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ur · man us u 
mua e esi er ara a 
e emmi e e ar ı an ı 
Musaddak nüshalar Temmuz 
içinde Berlinde teati-edilecek 

Yeni mua.hedenin tasdikına dair 
layiha bugün Dleclise veriliyor 

Londra ve 
Berllnde 
akisler 

Haber Berlinde bir 
bomba gibi patladı 

,,...~_._..~~~"'""~-.....ıı...ıııı..-.w-ı....-ıı~~~_...,_...,_._.._._.~~~.,. 

Başmuharrirler 
ne diyorlar? 

,' 

Falih Rıfkı Atay, .Ahnıed Emin Yalman, Zekeriya Sertel, Yunus Nadi 

• 

~~----------,-----------..._ 
Dlilll Safin 

' B. Bitlere 
hususi bir 
mektubu 

Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B . 
. bildidyor: 

Fübrer y ... ni başvekalet lıl .. 
nasında bugün öğleden sonra 
Tü Pkiye büyük elçisi B. Gere. 
deyi kabul etmiştfr. 

Büıyük elç: Führere Türki
ye Relsicümhuru ismet İnö-
11ü'nün şahsi bir mektubunu 
tevru etmiştir. 

· Kabuide Alınan hariciye 
nazırı B. Von Ribbentrop ta 
hazır bulunmuştur. 

Finlandiya 
yeniden 
asker 

topluyor 
Müdafaa 
tedbirleri 

alındı 
Aaland adaları Fin -

Sovyet komitesi 
mesaisini tatil etti · 

İng:li.,1er 3 Rn vapu .. 
runu tevkif ettiler 

150 yabancı gazeteci 
Berrnde Hariciye 

Nez«:l .. ~tine fevkalade 
bir toplantıya çağırıldı Falih Rıfkı Atay , .............................................. , f:I.elsinici, 19 (.t\.A.) - D. N. B. 

Dostluk paktının imzası Al- Ulus f!aı~.uharı·iri 
nıanyada harbin ilanındanberi Al'manya . ıle ~un nk§am saat 

b .. "k h t l'd tt' 21,15 tenben )erııden lost olmak.-en uyu eyecanı ev ı · e ı k' b . do tl - · ta veya es ı tr s ugu tamır 

İngiliz 
matbuatı 
ne diyor? 

etmelkte değiliz. Doğrudan doğru. 
ya Almanya ile oizim aramızda : 
esasen bir ihtilaf yoktu. 

ıBüyük elçi Fon Papen bu mu. 
a\1lede ile, o:yeni nizam politikası· 
nın gayelerine aid muvakkat sui. 
tefehlhiimlerin-> zail olJuğuna işa-

. .. ret etmi~tir ... 
Ankara 19 (Husnsı) - Tuık : Muıh.arrir Türkiycnin harbin 

Alrnan dostlµk muahedesi.n~n taadı- ba§lanıgıcınd:.ınbeL·ı olan siyasetini 
kına dair Haricıy~ V ekaletmde ha. izah ettikten sonr;'l makalesine şu 1 
211\ia ı· h h .. k. t y:arln : M nan ayı ayı u ume • . suretle nihayet vermektedir: 

echse takdim ed..:cektic. Lıı.yıha M 'l'' l ·· · t ·ıı· ih k ! 
'"C -I . . E c ı ıı ıurrıvc . mı ı a ve 1 

merbutu anhşma I arıcıye · n- . • . · • • 1 · · d ·· 1 ciıınen· d k ora kısa mıllı ıshklal tamam ıgı ıçın e Turk 
ın en geçtı ten so b k • 

:.-lrir zam d 11.ı . . • mi hc~·cti· sulhunu koı."Uya:ı u vesı a, rnem, • 
an a ı• c .. ıs urnu J ·-~ • k l'd v t kd. · ı 

~
ne sevked·ı . kt. leketinuLA.ıe layı o ı.:gu a • ırı 

ı ec~ ır. 1 l · · 1 
Muahedcnın ınusacldak nü3ha • bulduğu kadar. mcm e·çetımı.z su. 

~arının Berliııd. tqatisi Temmuzun hunun isti!<rarı nıenfa.~tl~r, ale~- I 
dk h:<l'tasında yap.lacaktır. hinde olmayanlarla. Turkıye ıktı-

Almanyarla akisler darın n başı?d.a ou:.u~an ~im ~ef. 
le ıhüıkumetınm durust sıyasetıne 

ti Be.rlin 19 (A.A.) - Hususi mu itimad edenler dah : ona hakiki <le. 
ıabT~··m~z bildiriyor: . ğ·erini vermekte tcreddüd etmiye, 

Dünya 
radyoları 

diyorlar ki 
lngiliz radyoau: 

bildirıyur: 
Finlandiya istihbarat ajansının 

bir t~bliğine göre Finlandıya em
niyetini 'korumak için diğer bita
raf devletlet· gibi müdafaa tedbir. 
]erini taik:viye elmek üzere tedbir. 
ler almış ve fevkalade manevralar 
yapacak olan ihtiyatları siJfilı al
tına çağırmıştır. 

İngiliz ıadyosu Türk • Al • (Devamı 3 üncü sayfada) 
man dostluk muahedesinin • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Türk - İ~iliz dostluğunu ihlal 
etırnediğini, Türkiyenin lngilte. 
re ile ittifakına ve taahhüdleri-
ne sadık kaldığını, bunun mu· 
ahede metnind~ dahi tas!İh e. 
dikliğini söyledikten sonra Al -
man orduları Türkiyeyi tazyik 
edecek b.i.r vaziyete geldikleri 
gün~erde dahi Ankaranın ta -
a'hliüdlerinden inhiraf eyleme
diğini hatırlatmıştır. 

Alman radyosu: 
' Alman radvosu bütün emis-

yonlarında m~ahedenin metni
ni ve Hariciye Vckilimizle Al -
ma.n büyÜk elçisinin beyanatla.. 
rının metinlerim ne!jrederek çok 

[Düşünceler] 

ilk defa 
olarak ... 

1 

fsviçreti bir 
alim ıeçenler -
de devlet az?lı. 
ğına seçilmi,ti. 
Bu münasebet~ 

urkıye ile Aıman;ra arasındakı 1 kl d' 
<lostl k k · Al ce er ır ... (Devamı 5 inci sayfada) 

'····-.. -...................... ---------' d u . pa tı., 'n imzası, manya-ı (D amı 2 nci sayfada) 
b a, harbin ilanındurıhni en büyük ev 
d~Yecanı ıe .. lid etmiştir. llaber, ----------:-----------------

un akşam Berlind~ l:iir bomba gibi Amerlkada 

le söylediği ilk 
nutuk~a mem • 
leke~inin ciha·ıl 
sarsan fırtı , 
na ortasındaki 
mev.kiin~ te · 
mu etti. Cüm. 
le aynen hıttı 
rımızda değil: 

- Mağlub 
Fransa dosllu. 
~zdan hi~
bir ıey kaybet 

~atlamış, pek büyük bir hızla derA 
al yayılmış ve Almanya He Sov -

Yetler ara,111Jaki paktın imzası • bazı•lık 
~ın levüd ettiği hı:yecandan ı;ok A 

aha buyük bir heyecan doğur ~ 
JQedi. AlnlfCIU}'& ile münasebe;imiz 
ise her zamankinden daha doitça -
dır. Bir eli şarkta, bir eli garbde, 
ayni hürmeti gö:en tek devletiz., 
demİfti. 

""thuştur. 

-.. (Devanu 3 üncü .ayfada) 

r----------------. 
Bugün: 
Değişen dünya: 

Milli inkılablardan 
dünya inkılabına 

YAZAN 
Ahmed Hamdi Basar 

' 
Edebiyat: "Bir· 
yazın tarihi,, 

YAZAN 
Halid Fahri Ozansoy 

(2 nci •aylamızda) 

Bahriye Nazırının 
emri yevmisi 

ihtiyatlara "hazır,, 
bulunmaları bildirildi 

Ticareti J.baJ?V_e sübayları 
donanma ·t"fathbizmetine 

-çagırılaeakrar ıllbay Kno;c 

Muhterem devlet azası müsaa
de ederse Türkiyıımin ismini de bir 
bafka tekilde, büsbütün başka e • 
henuniycıtte İsviçreninkine ilave e
detiıın. 

Bugün radyoyu açınız . İk1 ölüm 
diyıarınClan geçerek gelen rüzg~ır -
da bize ulaşlığı zıuna '1 müstesna bir 
yu~lık vardır. içinde Türk 
kelimesinin yer aldıı:• her cümleyi 
mutla.!cıa hürmetle dolu buluyo • 
ruz. 

Eğilen h:ıkat'et görür. Korkan 
Harb filo::;u ihtiyatları henüz zclildir. Hürmeti görüşü derm, sö -

-;--- • • v • zü samimi. bileği kuvvetli olan tup. 
Vaşington. 19, t.A.A) - Bahri. hızmete çagırılmamı~lardır. lar. 

ye nezareti bütU~·~ahriye ihtiyat- Bahriye nezareti ticaret fılosu- Bin yıllık tarihjmi.z var. ye!.cdi -
ıarına hitaben neşrettiJi bir er.ıri ı nun ıgenişl~tilmesı için icab eden ğerine düşm.'.ln ilii alemden ayni 
yevmide ,haz•r~ bulunmalarını mürettebatın tcmıni için <le a<lam hürmeti ilk c!eta' ob.rak görüyoruz. 

· 3 üncü sayfada) €. U. 

• 

idare itleri telefoııu : 20203 

Şamdan bir manzara 

Sariyede 
ileri 

barekitı 

t • ' AFRIKADAI 
HARB 

lngilizler Şama 
İngilizler ilk hare
ket mevzilerine 

çekildiler giriyorlar 
Barut bir gecede 

üç defa bombalandı 

200 İngiliz tankı 
muharebe harici 

edilmiş 
Kudüs 19 (A.A.) - Askeri söz 1 Londra 19 (AA. ) - S"la -

cü Safed - S!!!! yolu üzerinde bu. hiyeııli bir menba,dar. öğre~ildi-
Iunan Kuncr.tr:ı'.nın zaptedildiğini ğine göre garl:i çölündeki lngili 
teyid etmiştir. Müttefik kuvvetler (Devamı 3 üncü sayfada) 

(Devamı 3 üncü sayfada) \.. __________ _ 

C Askeri vaziyet :ı 
-

Romanya ve Finlandiyadaki 
hazırlıkların sebebi ne? 

.P'in. askerleri 

Muhtelif harb sahnele:rindenl faaliyetin sakinleştiğini gösteri
son ıgelen haberler, gerek Suriye yor. 
ve gerek şimali Afrika<ia askeri (Dev:unı 2 nci sayfada) ......................... --.................. -............. --... ····----·························-

' 

Barbaro:; türbesın ·n önü açılıyor. - Gazctclcrc!cn -
Barbarosun ruluı - Hele §iikür, dört y.i.i.: sene sa:ını 

tekrar denizi görebildim! 



