud değildlir. Münasebatımız son de
rece do!tane ve sami:nidir. Bunu hilhrıssn 
teharüz ettirmek isterim. Bulg~ristandnki 
Türklerin vaziyetleri de çok iyidir. Bul-
garlar bu Türklere çok iyi muamele edi- Dün Haydarpaşada bir çocuğun ölümi-

le neticelenen feci bir kamyon kazası olyorlar.» 

ı m~tlr. 

1 Mahkeme, suçu sabit. olan Sıtkıyı tedbir. 
aizlik ve dikkat.c;izlikle ölüme sebeb olmak -
tan, 6 ay müddetle hapse ve 20 lira p:ıra ce. 
zasına mahküm etmiştir. 

Edremid bap:aanesinden kaçan bir 
mahkum yakalandı 

Hırsu:lıktan mahküm bulunduğu Edrenıld 
hapisanesinden firnr eden İnce Mehmcd is. 
minde bir mahküm, İstanbulda yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Suçlu, Sultanahmed ı inci sulh cezada sor
guya çekilm~. tevklf edilerek Edreınlde sev. 

ı ki ne · tarar verilmiştir. 

Kırmacılar itaiz kaldıklarından 
ıikayete ha,ladılar 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··••••• •••••••••• mu1tur. 

r Ku"" çu·· k haberler ~J Selimiyede Şahinmescid sokağında 3 sa-
l _ ı yılı evde oturan Cevdet adında biri, kul-

. landığı I 2 1 3 sayılı kamyonla Haydarpaşa 
Bul~ar kooperatifçıler toplantısı - Bulgar 1. . .. .. d k K d k- ·· d M .. . .. . . ısesı onun en geçer en a ı ovur. e u-

kooperatifçiler b!rll~inin 25 ınci yıldonümü t k ~ d 26 d t · on 1·ı·ç sava so agın a 3ayı 11 o uran 
münasebetile Sofyada yapılan kongreye dn- 1 d M ammer adında bir çocuğa 
vet edilen Türk Kooperatifçiler Cemlyeti re. yaş arın t a u 
tsı Trabzon meb'usu Sırn Dayın reisli~fnde- c;arBpmış ır. t' . d k t ker 
ki heyet, dün sabah ~hrimize dönmüştür. 

1 
ki u. ça,rpmad~~ ıcesMın e amyofnu.nb~ · -

e en a tına uşen uammer, ecı ır şe-
Kongrede Türkiye Yugoslavya, Romanya, k'ld .1 . t' ' ı e ezı mış ır. 
Macaristan ve Sovyet heyetleri bulunmuş - K •. t k b N.. hastanesine 
tur. Bulgar kooperatifçlllği çok ileri ve mu. k ldazlayı mu eka bı. u~dudnet ~ ~ldı~ı 

a ın an c;ocu ır mu e !lonr.. .. g 
azzam bir teşckküi halini almıştır. Ankara w 1 t • ·ı ··ı - t'. Kazaya !le . 1 k agır yara arın esırı e o muş ur. . -
Kooperatifçiler Ccm!yetl Bulgarlar~~ ıler o. beb olan Cevdet akalanmış ve hakkında 
operntlfçill~inden istifade etmek uzere BııL k 'b b 1 ~ 
garlnrla temıısn geçecektir. ta ı ata aş a_n_m_ı_ş_ı_r. _ _ __ _ 

Ba"ekilet müsteşan - Ba.<;vekfllet müste. 
şarı Vehbi dün akşamtl trenle Ankaradan .. Dün üç yaralama vak'ası oldu 
şehrimlze gelmiştir. Dün şehrin muhtelif yerlerinde üç yara -

F.mnlyet Müdürü Ankaradan r:etdl - İs - lama vak'ası olmuştur. Tophanede Necatihey 
tanbul emniyet teşknAtını alftl:adar eden b:ı- caddesinde 118 ııayılı dükkiı.nda işkembccllik 

Toprak mahsulleri ofisi şehrin etmek lhLl. zı mevozular etrafında Dahiliye Vekfı.lett ve yapan Koço ile müşterilerinden ve o civ:ır 
yacını karşılamak iizere verdiği 300 ton buğ_ Umum Emniyet Müdürlü~ü lle temas etmek sakinlerinden Ziya adında bir seyyar sıtıcı 
dayı do~rudan doğruya 4ehlrdeki dört de- üzere üç gün evvel Ankaraya giden Emniyet alacak meselesinden dolayı kavga etmişler. 
flrmene ıvermiye lb~ıştır. Bu vaziyet Müdürü Muzaffer Atalın, dün şehrimlze ılön dir. Bir müddet karşılıklı tüffır ve hakaretıle 
karşısında ötedenberi unlan değirmenlerde müştür. devam eden bu kavga esnasında Ziya bıc:n. 
öğuterek fırınlara veren kırmacılar kendl. na1k plajı - Salacıkta bı>Jediye tarafından ğını çekerek Koçonun üzerine atılmış, işkPm
Jerinin işsiz bırakıldıklarından dolayı muh. meydana getirDen parasız halk pln.fı bu se- beclyi ta.lbindl'n ve kasığından ağır surette 

ı ıeıl! mnlrnmlara başvurnnya ba.şlamı..şlar, ne de açılmı.,tır. Kn.blne adedi ço~altılmış, yaralamıştır. Koço ifadeye gayri muktl'dir 
dün de Ticaret Vekfı.leUne ve mıntaka ll:ti. nhtımın esaslı blr 4ekllde inşasına başlan - bir halde Bey~lu hastanesine kaldırılmı.,, 

ı sad müdürlüğüne müracaat ederek buğday. mıshr. Ziya yakalanarak hakkında takibata baş • 
ı Jann kendi vasıtalarlle değirmenlere veril- Taksi zamları - Taksi ticretlP.rine yapıinn ıanmı&tır. 
ı meslnl isteın~lerdir. on.c;, buğday ve un yüzde onun tatbikine bu sabahtan itibaren Büyükadada sebzecillk yapan Hüseyin a _ 
fiatıanna fuziıli bir zam yapılmasına sebeb eecflmis olacaktır. Şorörler şehir hnrlclnde- dında biri de, arkadaşı Hidayetıe bir karpuz 
olan bu mutavassıt.ıarm .şlkfıyetıerinl yersiz ki seferlerinde ve gece ?.amlarmda yüzde on meseles inden kavga etmiş -.e fırlattııtı btr 
bulmakta ve ~hrln ununun doğrudan do~- farkı müşteriden lsteme~e mezun değildir. dlrhemle arkadaşının kolunun kırılma.c;ına 
ruya değirmenlerden fınnlara verilmesinin Taksi ücretlerine yapıinn yeni zam yalnız sebeb olmuştur. 
ekmek flaUannı yükseltmemektc daha mü. şehir dahilinde ve gündüz seferlerlndedlr. Hidayet tedavi edilmek ü:ııere Haydarpaşa 
eMir olııca~ını kabul etmlş ıbıılunmnktadır. Florya plajı - Florya plajını ~letmeyf ü.. hastane..c;ine nakledilmis, cnrih Hü.<ıeyin ya.. 
Buğday mevrudatı hergün artmaktadır ve zerine alan müteahhld kanunt ketll temin kalanarak hakkında takibata ba.şlanmı.,tır. 

bir hatta zarfında gelen bu~dııy miktan 3920 edemed iği için evvelki gün ve dün pllıJ be. Üçüncü yaralama vak'ası da Beyo~lunrta 
tonu bulmuştur. Anadoluda istlh.c;ale başlan. lediye tarafından i.şletUml.ştlr. Mütenhhid vukubulmuştıır. 

• mış bulunduğundan. önümüzdeki haftalar dün aksama kadar da tefl11 belediyeye ı;e - Nebizade sokağında 15 sayıda knhverBik 
içinde buğday mevnıdntımn artması ve fiat- tiremediği için bugün de pl!\j emaneten be. yapan Rizeli Şaban bir para meselesinden 
ıann biraz daha düşmesi beklenmektedır. ledlye tarafından ısıctllet"ektlr. dolayı aralannda kavga çıkan Neşet :ıdında 

Pazar 

- Hasan bey es -
kidenberi soylenir ... 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 
bir genci bard:ıkla başından yaralamıştır. 
Yaralı tedavi altına alınmış, Şaban yaka. 

ıanmıştır. 

... Blr lincan tah. 
Tenin ... 

Buğday fiatları dü!Üyor 
Mersinden zahlte nakledilemediğinden bu 

mmtakadan yeni .sene arpa mahsulü gelme. 
mektedlr. Bu sebeble ~hrimizde arpa fiat -
lan 10 para artmış ve 4,5 kuru.csa yükselmiş_ 
tır. Buna mukabil Anadoludan yeni mah _ 
aul buğday mevrudatı az olmakla beraber fi. 
atlar d~üktür ve dün yapılan 7 : 8 çavdarlı 
bu~daylar 5 kuruş 35 paradan satılmıştır. 
Bu fiat Toprak. Mahsulleri 011slnfn fiatından 

Hasan bey - El 3 para yü~ektir. Yakında gelişatın artacağı 
bette olur. Baksana ve fiatların dü.şece~i mubakkak görtllmP.k _ 
gazinolarda 1 lira tedir. Bu~day üzerlne alıvre satl§lu yapıl -
7& Teri~lar... maırtadır. 

ldWIIIUZ :. 

• 

Maarif Vekili dün heykel sergisini açtı 

Serginin açılışından bir intıba 
Şehrimizd~ bulunmakta olan Maarif Ve-jl 7 ~e kadar dühuliytjsiz olarak gezilebile-

kili Hasan Ali Yücel dün öğleden sonra cektır. • 
Güzel San'atlar Akademisine giderek bir Maarif Vekili Hasan Ali Yücel bu ak· 

··dd t 1 1 ' Ak d 'd t 'şamki trenle Ankaraya dönecektir. mu e me~gu o muş ve n a emı e el'-

Gizli fuhuf yeri bir gazino 
kapatıldı 

tib edilen heykel sergisini açmıştır. Sergi
nin açılış töreninde Akademi erkanile hey- , 
keltraşlar ve diğer zevat hazır bulunmuş, 
Akademi Müdürü B ür han Toprak bir nu
tu k söylemi~tir. Maarif Vekili de Akademi 
Müdürüniin nutkuna cevab vererek Aka
deminin güzel ve kıymetli bir sergi vücude 
getirmC"..sinden duydu~ memnuniyeti bil
dirmiştir. 

Mecidi.yeköyü civarında bir gnzinoda gizli 
fuhuş yapıldığı dün zabıtaca tesbit edileret 
burada ani bir araştırma ya.pılml.§tır. 

4 7 kıymetli eserin teşhir edildliği sergi 
12 gün açık kalacak ve hergiin saat 1 O dan 

Bu araştırma neticf'..sinde gazinoya nid 
müştemilfıtta 7 kadının fuhuş yaptıklan g ·
rülerek yakalamruşlnrdır. Zabıta dün bu rra .• 
zinoyu knpamL'i ve sahibi İbrahimi de Bey. 
o~ıu müddeiumıımiliglne teslim etmiştir. 

ı 
bedeli 

ls'anbul 

İlk Ke ifve 
şartname 

teminatı bedeU 

Eelediyesi lıanları 1 

90287,15 5764,36 4.52 Halkalı - Nalbant çeşme • Hadımköy lltJsak yolu inşaatı. 
21986,22 1648,97 1,10 Topkapı - Maltepe _ Halkalı yolunun esaslı tamlrl. 
Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 2 parça yol inşaat ve tami

ratı ayrı ayrı kaoalt ?.""f ıı•"·l ' l"' "'"•n•,.., ~ ··- · ""nulmuştur. 
Mukavele, eksiltme. B:ıYJ11dırlık işleri gene hususi ve fenni .şartnameler! proje ke§if 

hülas::ıslle buna müteferri diğer evrak hizal nd!l gösterilen bedeller üzerinden nafıa 
müdürlüğünden verilecektir. ihale 12/7/940 "na günü saat 15 de İstanbul pelediyesi 
daimi encümen odasında yapılacaktıı. ·l.:wf cr . IJI!: teminat makbuz veya mektupları 
ihale tarihinden evvel nafıa müdürlüg"ne müracaatla alacaklan fennt ehlly&t ve 940 
yılına ald tıcaret odası veslknlarlle 2490 r:umralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlı _ 
yacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kndar daimi encümene vermelerı 
lazımdır. •5227• 

Askeri liselere öğretmen yetiştirilmek Üzere 
talebe alınacak 

ı - Askeri liselere askerl öğretmen yetiştirtlrnek üzere Harb okulu kadrosuna altı talebe 
alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; Harb okulu talebesi olarak Ankarada Dil-Tarih_Coğrafya Fakültesinde 
yabancı dU tahsill görecek -.e askeri ögretmen yetlştlrileceklerdlr. 