Askeri 
vaziyet 
(Ba.ıtuafı 1 inci sayfada) 

Fransızların Marciayun üzer:n
den yaptıkları yarma hareketi. Fi
listin hududuna kadar ilerlemiş, 
falkat, lifi kuvvetlerle ıyapılaına.. 
dığı için daha ileri gidemcmiştır. 
Bugünkü vaziyette Fransızlar, B~ 
rut ve Şa.m. üzerine ağır basmakta 
olan İl\giliz lknı.vvetlerinin yanla
Rlll ve gerilerini telıdid edebilir 
bir ceb vücuda getirmış bulunu. 
yarlar. Bu cebi gen.işletmek üzere 
Frar&.zların llcinci bir taarruz tec.. 
riibesi daha yapmala:-1 mümkün
dür. Böyle bfr hareket yapmaya 
muva:flfak olduklar! takdirde İngi
liz cePh.esini sarsmaya muvaffak 
olal>:lirler. Aksi halde, Fransızla.. 
rın elde etmiş oldukları muva!fa
kiyet. muvakk~t b ir zaman için 
Şam ve Ber.ıt üzerindeki tazyik.. 

Resimli Dl&ka.le = 

leri durdurmaktan zanlan kaz~ıı. --- --- - ---

= Haklı olmak yetişmez .. 

.t-J 

maktan ibaret kalır. Anıen'lca ayanmdan Lodge birçok kimselerin haklı olduklari mese- Haklı olmak ye'.'.i~ez, hakkı teslim ettimı.:k de lazımdır. Yanlış * Ielerde dahi hak kazanamamalarının başlıca aebebini sert konuıma.. düşünen bir dinleyici zümresine doğru görü§ijnüzü kabul ettirmek mi 

Başmuharrirler 
ne diyorlar? 
(Baıtarah 1 inci sayfada). 

Yunus Nadi· 
Ciimhariyet Baımulıarriri 
«Mes'ud hadisede Almanyaya 

aid isabet ve hüsnii niyet hissele.. 
rine de layık. olduğu büyük mev .. 
kii ayırmak lazımdır. Führer ve 
mesıai arkadaşları Yakınşarktaki 

Sheonmiyetli mevkiile mütenasib 
hareıket eden yeni Türkiyeyi an
lamakta takdire cidden layık bir 
murva::flfakiyct gösterdiler. Büyük 
Elçi Von Papen'in bu hayırlı iii 
başarmakta ciddi ve mütemadı ça
hşmalarile müessir hizmet ettiği 
&çıkın-. Binaenaleyh müşterek e
serden dolayı bu zatları <i'a tebrjk 
ederiz. 

Ortaya konan eser iharb içinde 
par laik bir sulh eseridir. Bunun 
muhariıblerc de sirayet edecek veç
hile umum' leşmesi en samimi te. 
mennimizi te~kil ediyor., 

Necmettin Sadak Şimali Afrikadaki muharebeye ların.da, ihtiiaflı nokta} a cepheden aaldırma1armda, kendileıine mu- -.ı:iyorsunu ~ Her şeyden önce onlann nefis izzt-tlerini kırmaktan çe-
gelince, her iki tataf:n neşrettik- arız olanları ürkütmelerinde ve bilhassa esası unutarak teferrüata gj. kininiz, birleştiğiniz noktalar üzerinde durunuz, ihtilaflı noktalan so- Alqam Ba!muharriri 
]eri resmi malumattan sarahaten rişmeferinde bulur. na bırakarak geyet yumuşak bfr dil ile anlatmaya çalışınız. «Dünyanın karışık ahvali orta.. 
anlaşıldığına göre, tngilizler, cid- ·-...... ~ ................................ -··-·-·-·0

·-.. - ... --··-·--................................ --·---·-·-.. ·-·--.. -..... ..-.. ·-·--· sınd·a fevkalade sayılabilecek bir 

di ıhazırhklardan seınr:ı büyük bir r Deiii•en d••-ra :J Edebiyat: hadise 'V'Ukubuldu: Dün Ankarada 
hwvetle AL'llan. İtaly~n cephesi- (__ -~ .... 'lürkiye He Almanyn arasında bir 

:ı~~0a:~~.=~r:ı:p=~~ JIJI ll k l bl- ,;ı ''81·r U8Zl0 tar·ın·ı ,~~~::uah~!~~i~ı:z~=~~~,H:; ıarf:~liz ba;Arumandanıığmı böy_ lY.l i l in l Q. QTuQR ,, !ea!~~~:ı~~i~~~ii:~~~s;n;:~ 
ıe sürpriz tecrühe&ın~ sevkeden değildir. Zira Balkanlar muhare-

sebebler malfun.dur; bundan ev- d .. a . k la.Ahına (Haı·ıd z·ıya Uşaklıgı·l'ı·n hı·ka"'yelerı·) besinin sona ermesınaen ve Al-

~:~~T~z;;:~~~1a;:p~~ın ~~~~ un g ın l ~:u:v~~n~:~~~ ik~~sic:;: 
priz, çok mükemmel bir muvaffa- yazan : Ahmed Hamdi Başar Yazan : Halid Fahri Ozansoy sajdan sonra iki hükfımet arasında 
•kiyet temin eylemiı,;ıti. Zaten, bı:t • .... Hali-d Ziya Uşak1)gilin hu pek yetiıni de burada bilhassa :ı;ik et cereyan eden müzakerelerin tabii 
muharebenin bütün cereyanı ara- B uoo...n evvelki yazıları:n~• maksad -r:e_ mukadderat bir~gı var- meŞhruır hijtaye kitabını, ıva'k.tile, mek isterı."D. r - bir neticesidir. Haıdisedc baô.di za-
smdaki hadiselerle gördük k i bi· 1914 Dünya Harbının, dır. Bu ışt.irak aıp.an geçtıkçe. ':'e henüz on üç, on dört yaşı:mda iken .HaliQI Zi'Yanın cl'.iai ve Siyah> Çtı~d~:bird.!ev~ala~clik te Y~~d • 
ıer müteharrik ve küçu"k istilikam 1929 dünya buhranının 1939 Av. meseleler ortaya atılarak. eskının ..ıı-..... ,.....,.,"" O .. t d b .. d Alb.med C .1 ,~,;ı f t . un .... ..., un ımza.anan mui:lue e 

d h k . -aıclık h tt' vAw.u"'".f.......... zaman us a ın u.. a emı e mu'Ua aa e tır. m:! ~-· •1 Alm d 
halinde bulunan taıı~larla yapılan rupa Harbinin v~ bu ara a mu te- mu avemeti çog ça ve a d di v. Üdeba C d .d . . .ı.. ıu.rAıye ı e anya ara~m a 
.. arma han~ketleri, bılhassa bu lif memleketlerde ç1kmış ihtilal ba- eski rejime menfaatlcıinı bağlamış tün eserlenni toplamak ve zarif .. g~ .. .. yı. e 

1 
e. nesru~ı~ tam har'bin başındanberi zaten mevcud 

.J d ,.l 1 b . . ,_, b - l c"'.:.:ı"er ha,~n.Je ufa-ı- kü ... -;.;wı...ane- ol...,ııeııneı tayın edebılmek ırın . bu 1 fili. b. a ·yetin' ahdi b şe 
tıareketle!" sürpriz şeklınde vukua reketlerinin aynı kategori için e mu et er u ı§tıra.ıu ozmıaga .ça ı.ş.. ı.a.ııı. J., •.ı "'~ ı.u"uu h~-:-1 . d ·kı 1 ku ak "$1 · o an ır v zı ır -

ı d ld k k l . h il t ......... ryerlı>c:.tirm~ı- merakındav<l.ım JIAA'VV" en ı Kat e o m azım. k'ld t--ı...;ı · d .b tt• ~iği takdirde. dalına iyi netice. mütalea edilen hadise eı: en o. u- tı ça uvvet erur. ve er mı c lll ,u.. ~ -~ J • d 0- ok 1 .. ~ il' ı e ~ ın en ı are ır.~ 
ler vermektediT. ğunu bir büyük. buhran ve intikal ıuuruna geçer. Yalluz ne yazık ki, daha 0 zaman- ırSo zaı~~~·. ç t ~~ :: 0~~n ır. . AJ!manya ile imzaladığırmız 

~x.er fucn!izleı :n bu defa yap_ devıesi yaşamakta olduğum. uzu. söy. . Umumi 1-larb .•. onun. d• tatih sJra- iar mevıoud mishalarım hul~a.. d nrad 'd.,~_aye e gı n yfalasın,. dosUuk mua'hetlcsi sadece mevcud 
~ o _,11 R d T k el 1 1 d d1.D-ıırn •Bir yazın tarihi> ni, Beya:. an a l-A:n.ate çaııpan sa ar- . t· .,;ı nl ahd. b" Udan taarruz muvdffaık olmamış_ lemiştjm. Bu devreılln ce.m.ıyetı ye~ ıu.ıe u~ya a, .. ur ~!~. e, ., t~ ~a a, -o-· b 1 ""7 k • hk. d vazı.ye ın ayuı anmasına ı ır 

bun 
, blerin · ya iıareket- şartlar altında bir müvazene"je go- Almanyada dort buyuk ıntilal ve zıdda bir kitabcuian - satmağa razı dır un aı:··1• la ıah bu ta . ıyeke, istilkrar kazanmas•.na yardım et-

sa. un SC?oe ı d k . kA ink ı·b h ' ~· 1m t B 1 oı~..,....:ı~)';.. için - ancak bitkaç gece uzuın tasvtt er ve ep aynı no - . . A b ' k 
lerine tam bir sürpriz mahiyeti türeeeğini, eskiye önme ım anı . ı a areıte'l o ~ş. U:·. un ar ~ tada dönen tahliller gibi, bugün miştdır. Buh dab .vrupah nın 1 .r.lt ıs-
verememiş, yalıud gir:~tikler. tc. olmadığını, ~uhra:ı .devirle~~de te~ bır~ok nok~alardan bırıbınne tezad içinde dk.uyup iade etmek şartile . . 0 ski . t fl da ok mın a, em ız?m, em ngı ere 

bool5e kafi kuvvetle: tahsjs ede.. essüs eden diktar ıdarelennın ve ?,alinde dogmu:t ~e ba~langıçta da kiralıyalbi1miştim. Eserin bu defa, ~~"1 azıF \ tm~ ua:a z~r Y.. iç·n mü'him bir kısmında şııJhun 
şe • .. l . · d b d. 1 ı ma- oy le yap.mıştlr. fakat bu tezadlar bu 'll'2IUll, "'""<' döndürücü yı1lardan t edgı :_~·1 ~ ab. ab ıyunlanınukl· us- devam etmesi gibi degv er biçilmi-
memi:ş bulunmalarında aranıak la- re1un ennın ~ e e 1 şey er 0 a . 1 d k" ·d l .. r ki "'°"1 a 111.d emı >ze u uz arı -

yıp yeni bir reiah ve sükun devresı ve ara arın ~ 1 1 eo 0 11 <ır arı, on S<mra. yeni harflerle, çiçe'kli kır - ba~ _ _,.,_' -'- 1 t B d yecek bir ehemmiyetini ifaje e. 
zım<lır. k k. ki' la ·ıı· b'" ı · d ki h · l k b · · d · ı· ic+ ~ scvu.u.ert."J\. 0{U uyor. u a, 

Alman ka"lllaklarının verdi'kle- ~artlarJnın .rej:min hu ·u ı ~e ıne 1 nnd mıd ı w unye len~ be h Ut'WSIY~ - mızı bir a ıçın e ın L'.ları, 'll"e yukarıda sövıedigwim gibi, en !azla der.A> h d 
. . .. İ . . .. tahd'dli kayıdlı olmakla er en ogmuş o up u ran ve m. bende, ilk his olarak o maziyi, o ;.J. me Emı·n Yalman 

rı haıberlere gore ngıliz ordusu, gorct 1
•• • ve d k . kılaB yejimlı:tine mahsus heyecan """""'1,,,1,.,o-:nmu canland'ırdı. İ.roimde, nesrin musikisinden doğmaktadır. 

;u- gu .. n devam eden bU korkunç beraber- hu.rrlf~t Ve w • ~°?O .rasıye • • • • )""'-~b- ~· j D t 48 yf tut ilk b h 0 
• 

~:. kl - d l . d w • dayanması ıcah edecegım ıddıa ey- ve ıddıa nı.sbetmde bu farklar re- h t yıll d h va§ a sa a an uzun vatan aımu arrırt 
tan ar muca e es n c agır zayı a.. 1 . . ı'imlerin arasını açmıq fak.at realite uzun asr-e arın an sonra e- hikaye, kitaba ismini veren «Bir cDün" akşam Ankara<la Alman-

... - - .. B i t eınıştmı. "' men hemen unutulmuş gibi duran, 
ta ugramış go:unuyor:. u ~za! a 191 ,. harbindenberi ba-.1ayan Ct'. ve tar.ihi zamretl.er onları gittikçe k yazın tarihi.. dir. Bu hika~yi o. ya ile imz::ııad;ğımız muahede, za-. 
bu derece-:ie agır oldugu taxdırde . ~h k 

1 
. d" "' . b. birlqtinniye çalısmı .. ur fakat birdenbire tekrar arşıma kurf.kerı. hatın defterine beş genç 

b bu 1 ' · d Al nanlar n mu- mıyet are et en unyayı yenı ır " " · çıkıın~a ıbü.tün benliğimi tatlı bir . h ten taıkih ettiğim.iz sulh sıyaseti. 
aca. . a , . e .. a a 1 1 • • müvazeneye do• u inkıli.b ettirmi- Kapitalist sisteme ve kapitalizme · k kı.zm aŞkı arosuıda angisini sev_ nm yeni bir ş~ilde ifade bulma-
kab~ bı~ taarru~ yapmalan ::Jı~ı.. ye çahşmak.tadır?1" Fakat şuna dikkıat karşı cephe almış ilk büyük hare- seviınçle doldurııa. sevgıli bir a ~ diğini bir türlü tayin edemiyerek sı demelk:tir. Bu, siyasette hiçbir 
malı vari? o~z m~_? . J·J b'li ki 191 -4 harbi ne on- .ket Rus Sovyet ihtilaliydi. Bidayet raıba çUıresinin neş'esi uyandl. Bu botalıyan gencin tesbit ettiği duy- nevi istikamet değişikliğine de. 
FJkrimı~ goie, böyle b ır hare- de 1 e 1

. rraki nhe k it -S ' t ih- te ,bü~ d\4ıyaya ·şaıni] wn deıece nun için. üstada, kim. bilir benin: gularma vakıa gülümsediği:ııiz ıa· ıet etmez . 
•• -1.:t d v · ı . an •9'1 art- euer ovye n'ih' kad h da aynı 

ket sade :nıım•un. egı.., aynı za- tili.li bir tarafa bırakılırsa.; bayle ileri bir komünizm hareketi idi. ha1 6~1 • ıne ~r a!:.:ımna yerle oluyor. vakıa bu tıpi çok es- 'fü:rlriye, bugünkü harbin hıçbir 
mand_a muh!emel~:;::k&J asen İngi. bir dünya inkılabı iddiası yo~tu. yadaki faşizm ise doğrudan doğru- h~ssı .v~ ayndı 1ze-v~ v: bu~e- kimi§, çok romantik buluyoruz, fa.. devresinde bir tecavüz siyaseti ta-
lizlerlll yct.f>mış Oıuu an taarruz U • H b d.. 1 k ·t~t ya komünizme kar~ı la.pitaüzmin diyesın en o ayı eş r e e- -kat :IŞ1:e müeliifi.n hikayesind. ekı.· kib etm.Pgıv · hatJınndan geçirmemi~ 

'L... • l G . . umıımı ar • unyay apı "d f kl' d b 1 d T li . - " da, tıpkı uunnan evve razıanı ve sanayici memleketlerin payla. mu a aası §e ın e aş a ı. ürk yun. . . . vesika kıymeti d~ bundan. ılerı ve lkendi toprakları etrafındaki ih-
ordusuna kar~ yaptıklar; haTeket ı d ıkmı tı van· onda istik.lal Harbi ve ihtilali, yuTc:la is- Dmerısının mevzularını unut - geliyor. Halid Ziya Uşaklı.gıl., tıp. tila. tlartla illi bitarafüktan bir ay-

'b" d '" ·1 d h 1 b pmamas n an ç ıı · ·J 
1 .,_ı~r · -'•t h'. · ld ~ bu fis h'k' l : · d ~ g ı, uşmanı:ıan a a evve are- ilim d .. devamı eu:ıasında bx a vermeyı ve uı.u etçe umyet muş o .ugum ne l aye er. kı Hü.seıyin Cahidb «h~y~ .içm e> rılmamıştır. Aynı bitaraflığa pe'k 

kete ıg~ek ve onun _sürprizi~ :m:iyetin n;eni .... bir rela.h ve sükun ~':jimine geç.ır:eyi ve bu ka~ro tekrar ~~~um. Müellif, bun .. sindeki acemi meıktob~ gıbı, o d~- olarak devam edecektir:.> 
lkabui etnlektense _kendkı !~e~~u- devresine ulaşmak davası mevcud •h&ınde de miH1 kalkınmayı kendıne Iarı, b.ı.günun zevkine yaklaş~~k- ~e melktebden. yenı ~~ bır ~Diğer taraftan Almanya fü
sünü ona kabul ettırme !krm en değildi H.lrb sonunda Rusyada edef tutmuııtu. Alnıan lnasyonal mak için cMai ve Siyah> ile c .. ~ ı delikanlınm ruhı ha!etını, zafmı, zlınle tarihimızin hiçbir devrinde 
ileri gelmiş oi=a gerekt!r. İng Uz.. pal'lay~ komünist ihtilaJint: geÜn- sosyalizm hareketine gelince bu da Memnu• da yaptığı gibi, yeniden terectiüdünü göstermiştir. Gözler harb halinde bulunmamış bir 
ler, Sollum cephesin:ic Almanla- ce vakıa bun n davası beynelmilel. komünizme karşı cephe alarak hak- retu.ş etmiş. ::ı.rabi ve farisi terkfü- hayata kaplı yaşanılan bir devirdt>. manllelkettir. İlk harb m.ünasebe. 
r.n boş oturmayıp bir taarruz ha- di, ve cemiy~ti yeni bir müvazcne aızlığa uğramı, hi" mitreti toplulu. leri tfu'kçele~timıi ş. ve muhakkak bayatın içinde hayatı tanımanın timiz Cihan Harbindeki ittifakımız 
zırlad!ıkhnna vakıf bulunuyorlar- ye sokmaktı; faka;: -ileride tahliline ği]e ve kuvveti~e. haklarnm ka~ş- ki çok i'yi drüşünmüş! Bütün pü - imkanı var mıydı? Bilhassa bu ci- şeklinde olmuştur. Bu.gün de doğ
dıj kendileri onlardan evvel dav- çalışacağımız aebebler Jüzünden- turmak davası ıdı. rüziıerinden sıyrılan hikayeler, bu hettend~r ki, hi!kaye, yazıldığı za- rudan doğruya bizimle Almanya 
ranr:ıayı. terci? ettiler. . . bu hareket milll hududlar icinac . Ha~uki. bütün bu lıare~etl~ ken sı:rretle, dün 'k~dar bug.ün ve yarın manı düşündürerek çok derin ve arasında bir ihtilaf mevzuu yok.. 

Şımalı Afr:k:ıda rr:e\-sı:nı.!1 ha- kaldı~ hatta Avn•panın sanayi mem dı seyırl'e~ı c:snasmda ~·cnı ye~~ ~af. da yaşamağa .nam.zeddırler. çok hisli bir mana alıyor. t 
rekata müsaid olmadıgı aşık~r bu- Jeketlerindeki komünizmin mu'vaf. hal?r geçırdı. Sovyetl~r •. ko1!1un~~ Sonra şıu var: Halid Ziya ınesri- Üdeıbayı Cedide edebiyatının urOOnyanın bµgü nkü emniyetsiz 
lunma'kla bera?e:. geç~n gun d: fakiyeısizl.i.ğini hazırlamakla itham y~lıJe e~~er~.asyonal hır ınkıJab f~.trı nin musikisini, lisanın bu sade komnopolit tli~ tavsif edilen bir halinde hariçten gelebilecek her 
söylediğL-niz ~ıbı,1 ?arbm lkendı dildi Türk İsti]dal Harbine ve in- nın bugunJ:u §alrtlar altında realı~e- şekli ile ;i:aha iyi tatmaktayız. cephesi vardır ki. orada, misler • türlü tecavüzlere karşı müdafaa 
ka~~u?. mev~ım1er:n kanunları- kılabına gelince bu devrin en dik. ye uyma~ıgını anlaya~a~ $Osyal~z- Hatta ıbu lisanm nesçi, ahengi, l~ den. piyanolarilan, Avrupa ed:b. tedbirleri almayı \abii görmekle 
nın urstunded1r. k.ate şayan bir hareketi olmakla be mi kendı hu~udlcuı. .1\~?~ tf'.!ıse tafeti ancak böyle yeni bir kalem lerinden, balolardan ve nihayet beralber Almanya aleyhindeki ha-* raber, 0 da münhasıran Türkiyenin başlad.ılar .. Tu~kler ıstiklalını ~a~an- darbesinden sonra çocııklaruruz : cBir yazın tarihi> nde bir h!kaye. reketlere alet almayı ve tecavüzi 

Romanyadaki askeri hazırlıkla- siyasi ve iktıudi istiklalini ve millet mış hır m1Uetrn buhnn ve ınukal ca da anlaşılır, yaklaş.ılır ve sevı ~ nin ismi olan Bravo Maestro'lar - bir gidiş tutmayı hiçbir zaman ka
rı~ lkesif .bir şekl ide devam ettiği olarak teılcilatlanmasını hedef itti- de~esi.nd~ hü?iyet re.jimil: .. milli lir bir mahiyet alabilmiştir. Ayni dan balıısolun.ur. Fakat ne yalan bul etmedik. 
niitemadıyen g~len habez::ler~e~ haz etmi~ti. İtalyadakı Faşist hare- kapıtalızmı tes~s .• edemı~ecegını an. zamanda bu h ikayelerin diğer bir söyliyeyim, bu defa bu hikaye b ile Bu itibarla yeni muahedP.nin 
anl~ılıyor. IIe~uz b_u asken fa~~ı~ keti komünizm~karşı bit müdafaa hyarak devletçl.~.-g~. geçtiler. AJman kıymeti de bize, otuz, kırk yıl ev- bende eskiden uyandırdığı ecnebi- manası; zaten filen takib ettiğimiz 
yetın hedeflen bellı olmuş dt>gıL ·ıAh Al d· ı . . l nasyonal sosyalızmı de, b~ta ta. 1lki Ist' --l... l bır' az da İzmi- ı·m_ t . . . d mad B··t·· s•yasetı' teyı'd etmo.ktcn ı·barcttir. . sı a ı ve manya aı..ı nasyona mam·ıe miW t b h k t • ve cuµ.>U un ve ı~ esınoı uyan !t' :4 u un ' "'" 
dk Fakat,. !iU. s~aaa 