3 - Kabul şartıan. 
A - Harb okuluna giriış şartıannı tamamen haiz olmak. 
B - Lise alınınluk imtihanını vermiş olmak. 
C - Yabancı dil bilgisi yukarı derecede bulunmak. 

4 - İstekilierden seçilmek suretlle alınıtcalr talebeler ingilizce, frallSlzca, almanca 
branşlanna taksim ve fakültenin 940 :94:1 tedr.isatına iştirak ettirileceklerdir. 

5 - İ.ste,klllerin evrak ve vesikalarlle Hnrb okulu komutanlığına ve fazla tafsill\t almak 
istlycnlerın de askeri liseler müfettlşli~ine müracaat etmelerı ilan olunur. (5470) 

~ 

Babaeski Belediye Riyasetinden : 
Babae.'lki elektrik fabrikasının 1940 yıllık ihtiyacı olan c2l:ıı ton motorin lle ch ton 

makine yağı arttırma ve ek.slltme kanunu muclbince 3/Temmuz/ 940 tarihinden itiba. 
ren yirmi gün müddetle münakasaya vaz'edflmiştir. İhale 23/ TemmuZ/940 tarihine 
raslıyan Salı günü saat 14 de Belediye dair~slnde teşektill edecek olan Eneümen hnzuri 
le icra edUecettir. •5803• 

Istanbul da: Liseler Alım Satım Komisyonu 
liğinden: 

Cinsi Beher fiatı 
. Kr. s. 

Tüvanen M. K. Tonu 1300 
Kriple M. K . Tonu 1700 

Toz şeker 
Kesme ~eker 

37,50 
41 

Mik da rı 

2000 Ton ) 
550 Ton ) 

) 

86500 Kilo ) 
23000 Kilo ) 

İlk teminatı 

Lira K. 

2652 

3HO 25 

Ek.siltmenin 
yapılacağı 

gün ve saat 

1917/ 940 Cuma 
günü saat 16, 
15 de. 

15, 45 

Reis-

Şartname 

oc deli 
Kr. 

177 

210 

Komi.syonumlrla !bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, KandUll, Kabataş, Erenköy ve 
Çamlıca liselerinin 1940 mali yılı ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecek ve yakacak -
ları kApalı zarf usullle ekslltmeye konmuştur. Bu hususa aid gerekli durum yukarıya. 
çıkarılmıştır. 

Eksiitme İstanbul Beyo~u İst.iklltl caddesi No. 349 da Liseler Alun satun komisyo • 
nunca yapılacaktır. 

LıteklUer 194:0 yılı Ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzile. teklif varalrolarım 
havi kapalı zarflarını yukarıda hi7.alarında gösterilen saatten bir saat evveline kadar 
sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri mukt.azi olup pos. 
tada olacak geeHtmeler kabul edilmez. 

Teminat. yatırmak ve ~artnameleri be<le'Ueri mukabUinde almak istlyenlerin Galat.n.. 
saray lisesinde komisyon kfıtibliğine müracaat etmeleri. (5406) 

Babaeski Belediye Riyasetinden : -Münhal bulunan Beledlyemiz elektrik memurluğuna 70 lira ücretle ehliyetli bir ml.'-
mur alınacaktır. Taliblerln evrakı müsbitelorile Babaeski Belediye Reisliğine müracaat. 
ları ilan olıınur. c5802t 

Kuleli As. Lisesi Md. den: 
Kulell, Maltepe, Bursa askeri liselerinin birinci sınınarına istekli ve bütün girme 

şartlarını haiz olan namzedlerin seçme sınavları 10/ Temmuz/940 günü mezkür lise -
lerde yapılacaktır. Namzedlerln en geı; 10/Temmuz/ 940 anbahı saat 8 de mürekkebll 
kalemlerile veya hokka kalemlerile işbu Uselerde bulunmaları iliı.n olunur. 

(224) (5690) 

Babaeski Belediye Riyasetinden : 
20 lira maa.p aalisi olan Belediyemiz muhasebeclliği münhaldir. Ehllyet ve liyakatı ha-

ls olanlarm nrakı milsbltelerile birl.itte müracaatlarL e580b 



Sayfa ; 

1 HAdiseler Karpsmda 1 Büyük Britanya ilk Alman 
taarruzuna mukavemet 

Lokantalar1n s1n1flar1 

edebilecek midir ? , 

B u fevkalade ehemmiyetJi ve aktüel ı···••••••H•··.···E·E·m··~Yh~AiirZgAeENne; .. k··,·i·l··e··f··········::r debarkmana müsaid sahil1er te~ekkül eder-. Al mesele yalnız muhatib tarafları se butalarda da İngiliz sahil müdafaa tah -yanı manya il 1 · ı . • 
mak]· k 1 e ngı tereyı alakalandır - kirnal ve tertibab aıkiaşır ve kuvvetlenir. 
hattfıa b'~-~ıyo.~; denilebilir ki Avrupada, Bundan ba~ka Dü!"kerk ric'atini himayede 
istikball u ~h dunyadaki birçok milletierin : •Bon Postaıı nın a.skert muharrlrl 1 kendini gösteren lngililz uçak filolannın 

Eli .er~ e~ ?u sunlin cevabına bağhdır. : ...... ............................... ................... : müdafaa kuvvetj şiddetlidir. Bu sebeble Al 
biraz ~rıh e . sı lah bekliyen veya hergün birliklerin İngiliz donanmasına iltihakı ile manların, velev kuvvetli bir deniz filosu 
çok k .. a .. k sılhlanarak harbe hazırlanan bir Büyük Britanya deniz harb filoları yerıiden refakatinde olsa da, bu gibi yerlere içi as
leıi a:~k le~~ büyük devletlerin vaziyet- ve hem de fevkalade kuvvetlenmek imka- ker dolu nakliye gemilerile doğrudan doğ
aile vüzuh bgılız - Alman harbinin netice- nını bulmuşlardır. ruya taarruza kalkışacaklarını zannetmek 
munu d ulacaktır. Sovyet Rusya duru- Şimdi olalcak harb, lngilizleri.ı bizzat a- hata olur. 
Yol ay ınlatmak veya askeri siyasetine dalarında cereyan edece!!i için onların her .Havada ise vaziyet ba•ka türlüdür. Hat-vermek i.,.. B·· h k B . d d - .. 
cere ırın uyu rıtanya n asın a geçen günden, hatta saatten istifade ede - ta halyanın bir yardımı olmaksızın dahi Al-Yan edecek • ·· d 1 • 
beH k . azım muca e enın sonunu rek kuvvetlenecekleri farzolunab ililr. Bu manlar uçakça İngilizlere üstün bulunu -ıyece tır B k • h' b' · b b İ 1 1 de k .... k · eş yer ıt asının ıç ırın- se e le Almanlar vakit geçirmek ve ngi - )'Or ar. Bu suretle yeni ü~lerden ngiltereye 
d ' l.uçu veya büyük ncnba bir millet ve lizierin günden güne kuvvetlenmelerinc ve cenubdan ve doğudan mütemerkiz hava ev et var mıdır k' b .. 1 ~ "d b'' h 
tün ümid ve d~ ul g~n: vAalr ıgına aı1. . ~- hazırlanmaianna meydan bırakmak iste - Ücumları yapmak kabildir. Şüphe yok ki 
ln•. d ) en ışe erını man - ngılız miyeceklerdir. Almanlar hava failtiyetlerini bir hava ha -uca e esin' b • 
1ebesine bag~ıı7 !u vt;bY? -~ tar~fın kDat i ga- Fakat diğer cihettei1, Biiyük Britanya a- kl imyeitine çevirmeğe gnyre~ edeceklerdir. 
da hang· b ' 'll a ı gormesın).. ünya- dasına taarruz son dereced'! güç ve tehli - şte eğer bunda muvaffak olurlarım ancak 
müstakilı ır .. mı et veya devlet var ki, ister kelerle doiu bir teşebbüstür. Kale iie Du- o 7.aman Almanlar deniz aşırı bir nakliyat 

'~ ' mustemleke veya darninyon ol - d k' f 3 ve debarkman teşebbüsüne emniyetle gi-ıun, Kazanmak k b ver arasın a ı mesa e gerçi 5 Km. kadar 
ve u . veya ay etmek ihtimalleri olduğundan azdır, fakat düşünmeli ki bu rişmeği düşünebilirler. Bilhassa. denizden 

1 mk u.mıyetle baki kalmak veyahud yok f d B k b yapılacak bir debarkmanla beraber, ha -o ma ımkanla Al · mesa e su ur. üyü ir donanma ile ka-
gnl b · ı rı manın veya Ingilizin rn ve havn kuvvetlerin: malik ve kendi vadan kütle halinde paraşütçii atmak ve ı. · e hesı ke esaslı surette ilgilenmesin. Onun 1 k d nakliye U"akları ile pıyade ltıfalan indir -çın, er es yakınd 3.. ..k B . d mem e etin e kuvvetli bir dii!1lllan karşı _ " 
sahillerine ka Ak' uru ntanya a ası sındn denizaşırı bir taıt.TTUZ yeni ve çetin rnek auretile muvaffakivet umabilirler. Ba
olan b~ .. k rşı va 

1 0 ması icab et:nekte bir harekettir. Gerçi Almanların Non.·eç husus cenubi Jngilterc~in sahil bölgeleri 
hcyeca~bu betkr:;:~~d~crak, endişe "\'e tecrübeleri vardır; fakat İngiltere Norveçe etrafı birer sıra ağaçlı çayırlardan ve golf 

Al 1 c ır. benzemez. Onun için Almanlar, her vası - oyununa mahsus büyük düz meydanlardan 
da b::::~a~nBüK~~e b~ğnzınırı öte tarafın- tadan istifade etmek s:.ıretile, bu taarruzu ibaret olduğu için hava pivade kıt'almı ta
tı'ne •~ar•ı y yu kJBrıtanya adası sahille- b'' ·· f I h ) k •ıyan uçaklann ve paraşiitçülerin yere ko-K .. ap utun te ~rrüati e azır ama mecburiye-
havadan ı' d' nca arı denizden ihraç ve layiılkin inmelerine müsaiddir. 

• n ırme ha k .1 b l k tindedirler. Böyle bir hazırlık iııe zaman is- B l b b Al 
1 

b 
1 

d d Olan bu··yu''k .. d l re ·etı e, :1! ıy~ca · H Ib k l l · ) 1 unun a era er man ar ura ar a n m 1 · "' ter, a u i A man ar Jngi iz ere zaman ıug~unun sa· duca . e ed c, ngiliz imparator- k d ) O b' 1 ] hasımlarının şiddetli mukavemet ve mu -
ır azarı ıramnz ıu. nun için ız, ngi tere 

nin Y"rdımı omddın.yon ve müstcmlckeleri· h 1 JS u kabelelerini hesaba katr.ıağa mecburdurlar. 

Meraklı gelru: 
- İyi i~ alb ayda çık.ar değil mi} 
Sordum: 
- Bana bir it mi hava le etmiştin} 

- - Sana iş havale etmemiştim .• , Şunu 
soracaktım. Ldkantaların sınınara tefriki 
işi, iyi işlerin en iyisi değil mi) 

- } n n H 
- Altı aydan fazla zamanda çıkabildi 

de ••• 
-~')')')')}') 

- lstanbulda topu topu dokuz tane 
lüks lokanta varını~. 

- Öyle imiş •.• 
- Halbuki nereye gitsek, burası lüks 

yerdir, diyerek avuç dolusu para isterler
di. lstanbulda lüks olduğu iddia edilmiyen 
yer yoktu kil •. 

- Orası da öyle .•• 
- Peki amma lüks olmıyan lokantalar 

gene duvarlarına, camekii.nlarına (clükS)} 
yazılı levhalar asamıyııcaklar mı) 

- Na:o~ıl asaılar? 
- A~arlarj 

- Kontrol edildiği zaman meydana çı
kar. 

- Meydana çıktığı zaman da bir kulp 
takamaz değiller ya.. lokanta sahibi du -
vardaki, camekandaki cı lüksn ya2.1lı lev -
hanın cılüb» marka bir eşyanın Tekiarnı 
olduğunu iddia eder. 

- ')~}?'?')') 

- Peki amma, üçüncü sınıf lokantalan, 
birahaneleri nasıl bulacağız. hiç bir lokanta, 
hiç bir biraha ne sahibi kapısına ı. burası ü -
çüncü sınıftırıı yazmaz ki 1 

- Neye yazmasın) 

- Yazarsa ayrıca gizli bir kapı vaptir· 
mak mecburiyelinde de kalacaktır da. Öy· 
le ya.. üçüncü sınıf lokantalarda yiyeceliil 
içecek olanlar oraya hiç görünmeden gir-
mek istiyeceklerdir. 