1 
VRoma~~yı sosyalizm de harb gayelerinden hiç tikçe 1 ve bil'ı a 0 an uta a~e eh g~~- rin hassasiyetini anlatmasıdır. Bu düınya ecfehiyatlamıda böyle bey- Harbi ikendi topraklarımızdan ve 

~le ~:~bl 1 _hır .azır A:gla sev de_ birini temin edememiş ~e üstelik n 1..aşladı'-nta~a. son 1 .~ ye ar.k:- cihetten bunlar irtiınai birer ve. nelmilel addedUecek sayfalar sa- Avrupa ile Asya ıarasındaki geçid-
ccın. sel.}t' erı, saat>ce man or U- . e •o ıı; n sonr.. < unya mı - • ' 1J , ~ • • • lk d · k ı d k" 1 
sunun 'Balkanları tahliye etmesi müstemreke~erm_i ve bı~~ok .. hak.lan. yasında. bir. inlcılab · davasını müda- s:ıka teşkil ~e~i~ece;c .deg:r~~dir. yısıZidıT ve. bı~ '?'uharrırın . ~n 

1 
ı den uzıak tutma yo un a ı esası 

ve nöbeti Rumen ordusuna ıverme- nı kaybetmı~. zıyan gormu~ ve ne faa vazıyetine gN;erek ve korr.üniz- Ier. Eserdekı hıkfıyelenn ~u.yuı~ e. yıurdundakı. ıstı~nalar ~arıcın<l:e vazüemizin ifası bu muahede sa
si :fikrile 

1
zah edemeyiz. Roman- yapacağını şaşırmış bir meml~keti:ı me açtığı harb! bır~~aı::ık kapitaHz debi meziyeti ya~.ın~a b~v ıltincı ':e bir ~ı;dkııın tı.pl.e~·ı ve ~ak ~ları ~a yesinde bir kat daha kolaylc:şm1ş 

· 
1 

a· ~d d i topluluk ve kurtuluş hareketı §ek- (Denmı t uncu sayfada.) ayn1 derecede mühım dıger mezı- tasvır ve tahlıl etmesı hiç garıb olacaktır •• 
yadan başkn. Fı~ ~ .. n ıya 3 a ayn. lind b ı d -····················-··························-···········--······················-·~··············· görül.m.errıiştir. Görülse id!, ihti - Zekeriya Sertel 
bazırUklarm gorulmeye başlan- e aşa 1

• • ed-ı.. : t bil rt 
ih b 1 • b - · h• b' kat da.. Son 19 39 harbi dahi bir Danzig 15 TER ~NA mal ek.mtık ev.ya e 0 aya çı Tan Ba§mııham·.: ması aı er.erı t: ıza . ır 1 N H 'b k' · d' d'· ·· ·· .... :ı... ··dk··ıı t' kted' B nlar ve Koridor meselesinden patlak ı 1, kamazıdı. a~ U' ı - şım ı uşunu. u:_ mund~ u e~ ırn;eb' t1::~ u ın \renniş ve asası dl'! .ı\lmapyanın hak 1 yorum - bed'baht Maestronun hL c- Bu vesika. Türkiye Cümhu.. 

ana.ası an sıyası :r ~ıırn mese· · STER İNANMA! . ., b • riyet idaresinin siyusetind~ istı'k. 
leler ç.ıı'kması ihtimali günden gü.. larını geri alması müstemleke ve ha 'kAyesı de nınayct eşen duygu - lfilinin ve dü.rüstlüğünün bir se-
ne ikuv.vet kazanıyor. yat sabası elde etmesi tarzında Amerika harbiye nazırı Stinı- tahmini ya~ Yaptığı tah - lara ve sefalet levhalarına daya - meresi<lir. Türkiye ile Almanya 

başlamıştı. son ınuharebenin dört seneden mini açıklan açıia söyliyebilir. nan bir mevıudur. O halde bu · 

ılga edı.len bı'r koor- Görülüyor ki bütün bu hareket- fazla aürmen ihtimalinden bab. Mahzuru yoktur. Fakat bir defa nevi mevzuları da milli edebiyatın arasında, mevcud taahhüdlere rıa. yet şartile, akt~dı.lcn bu muahe-
ler, ayrı ayrı sebeblerin vezaruret~ aetmİf.. harbe girecek olursa vaziyetin dışmdla telakki etımeğe bundan dename birçok hakikatlerin aydın-

dı·nasyon karan lerin neticesinde doğmasına rağmen Amerika da bu dakikada mu- "-~--- deai ...... egı-· m_ ... _._.__._ • sonra kendi hesabıma pek cesaret 
har I.._ {'•) • • d ğil" d" "°"'~ o-y-- WUUUUIK }anmaısına da h;zmet etmiş Olmak 

Ankara 19 (Hususi) - Ta - hepsinin müşterek ve sun'i eski ce. e~ye u en gmnış e ır. tır. Zira harb içinde bulunan bir edemiyeceğim. Yalnız bugün bel - itibarile aynca büyük b:r ehem. 
cir vasfını' haiz olan ve olmıyan miyet rejim~nc ve kurulmuş mü· ~'!~ye bt11ı:;~ 1:c;a:ı;:::.: memlekete en mcı gelen tahmin ki bu hikaye şu. ci·h~ttenndten1bdd miyeti haızdir. 
bilumum hakiki ve hükmi şahıs • vazene şart arına karşı bir isyan d d.. .. .• ih la w h b" .. w• • 1 olıı . .ın:ııa!bilir: yetmış yaşı a ir Bu muahedcn in aydınlattı:iı 
lar tarafından l O::l kilodan faz!;1 ohnasıdır. Bunldr bir büyük buhran a ovuşun mucı o c:aıı acı - o ar m uzun sweceguıı ana. musilki muallimin in - vaktile pek o 

1 f k 1 
. . . lı 1k lardan henüz makhr. İstediği hm tahmindir. h k 1 ikinci hakikat Avrupaya yeni bir 

arpa, buğday, çavdar ve yu a sd- ve inti a zincmnın a alarını teş- çok para ve şö ret azanmış o - nizam ve devarnh bir sulh temin 
tı~arında mahali:riue ve nevileri. kil ederler ve ayni kate - lSTER iNAN, duğuna göre - hayatının sonunda etm.e!k istiyen Alman ~i-yasr.ıtinin 
ne göre .azami . satış fiatı tesb~ti gorideki tezadlart tasfiyeye çalışır- 1• STER l NAN M A aç kalmak tehlikesin~ düşmesi ve hedefleri hakkındaki anlaşmamaz.. 
ballındakı koordınasyoıı kararı ıl- lar. Biııaenaieyh aynı menşee l;>ağ. bu teessürle ölmesi pek tabii gö-

dihn. · lılkların ızalesine yarcbm etmesi-
ga e · ıştır. lanan hareketler olusı aıalarLnda bir (Arkası sayfa 7 sütun 8 da) 

dir.> 



SON POSTA· 

TelgraS, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
•aklneye !Türk - Alman d~s!luk muahedesi!'- muu şeı 
~rilirken her tarafta iYi karşılandı Dün Diı Kurumun!la p 

1 .• • ı 

Şam da 
mltteUlde· 
rla tazflkl 

arttı 
Vişi kuvvetleri 

nevmidane 
mukavemet ediyorlar 

Londra 20 (AA.) - Şam etra. 
fındaki daıre aaralmaktadır. Kı -
taatımız Lidro tepelerini ışgal et -
nuştır Cumal b mıntakasında 
Vı.şı kı.wvetler. nevm=dane muka
\remette bulwunaıktaci ırlar. 

Almanya Amerikan 
müesseselerine 
vaz 'iyet ediyor 

lgal altındalti ınemlelıeller • 
flelıi Am~rikcın miiuuaeleri 

de 6a lıcwara tlalail 

r- <BattanEı ı inci aayfada> l mışıardır. Türkıyenin an1asmazıı- meşgul oldular Türk - Alman lekf'fe karı• bert.ansi tecavüzi bit · d hareketin kruın-. inıkin v_...nu 
Muahedenin ehemmiyeti ğa süriiklenme:ıı ve yalnız sulh is- A-n- l9 I • R . ostluk muahedesi di. Bu vaziyet, Alman ıefirinin bu 

teyen bu memleketın feda edılme- ı~ara (f •ısusı) - eı - • müauebetle icad et;iği nu~unun 
• ~n Alman. ~anlıları~. bt.1 sl ıistenıyordu. Türkıyenin sıyase- sicümhur İsme~ İnönü bugiın Yer.zan: Selım Ragıp Emeç bir flkruanda da kayıdlı olduğu 

~ıseru.n. ch~nımıyctına tcbaruz et: tı TüTikiyenın ıamamiyefnc ve ha- saat 17 de Dıl Kurumunu teş- -L:a tırmek ıçın lazım gelen her feyı • f 
1 

. B arbio mütemadiyen yayıL v.....-.e, muvakkııaten mubtf'I o'an 
· Lrd 

0
.. 1_ 

1
,. 

0 
yatı men aat erıne daıma ıh.ur.net rıf buyurmuşlaıdır. Mılli Şef"- mak ve bir vanıın .:bı .:t- itimadın iade.Hl~ timdi yeniden di-

yapmıı111 ır. un aııı.pm ya • l . k Al . . ..ı·- h .. d " •· •· Ot bancı gazeteci, Alll'an hariciye ncza etmış o an açı man sıyasetı ta- m z ıwıare eye.ı o asın3 g.r • tilçe etrafa ıit·ayet etmek iatidadı selaıit bulunuyo.- edenberi ara. 
retine fevkatfıde bir toplantı)a ~·- rafından kolayla~tırılmıştı. mişler, bır muddet sonra da karııauıda denilebilir ki her mem- lannda daima dostluk uriinasebcti 
iırılmı1lJr. Bu tarzda fevkalade Balktmlar~a Başvekıl t:k '<!or Refik Say • leket bir Biin bu badire ilf! yüz cari olmut bu ıki ınemlf!ketin hun. 
toplantı bütün harb esnasında dor- . damfa Maarıf Vek li Hasan yüze gelmek tehlwesine maruzdur. elan böyle ...U. yolunda ve A~-
düncü defa vukua geimiıtir Almany:ının Balkanlarda arazı Alı Yuıcel kendılerıne burada Bu aebeble h.vb dttında kalmq bü.. panın daha mea'ud bir iatikb.le 

Hariciye nezareti basın şefi, mu- me~faa~ yoktur ve y~lnı~ ~lan bi- müJl:ilk.ı olmuşlard r. M Ilı Şef tin memlek~ hedef ve ı•yreti ka~ta'ia imil olmıy• çaf•py1a 
a1ıedenin akdini, manevi, siyasi v~ tenı m~fllh•d.! etmek.~ ıktıfa ~t - Kuruımun bugüne kaciar gös • milli müdafaa kuvve:leıini a:11uui ları kadar İman• ferah verici bir 
iktıaadi akıslerı.1 hesab edi'lrmeı mektedır. Ahnany:ı yalnı2 Jngılte- tcrdığı çalı na .u uzerıne ala- suretle kuvvetlendirmek cayeaine manzara :asavVUT 3dalemr-z. 
derece büyiık, muazzam, siyasi !IÜ- reye kartı mücadele ediyor. Şimdi kadarlara bazı sualler sormuş- muruf olmuftur. Nitekim memle- Balkanların islilbını r.ıüteaJrib 
mulü haiz bır haaisı! olarak bı"ld"ı·r- TüTklerle .\~anlar arasında itı • l 1 h d kelimiz de , ynı endlf. enin sevkile ve Alman ıievlet reiainin Türk Milli 

d 1 
. . Al ar ve verı en iza att n 01ayı c:_ı:__ d J" di. mad yeniden tesis ~ i mı~tır. man müdaf- hazırlıklarını son haddine ~ ..... gön er ıği tatminkar mesaj-

s• .. hf ile .ı yanin bu ~iyttsc•i Mussolininin son memnunıyC'tlc>rmı izhar etmış- çıkannıya -;alı,ır.ıfttr. Maksad her- la husul bulan emnİyt"t havaıınm 
IJISI ma 8 ra8 nutkunda da teyid edilmiştir. B lerd r. Millı Şef suat 19 da banai bir tarafa tecavüz olmaf'p yarattığı. yeni duı~? bilha!la& 

Atman siyasi mahfe-ileri paktın MuasoJıin.i ltalyan.n Tiırk dost11u - Kurumu t rketmışler ve bu aadece nefis miıdafaaaından ibaret memnamyet veren cih~t1, tarafl•na 
imzasını sürprizle karşılamnmış•ar~ ğunu arıml<tk meziyetın• gi;stermiş- s:.ra.da hali< tarafından coşkun oldujuna göre, bu hazırlıklarımız buna mütekıaddiır. ahidleriıw sada-
dır. Bu paktın mevcud vaziyeti te- tir. Bu suretle bü!iın ~ng.eller ort"- tezalh'liratla selamlanmiilardır. ~a ~ itirıuını celbetmemiı- katte. ~~amen serbest cuvranabil-
yi~ . eyle~i.ğini zira aylardanbcri dan kaJkmı!lır \ e T u~~ıye Al.ınan l .J ~· Bu d~ ve ~ık siya~tin ~u- meleridir. .. • • .. 
Turkıye tlç Almanya a~asınctaki lann da.tluırınun kendısın~ gctırece sun miiün bir muvaffaki • Bu d• gostenyor ki Türk Clin&. 
münaaebe~rin bır dostluk nfha _ ği faydalardan ist.fade edf'!bılccek.- ••Aa'·ara )"elle tetevvüç elmeai takib e. huriyeti tarafından lngiltere il" , .... 
sına girmiş Vf! ;ki miUetin karş,ltk- tit. D dileıt yolun tMiriiuüzJüiiniin ve Pi .... olm ımhpn .. \ta, yeni aWd-
h siyasetlerinde itimadı yeniden buı "Oostlug" un zaferi,, kan iaabetinin bir delili •• bakı- ~-~~ eden hiçWr tarafı ... ...._ 
muş olduiu tebarüz ettiıHmekle ik- •e a mandan hem memleket huzurunun 11111&w.ır. Nitel.im lngilterenin bunu 
tifa olunmaktaJtr. B. Max Clausa, Deutehe Aite• ~ hem de balkın bu aiyuete ve onu teslim etme.ti Ye böyle bir u.Iİ 
Milli Şef 1 K Ü (I • tİ meine Zeitung gazeter.inde ud~ıt · tedvir edenlere olan baildığının da iınıulamakta bizi haklı bulmaaı, 

RuR n ~n SIJIS8 luiun zaferi» ba"lıklı makalesınde topladı ba zi,.Mle artmıuına ve çelilcleııne- laanıkeı t.nanua1n iı.abetini bir clef.a 
Berlinde, Reiıricümhur ismet in- diyor ki: . " aine vesile vennektooit'. Yukarıya dalaa te,.id etnwlded.ir. ~ık * 

önü'nün, Haricı)~e Vekili B. Sarac· ccBu vahim .. atle~de ı:•ar~!e~~e kayd~ lftlırl-u ı 1 karalanma- ima mebÜ ile )"eıtİ muabedenin bü-
o.ğlunun hakimane ve uzağı gören Almanlar .t;rasınd.akı .. eski h~yuk J amdaki llMlkı~ sarihtir. Almanya tiin .PP.tı~ı, 1rıUütıtttıı bir an&.pn. 
aıyuetine ıta111 en yüksek tebcil doetluk takvıye edılmııtır. Nazı Al- Bir ta/yan gazetesinin ile memlekelimiz anuıınrla evveki dbniyetinin ew.ıen m.!VCUd ota• 
hi.leri \Sade ohınmaktadır. Pakt. manyuile Kemalist Türkiye ara - 'T'.u .. rkı"ye hakkındakı" sün d09tluk muahedesi akdedi1mit- Wr YUİyeti bir h\~Grn altma TUe.., 
iki memleket araaındakı münaw • ıında .arih münasebetler teaiıı o - l ı tir ki 'banan ktymet ve ehemmiyeti melden Mret~. Bu lllU'elle A•~ 

Londra 20 (A.A.) _ .Dolaşı.n betleri huland•r•cak mahiyette çok lunmuttur. Tabii itimad hissi ya • k l • B l d iakir eclil-iyecekı kedar bü1üL panla mülüm bir noktu•nda ıullriıın 
§ayialara göre Almanlar Birleşik defa mi.nasız, yabancı menbalı p- bancı milletleri emperyalist men - ma a esı er in e tür. homhnaz Lir b"le "elmeai IMfta 
Aınıerik.adaki Alman konaolosha - yjaları bertaraf etmekle kalmamak- f~ader için feda etmek •tiyen zih- nazarı dikkati celbetti Malim olduğa üzere La bubin Milli Şef o'lmak üere bu ~ YÜ 

ııelerının kapatılnıalarına kartı ta, fakat ayni za~an~a Tıi.rklerl~ n~ye~e galeb~ 5almıttır. Bu ~lç~k ~beri, mMn1ebtimi:ı.in ~ ~ içi!' elbette ki~ 
....... ~-1.....111..! bilms"il 

1 
~- .. Almanlar arMmd•ki MI anevı doaL zahruyet maglub oılmuıtur. istiklal .. u .... --a ıle mubcldet Lır· L-..&..- ,.üık bir ıeref v• iftihar veü'c...iclir. 

~' ı 0 ma;.I\. uzere 1a.ı..... "d h k ·· ad 1 · d 1 • ' k f · Be ı· 19 (A A İ ~7 
a --= Bu mili • .1.,.. ad . al tmekte ld kl rı - yenı en ayat verme te ve muc e eaın eıq paıaa za f"rı r ın, • .) - talyan ga- si'melde olcluiu balJnncla btırbalcle et, CMdara, mmnettu ve rai-

.nc .. nıp a 'fi e 0 u a h türfü" • f hh'" ·· At t•· I'.. '" k L -1 ı la k ·· zet G ~ D 1 P '1.· L-• H linda Bel ·ta D . ka .b. er 3'1.llıe e umu ortadan a uru ,.,, na • o ra goıte - esı aze te e opolo, Musso- mübaliıialı olduita timdi daha iyi teır.w aaamaltdır. CIB'tki onlu 
o 1 ' çı ' .~·~~r .gı ! k•ldınnaktadır. rilmiş bulunan Reisicümhur ı.met ı.:nının nut.ku ha-kkında 13 Hazıran taYU:aab eden baa blllUll kuaat- buna, bU esenuae cidden bak a: 

}'er erde bulunan .n.ıuerı~an tıcan Rad 1 faal" H IDöDÜ ve ayni mamanda Hariciye ı. bual lmutt · · · ...,.,, .... rchr 
möeaaeselerine vaziyed edecek~r- JO 8r IJ8 8 Vekili Şükrü S.:i'acoihı Balkan ll"u- tıarihU makalesi Berlin mahfelle. Almanya :e b~ud~ ' 
dir. Al'manyada Alman sa~yııne ~~dyoların paktın imzası ha - harebeaıinde A~ar•r niyetleri .. rinin nazarı d•kkat:nı celbctmi~ir. aı tarafımızdan iltenae dahi .s.[l,,, &.49'-1" e,,...9 
~nnayele~ yatı~ış olan mutead- beranı ~~~ geç ':ak.it vermesine rağ nin .saf ~lduiun~ .emniyet. gelirmiş- Tüı1kiye garb devletlerile yaptı- -' --:----------o_mem ________ _: _____ _ 
cUd Amerikan .ınuessesatı da ~u • m.en, butun Ber~ınlı yalıuz bu ha. lerdır. Turld~r bilıyorlar kı Alman- ğı anlaşmalara rağmen Von Pa- H d dd k ı Afr·ıkada harb 
lanmaıktadır kı bunlar.\ da vazıyet dısed~ bahaedıyordu. Ti> atrolar - lann ne . Balkanlarda, ne prkta penle daima teması muhafaza et. U U a yı 1 an 
edileceılı:ıtAmıar. ika Alın t~n:d:"1b1!:~:di k:e~';1.~:e ı,~h.be: :'~" ~r. ... 1 • F .... mif ye matbuatıtnn aşırı nt'Jrlyr. kKprDler 1 1 (~ 1 imi IQflld:} f an nuy~dı .. At....9'Ya~ efHrı u • 'Q.lı ... • rrh•~· ..WC tına ralaien de fıl~n kiyaset~e bir U yap ırı ıyor kuvvetleri Almanların elinde bulu-

mumıye daıma Aydııı• ve aevdiii 8" 11iı1... sıyaset taltib etmeııını bıl:m §tır. nan SoRum'un aarkındakı ilk ha -

notasına henuz 
bir memlek~tle d09lhıiun temin Resmi Alman. organı ve Nazi Herhalde, Tüıitiyeden hiç kim- Ankara 19 (Hususi) - Avrupa reket mevzilerine t:ekılmiılerdir. 
etlilmit olmas•nc:lan mes'uddur. Bil- partJSinin gazetegi olan Turk:.şer se bir ~ :.stemıyor. Ne Alman) a, ile munakalenin temıni maksadıle Dütmanın bir hucum hazırladı • 

Cevab 
varmed• -..... vak.tile Almanyanın mütte. Beobahter ezciımle Şt)yle demek- ne de T.ta}ya. • 'Mık ve Alman mümessılleri ara- ~ wö:i ;:uvvc:thmmız dutmanaa 
WU 1 fiki ~at olan bu memleketle tıedir: Ml&Olmı ancak cıunu demek smda ~da yaptlan müzakere_ m kt~ d baır uuarelru:ır:hunukltartıla 

be _... .._ tık teh"'- · • •-- 1 k d" ı nda ır ma açın a evv are ete ı~ Vafİn8too 
20 

(AA ) BSle- r u ~ ... tmıaz a.;earmn en.aman ar en ı yan arı isti~r ki, İtalya 1923 deki dostluk lere devam olunmaktadır. Avrupa mt dir 
A __ _,

1
_ 'd-L: Al · ;:-:-__ --:.•-- hertaraf edılmıt ı.>lmaıından dola- mücadele etmit ineanları nyahafl si.-.ini takıb etmek emelinde fimendifer hatunda yıkılan köp e!.,liz· k Ll '"'i .1 . nnt11ın&a 9" man ıMH~ 