-?nnn 
- Lokantalar sınıfiara tefrik edilirken 

lüks ve birinci sınıf lokantaltır için tablido~ 
mecburiyeti konulmu~. 

-Evet. 
- Tabidot lükslerde 1 00, birincilerde 

75 kuruşmuş. 
- Evet. Ucuz değil mi? 
- Ucuz olmasına ucuz, fakat ... 
- Neye fakat dedin? 
- Bir fıkra aklıma geldi anlatayı~ mır 
- Anlat bakayım. 
Anlattı: 
uMübalağacının biri bir arkadaşına: 
- Ben bir lokanta k~fettim, üç kuru§& 

üç kap yemek veriyorlar. 
Demi , arkadaşı gülmüş: 
-Yalan. 
Mübalağacı cevab vermiş: . 
- Yalan olmasına yalan amma, hak 

ver, ucuz olmasına da ucuz değil mi? ıı 
-Bu fıkrayla; 100 kuruşluk, 75 kuruş 

luk tabidot arasında ne münnsebet var) 
- ller halde olacak. Lüks veyahud bi .. 

Tinci sınıf loknntalardan birine girip bi~ 
tnblodt istediğimiz zaman bize bir tabnk 
içinde iki tane zeytin getirirlerse .•• 

- ~')??~')') 
- Tabiidot olmasına belki hakiki ma • 

nada bir tabiidot olmıyacak amma, ucu~ 
olma~ına ucu:ı> olacak. 

r:J ômef. .JJuLı1ôi 

.. m 1 taarru7.unun a:rır anma~ı için .--.aziran- 1 
me g·· .. ' k a 1 o aralt, ıhraç ve in..lir- ) ngilizler artık bizzat kendi evlerini ve ken-

unune adar B" .. k B 4 dan itibaren takriben bir avı üzumlu ~ör- d ' ) k l . . -d f d' 1 B 
dermi ola ki uyu ritanyayn gön- ı mcm e et erını mu a aa e ıyor_ar. ıı 
talarına . cha· arı kıt'a, silah ve harb vası - müş idik. Fakat bu, kat'i bir şey değildir. müdafaanın İngilizler için bir nevi k~d!i 

ın ı!<lr ed k . y . . Bu sebeble taanuz birkaç gün evvel veya b' h" . 
1 

• 'd' 
Bir nüfu s kaydı meselesi 

Avustralya ece tır. an• nıesela ·. d h k l b ) ır ma ıyetı o ması an an ev ı ır. v K ""' n a sonra va i o n i ir. 
dar kıt'a keya nnadada istenildiği ka - Bundan ba.,ka adanın müdafaa strate -

' • as er ve ·ı·h b 1 Debnrkman hareketlerini himaye için ·· · d Id k b · 1 k ç·· k'' bunlar Al l ya s: a u unsun, eğer )ısı e o u ça as!t o aca tır. un ·u y -

Eskişehirden şöyle bir mektub aldım: ı yorum ; fakat ne yapsam beyhude ... A~~tıt 
ğ' dipsiz bir kuyuya talj atıyorum. .. Verdığım 

~:~c~aı:edeceğim .şey sütununuzu değil posta ve telgrnf ücreti beşr, lirayı ceçtl. Ş!.mdl 
d ~ çbaşınd:ı bulunan büyüklerimlzl alfıka- sütunlarmız vasıtasıle şikayet cdlyoru~. dar ln · ı man arın tnaıruz.laln gününe ka - kafi deniz kuvvetlerine malik bulun:-nıyan p:lacak şey sahile ayak basanın Üzerine 

gıtereye var b 1 l Almanya ayni zamanda bu debatknıanı ·· - k 1 k ·ı tt' J ·ı· ) kanalda k mamı1 u unuyor arsa, yurume ve ah ma tan ıoare ır. ngı ı7 e-
lacak ola:e .~nalın öte tarafında vukubu- dünvanın en büyük bir deniz kuvveti knr - rin bu i i yapabilecekle.i de umıılabil:r. Ay
rnıyacaktır rnucad:l:de hi~ bir faydaları ol- şısında yapmak mecburivetindedir. Onurı ni zamanda memleketin müdafaa sistem ve 
taarruz .... ~nu nk ıçın İngıltere, Almanların için kısa mesafeleti tercih etmek ve debark- teşkilatının oldukça ık mal olu nd uğu tah -

e 1 d _ Bu nüfus kayıdlnrı ne zaman basıtle~ • 
dar edecek bir mese e ır. . - tirilecek ne zaman yenll~t!rilccek? 

Büyüklerimiz v:ıtnnın menfaatl ıcabı ola • * 
rak nüfus artımını temin için evlenecek olan_ 
ıara kolaylık olmak üzere evlenmc ı.,ınt pa_ 
rasız yapınıy:ı karar verd i. .. Ve yapıyor. 

rnet cunune adar, kuvvet ve mukave- manı Kalenin ve Manşı.-ı öte tarafındaki ce- min edilebilir. İngilterede ~eri ve knt'i i 
Yasıtası olarak d d h · nub·ı lngı'ltere ~fthillelrine vapmak mecbu- ·· b'l k 1 Al hi t•· 1 · · tirtm('k k b'! : ı~rı an er neyı ge- ..,.., gore ı ece o an man zır ı umen erır.ı 

lcketi ~. ı se getırtecek ve içeride, mem- rivetindedir. Fakat bu. Almanlar. Norveç- ilk hamlı-de nakletmek ve bunları kareya Ben hayal ve m:ıcer:ı pe inden koşmadım: 
birçok gem;ler gibi <Mevhum) bir .şey oıı:n 
saadete bel ba~ladım. Sadece kend ıme mu: 
nasib ve her hususta anlaı::abileceğim e.şımı 
buldum. ve evlenıniye kalktım; lteşkl kalk -

b . n mudnfnasında kullarınbil ~· h' t,.n ve hatta İrlanda :.izerinden Ingilterenin dökmek, muhal değilse de, her halde pek 
ırf şeyden istifad('yi \'hmal ct ~ceg~'-t' ıç d V b h'll · d k k Ç k lk h 1 · d k ' n ilt h mıyeceA ır. ogu veya atı aa ı erıne e as er çı D" - zordur. ün ii i i raç arın pıya e ıla-

b .. .. ~ ere, atbe hazalık hususunda çok mağa teşebbüs etmiyecekle:- demek değil - larile yarıılınası ve bunlarla evvelfl köprü 
ouyh:tt~e tk~likel~ ihmaUerdc bulunm~ştur. dir. bası tutulması mutaddır. 
b 1 kes 

1 
mu nrebe 2.1rhlılarile har be Fransanın si mal sahillerine en yakın bu- Elhasıl, İngilterenin, bir Al mn n taarru- ma1. olnyd•m... _ .. 

a, ama ihtiyat z1 ~ •· • • F · d d k b' 36 ve 37 8 l A~ :tn.ı ~o1stermıstı. akat lunan Ingilterenin cenub vt- cenub doğu zuna karşı nasıl ve ne ert-ce e oruna ı -
ola K· ene erın e mşa arına ba§lanmış sahillerinin büyük kısmı c!ebarkmana mü - leceğini okuyuculara şimdilik kesin bir şe
beş: b' ıng }George V sınıfından otuz said olmadığı gibi aşılmaz bir tabiatt,.dir. kilde söylemek imkanında de<TiJiz. Fakat 
sınınrb ın tond uk be., :yeni muharebe zırhlı- 150 metreye kadar yükselen tebesir ve kalk tcvali eden birkaç yaLı ile kendilerine ve-

Hiç bir ilı! imlz olmadı~ı halde b~tun .gnoy_
retlerime ra1!men tam üc avdanberı hfl.la nı
kahımızı ı niifıı<~ mPmurlarının) k(ığıd arn -
maları yii~;,.,.,en kıydıramadık. GidE'Cek cc. 
lecek evr<>lrl:ı,., ., n'~rasını t>"'"in veriyor on
lara cevııh v,..~,..,,. .. ıf\cP cPvablı telgraf çeki. 

u sıra a ve ta k . d • I k 1 1 f.'-. 1 - . bitmesi v F m va tın e ınşa arının kayaları sahile bir duvar halinde inerler. rilmesi müm Ün o an e!<as ı ı~•· erı vı>rmış 
e ransız donanmasındnn bazı Bu duvar her nerede ke~ilir ,.,. dolayıaile bulunduV.umuzu tahmin edf'riz.H. E. Erk"l.,t [Lrk A 

10 
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Çocuk elbiseler: A 1 m lll 1 m IR m Z D m V~ ~ 

S:ıl;da - 4:.. '1 ya~nrıondakı erkek çocuklar 
1çln çizglli kUlllaftan iPantalon. Beyaz keten 
bluz. Kolları tı.c;n Jnkone "ak .. ~ d - _ d 

• • ,J ...... uz on en 
Uiklı. Pnntaıon bluze dü~eli. 

Ortada - Beyaz keten rop. Önde dü~ -
ın eli. Et~in!n ucu açık. Yakası kare n - ıı. 

1 . llı:; • 
me ert lfıciverttlr. Ceket k:olsuz ve k 
B zl ya asu. 

eya n lftclverd kumaşlardan kesilmiş 
•band,lnrdnn ynpılm~tır. 

Solda - Gene keten rop. Cepleri ne yakası 
çok yenı ve de{;i§ik bir biçimdedir. Kemeri 
ya~as~ıe ceblcrınin çizgllcri, pıkürlerl lfı.ci ~ 
ve. ddır. Dü~melcri de beyaz 1,... ı d _ ııc ver . 

Çocuklarİniz için 
sandöviç yapınız 

Bal·- snndoviçi: Sandoviçlerln en fylstdlr. 
Çunku b.U r• In iz l-J bal çocuk için en 1yl bir 
gıdadır Ince bir dlltm ekmek kcslniz. "Üstüne 
biraz bal sürünuz. Bunun üzerıne de Iki üç 

~vızi soyup parçalayarak sıra sıra dizinlz. 
Ikircoı bir Ince dUim ekmekle ustünü kapa. 

dlllınin arasından görünen ceViz 

Bir defa Haluk geise, her ~ey yoluna 
girecekti; lakin onun İstanbulda bulun
mayı§ından istifade ctnıd.: istiyorlarmış 
gibi Mehpate - Handan - Turhan, bir 
§ebeke halinde, etrafını almışlar, onu 
rahatsız ediyorlardı. 

Turhanın gene bazı manevralar çe -
virdiğini, hem de bu defa Mehpare ha
nımı kendisine müttefik aldığını lıisset -
mişti; hatta bir gün, sözde karısını ora
da zannettiğini söyliyerek, yalnızca zi -
yarete geldi ve Mehpare hanımın ısrarı 
üzerine salona girerek saatlerce oturdu. 
O gün Zeyneb bir iş bı>hane ederek mi
safirin yanında pek oturmadı amma bü
tün karnrlannı altü~t etmek istiyormuş 
gibi, Turhan, bu defa da ;\lehpare ha -
nımı ziyaret etmek vesilesini ileri siir -
rneğe ve haftada bir iki kere apartımana 
gelrneğe başladı. Yaşlı hanım bu ziya -
retlerin saatini ve dakikaoıını evvelceden 
biliyor olmalı idi ki kapı çalımı çalın -
mnz o koşup açıyor ve neşeli kahkaha -
larin misafiri içeri alıyor, sonra da bir 
fırsat bulup odadan kaçarak iki genci 
yalnız bırakıyordu. 

Zeynebin tahammülü kalmamıştı. Bu 
komediye nihayet vermek i~in bir sabah 
erkenden evden çıktı ve bir deJI;ı],, mü
racaat ederek hemen o gün Beyoğlunda 
bir mobilyalı apartırnan bulup ertesi sa
bah annesini oraya yeıleştirdi. 

Artık Tahat ~nefes alabilirdi. Apartı
manda yalnız ve sakin ömrüne avdet et
mi~ti. .. Mehpare hanımın aık sık Cihan
gire geleceğini biliyor, fakat günde bir
kaç saat olsun yalnızlığa kavu§mnktan 
derin bir saadet duyuyordu. 

Xl 
Sonbaharın serince bir günü idi. Meh 

pare hanım, Zeynebin apartımanında, 
yemek odasındaki divanı{l üzerine u -
zanmış, hayatın pahalılığından, et ve 
sebze fiatlarının artmasından t ikayet e
diyordu. Zeynebin cevab vermeden di-

NakLeden: M·ı~"!% ' '1 Tah.-!" Beltand 
- Bana elli lira v.:rmeli~in kızım, bu Zeyneb birdenbire arkasından vurul-

aırada paraya pek ihtiyacım var. muş gibi ıztırabla başm: çevirdi. Şimdi 
Bu sözler genç kızı çileden çıkardı. karı koca Mehpare Hanıma bakıyorlar-

Başını kaldırarak kadının yüzüne sert dı. Nihayet genç kız bütün cesaretini 
sert baktı: toplıyarak koca,ına baktı. 