1 
mem · t h' d"ln kt d" -m- l . _, n- ·u.1.. ;,-- . • .• • • uvve erın n mevzı erme hınnm kapatılmasını protesk> Y nunı,rc!: l99e ! ıe e ır. IU&Aft:'t ~ unutma·•~· .uıZ l11ı111 dır. Ankara yeıctinu topladı ve va- nıler iki taneoı;:. Buıılann derhal dönüt lıateketi ranuında dutnıan 

tden Alı.an notasına hilkamet he- Eski RIUharibler ;ta1:!:f~di· k.ı• ~ dr'~ı~e • ziyetinin ıtidalli b;r tetkikinden tamiri icab edea malzeme Alman. tarafıtıdan o kadar az müda•le-
Dlz cev.b veımeQMltir. BUvr* eski muharib kal1veler- .b(iıtı ,lsriJ.';:ı l~os ,,:: çakan ne•iceyi leht~ ve aleyhte yadan getirtilecek ve ınşaat ya AL. de bulunalmu.,tur kı lnııilız hucu • 

Ba H
• I - l de ve soıkaklarda Türkİyedeıd U- la ~':: edilıru:u~tluğ:1\içbi; mü.talea etmesıni biJdiğıni ısbat man veyahud Türk mühendıslerl :'::i:titb~tnilen tairi yaptıiıaa 

>: it er marep mumi Harb h.ıtıralannı anlatm~ zaman unutmaz. Biz bu dostluğu ettı. tarafından yapılacaktır. İnşaatın ·-----

Lıat ile görüıtü t~_ır. Bu eski muharibl~etı bı~- etki müttefi1derımiı: Türkler 1çin Sa' .. anbolaJa azami 2 veyahuC1 3 ay aüreceği Finlandiva J8Dİ 'an 
Benin 

20 
(A.A.) _ Bern'dn 81.nın. .. c.B~ .-.e~enin. en ıyi .h~be~- dalına muhaCaq ettik. Biz onların ı •' "' zannedilmektedir. I ~ildiİine ıöre Ba~ Hitler Bali~· ~ Tür'"ı< h~~Uınetının ~ kahrmnan ınkılabmı tanıdık ve -~lddefll bir ------ ISk&r IOplUJOr 

laııaiud•i askeri harekatı idare ~~ad olunabılınir. dedıji hayranlıkla müşıhede ettik. Tür- KY ld Amerikada hazırhk ~ ı inci •rilıda> 
•taniıt ve h&len Ber~e .avdet. eyi: lf • · • ~ isti~H içm mücad!le eden 88lrt1a 0 U (Baatanı/ı ı iaci 8'11/fad4) Helsinki, 19 (AA) _ SaWıL 
~ olan Maretal U.t ile hır ao. Ecnebı mubabırlere göre bır memleKetın parak numunesi. Safra~lu 19 (A.A.) - Dün tedariki hususunda b" be yetler meselesi hakk nda ka ~e ~lunmuftUr. Müllkatta Yabancı g.ızetJ? muhabirlerinin dir. Biz T~ltl~ri kı~orduk ve 90k şiddetli yağmurla birlikte me n-.rPtmi..tir. ır yanna. vermek ve ınerkeı h\aküme~ıle rç~ 

rqal Görmı de hazır bulnmut- .__. bü·•~ı.. ·· .....ı ı. ..... sında onlara büyuk Ataturlderinden ··.-.;.. b" k · .....,,-- ~ kabil k h ı• bu. Maretal IAtia Fülarerin huauat u~ı ;,-.. ~ın ~ --..- . dolayı gıpt.a edi orduk lamet lnö mu .. ..., ır asırga olmuş, bır~k 8&4riye nazırı albay Knox, ge. ece ı tı_iflan halletmek ü-
dıirveti Wıerine Berline ptiii anne- kalıruflır. Çun.IW bu muhabırler .. alt" T' rk YAlm · • • : bnalar yLkı!mış, bir kısmı da çen hafta alakadarlara gönderdiği zere t~ül etmış olan Aaland 
d ... ebeclir. daima pek yakında anlqm~.zlıklar ;~nil~~l'. Pakt a'! an~ harab olmuştur. Bırçok meyıva a- bir tam"rnde t~reli bahriye sü. adaları Fin - Sovyet komitesı faa.. 

- çıkacağı ve ~m.anl!lrm Türklere çok memnu:ı tm ~ JJmaSL ızı ğaçları devrilmiş, kalan ağaçların baylarının her an nonanmada (aal liyetini tatıl etm ~ir. 
Ruzvelt harb fabrika· hüet.mı edecegı şayıalarını akset- I .

1 
.... ..:., ştir. meyvalannm tıçte lkisı dök'jlm* hizmete çajJ.nlabıleceklerinı ha- Londra, 19 (A.A.) - Finlandi-

1 
· • .. .. .. t~· Yabancı muhabırler 191 ..-vu8 HİSier tür. ber vermıştir. yada.n Petsamoya giden vapurlara 

an şeflerıle goruştü ~n paktı ~yetlere kari' Londra. 19 (AA) _ Alınan ~ısefain ruhsat•yelcr~ ver lm~ .. 
V8fıınm-n 20 (A.A) _ Dün bır bırleşmeye ı.şaret te~ıl ed~r Türk muahede . t .

1
. - ımi.18ıyım davranmak mecbur·ye- Avrupadaki voe diğer kıt'•lardald sının 14 Haztrandanberı kesıldıği 

Ruzv 
1 
·-e...,n • gibi tefsir etınekte ve Türklerın . . .. sı, ngı ız mat~~tı tinde kalıchklannı tebarüz ettir- komünist aleyhtarlarınt Hitlere bai ni bıldiren iit•JSadi har'b nezaretı 

ka et Bey~z Sarayda h~~ t'abri- hattı hareketmı muhakkak surette ıç~ ~~ surprız tcşkıl etmemıştır. mektedir. Türkfor, kendi toprak. lıyabilecek ve yeni nizama iatina • diyor ki: 
IKı~arı tefierı ile. uzun g >ru~ede Almanya ile StJVyetler arasında Çu~ h~fta\~rd~nberi Almanya_ larından Alman Jtıt•.alarını.n geç.. den kurulacak Avrupa aulhünün te- Bize gelen hır habere göre Ha-

wımuştur. Muzakerenın bıJ.has. b" 
1 1 ,,~ n mevcud bulun- nın nirkiye uzerınde tazyik yap- mesini mümkün lkılacak bir bük- euüaünü kotaylqhraca't bir ba•e- · ı....,., d .__ Al k , 

sa yeni bir t" ta ·· · de ır an &flll&\Zu.aı makt ld ğu Hi ket olarak telikki edilmektedir. ııran ~ın anucrı man ıt a-
cere ettitt ~a:t;:erınB ması icab ettiği hakkında. tamam~- lard~ :_u rl hma mdu. Balkan.. mün m.uahedeyc konulmasına da ları o kadıfr fazla ımıktarcla Fm. 
~=nin pl~mı haz::İ u le çocuk.ça ve manasız ıbır farazı- re an b ;;.· .:rekitı.n aldığı ~- müsaade etmemişlerdir. Almam ta1ebleri lançlıyaya gelmeğe b~laınıştır ıld 
ye heQüıE tanının · -= yeye istinad ettirmekted rler. Al- dzeıtel u t zyı' 1 teııiıil etm~ştır. Bir Alman - 5'>Y7et hareketi mi? Diğer taraEtan gazeteler, bir Sov bunların sadece memleketten geç.. 
miiıendisın iız.erıu,.. u=i di~aıt man gazeteleri Reısicünılıur 1,. fik" . ~ n.gı.terenın. bır mütte- Bertin _ Ankara muahede1i, AL yet - Alman bubı hakkınQaÜ .,. .. meyip orada m~v?! ald&karı tıfi. 
u.zarları çevrdmi~ nünÜ21 büyük bir portresini neş- ~~ya ile bır dostluk mantarın Sovyetler Bırllğı karp· yialanı19 lnsıltereye kartı yapıl. • kinbr. 
---------·----- retme*te ve bütün binn<:i sayf~ m bnalrı ·~~lamaja .. mecbur sındaki taleıbleri ile de münase- cak ta~ ~lemeye matuf biı lA HazırandaDberi üç FmlandL 

l
·cra Vekı·uen· lannı ı'tta tahlis eylemektedır. ~ nı tıabiatilf>, teessürle kal'- battar sayıl.mal.dadır. Bu sabahki hie olabıleceiini de batıdetmak • ya vapura tevkif edılnıişf r 

H~ zaman Alman matbuatı bir ,.,~alrtadır:ar. Fakat gazeteler, gazeteler Balkanlard.t dolaşan ve tadırlar. Bundan .ba.tt. Kremlia'in, 

la dt 
ıı.beri bu dere~ şaşaa ile ilin et- ~z~lerın cereıyanmdan 1n.. henm teyıd edılmem(ş bulunan So.yedeıin zırai ve .iktı•di mea .. Suriyedı ileri hareklb Heyeti top n merniftir. gıl~e~~ munatazaman haberdar bazı şayialan büyük başlıklar al- balarının Al...-nlar ta ... fından bi• <........,. ı inci 

las
' d b• On edılııiitinı kaydetmekte v~ Büyük . . dereceye kadar kontrolu hakkında _ aa,facla) 

At*.ara l9 (A.A.) - icra Vekil- U ır g BriWıyanın. Türkıyenin müşkül tında ~~etmektedırle!'. Bu şayı- ileri aüriilea wlebleri prelYİp itiba- d~n ·~t 21 de Kuneytra'y:a gir • 
leri Heyetı bugün saat 16 da BSfVe En tanınmış (liplomatiık muhar- vaziy~tini müdrik bulunduğunu alara 90re. Almanya ıle R:n~ rile daha ıımdid~n k.bul etmif Eılerdık Bunda~ 6 .sa~t '"vvel • 
kil Dr Ref k Saydamın riyasetin- rir B. Megerıe, Borsen Zeitwıg tebarüz ettirmektedirler. Bu zor- Sovyet Rvsyaya taalTUZ t' • . u. oimut ihrimala de nazarı dikkate r~ te rar ışpı edılmıı bulunu • 
d · 1 . a rruıştır gazetesinde diyor ki: luk, Fransanm hezimete uğraması zere ıbulunuyorhr. Hattl bır rıv.- alınmaktadır. yor u .. 

e ımutad. topıantısını y p · cl8 Haziran. mes"ud bir gündür. üzerine Türkiyenin teslihatını ta- yete göre bu taarruz şimdiden 1".,....U. ... ı ~t~-::1i:11 g'!ttdfik.1 kue;et· 

b 
Jılwılleıdııt ai'fAtir. Bu karşılıklı mamile ikmal ~ obnMuı- başlamış taalunmaktaaır. Timea'in diplomatik mubarrira er d kiı a e f . Y 

8 
•• 

1 
e -:U! 