- Benim fazla gelirim yok. Elimde - Mehpare Hanımı takdim ederim, 
avucumda ne varsa siı:e verivorum. dedi. 

-Aman civanım rıc diyo~sun? Senin Karısının hali o kadar tuhaftı ki Ha -
böyle zengin bir kocan olduktan ~onra... luk bilnihtiyar tebessüm etmekten ken -

-Kocam burada yok; olsa da o!lr',"'n dini alamadı ve bu a.::ayib kadını hiir -
para isternek hakkını kendimde bula - metle selamladı. Lakin Zeynt!b bu kar

•ıla•manın akıbetinden pek emin olma-mam. .,. .. 
- Karı koca arasında ayrı gayrı yok- dığı için onların konuşmalarına meydan 

tur şekerim. Annene karşı böyle , hasis vermerneğe karar vermişti. 
davranma 1 _ Banyoyu ve yemeği hazırl:ıtayım. 

- Size karşı hasisiilc etmiyorum rım- Sen de biraz İstirahat et Haluk 1 
ma evvelceden bu ~usu!lta anla~mıştık. -Yabancı kadının yanında kocaı!ına 
Ben sözümde durarak her ay size muay- «senn derneği tercih etmişti. llir taraftan 
yen bir para veriyorum, fazlasını vere - da onu kolundan çekerek dı~arı siirük -
mem, siz de israf etmeden ya1jamağa )edi. Koridora çıktıklan zaman artık ce-
çalışmalısınız. sareti kırılmı,. yüzüne meyusiyet nikabı 

Bu cümlesini henüz bithmi.;ti ki kapı düşmüstii. Gene de ne~· eli görünrneğe 
çalındı, habersizce Halük içeriye girdi. çalışarak kocasına baktı. 
Yüzü daha çok esmerleşmiş, fakat sıh - - Geleceğinizi niçin evvelden haber 
hııtli ve gür b üz bir insan halini almıştı. vermediniz Haluk') 

Koca!'lını görmek Zeynebi birdenbire _ Telgraf çektim ve mektub yaz -
şaşırtmıştı. Sea çıkaracak, bir hareket ya- dım. Postada gecikmiş olacak ... Fakat 
pacak kuvveti bulamadan hayretlc oldu- doğrusunu söyleyiniz Zeyneb, geldiğime 
ğu yerde kaldı. Gözlerin~ inanamıyordu. cidden sevindiniz mi? 

- Ne oldunuz Zeyneb ') Bu ne kadar Bu su al Zeybeni şaşırtmı,tı. Büyük 
hayret! bir h elecanla cevab veıdi: 

Onun sesini i~itince genç kız canlana- k 
- Tabii.. şüphesiz .•. Ço memnun 

Tak yerinden fırladı, kapıya koştu. oldum. Haydi şimdi biraz d inlenjniz. 
- Haluk! Geldiniz arbk değil mi~ Yorgunluktan bitkin bir haldesiniz . •• \'e 

Oh, ne saadet! ben çağırmadan salona gelmeyini1.. 
Yüzü, gözleri, bütün varlığı ttevinçle Bu acayib sözlerin kocası Üzerinde 

titriyordu. Genç adam onun elle rini tu - yaptığı tesire eh emmiyet vermeden koşa 
tarak !, endine doğru çekti ve gözlerini koşa salona girdi ve kat'i bir sesle Meh-
gözlerine dikerek: pare Hanıma: 

- . Ben de pek mes'udum Zeyneb . • • _ H emen timdi evinize gidiniz •.• de-
dedi. d" 

Ikisi de o hdat büyük bir saad et ı. Bu tavır ,işman kadının ho~una git -
içinde idiler ki, a rkadan yabancı bir ses meınişti. Sahte b ir hiddetle: 
bu dakikanın zevkini kaçırmasaydı, bel-
ki d e b ilaiht iyar birbirlerine büyük h a • - Niçin') Tam kocanla tanışacağı -
kikati itiraf edeeeklerdi. mız, konu~cağımız aırada n ed en beni 

Bu muhterem okuyucum mektubunun nl
tına ımza atmayı, sarlh bir adres koymayı 
unutmn.mış olsaydı eminim ki, şlkliyeti nlfi.. 
kadar makamca derhal gözönüne alınacaktı,. 
ıncelenecektı ve bir hata varsa düzeltile ... 
cekt l. Maalesef esns unutulmuştur. Binaen
a.leyh işi biraz daha geçikirse kababatı ta ... 
mnmen kendisinin olacaktır. 

Nüfus knyıdlarının basltıeştirllmesi, yenı .. 
ıeştlribnf'~i bahsine gelince, lüzumuna beJ\ 
de knnllrn. fakat çok zordur, zamann ve ~U~ 
yona ba~lı bir iş oldu~unu unutmamak Hi. 
zımdır. 

TEYZE 

Yağınurda rengini kaybeden ku~ 
Muhtelif renk -ır -:::z:)vt;j;. /.1.

1 

.> '-::'_~:...~., •i.;J 
lerde olan Afrika ·.-.. 1 • 

..... papağmunın yağ · ı -

mura hiç taham ~ 
mülü yoktur. Bir ~ 
müddet yağmur 

altında kalırsa 

renklerini tama - 1 
mile kaybeder. 

* 
Otomobil parçalarmdan gübre 

Havai adalarında 

fazla miktarda ana
nac; yeti§tirilir. Hava
ide antmas ziraatile 
meşgul olanlar, gübre 
olarak ananaslar a~tına eı:;ki otomobil par .. 
çalan koymaktadırlar. Otomobil parça .. 
larının toprakta husub getirdifi ibcslc
me kudreti nedir bilemeyiz, fakat Havaf 

yerlilerinin iddialarına göre iyi anan::ıa 

yetiştirebilmek iç_in muhakkak il:mn::ı ıh-

tiyaç vardır. 

* 
Suda nakledilen ağaç demetleri 

Amerika oduncularının, odun nakliya

tında nchirierden istifade ettikleri ma "' 

liımdur. Demet haline getirdikleri kesil .. 
miş ağaçları nchiriere atarlar. Ağaç de -
metleri denize yakın bir yerdeki toplama 
istasyonlarına kadar suyun akıntısına til, 
bi olarak akıp giderler. 

Bugüne kadar bu sureti<' nakledilmi' 
demct~r aFasında en büyüğü 1906 sene
sinde yapılmı~1.ı. 20 bin kilometrelik biT 
mesafe kateden bu demette 300,000 metre 
mi.kabı ağaç mevcuddur. Fransisko lima -



6 SON POSTA 

(Me~nleke~ llaberleri) 
Spor bölgelerinin yeni 1 :K~~yad;-y~plıac;k~' 
tahsisatı tesbit edildi :' yeni parkın yeri 

Tem i 9 

<CSoıi Poata)) nın tarihi tefrikaaı: 85 

lAYlAlS 

mahzurludur f 
t 

Yazan: Ha•an Adna Gu 

18 - 20 yaşındaki vatandaşların mükellefiyete tabi 
tutuldukları bölge kazalarına 400 zer lira tahsis edildi 

t Konyadan yazılı.yor: Konyanın Sul- t Ağaçlar arasındaki uoıue 
tanselim camisi ve müze civannda, 

t l\Iuammer bey, Fahrettin paşa, Alaet. 
Ankara CHususl> - Beden Terbiyesi U - nibayetlendl. Bu müsabakalarda kazananları 

mum Müdürlü~ü 1940 mail yılı bütçesindeki yazıyorum: 
bölgelere yardım faslının merke:z; istl§are Tek çifte sandal yarışmda birinet İbrahim 
heyeti kararile yapılan taksiminden bölge. Vardar, Ikinci deniz neteri Bürhan Balaban. 
leri n idari faaliyetlerini yürütebllmeleri !çin İki çifte sandal yarışlarında: Birinci lo'aı:lı 
43 bin lira ayrılmı~tır. Beden terblyesi mü. Taşkaya, ikinci Ali Taş. 

1 tin tepesi, ordu müfetti~lltl, Usenin t 
karşı.sında ve Atatürk heykell yanında t 
olmak üzere yedi parkı vardır. Bu 1 

Senelerdenberi kovaladıb hede -
fin varılmış ve aşılmı' olması içinde ani 
bir üzüntü yarattı ve bu üzüntü ak.abinde 
yeni arzularla tutuşmuş bir halde yumruk
larını sıktı. Akşamın ılık melteminde ana 
yurdun, Kıpçak illerinin sert ve temiz ha
vasını duyar gibi olmu~ ve coşkun bir nos
talji darbesile yerinden fırlamı!'tt 

- Emret baba. Her ne dil~ """ıri1111•• 
getirmek benim için bir namua ft ..-icd .. 
borcudur. 

İhtiyar ağaçların arasında dıaruı göl • 
geye seslendi: 

kelle~iyetlnden, şimdilik istisna edilen: A~rı, İki çifte ada yavrulannda: Birinci Kara _ 
Blngol,_ Bitlis, ~rzincan, HakkAri, Mu,, Siird, mürselden ömer Poyraz, ikinci Ali Taş De. 
Tunceli, Van bolgelerine yardım yapılmamı.ş. mirakar. 

t parklar halk Için en KÜzel lstiraıhat 
~~ y~rlerl olmaktadır. Fakat ha.~ktan bü. 

yuk bir kLsmı daha etraflı bir ~ezinti ~ 

~ yapmak arıu ederse Meram bağiarına 
doğru uzanır. 1 

~ Bt'ledi:ve bu umumi arıuyu ~orunce 

- Zelihal 
"( eşil gözlü kız benzi saz gibi bir mumya 

halınde Baybaraın eteklerine aanlcla. 

tır. 18-20 yaşındaki vatandaşların ınukellı>. Bir çifte fütalarda: Birincı Herekeden Ni
fiyetlne tabi tutuldukları bölgelerin beher had Apaydın, tkinci Kağıdspordan salfıhat. 
kazasına (400) er lira hesabile para tah.sis tin Yürek. 
edUmiştlr. Viltıyet merkezleri iki kaza far- İki çifte fütalarda: ı. nci KO.~ıdc;pordan 
2ile 800 lira hesablanmıştır. Gellrlerinln mü. Mustafa Memişa~a ikinci Kdtıdsporrtan 

~ yerinde blr kararla burada bir park 
vücuda retırmeği düşünmüştür. Bu t 

t parkın ortasında da bir g-aıino binası t 
t olacak, bu şekilde halkın her türlü ar. 

Dinamik varlığında yeni bir inkiııaf u
yanıyor, bu ülkenin iklimi, sınırları ona ha
la ağır ve sıkıcı geliyordu. Süratli adım -
larla bahçenin merdivenlerinı indi. Gözün
de gene karlı dağların ve Bozkırların ha -
yali tütüyor, gözün .ılabildiği kadar geniş 
ve karla örtülü bir yaylada llt koşturmak, 
ağaçların dallarında biriken iri kar taba -
kalarını avuçlıyarak içmek ve içindeki bü
yük susuzluğu dindirrnek istiyordu. Bu dü-

- Kızımı, küçük Zelihayı ber halde 
tanı d ın Baybars "> Kızım aylardaaberi hasta 
ve bedbahttır. Senden tifasına dilenmiye 
geldi. 

- Elimden gelen her şeyi yapanın A • 
laettin. Tek çaresi bulunan bir derd ol • 
sun bu. sandesi dolayL.c;ile; Afyon, Çankırı, Eskişehir, Alaettin Tanguç. ' 

t zusu y.-rlne getirilml, bulunacaktı. 

~ Şehirli için sevinilecek bir karar... t 
Ancak bütün halk bu parkın 1\feram t 

ba~larındaki kır kahvesl yerinde vü _ ~ 
G iresun, Kayseri , Kütahya, Kastamonu, Kır. 4 tekli fütalarda: Birinci Ka~ıdspordan 
§ehir, Ordu ve Yozgad !bölgelerine yardım Mustafa Memtşağa, ikinci Kı\tıdspordan Hü. 
yapılmamıştır. 18-20 yaşındaki yurdda.şların seyln Öymen. 
mükellefiyete t~bi tutuldukları Migelerdeki Yelkenli sandal yarışlannda: Birinci Reşa d 

t cuda ıetirlleceğini beklerken, tahmin. 
t ler tamamen yan"ı!f çıkmı.ştır. Bele•li-

ye bu parkı, bu kaı'hvenin karsıoımdakl, beher kaza başına 625, vflayet merkezleri Baydar, Ikinci Ahmed Acar. 
i!"in de 1250 lira hesab edilmiş ve b•ı böıge~ Askerl filika yarışlarında: Birincı teğmen 
l~rden: Ankara, A~dın, ~ursa, .BaltkP.sir, E. Şevketin idare.<iindeki filik:a, lklnci gedlkli 
dırne, Gazlanteb, Içel, !zmir, Istıı.nhu!, Ko. Yaşann idaresindeki filika . 
ca eli, Manisa, Samsun, Trabzon, Zonguldak Bayanlar arasında tek futn. yarışlarında: 
ve Beyhana yardım yapılmamı.ştır. Dl~er böL Blrincl Nesrin Uçar, (Kağıdspor), ikincı kar. 