Mısırda ya ancı do.9tlujtl yenı teııııeiter iizerıne in- elan n~ etmektedir BUnunla Bir An.... So+,.et harbini müm fQftları yazmak.tadar: ~ruı~~ı menh~b uçkte bınftl 
d 1 d

• l • be t . ı_ - Al Türkler Almanların "dd" l ıtateluııqoer ve aç ır mu avemel ra yo arın ın enmesı 18 eden bir ıtimad paktıdır. Dost.. ralber ngilizler -Tüddyeye im- klin cören noııı.laı nazar~ ıore - ' . .. . l ıa an görmeden küçuk bır nt-hri geÇllUf-

yasak edı.ldı• luk, 'ji;jı:iklerle Aimanlar a!"asında.. kin nisbetinde harb mal1emell ma~ - Türk m11ahed~ Balkanlar- ~rııaın?a buyuk bır mukavem~t lerdia. 
ki sililh arkad-h'"ınm ıyı ve kö. vermeıkttn gert k&knamışlardır. d•ki Alman 'cenahını hımc\yeyl! ma göstennıtler ve Alma?Jlar bütün is- M.. .,,_1 Mc , k ıu ....L 19 (AA) O N B --,. n f b" . h L • k'J edik! . . ld d . uttenııı. er rcayun m nt.t a • ı~vyon. . . - . . ' tü gün arkadaşl ğının hatıralan lwidı:iıenin ..... vemeti tu ll' .nen .set~ areııı.eti teş ı et- t ennı c e. e. ememışlerdir. Fa aında ve Hermon dağının garbında 

A.oc:mted Preeiin Kah.iredcn yeniden canlanmaktadır. Alman- Londra p7.ete•erı muahedeniıı mektedir. Nıtekın~ Mosk~vaya ka.~- kat vka11ılıklı ıat:iŞArel~rde bulunu. ileri bareketlenne devam edıyor • 
llldıiı bir h.ıb.!ıe göre Mısır aske- lar Ataıtül"k'ün eserine hayrandır- Alman iddialarının epeyce dunun. ıı yapılacak hatbın gayeaı d~ lngı.· lacagı ~vakkındakı hukum, Alman • lar. 
rt makamları yaıbancı rady-0ları!". F tl k t) Tü" k d ld•.ıı...... k ,~ • kte T"" tereye karşı taarruza teşebbus et - lanı\ dı,ger b 1zı tavizler elde etme- Kudüs 19 ( A A ·J Şaır 1 .ı1 1.Lt.ı~ f d dini . ıar. ena mye ı uvve er r - a o ~·U a,p .. eLme ve ur. ed 1 Aı d 1 , v · · - ı n ., IRlı.ıt tara ın an enme91111 menet ;s. k ' . M h. . . . m en evve .mım or ı.ı arını pr~ ge çahşacalr.laıını göstrrmekt~ır. mil garbında olan Mene'nın h .. ıniıtir Mııı.-lılar, bundan böyle. yal lerle Almanlar arasına esast-n ,58o- ıyenın 1 ve-re ılt hak etme'k 15- tan gelebilecek tehlikeye kastı ına- Bununla beraber Tüıklerin lngil- Fransız kuvvetleri tarafından i ur 
nız ln8iliz ve Filistin r.dyolarlnl lam temele dayanmayan emn yet. tememesi d~ı~ gt>sterdlğı ınıı. euu bir vaziye!e ıokmaktır. Moa - tereye ka"'ı hattı bareketl ... n diı li üzerine ıniıttefik kuvvetler ş!:
clinhyebitecek.lc•dir. alzlik .ıtmağa ır,uıvaffaJı; olama- bvemet yuzwıoen Almanların kovaya karfl nıı•b, •Yni zamanda, ribtlüğünu ıu.uhafau etmekteclit. taarruza baıhunıtlarclıc. • 



4 Sayfa 

( Sehir Ba,berleri ' Malıkemelerde: 

F t.h . . .. ı· . K.a hve fevzı·aıı r·---............................... } Ev sahibesinin ag-Zilli 
a ı taü:":J: mm ASker ailelerine 1 mendil tıkayarak 

~·---~~~~-~.~-.. ~~~~·····\ . nasll yapllacak? 1 ~~~d~z!f.~ı:: i tebdidle ııaralarını almış! 
iaşe müsteşarlıgı" tevziahn şekli etrafında : : ", .................................................................................. ·-··············· 

ihanet yiiziinden Fatihte 5 : : : '\ 
kannnt öldiiren Fazıla 221 yeni talimat gönderdi, her aileye ~ Temffi!.lZ başından ~ ; Maznun, vırk'n gece•i. misafirlikte olduğunu söyledi. ı·ü- 5 
yıl hapis cezan verildi, la- ~ 450 gram kahve verilecek ! •t•b .. k il fi 5 E ziindeki berelerin düpne netice.inde olduğunu iddia etti, ~ 
kat eababı mahalli/eden : ~ l 1 aren mu e e er·~ : bu yüzden ıahidlik yapan karısile mahkemede kavga etti. a 

1 4 . d. 'ld . : Vi'.ia. u k ·ı . k: ' . ce.zaft aene ayam rn ı: yette kaa~ !!vz~~tı jş i le meıı:ur ve mıüst:ı_hdecıterin adedi Si.len para esı mıyece ~ '····:······.~···:··;···············.".····~.······················•••orono ............................. ; 
.............................................. ,; meşgul olan koruısyon dun de ça- teshit ohınmaktao·ır. Ayru:.a şch. i - : ıBır mud.cıe. evvel, Us'.küdarda Bunun üzerine mahkeme suçlu 

Bundan 1~ g-ün evvel kendisini 
teı1kederek , Tahir ısm!nde biriyle 
yaşaırnağa başlıyan kansı Müker
remi Fatt?ıte sokak ortasında ya4 

rahyarak, öldüren Fazılın muha
kemesi 2 nci Ağırcezda dün nei;
ceye varmıştır. 

Mah'kt!m·~ ısu.çu sabit bulmu~ ve 
Fazılı.ı ceu kanununun 449 uncu 
maddesine tevfikan 22 sene müd. 
detle hap~e mahkfun ebniştir. Fa.. 
kat, bedbaht kocanın bu cürmü 
ikam.da miıe&> r olan tahrikler 
nazara alınara~<, cezası 7 sene 4 
aya indirilmiştir. ------

lı~alarma d~vam etmiştir. rin mevcud nüfu.:;;unun da ne ıka- : Asker a11elerinıe yardım tek- : SW.ta:ntepe--lc _vukubulan bır soy. Mustafan:ın karısı Afiiey-~ de şahid 
Iaşe Müste?l'hğı, dün vilayete 1 dar olduğn te-sbit edilmiştir. İs- i li etrafında bt'lcd)1e d!t-İmi en. ~ gunculuk had!sesınin l nci Ağır. olarak din~em •ş ve bu c:heti keıı. 

bir t~ gijndererek te;· z: atın ı tanbul emrine tahsis olunan kah.. l ~ t'.arafınd"?' verilen ye. ~ ceza mahkemesinde düıı duruşma- d is.nden sormuştur. Safdil b ir ka. 
ne şeltıl<ie yap~ lac.?.ğı ha.ıckmda velerden 750 çu·valı gel~, bunun 1 ıu kar.aı~ tatbJl,ma yakında : sına .lbakıl::Oıştır. dın olan Aiiie : 
postaya verilmiş olan yeni tali- 150 çuı.valı asked biı'likler emrine i baf~tır. E HikVsenın kahramanı Mustafa ,_ E vet bay r eis, demiştir. Ka.. 
matın vu.sıılüne kadar kahn· tev- verilmş:tir. Yakındcı ~63 çuvai da.. 1 Belediye encümeni yeni ka - : Aıktaş ev sahibesı btt1ı.ınan f:5 ya- d ncağız mutfakla <3.ü.ştü. ben im
ziatm-.n ya;:ıılmamas:ın bild1rmiş- ha ıkaıhve gelecektir. Şehrin nüfus 1 ran verirken mükel eflerden a- şınaa Ayşeıı.n bir gece uyurken o. dadına yetiştim <le kurt.}.rdım 
t :r . Müıneşarlığ ı n tal;mntL alın- ' miktarına göre yapılan h esablar- : ltnacak yardım parasmın azal- d~~a g~ıek, parasını gasbet- Amma, ya ra be:e görmedim.> 
d.ı.ktan sonra tevzıa ·c yapılacaktır. da her ail<?nin 450 gram kadar kah- tdma~, huna mukabil yardım. ını.ştll'. Id•l ' a y:ı nazaran, maznun Suçlu karısının ifadesine itiraz 

Vilayet tev:ı= atrn adilane b ir şe- ve alalbi leceği anlaşı1maktatlır. la mük~llef olacaMarın sayısı - bahçe tarirl:ilc ev sahıoE:sinın l:.u- e d.erelk: 
kil& yapılmasını ve bütün halkın Halka sa~ııacak kahveler 'kapalı nın · ~attı~ı eMsını ~bul lunduığu bölüğ~ ve oradan da kc1pı «- ı;raktil~ ban.a alksıni söyle., 
L.-ı...-- 1 . ·1 . . . . . . b ~ . . . etmifjr. Yt-ru karar bugunler- kir.Jı:- · ,_, m . t· ı iht ~ ~J:vC a auı nıesım temın :çın ıca zar:ı.larla verıler.:ok, hır alanın bır d ilinA ' l'-1.uü .l\.Jr aJt sure 1 e ıyar mişti. Şirndı· mahk.cmetle v,mıı~ 
ed 

t ....J1:>" :!. •• ·~- ..J kt· ldah aJıın . . . . e resmen olunacak ve kad att gı d t . J " en cu ır erı ıttımt7 e-.ıecc · ır. a aması ıç:n gereklı tedbır- nakil asıbllar b'I ti . .. · ının Y 1 0 aya gırm .ş 11
• ifade verıyor. demis_tir. 

Resmi d · ·· 1 d k" 1 · · · v 1 'e en uzerıne Ayşenin 3ğ a bı · · 1 tık· aıre ve mue:;scse er e ı er ıtt haz euıleccktir. : sürJaj yııpı!aaddır. Bdediye bo" zın 1 menaı .ı... Afife buna kiZmış, kocasrna dö... 
i naıhasebe :niidürlüiıi yeni ka- ~..'.ı:...ıı g~zlili _sıkar~kindcebbren kve nerek, şu cevabı ~ımiştir: 

Den l"zc · ıer ba :: rarm tatbiki h da h 1 - toı;:o.ıJ!U.J'lle J(!l~~;nı:: ıç e ır ıy. • yra m 1 : .._._._ - b - 1- - UMl3UD az r mettar yüzük ve :J6.) lira bulur.cm c- Aaa, mahkeme huzurunda 

h 1 ki h 
· lllWU'a """" .. ıttır. l .. r k " T N BZlr 1 arı programı 8Zlrı8 ıl0f ~ Trenle.rc!e birincı ve ilı:inci kesesini alrn~şttr. 1Ya an so~. ıyec~~- ccg j •m a. le Y..a-

Şdırim.ızde yapıil.aeak umumi. Düın öğleden evvel, vilayette , . tneYki biletlerine ı,· k Suçlu ise mahkemedeki sor-gu- , payım, _ gorme .g:m şeye zora gor .. 
pasif korunma tecrübesme &.id Vali ve .beleaiy~ Re;si Dr. Luıfi pur ve tramvavla~da °i!in::i sunda aleY'hindeki i~dı~y1 külli- d!...ım __ diy~em kı ... > 
program ve pianlar Dahiliye Ve- Krr<iarın riyaset'.nde Mmtaka LL ıneviô. bildlerile otobii4 bile' yen reddedc'!rck, <lernı ştrr ki: Böyle Kan koca arasında adeta 
kfiletine gönderilmiş ve Vekalet man .Ke.isi, .Jenıı.yoıhrı. Limanlar lerine kf2a bir kurut asker at- c- Vak'a s~at 20 ile 22 arasm- kısa bir münaka:fı geçm'.-şt.ir. 