~ daimi sel baskınıarına maruz bulu • t 
nan yerde kurmayı kararıa.,tınnıştır. lt 

t Buralarda Meram deresinin ıııularını 1 
t karşıJavacak sed namına bir sey yok. 

gelere yapılan yardım miktarı şunlardır: des! Uçar fKağıdspordan). 
Amasya 283, Bilecik 1380, Burdur 1219. Bo- Yüzmelerde: 200 metre kunnağalamada : 

lu 800, Çorum 297, Denizli 656, Diyarbakır Birinci Akyesilden RifatSümer ikinci İdm:ın 
225, EJA.zığ 1277, Gümüşhane 1096, İsparta yurdundan Niyazi Aygır. ' 
1068, .Konya 254. Maraş 664, Malatya 920, 400 metre serbestte: Birinci Kağıdspordan 
Mardın 2910, Niğde 170, Slnob 538, Sıvas 756, Mehmed Gökçe, Ikinci Aleyeşilden Halid Ka
Tokad 500, Urfa 850, Antalya 3649, Çanakkn. nt.';ıcak. 

le 4808, Çoruh 1247, Erzurum 2329. Hatay Şarpl müsabakalarında: Birincı Klğıd • 
2925, Kars 4110, Kırklareli 1240, Mu~lıı 2221, spor, ikinci KAğıdspor. 
Rize 1232, Tekirda~ 1925. Bundan balika avni ~ün . Halkevi 800r kolu * baskanı dırceza mahkemesi reisi Nail Tore-

Beden Terbiyesl Umum Müdürlüğü, bölge. nın orjinal blr bulusu ile k:övlü soorcular lle 
lerine bir tarolm göndererek bölgelerce yap. sehirli sporcular arasında halat cekme, ı>:ii!le 
ıtırılncak spor snhn tesislerinin demirle ya. atma, lp tırmanmn, güre~ mü.~abakaları ya_ 
pılacnklarının bir müddet geri bırakılması. nılmı, ve kövlii sporcular ııehlrl! sporcıılrırı 
ını ve inşaat faaliyetinin şimdilik t~darikl yenerek meraıılmle madalva almıslardır. 
mümkün olan yerli malzeme ile yaoı~abile _ 
cek kısımlar üzerinde temerküz ettlrllm~ini 
blldirml§tir. 

lzmitte au aporları müsabakaları 
İzmit (Husust> - Su sporlarına çok mu -

ı;aid olan şehrimiz geçen hafta büyük bir 
<lenlz sporu günü yaşadı. B1rçok halkın sey _ 
rettiği müsabakalar gerçekten bir lntizamla 
cereyan etti ve zevkli, heyecanlı bir surette 

Kahtada bu yıl mahsul çok iyi 
Kahta (Hususi) - Kahtada bu vıl mah

sul pek bereketiii olmluştur. Mahs~liin bi
çilmesine ba~landığı gibi. pirinç mahsulli 
Üzerinde de çalı~malar deva.ın etmektedir. 
Bu yıl pirincin de geçen yıla na7aran be
reketli olacağı ve köylünün bundan azami 
istifade edeceği muhakkaktır. 

c Adapazarı - Hendek sporcularının karşılaşması 
Adapazarı (Husu

ai) - Resim Adapa
zarının en yeni klübü 
olan Detaspor takımı
nı göstermektedir. 

Pek yeni bir ınazisi 
olıın bu klüb kısa za~ 
mcın içinde sıkı ve 
muntıızam çalıtmalar 
sayesinde diğer klüb· 
ler için ciddi bir rakib 
olmuştur. 

1 tur, hele derenin yıllardanberi ayık -
1 lanmamış olması bu mahalli büo;bÜ _ 
4• tün oıu hücumuna maruz bırakmakta. 
' dır. 1 
t Bir miitf'has~Lsın böyle bir yerde ~ 

park yapılmasına ftlra:ı edece~l mu -
hakkak !'lavılır, binaenalt'vh ~·edive. ' 

~, nin her ıı~vdPn evvel ehlinden ahnıı. 
4t cak bir ranora lc;tinad etmesi lbım 

Kelir. Slmdlve kadar bövle bir muame. 4 

le vımıldı(ı hakkında bir !haber duyul
l mamı.stır. 

' Avrıca cukur olan bu yerin dört t:ı. 
4. trafı ~ık abctarla kaolıdır. bir su ~ü- ~ 
t cumunda parkın bütiin teferrüatı hlr ~ 

~ anda kavbolur ve rünlerce su istila 
1 t cıınıtan kurtulamaz. - t 
4 

Ha~bukl E~tki Çelebi ya'llık kona~ı 

l lle buna blticıik ballar park i~in en 1 
t m"k~m,...~ı v~rlerdlr. 4 
t R.-Jı-divenln hf'r !'levd~n evvel sehrin 

mPnfaatinl dücıüne·ek bu kararını tiL 
j t dil etmesi ve bir mütPtıac;cıı.<ı he:vetin t 
( ranoruna lstlnad lle venl bir karar al-
l m"~'<l itn~rıı olur. . t 

Marsinde başl1yan bölge 
futbol maçlari 

Mersin 8 (Çankın muhabidmizdcn)
Crup maçiarına burada bugün valinin bir 
hitabesile başlanmıstır. Sabahleyin saat 8 
de bölgenin yüz genci alay halinde .Mersin 
sokaklarından tezahürat\a geçerek kışb.da
ki Atatürk büstü önünde tazirn sükutu yap
mışlar, çelenk koymu~lardır. 

Öğleden sonra yapılan maçlarda da İç
el Urfayı 7-0, Diyarbakır Mardini 2-1 yen
mişlerdir. Yarın Hatayla l'vlalatya, Scyh<>n
la da Çankırı karşılaşacaklardır. 

Denizli Halk Sandığı 
D etaspor 1 T em -

mu.r. Pazar günü Hen
dej{e bır spor gezinti· 
si tertib etmiştir, Öğ. 
leyin sporculara Halkevinde bir ziyafet ve
rilmi~. ve saat 1 7 de maç başlamıştır. Ha -
vanın güzelliği, mümtaz ve oldukça kalA -
balık bir seyirci kitlesini sahaya toplamıştı. 

Üyun çok samimi ve daha ziyade Detalıla
rın hakim~eti altında cereyan ederek 4-2 
Detalıların galibiyelile neticelenm iş -
' tir. 

Denizli (Hususi) - Açılmasına evvelce 
karar verilmiş olan Halk Sandı~ının faali 
yet.e başlıyacak olan ajanlığını tesis etmek 
üzere Halk Bankası memurlarından Mustat:ı 
Bayk!ll ve Hıfzı Deniziiye gelmişlerdir. 

Sdn P".s~ 

- Kızımın nişanlısı olan genç Wr ae -
nedenberi bu kalede mevkuf bul~or. 

şüncelerle bahçenin arka kapısından da ge
çerek yarı karanlık, :ığaçlı bir yola gel -
mişti. Birden ağaçların arasından yükselen 
bir ses günün varlığından uzaklaşan hü -
kümdarı bir elektrik darbesi gibi sarsb: 

Baybars hayretle sordu: 
- Kim bu genç Alaettin} 
- Nurettin Aybey. 
- Aybey ha">! 
Baybars elini başına götürdü. Me.ele ça-

tallaşmıştı. ""' - Baybi\Ts 1. 
O hangi cür'etkar insandı ki ona eski ve 

basit bir isimle hi tab edebilsin l Eski bir iti
yadla eli hançerine gitti ve hiddetle gürledi: 

- Kim var orada? 

- Demek Aybeyin oğlu k~DJBZ~ ala • 
caktı. 

- Evet birbirlerini aeviyorlarda. Nu -
rettin Ali bunun için saltanatı bile terket
mek raddelerine gelmi~ti.. Bu eırada 
hal' olundu ve bedbaht oldular. Ba mü • 
him mesele kar~ısında BaybC)n hiç Lir ka• 
rar veremiyordu. 

- Beni tanımadın mı Bayhan? 
Jri bir adam üzerine doğru yürüdü. Bir 

ba~ka gölge ağaçların dibinde duruyordu. 
Baybars hançerini bıraktı ve heyecanlı bir 
sesle mırıldandı: 

- Yanılmıyorsam Emir Alaettin?. 
- Evet benim Melik hazretleri. Hü -

kümdarları isimlerile çağırmanın büyük bir 
küstahlık olduğunu bilmekle bemher ihti
yar babaları bu kaidenin haricinde sanmış
tım. 

Baybars birden büvük bir teessür duya
rak ihtiyar emirin ellerine sarıldı ve arka 
arkaya Öptü. 

- Ihtiyar babalar oğullarını diledikleri 
gibi çağırıp, diledikleri gibi tekdir ederler. 

Baybars kıymetli efendisine karşı gös
termis olduğu vefasızlıktan dolayı her türlü 
miicazata layıktır. 

- Bu güzel sözünlc gene bütiin gönlü
mü ka:1andın, seni kucaklamak iıstiyorum 
Baybars. 

Yiğit hükümdar kendini daha on dört 
yaşında iken Şamda satın alan ve bir ev
lad gibi okutup büyüten efendisinin göğ -
süne atıldı. İhtiyar sevincinde:t ağlıyordu. 
Baybar!l da gözlerini uğuşturduktan sonra: 

- Felaketler ve gaileler yüzünden uzun 
zaman si7.i arıyamamakla beraber bana 
karşı gösterdiğiniz babalığı hiç bir zaman 
unutmam. Bugün bu hatırayı adıma ekle -
rnek suretile size karşı bir kadirşinaslık e
seri gösterebilirsem kendimi bahtiyar ad -
dederim. Yarından itibaren ünvanıını size 
nisbetle Baybars Ala~ttin Bendkdarı ola -
rak zikrettireceğim. Mıstr hükiimdarı Bay
barsın esasında civanmerd bir Alaettinin 
iyi yetiştiritmiş bir köle~inden başka bir şey 
olmadığını tarih muhakkak kaydetmelidir. 

- Burada konu,amayız Alaettia -dedi
içeri girelim. 

Üçü birden bahçeye girdiler. Efeadiainia 
yegane dileğini yerine getirmiye hazırla • 
nan Baybars bu dileğin ehemmiyeti karta
sında ne yapacağını, ne ıtöyliyeceiiai ~ • 
~ırmı~tı. Ondan istenen tey alelade bir 
mevkufun tahliyesi değil, eski bir Lüküm· 
darın serbe~t bırakılmasıydı. Kölemenler 
arasında birçok taraftarlan ve labildidelerl 
bulunan Nurettin Aybeyin tahliyeli ~i bir 
karışıklığa sebebiyet vermez miydi) Onua 
bu sükutundan endişesini sezen Allettia 
koluna girerek fısıldadı: 

- Endişeni seziyorum Bayban, aana 
namusumla temin ederim ki Nurelliala aul• 
tanlıkta zerre kadar gözü yoktur. 

Baybarsın gözü kar!!ısındii dimdik du • 
ran bir insana ili~ti. Kölesi Bilik hir hızır 
gibi imdadına yetişmi2t. 

- Müsaade ederseniz Alaettia -dedi· 
bu me!!eleyi biraz kölemle göriiteJim. Ve 
zeki kölesini onlardan bir hayli uzaia gö
türerek şiddetle omuzlarından sanb. 

- Müşkül bir mevkideyim Silik. Taaav· 
vur et ki yarın sen hükümdar oldun Ye ben 
senden ricaya geliyorum. Tabii beaim bu 
dileğimi yerine getirmek isterdin. 

- Her halde sultanım. 
-- Fakat bu dilek Nurettin Aliaia tah-

liyesi gibi güç bir şey olsa gene yapar mıy· 
d ın"> Emir Alaettinin kızını Nurettia ~vi -
yormuş. İhtiyar şimdi benden onun eerbest 
bıraktimasını istiyor. Bana bir saniye için
de bir fikir söyle. Benim yerimde olaan ne 
yapardın? 

İhtiyarın boğazında bir sevinç hıçkırığı 
toplanarak şu cevabı verdi: 

- Asıl ben bahtiyar bir faniyim ki ey 
Baybars sana rastgelmekten başka hiç bir 
hiinerim olmadığı halde sırf senin sayende 
adımı tıırihe geçirmiş olacağım. Stmdi se
bebi ziyaretimi, hükiimdar oğluma ilk ve 

- Eğer Nurettin kızı cidden .eftyorsa 
derhal serbest bırakırdım. 

son dileğimi bildirmek istiyonım. 

- Serbest mi bırakırdın} 
- Evet. Seven bir insan için ....... bü· 

yük bir saltanat yoktur. 
(Arba.._.) 

- En ufak bir şüphe m yok ..• O'aiver • 
site ilk lisans imtihanını kazandılı Dman 
ben alıp hediye etmiştim. Üzerinde iami
nin ilk harfleri vardır. cıS. A. B. - Serj 
Boranof Andriyöıı. 

Herşar hafif bir ıslık çaldı veı 
- Çocuğun Kreyle gittiği mnWhk •• 

fakat •. maksadı neydi~ Bizim çözeceiimiz 
burası .•. 

Birkaç dakika sonra, müddeiumumi ile 
Herşar, sorgu hakiminin konforlu çalışma 
odasında karşı karşıya olurmu§ bulunu -
yorlardı. Herşar, müddeiumunıinin esraren
giz dalgınlığını bozmıyacak kadar nazik, o
na, sual sorınıyacak kadar da saygı bilir bir 
adamdı. O gün gelen mektubları tetkik e
diyormuş gibi görünüyordu. Bir taraftan 
<ıa, hissettirmeden, arkadaşını gözetliyor
du. Müddeiumumi, hakimin genit masası 
önündeki koltuğa gömülmüş, gözlerini kar-
tısındaki kütübhanenin raflarını dolduran 
kitabiarın yaldızlı cildieri üzerinde gezdi
riyordu. Söze batlıyan müddeiumumi oldu: 

lime, kalbinin kopmuş bir parça'ı imit gibi,, yahatine çıkmıştır .. dedim •• Fakat, arka -ı evvela mühürü dikkatle muayene etti. Son-
çok kuvvetli çıkmıştı. sından ... Lüno bana telefon etti .. Kreylde ra mektubu açarak ;ki defa okudu; ve mek-

Müddeiumumt kalktı, masaya dol.p • 
rak elini arkadaşının omuzuna k~ te
miz bakışlı gözlerini sorgu haki.miala cöz
lerine dikti. 

- Herşar ... Sen benim en yakın dost
larımdansın; sana, karıma kartı bile bes -
lemediğim bir güvenim vardır. 

- Bilirim ... Benim de sana karşı olan 
Ctuygum, seninkinin aynidir ..• 

Müddeiumumi güçlükle konuııuyor gi -
biydi: 

- Bütün meslek hayatım namuskarane 
geçti.. Benim mesleğiınde azıcık aksıyan 
bir tarafımı gördün mü? 1 

Hakim Herşar canlı ve samimi: 
-Asla! .. 
Dedi. 
- O halde itiraf ediyorum... Ben bu 

ağızlık ile boyun atkısını sana vermek nı
yetinde değilim! .. 

Her§ar gözlerini, müddeiumuminin göz
lerine dikti: 

- Anlıyamadım ... Ciddi mi aöylüyor
eun} 1 

Diye sordu. Müddeiumuminin sesi gayet 
hafif çıkıyordu: 

-Evet .............. _ 

Her~ar, hayret içinde kalmıştı. bir Rus öldürülmüş!.. Sanki, kalbime bir tubu müddeiumumiye geri verdi: 
- Serjin mi"> •. Emin misin?.. hançer ~apladılar ... Ben .. Serji seviy_o - - Andriyö •• dedi .. ilk bakışta her teY 
- Tamamen ..• Evvela boyun atkısı nı, rum ... Herşar ..• Öz oğlumdan farksız .• bel- tabii . görünüyor .• Sevimli ve güzel deli -

güvercinliğin arkasındaki bodur ağaçların ki... kanlı. bu geceyi. arkadaşlarile beraber ge-
üzerinde buldum •. Bir an tereddüd ve şüp- Bütün bunlar bir tesadüf olabilir ... çirebilir ... 
he ettim •.• Bunu karımın kendi elile ör - Kat"i deliller olmayınca oğluna katil dam- - Zarftaki ccKreyl. Saat 20,30ıı dam-
müt olmasına rağmen her türlü tesadüf o- gasını vuraralalSın Andriyö... gasını ne ile izah ediyorsun} •• 
labilir, oğlumun boyun atkısının da bir eşi, - Damgayı vurmu, değilim ... Fakat.. - Bilmem ... Fakat bence, oğulluğun 
bu cinayet yerinde bulunabilir.. dedim ... oh ... Hadiseler var .. Bu sabah karımla, Kreyl'e caniyane bir kasıd ile gelmit ise, 
Devekuşu hikayesi ... Başımı kanadımın al- Serjin birkaç aydanberi çok değişmiş ol - sana bu mektubu Kreylden postaya ver-
tına koydum... d uğu nu konuşuyorduk... Sana evvelce mezdi ... 
-Şimdi sen, Serjin bu cinayete karıt - bahsetmiştim ... Hani babasının bırakmış - Kreyle gelirken, mektubu postaya 

mış olduğunu mu zannediyorsun?... olduğu mektub. . . verirken böyle bir ka!!di olmıyabilir ... 
- Serjin ... Bu ipek gibi güzel çocuğun -Evet .•. İçinde ne yazılı olduğunu size Sorgu hakimi ayağa kalktı: (cAdrlyöf •. 

kanlı bir vak'aya karışmış olacağını kabul hiç bahsetmemiş... Andriyöl.. Kendimizi şa~ırtmıyalım •• ade-
edemem .. fakat •. bir hadise de var: Dün, - Çocuğun ruhundaki büyük değişiklik ta bir roman planı çiziyoruz amma •. te -
öğle yemeğine bize gelecekti. Haftada bir de bu mektubu okuduğu gj.!nden başladı ... melta§ı yok! •• Serj, dün yemeğe gelme -
kaç defa Paristen bize gelir •• gelmedi .•. Bu - Sanli!!e de sık gelmerneğe başladı de- miştir.. sanı~; da mazeretini bildiren bir 
sabah bir mektubunu aldık .• özür dileyor. ği! mi} mektub göndermiştir. Fakat, zarfı Kreyl 

- Bunda şaşılacak ne var}.. - Hissedilecek kadar .• fakat, her gel- damgasını taşıdığından ve sen de cesedin 
- Pulu n üstündeki damga... Mektub m ediği zaman da, sebebini mutlaka an la - civarında olğunun boyun atkısına benzi -

Kreyl' den verilmiş... tır .• Hatta öyle ki, bu son seferinde, bu va- yen bir atkı bulduğu ndan, oğlunu Maruki-
Herp.r: zifesini mektubla yaptı... nin katili olarak suçluyorsun. Zavallı dos-
- Kreylden miL Kreylden mi?.. - Şu mektubu okuyabilir miyim An - tum .• bence, bu biraz süratli ~ıidiııtirJl dedl. 
Diye mırıldandı. driyö} 1 - Sigara ağızlığını unuluyorsun ~ 
-Evet ..• Evvel& hiç bir teYden fÜphe- Müddeiumurni ..• Onu unu!tum:·: AgızLğın 

..___...._ ....t.lilr-h. emın mwn) 

- Teşekkür ederim Herşar •• dedi. Za· 
ten senden başka tiirlü bir hareket l»ekli
yemezdim.. bana kuvvet venneie- ..al• 

lerdenberi içimi kemiren' fÜpheyl ..... ia 
uğraştın... Bilmem.. sana izah etmek ll • 
zım mı .• mevkiim ne kadar zalim ~ ••• 
Ben ilahi adaletin yerine getirilı:ne.W de
ğil, benim için çok sevgili, aziz bir Yarlıian 
masumiyetini isbata çalışacağım 1 

- Kreyl cinayeti ile sen oğrafiDil An • 
driyöl 

- Hayır!.. Benim bu meseleyi t.rak • 
mam, Serjin katil olduğunu kat"l olarak 
kabul etmiş olmaklığım ~klinde tehir e -
dilir. Böyle bir tefsir de, çocuğu açaruma 
sürükler ... Fakat başk:ı bir yol var- dos
tum •. biz birbirimizi çok yakından tamnz .• 
cemiyet ve adalet mefhumları üzeriacieki 
düşüncelerimi bilirsin. Katil, ciauaJetini 
hangi sebeblerle işlemiş olursa olsa. he • 
nim nazarımda daima bir canavardtt. Bun
dan sonra, mesleğimi terk bile e'-- be
nim, mevcudiyetim, feci bir teY ollllllli~r • 

Q 

• 
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Gü ün meselesi 
1_.1A CBaştaralı ı Inci sayfada) lmevklde bulunan idare A.m.lrleri bulabllirler 
Kı atının i> b' · · · 
t db' 1 ·ı ır ırını tamamlayıcı mesai ve Bu ltibarln tatsilAta gimıiyerek yalnız mü -
e~·ı ı~ en e bk~ yıl her yıldan daha fazla him bir noktaya dikkat nazarmızı celbede 
r kı mış11 vede alen de hemen her tarafta bir ceır.lm· -
,o yı ar an daha bü '"k b' f . b ı; . 
rehtle yetişmiştir. yu ır eyız ve e- ~öylüye işlerini kendi aralannda kendi -

Dünya buhranı d.. ._ d' a· lenne yaptırmak, bu hususta onlara yoı gös_ 
k 

... vam etmeıde ır, ır t k ,_ 1 1 ~o memleketlerde b"Jh A d . erme .... o ayıklar ve yardımlar yapmak, 
. ı assa vrupa a zı- d d h h ı bl ··d h · raat vazıyeti bu yıl m'" 'd . . ışarı an er ang r mu a aleye tercıh 

Evvelki beyanatımda du~ı geç~emılşdtır. edUmel!dlr. Yersiz ve .f.amansız bir müda _ 
x... . • a ışaret etmıs o u- hal ı ...... t ı x. d · · ~um gıbı, gerek me ml k 'k d~ en n a&'il es r yapacaı;m an, ı., ı ıyı ya_ 

Üd f e et ı tısa ıyat ve ır.. b ır. d d" m a aası, gerek çift . • k d' . n-ıca, .. na. 07.1\caı.ın an en ışe ederim. o 

POSTA 

Kral Karol Romaya 
gidecekmiş 
(~alı ı inci sayfada) 

Kral ile Mu!solini arasında yapılacak o
lan görüşme, komşulan tarafından Ro
manya toprakları hakkında ileri sürülen 
talebiere mütealJik olacakhr. 

Kabine telaa.. dei1fecek mi? 
Nevyork, 8 (Hususi). - As~ociated 

Press muhabiri Bükreşten bildiriyor: Ro
manyada dahili vaziyet henüz istikrarını 
bulmamıştır. Ceçen hafta iktidar mevkiine 
gelen Cigurtu kabinesinin istifa etmesi 
muhtemeldir. 

SayfR 1 

bakımından toprak mçıhın ll e.n. ı ~enfaa~ı ft!barla dısnrıdnn mUdahaleye zanıret na -
yet ve kıymeti artmışt 5~ hrındn e emmı- t<..ıl olur, btlha.cıs:ı mlllt korunma kanununun 
beklenebilir. Onun · . ır •. d ~kn d?l artmhası 37 nci maddı-c;lnln tatbiki Icab ederse dcr-

ı .. h' b" ıçın ı ra e ı en ma - h 1 b ii su un ıç ır zıyan u" 1 d k' :ı ana m racnat ediniz. 
zaman"l k l gratı ma an. va ·ıt ve 

ı e a danlması gü .. b'" .. k . 1 . 3 -Bu mevzu üzerinde ehemmivetle -tur_ 
den biridir. nun uyu ıc: enn- lll"k,ıil:tm. dah::ı işin brusında iken bazı vi -

Bu iste idare · 1 . . k d'J . lftvetlerden hasad ve harman icin yardımlar 
teretıüb ed k amır erının, en ı erıne lstıc>nmeoılndP'l ve bl\tün 'tedbirlerin merlteı-

Halen, kabine azasır.dan dört kişi c_;f"kil
miştir. Bunlar, Nazi temayüllü eski cıDe
mirmuhafızı> te kilatımı mensubdurlaT ve 
hükümetin tamamen kendilerine tevdi edi!- 1 
mcsini istcmektedirler. 

yetli vazifel:~i ~o e~be~miyetli v~ ınes'uli- d!'n beklendHHni s~l~imdendlr. 
Cigurtu istifa ettiği takdirde Jon Anto

nesko yeni knbineyi teşkil edecektir. 
ba,.arııc ki znmı ır gayret ve basiretle 
2~ a arından eminim. Ecııı;en Ziraat Vf'kAleti. elindeki bfitün '\"8_ 

- Umumt d.. t ı b ..... tm 1 ü memleket _ unyn vaziyeti karşısında sı n nrı u lııe tau .. oıls e ist r. H kfımetin de, Sözün kısası bulunm k mudafno..sı bakımından uyanık son l'~manlard'l bilvülı: döviz fedakfırlı~ı lle 
silnh al~ vccibesı, hükümeti bazı smıfları Am,.riltavn 1crnınrl~dı~ı blr takım hasad ve 
ve nak "l~na ça~ırrnağa ve bir kısım hayvan h -ırmnn makineleri de gPlmi'ftir. Fakat tak -
ett· ı vasıtnıarını .satın almn~a mecbur ~ır e<'crslnlz ki: bunların miktan mahdud_ 
oıa:.aV: daha da edebilir. Meml('kette um,ıml dnr. her y('T(' makine yetlstlrmel!e lmk1\n 
de kol mahsul nonnaıın. üstunde Iken, bir voktur. O itibarla elde mevcud vasıtaıarımı
şısında v~ hayvan kuvvetinin eksilmesı kar_ zı müml:::ün olrlu!nı ltadar azamt randım:ın 
:tnak iç" asnd ve harm:ın Işlerini aksatma _ t.em n edecek blr surette ve en lfızumlusunu 
kA 1 ın, gayretlmizi nrtırmnk mevcpd lm- t.erclh seklinde tevzl ve taksim ettik. Btm _ 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
radığı iskeleden hala da yolcu biniyordu. 
Böyle böyle, Boğazın, adını söylemiyece -
ğim bir köyüne vardık. Vapur halkı dışarı
ya. Yüryal etti. Kafile kafile, hepsi de yo
la döküldüler. Gene o vapur içindeki laü
bali kıyafetle, erkekler, kucaklarında ço -
cuk, paket, çıkın, avdett~ memba suyu dol
durup da getinneğe mahsus boş şarab bin
likleri, şişeler taşıyarak, karıljlrı arkalannda 
hem gidiyor, hem de yüksek sesle konuşu
yorlardı. Bunlan gören ve işiten, tenezzü
he çıkmış İstanbul hemşerileri değil, l'\e
neral Frankonun orduları önünde kaçan Is
panyol muhacirleri sanırdı. 

un ard::ın azam· ._.. • 
hallinde ı .., .... fade tedbirlerini ma - ların ne,.elere ve ne kadar nvnldığı, ne ım _ 
dir. •AYn.aı:.~ak ve bulmak icab etmekte - retle ve ne sartlarla isletlleceğl Ziraat ve -
tnfinasebetıı 0~~e. hatta blrbirlerlle al!'ıkalı ve k!ilettnce tesl)it ve takib olunmaktadır. 
mak, mc..<ıatyt orer. arasında iş birliği ynp _ Bu hususta Zlrnat Vekl\letlnln 1.'farı ri:ıi
luı anzım eylemek ve insan ve reslnd~ hareket edilmesini ben de dilerken 

yvan kuvvcuerı d 
mek. suretil n e mfivazeneyi tesis et- u noktaları da hatırlatırım: 
rın, mahaııı: t•~çcvellyebıleceğlm tedbirle _ Makineleri iyi kullanmak ve ondan azıımt 
olmak sartlle ;\ ve htısusiyetlerlne uygun randıman almak esa.'ltır. Bunun için de, mn
na kanlim. ' 

0 faydalı ve tesirli olac::ıi:'l- kin<~leri ekinlPr hallnde çalı.,tırmak, kontrol 
Dar ve sıkı.şık za ve idarevi güçlestırecek surette da~ıtmamak, 

kendi!i~lnden Iş bi~~~nlnrda Türk k~ylüsü ruzuli gidip gelmelerle makineyi beyhnd~ 
nesı kunna~n alı.,ıkt Yapmağa , iş muva~e- yorm:ımnk ve lsten kaybetmemek, ıııi tyı 
teessüs etmiş t('amnır Bu hususta yer yer sıralatıp beklemelerte vakit geçl.rmemek, ka
nunda. mım korun 1 er vardır Köv kanu _ bii olurcm iki üc eklple çalışarak ~ok tıı yap_ 
bazı hiikümıer me mnd kanununda buna ald mak r,lbl noktalara dikkat etmek ırızımdır. 
ri ve z.:una.nı vard~~tıBdur. Her tedbirln ye- 4 - Hasad ve harman 1~1erinl gerek siz, 
de t~ferrfiatUe uznt.ta tınlan direktif halin_ r:erek kaymakam ve nahiye müdfirleri aled
tur. n tesbite imkAn yok- devam ve muntaznman yerlerinde takib e_ 

En L<ıabetli tedbiri tşı derek her haftabaşı vazlyetı telgrafla bana 
ohn vn7JVPti ad • n Içinde ve ba.$lnda biidlrecekslnlz. 
c= ım adım takib edt>bilerek Vuvntraklvetlıc>r temennl ederim. 

Şehirden rÖportajlar 
C (Baştarıı.fı 1 inci 5a'-'fada) +n] 1 ll I I d B - _ _. t 
&ruumartesı günı.i belediye mı\"lra~nından wı on ar e, ça ışıyor ar ı. u yu"'"'en az er-
., P, yanlarında bir bolu'; ta"""il btr lemediler hani. Maama.flh kabahat kendile-
manga kontrol memuru '"" dar, lkl rinde, nerede Ise vazifeye gidiyoruz diye, 
mayC!Sine aldı B h" c Florya Plajını hi- smokin giyeceklermi§l 
nasının çıktıiını u n1 ıınayeden vaz'lyed mA - Hanımları duymasın amma, iş yorucu ve 

Çarnfıç:ır • a ıyorsunuz tnbıt. Ilikin zevkli idi. TansU müdür muavini, ar • 
nı belediyenı~la~Iar;n anahtarlarını, vesaltL kadnŞ]arına .şöyle diyordu: 
de kalan pl~ J mr ne vennek mecburiyetin- - PekfılA çeviriyoruz yahu .. Tekafid olduk
gözüne' bula cl cılar: •Belediye bu i.ııi yfizüne tan sonra kolaylıkla bir pllij ~lcteblliriz. 
line kıs k st~racak, bir kenara çeklllp ha 

ıs guiellmt d ' dü .. - Mü<\firlerden biri: 
tınıdukları glb" • ıye şundulerse de - Amnn. diyordu, bizim hanım plaj lşlet-
levazım ta~ çı~madı. Maşallab, emlak', rneğe geldi~lml duymasln kıyameti koparır. 
muavıni kollan mudürlerUe, tahsU müdür Dairede komisyon var, diye atlattun. 
cılara P;rınak ıs:ı:~Y~cn kırk Yıllık Plaj _ Bir aralık genç bir erke.kle, orta yaşlı bir 
llkle Ltılerı öyle bir ~ır ustnlık ve pişkin - kadın geldner. 
zlno, bilft> i~letmedi~e~ırtş çevtrd.~Ier ki, ga _ - Gece kalmak Için oda Istiyoruz. 
ra hasılat vnntılar Kab~lde bir gunde 750 li- Hani gecelik odalar var ya. Denizden ytr_ 
bir kısım halk ka· d ne kalmadığı için de ml dört saat ıstırade i"in .. M"'"teri 5 lirayı 

pı an döndü y '""9 

Halk, plajı beledi ve m .. d"" · verdi, müdürlerdf!n bir başkası önlerlne dü-
tl~inl ne bilcıin Bu - zd u urlerinin idare et serek odalarını gösterdi, anahtarı teslim eL 
lar da oldu. M~eH\yu en tuhaf tuhaf ''ak'a: tl. 
müdüründen may ~amcaRızın biri levazım Döndü~ii z:ımnn ilinında biriken ter ta _ 
rilmediği cevabın ° ka tedl. Plfı.Jda mavo ve_ nelerUe kız:ırmı., yüzü, fizerine çi~ ynğmış eL 
hakkınd::ı mü tera ~ı. bulunması lfizumu mavı andırıyordu. 
saatlik konff'~an,~ı t:rafından verilen yarım Tahslldarlnrın, kont~ol memurlarının ha
leva7.ım müdurU k emnli sabırlı\ diniiyen ll hele görülecek .şey .. Içlerinde belki ömriin
Ytınıyordu· ' ar adaşlarma şöyle derd de plfıja gitmemiş olanlar var .. Sinema !!:n. 

Ha-; Adamc..1~ızı savnmazsın pıs nda kontrol vazifesini gören, yahud yol 

Ernıırını ho.ş etınek ltızımı ki.. M~tcri... vergLsinl tahsil Için kapı knpı dol!l.'jan ada-
§.k müdüru b let mın, pHijda tfayi vazife etmesini bir dü.şfi • 

şık bir ba•;ana b 1 almadan Içeri gi"cn nfın .. Mayo lle yalnız setri avret kaldesine 
bayan serieldi:' et almasını lhtar edince, U.bl Dol!l.'janlnn cörmemek için arkasını dö_ 

-Yer bulun erendim nenlcr ml istercıiniz. 11\havle çekenler, .ne 
Zavallı m\ıdfir k • ben de bilet ıı.layım! günlere kaldık!D diye mınıdananlar mı?, 

bulacağım diye dör~n .~r _içinde bayann yer Aksam olunca dört müdürle, 24 tahsildar, 
larda iş görenler m dondu. Malüm ya. pliij_ ıo kontrol memuru bu lşden Ihtisas maaı:ı 
ba.,ka tiirJü glyinm ~vo ile gczerler. Sıcaktti almağı hak edeeek kadar mütehassısla.,:ırak 
Fakat bizim sa ın e erine de imkan yoktur. ayrıldılar. BUmem. belediyemizln pliijcüı~ı 
lMive blna.'!lnd~ d ~elediye murahhaslan be- utturlu kademll olsun diyelim ml? ... = 0 aşır gibl. ceketlerile. p:ın_ Nuc:ret Sa fa f'..o-ılı'un 

Alman ve haryan Hariciye 1 
Nazıriarı Rusyaya gideceklermis 

CU~ta .. afı I in ı ' 
Anlaşılması kol sayfada) 

tnülakatın teferrüa~Y h:ebeblerd~n dolayı 
tahminlerde bulu k kkındn tfşaat veya 
B nma m'" k'" 

ununin beraber Stef . u~ un değildir. 
rnatik muhnrr' . tnı nıansının diplo-
. k ı rı, ~<'re,;: h n b. d 
ın i afı, gerek A r ın evamı ve 
h se vrupanın • • 

ususunda iki b .. '"k •.h yenı nızamı 
sek tnümess'll . u~u mı ver devleti yük
dıklarını s"' ıl" crınıkn ta~nmilr mutabık kal-

1 1 . oy ıyece vnzıyettedir 
ta ya ıle Alma h b" . 

ha sonralarn kad nya wnr ın sonuna ve da. 
tüyeceklerdir. ar saglnmcn yanyana yü-

Duç · 
meyda~~~ :Yurahhad!ı bugün garbdeki harb 

Fransız Cümhu riyeti tarihe 
karışıyor 

\Başta.rafı ı Inci sayfada) 
kıb general Frankpya imti!!alen mnrqal 
Petnin de icra heyeti şefi olacaktır. Bütün 
partiler ve sendikalar fcsholunncaktır. 

LavaJ - \Veygand - 1\Tarquais (şimdiki 

dahiliye nazın) dan miirekkeb bir üç ler 
heyeti de hükümet vazifesini görecekth. 

Yeni kanunu esa!!iyi kabul etmek üıere 
ya;ın (bugün) toplanacak olan Fransız 
milli asamhlesi, bilahare kendi kendini 
feshedecek tir. 

Bir mesire yerine vatdık. Bizim tenez -
zühçüler burada mala verdiler, içeriye bir 
göz gezdirdiler, zarları tutmadı, tekrar yü
rüdüler. Fakat ben girdim; bir kö,eye iliş
tim. Pazar günlerine mahsus devşirme gar
sonlardan biri kar~ıma dikildi. Ren bir sa
de kahve i!lteyince yüzünü buruşturdu. On 
dakika sonra önüme getirilen bir fincan ılık 
kestane suyuna yetmiş be, kuruş verdim. 
ltiraza kalkışamadım. Zira ilerideki bir ma
sada oturan müşterinin biraz evvel, garıson
dan dayak yemesine ramak kaldığını gör
müştüm. 

Kalktım, baoka yer~ gittim. Orada da 
ayni tnrife yoksulluğu, ayni •oygunculuk ve 
ayni kepazelik .. belediyenin lakaydlığı sa
yesinde her eğlence (!) yeri bir mezbaha, 
her müşteri bir kurbanlık koyun görünü
yordu gözüme. 

İ<Jtnnbulun orta halli öz hem~ehrilerin -
den meydanda kimse yoktu. Belli idi ki, 
henüz ayın ilk haftasında bulunmamıza 
rağmen, hiç biri mütevazı kesesine güvene
memiş, yarım kilo kahve paha'Jma bir fin
can acı kahve içmeyi gözüne yedireme -
miqti. 

lşte, Istanbul, Pazarlan höyle ~leniyor .. 

C. C kt!eln "Calu 

Ingilierede iaşe vaziyeti 
Londra, 8 (Hususi) - la~e nazırı Lord 

Wulton bu ak~nm irad ettiği bir nutukta, 
yarından itibaren çayın vesikaya tabi tutu
lacağını ve önümüzdeki hafta içinde de §e

ker ve mutfak yağlarının tevzi nisbetleri
nın tenzil edileceğini bildirmi~tir. 

Yeni bir Fransız- Ingiliz 
deniz harbi mi ? 
(Başta:ralı ı Inci ııayfada.) 

Cebelfittarık limanını terkettikleri Tanger. 
den teyid edilmektedir. Tek blr İnglllz harb 
gemisi Cebelüttankta bulunmaktadır. 

Yeni bir deniz harbine doğru 
Tokyo 8 (A.A.) - Domei aJansının blldir

di~lne nazaran, yakında Antilles denizinde 
İngiliz Fransız flloları aMSlnda yeni bir 
deniz mnharebesi olmasından korkulmak _ 
tadır. Bu sabah Fransız muavin kruvazörü 
Estrelle'nln Mnrtınlque'e hareketı bu kor _ 
kuyu c.anıandırmıştır. 2400 tonluk bu knı. 
vazör, Martlnlque açıklannda bulunan Fran 
sız cUzfıtamlannı takviye etmek fizere Pa -
zar sabahı hareket etmiştir. 

Estrcllc, 12 Mayıstanberi Aruba Ilmanın _ 
da bulunmakta idi. Bu tarihte İngiliz ve 
Fransız gemileri AnUlles 11dnlanna asker çı. 
karmışlnrdı. 

Avr ·pa vaziyeti karşısında 
hilkOmetin yeni tedbirleri 

(Başt.a.ra.fı ı inci !';ay(ada) 
b - Kısım kısım yapılmakta olan in§a

attan bir kısmının yapılmı~ olma!lı halinde. 
d=ğer kısımlarının ihalesi tehir edilecektir. 
Ancak dii(er kısımların inşaatının devaJll ve 
ikmaline kat'i bir zaruret varşa, ihalenin 
icrası başvekuletin muvnfakatine ba~lı bu
lunacaktır. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
1 KRAMIYE PLANI 

1940 IKRAMIYELERI: 
ı nded 200n I!:alık .; 2000.- Ura 
3 • ] 1 • ... 3000.- • 
6 • ~ • - 3000.- • 

12 • 2:>0 • - 3000.- • 
4{) • 100 • - 4000.- • 
75 • 50 • - 3750.- • 

210 • 25 • - 5250.- .. 

K.eşideler: 1 Şubat, ı l\Iayu1 
1 Atustos, 1 İk.J.JıcitefriD tarlb • 
lerinde yapılır. 

İstanbul fiat murakabe 
komisyonundan 

6 numaralı 1l§.n hakkında tashih: 
·6/7/1940 tarHıli CUmhuriyet, T1ın, Yenlsabah, Tasvirlefkllr, Akşam, Son Posta, Son 

Telgrnf, Haber gazetelerUe limon hakkında ncşrolunan U{ında daktilo hatası olarak 
c940.Iık sandık. diye yazılmıştır. Beher tanesi 3,5 ku~n satılınası Hizımgelen limonların 
c490• lık sandıklarla satılmakta olan Ilmonlar oldu~ tashihen ilfm olunur. c59lh 

ı Devlet demiryollara va limanları işletmesi 
umum idaresi ilanlar• 

~-----' 
9. İ.~letme Ihtiyacı için bir sene zarfında döktürülecek olan ve alelmüfredat miktarlle 

muhammen bedeli aşa~a yazılı bulunan ızgara, soba, makine ve vngon parçaların _ 
dan ibaret döküm Işi 24292,40 lira bedelle ve kapalı zarf usulile münakasayn konmuştur. 

Münaknsa 24/7/9W Çarşamba günU saat ll de Slrkecldc 9 İşletme biıı ında A. E. 
konıisyomı tıara.:fından tapılaca'ktır. isteklllerin 1821.93 lira muvakkat teminat ve lc:ı
nunl vesikalarne tcklif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını nyni gün saat 
ıo a kadar kom1syona vermelerı H'ızımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

l\liktar kllogrnm NeV'i Muhammen bedeli 

31935 
103600 
6800 

Makine ve vagQn parçaları 
Soba 

Izgara 

Lira 

7664,40 
15540 
1088 

İTALYA ve MERKEZi 
Avrupadan Şimendiler ile 

HER NEVi NAKLiYAT 
T afsilat için : ..... 

ve Şki. K. A. MÜLLER 
MINERVA HAN- GALATA. Telefon: 40090- P. K. 1090 

Devlet Den izyollar1 
MUdüriQğU 

Işlelma 
Ilanları 

Um um 

(5668) 

Tophane rıhtımından hareket eden vapurlarımız Için evvelce Tophane seyyahin 
salonunda verilmekte olan yolcu bitlerleri bundan sonra kamara kısmı Liman hnnı 
altındaki ncentaııktan güverte kısmı da mınkta Lhna.n ReWJği altındaki bDet mahal-
linden verilecektir. İlrı.n olunur. (5861) 

İdaremizde açık bulunan gemi tabibllklerlnc doktor alınacaktır. 
Talib olanların §craiti öğrenmek üzere evrakı resmiyelerne birllkte Umum MüdüriU. 

ğümfiz Zat İşleri Müdiirlüğfine müracaat etmeleri Iüzumu ilan olunur. (5747) 
k • nr!"t !" t:'r("k muznff Al 

ıt nlarına tnütt F"k 1 
1 

' ("r man 
türecektir. e ı ta yanın ııı:.!amını gö-

Bu suretle, Fransız ihtilali tarafından 
vnzedil('n hürriyet. .müsavnt ve kardeslik 
prensipi bademn yerini mesai, aile ve va
tan prensiplerine terkederek, yetmiş sene
lik bir hayatı olan üçüncü Fransız Cürnhu

c - Müteahhidle bir mukaveleye bağ -
lanmadan yapılmakta bulunan tezyini ma
hivetteki bilümum inşaat (Yol, bahçe 
tanzimi, havuz inşaatı ve ilah ... ) derakab 
tatil olunacaktır. 

, ..................................... ~ 
ATINA, SEL.ANIK5 SOFYA ve BOKREŞTEN Berlin 8 (A.A ) 

lan hususi tre~d - Kont Ciano•yu hfunU o-
Do b e protokol efi baron von 

ern erg Uc di er te If . riyeti tarihe knrışacnktır. sefir Aif eri lle şr at mC'murlıı.rı ve 
dtrlar. von Mnckcnsen bulunmakta_ ............................................................. . 

K Son Po .. •~ ' nth=-ası 
vruıııonot1 Ciatno, saat 10 15 te Saarbrucken'e 

muş ur. 
.:tuna!Ieyh, buınin Majlno hattına ve Al 

a Yap:ıca~ı ziyarett-c 1stfhkAm generali 

.Nc:§rıyat Muaürü: Selim Ragıp Eme.(; 

SAUİPLE!tl: .r::. P"ntD EMEÇ 
A. Ekrem VŞAKLIGJL 

HANS 

Hareket eden Oç motOrlU « Deutsche 
LUrtharıscı D tayyarelerl, Almanya ve 
beynelmilel hava hatları ile muntazam 

irlibntı temin etmektedir. 
Her tUrlU izabat ve biletler için 

WALTEll FEUSTEL 
Tayyare bıleUeri satışı Umumi accmasına mUracaat olunmaltdır. 

Telgraf t~dresi: HANSAI<'LUG, Galata Rıhtııuı 45 Telefan: 41178 



;,or. rU;:JIA 

Türkiyenin en cömert ve en verimli PİY ANGO GİŞESİ neresidir? 

B suale, bütDn memleket halki hep bir ağ1zdan cevab veriyor: 
NiMET GiŞESi- NiMET GiŞESi - NiMET GiŞESİ 

Uğ~rlu EUi Nimet Ablan1n 

Bu sefer de MILLI PİY ANGONUN en büyük ikramiyelerini k~ndi müşterilerine kazan
dırarak yeniden birçok vatandaşları servet ve refaha kavuşturdu ... 

Para parayı çektiği gibi Tallh de talihi çeker. 
ı 

Memleıct:timizde en çok aevilen ve milyonlar Kendi talihlerini NIMET GİŞESİNİN talibine b~ğlayanlar, bugüne kadar hep kirb 
dağıtan U~URLU ELLl NIMET ABLA çıkhlar. Bugünden sonra da karlı çıkacaklardır. 

T 
7 Temmuz 940 hesab bilançosundan birkaç satırı: 
Iki sayın miişterlmlzı (50) şer blo, S sayın müşterimlz: (10) nar bin, otuz dört 

sayın mllşterimlzJ ( 2) şer bin, iktytlz altmış tlç sayın müşterlmiz; ( 150) şer, lkiytız 
altmış Uç müşterimiz de (100) zer lira kazandılar. 

Birinci ~.000 Ura kazanan Yarbay 
Tarık Alpınar,ın ikiz kızlan Nimet ab
lanın uğurlu elinden paralan alırken 

Birinci • Lİ YI 
Kazanan: Kandiliide Ka7ah Boyu aokağında 16 No. da Vize Aakerlik Şubesi 

Mülhak Yarbay Tarık Alpmar'ın ikiz kıziarına NIMET ABLANIN uğurlu 
elile verdiği 37759 No. lu biletle 

Tam 50.000 LiRA 
İkinci L·- Y 

Kazanan lstanbulda tedavide bulunan Karl Belediye muhasebecİsİ Bay Rua 
ve oğluna yiae NIMET ASLANIN uğurlu eliyle -.erdiAi 37759 No. lu biletle 

Tam 50.000 Li 
Birinci 1 Ll A YI 

Kazanan Cağaloğlunda N uruosmaniye caddeainde T eakereci •okağında 
1 No. da pazarcı AbdUrrahman yine NIMET ASLANIN uğurlu eliyle 

-.erdiği 21535 No. lu bUetle 

Tam 10.000 LIRA KAZANDlRDI. 

lklnd 50.000 Lira kazanan Kar 
belediye muhasebeciai Bay Rıza• 
nın oğlu Nimet abianın uğurlu 

elinden paralarını alırken 

• LiRAYI 
Kazanan Slrkeci jandarma etra &e-.aıım anbarında kan• 
tarcı Muatafa Öngören yine NIMET ABLANIN \Jturla 

eliyle verdiği 33718 No. lu biletle 

Bu talihli vatandaşiara NiMET GİŞESI SA
HIBi NIMET ABLA kendi uğurlu eliyle biz

zat paralarım on para kesmeden 
tamamen vermiştir. 

Tam 10.000 LIRA 
üçüncü 1 O. o LiRAYI 

Kazanan Beya.zıtta Okçular ba1ında 14 No. da Dit tabibi 
Bay Istepan yine NIMET ASLANIN utıırla eliyle 

verdiği 37~79 No. lu biletle 

Tam 10.000 LIRA 
KAZANDILAR 

10.000 LIRA KAZANAN Nuruosmani7ede 
pazarcı AbdUrrahman NIMET ABLANIN 

uğu.rlu elinden paralannı alıyor 

Yeni keşldeslnde tam ve yarım 
bilet usulü lhdas edildi. 

Bir tahtada kesirsiz olarak tam 
40.000 - 50.000 - 60.000 lira 

kazanabilirsin iz. 
Yeni biletler gelmiştir. Son lzdlhamh gü"lere kalmadan, içinde belki de hayatın1ztn lstikametinl 
de~iştirecek servetler gizlenmiş olan biletinizi vaktinde NIMET ASLANIN U~urlu elinden ahn•z. 

~ Unutmayınız ki son keşidede 150.000 Liralık en büyük ikramiye tam bilete çıkmıştır. 
~ ve bilet sahibi de tam 150.000 lira almıştır. 

Nimet Abla hepinize şimdiden bol ve hayirii kazançlar ·diler • 
.. 

Hiçbir yerde şubesi yoktur. Adrese dikkat: İstanbul Eminönü Tramvay Caddesi 
29/31 Telefon: 22082 ve ev telefonu 44292 

• 

sahibi 