Pasif korunma tec
rübesi 

tarafından tasvib olunmuştur. Bu Umıı:m lş.letıne;:; :, ve diğer den.z I leleri içİo zam Y"fltlacaktır. Si· da o:bnuş. Hal':>.uki, ben o gece sa- Malblke!nece mütaleasına müra
tecrübclere a id hazırlıklara bôŞ- müesseseıeri mümessılierinin ıştL nema ve tiyatro tarifeleri de • at 23 e kadar kom.şu.muz MevlıJ.d- caat olııffian adlıye tabibi H:kmet 

Yüllo>eık Müh_endis me~tbini bu lanmıştır. Tecrübelerin gelecek ra:ıtıle bir toplantı yapılmış ve ı ı· i )'iizde on artrrıbocaktır. Asker da m.isafircfün. Bu suçla kat'iyen 'r.ümer de, yaraların düşme neti: 
sene muvaffakıyetle bıtm~n 41 ay içi.aıde yapııacağı anlaşılmak- Temmuz deu.izcllrk bavramınrla : ve r.abitk"l·1e ~bi~r mükel- bir alaıkam yoktur. Bu iddia saıie.. cesi olduğuna dair idd iayı red ve 
gencin dün saat 15;30 da GI!müş- tadır. yapıl.a.cak meras~me aid programın j E lefiyet lııtr.ci lu".:uhcak'a.rdır. ce bir iit\ardan i barl.!ttir .> cenhetmiştir. 

Yeni mühendisleri
miz dün merasimle 
diplomalarını aldllar 

suyundaki mekteb binasında me- Vilayetin bütün kazalarında ana !hatları tesbi'; olunınuş_tur. :. Eski miılıellefi;vet 'ckline gö. Reis sormuştu::: Müteakıbe:ı müddeiumumi Z i-
__ :_1 ~m1~ ı te · edilm' re maaıııı 100 •~l":>yı geçmekte . .. ,_ 
rcQ.ll.U.le -......1:'.wıua arı vzı '~ başlanan sı.ğmak ve siper hazırla.. Toplantııria merasim progrnmmı i olan vatan!1&1Jardan kesilmek_ , _ Pe-kı amır~, kadının vucu. ya Yazgan söz aiarak, esas haıv. 
tir. mak işine 'le Iaaliyetl<? devam O- e Lra.llica hazırlamak üzere b .r ko- : te olan paralar Tem~u-z ~ın- dunda ve yiiziındt? yaral?r ve be- )nndaki iddiasını serö.etıniş ve 5\Lt 

Merasimde, Mühendis mektebi }ıımruııktadır. m.syon seçilmişıir. Bu .kom ısyon i da kesılmi)'e.:ekHr. reler varmış. Bunları kim yap- çu sabit olan Mıistafanın ceza ka-· 
ve Güzel San'atlar Akademisi pro. Kaymakamlıklar her on beş yapacağı toplantıiard.a deniz bay- \.... mış?> nununun ~95. 4Y7 ve 19'J ncü mad. 
fesörlerile taııınıru~ mimarlarıJDJZ günde bir çahşmalar hakkında vL ramınıın programını tamamlıyarak ··~Ô···;~···· .. ············-····· .. ••••••'1 

,_ Ayşe birkaç gün evve~ mut.. delerine tevf!k.an tecziyesini iste . .' 
ve lbl.iıtün talebe haı:ır bulunmuş.. lB!yete rapor göndeTmektedir. Si- viliı.ıyete verecektir. rfi idare faıkta d'üş.müş. hattfi ke!ldi.sini ka .. m'ıştir. 
tur. per ve sığınak çalışmalannm ne- Su sene deniz bayramı çok zen.. rım kurtarmıştı. Yaralar ve bere. Duruşma, suçlunun müdafaası .. 

Merasime İstiklal marş:Ie baş- fa:esi her ay vilayet tarafından gin programla kutlanacaktır. Gün. hk • ler de o -.,rakit o1mu~. , nı haurlaması için talik edihniştir, 
lanmış, mütea'kıben mekteb mü- Dahiliye Vekaletine arzedilmek. düz yaptlaca.k me:asımden b~a ma emesınin ..., . D u.-.-N--Y---A--.--~ 

f 
1 1 tedir öğleden sonra Modada denlz kıü.. D E G 1 Ş E N 

~~ r:v ~~t~a:a;n ~u;:~nu!:u~~ S~r ve sığmak inşaatında ça- bü önünde bütün deniz teşekkiıl!e_ iki kararı LW 
Tevıfik Taylan bu hitabesind,\ MiL lıştınlacaık mahk;]mlara vcrHc~ek rinin de iştırakıle büyük deniz ya- :Esrar satmaktan maznun Edır- (Battarah 2 n ci gayfada) 1 geldiii sanıldı; husus~ sanayi tesisi yevmiye miktarını tesb.it etrr.ek rışlan yapıh.caktır. Deııfz yarı~na 
li Şefle <Eğer büyüklerimiz!n mek- üzere bugünlerde vilayette müıL resmi ve sivil deniz te:şeıkkiillerin
tebe !karşı gOOterdikleri alakadan deiumımıinin de iştirakile bir top- den baŞka Deniz Ticaret mektebi, 
sitayiışle bahsetmiş, rnezUYJ talebe- Jantı yapı lacak~ır. ' Çal ı.ştırılaca:K Deniz Harb ok~lu lisesi, denız 
ye meslek hayatlarında meınfoket maHk.fımlara yevmi.ye 4U-50 kuruş kRipleri işt:rak edeceklerdı.·. Ge
işlerinde muvaffakiyct dileyerek arasında ücret verilınesı düşünül- ce DenizyoUarı İdaresinın bir va.. 
sözlerini bitirmişti!". Mekteb mü- mektedir. Sığınak ve siper mşaa.- punmda bir balo veri!~cek ve Şir. 
!ürün<ien sonra merun talebeler- tın<la bafıf cezalı mahkumlar ça- ket.lhayriye ve Denizyollan İdare_ 
dlen bir genç, arkadaşlan na:nına lıştırılacaktır. si vapurlarının .iştirakile de bir 
mektebin te<iris ve idare heyetine 1--------------... deniz tenez.ziliıii tertib edilecek

r Alt"f K b • f me karşı cephe aldt. ( t) devrine bile ~eçildi. Fakat bu sını~ 
ne 1 1 a ~~ye ı~tiren ve Cf'- Bu h.ueketlerÔ•.: h8djsele1 fın çok cılı-ı. ve becerıksiz olan yapı 
mal Söylerin Orfi Idare mahke- müşterek baghrı 'ortaya ç1karıyor c ı lık kudreti v e hiç olar. sermaye-
mesince dörder sen~ hapis iJe ce- ki 

0 
da kı.pit.ılizmin tasfiyesidir. sile sanayiin kurulnnııına imkan o. 

zalandırüdıkla..1 haber a.Jmıruştır. Bu tasfiye in:C.ılab.ın se)'Tİ esna~nrfa lamıyacağı ha~iselerle çabucai< an-
Jf her memlekette kendi ~artlarına gö- !aşıldı. Evvela yok olan sınıfı ve bu 

Çarık ipi ve eşya bağı yer:nde re yap1!mıya başlaını~-tır. R~yada sınıfa lazım olan sennayeyi m~l
kapitalist kuvvetli değildı. lstih~al letçe ve devletçe yc:.p.ılarak fetlakar 

kuUamnaıt için telefon hatından münasehetl~ri sınai ve maH kapitc..- lıklarla meyda."la getırdı~ten sonra, 
tel ıkesmek sııretil~ muhabe.!'atın lizmin tahakkümün~ girmemiş, ser- bu slnıf cemiyele tahakküm edeceok 
da !kesilmesine sebeb olmaktan maye terncrkiizleri olmamış, yani ve 90nunda tasfiye olunacakt~. Bu .. 

teşe1ddirler:nj bildirmiş ve memle
ket fen ord!lsuna karışmakla o. 
muzlarına yüklendikleri yük.ün a.. 
jırlak. ve mes'uliyetini tebarüz eL 
t iren güzel bir hita.bed\! bulun
muştur. 

BilMı.are mekteb müdürü Tev
fik Taylan tarafmd~Jl genç mezun_ 
}ara diplomaları tevzi edilerek 
merasime nihcı~t veriJm!ştir. 

Genç miiıhenrislerimiz<len 5 i 
su, 16 sı ;nşaat, 8 i mimar, 10 u 

malk.ine ve 12 si elektrik şubele
rinden mez.un olınuşlardır 

Francala için 
40 bin kişi 

rapor almış 

tir. , mazmm Bayram'.ç'in Ahlatlıburun kapitalizm kuvvetlenmemişti. Bina- na ve bu kadar maddi fedakadık-
Oerilere azami fiat köyünden Hasaıı Aydın'm, Örfi i. enaleyh ietihnl işleıinde hakiıu )ara ne lüzum vardı? Kaldı lci ne 

dare mahkemes•nce iki ay y irmi. faktör olmtyana kapitalistin tasfiye yapılırsa yapı?sm böyle zorla ye-
l tayin edildi gün !hapis ile Ce'?: ·.ılan<İ!rıldığı Jıa- si ve yerine devletin kaim olması tiştiıilrniş bir seımayedar slnlf!n ya 

Son günlerde deri f:iatları göze her alınmıştır. mümkün otdu. Bundan dolayıdır da pacağı küçük, derm•! catma sa.naytle 

b t aık b
. ~ · ı.ı- ··k · ora.da hem ka-oitalizm, hem de ka- Avrupanın ileri sanayiine rekabet • 

a ac ır j<~z:ı "e yu selmış bu- - · k k B T ı.! 

Alt d 
pitalim: tasfiye olundu. ım anı yo tu. inacnaleyh ürıU-

lunmalkta :di. Yaş deriler 115. 120 10 ÜŞÜJOr Almaııya ~:b. bütün istihsal miina. yede kapitalistin yerine devlet geç-
Belediye Sıhhat ve İktuad ve biiıyük ba.~ sala.muralcu ise 140- sebetlcri k.apit:ili.stin tahakkümü ve ti. Yani burada kapitalist tasfiye 

itleri memurlal'ile doktor ve 150 ~ru-~a kadar çı~mışb ... Bu se- B "t.kaç günden.beri yavaş vavaş idaresi altı:ıd3 idi. Fakat Almanya- edildi; fakat kapitalizm kaldı. 
inüfetı:i,kr dün dr. fnınJarda ı bebsız yü.kselmı.: Fiat Murakabe düşmekte olan altın flatlar • ... nın derdi. bu münasebetlerin Al- Şimdi şu üç inkılab han·ketinde 
ve lokantalardaki ekmekleri Bürosunun da nazarı dikkatini 1100 bırm: kad:->r dah· ı· ıı1...,., .atu•n man kapitalistleri elinde olmasında mevcud başlıca farkları yuka?tda 
kontr la d etm• lerd ' 1 lbe · d'" k · ·1 d b -.,.- " a J.uış r. · ·v • h 1 L..:k o P.VMD ıı ır. ce tırnış ~-e .. ~n ~ t~p.ıar~_tı a .. u Dünkü altın fiatı, bir Ura 252'.) ve değil, fakat beynelmilel kapitalist ışaTet ettı~mız veç i e tetx:i ten 

Bu kontrollar eınasında, bil- 1 husus ta go~uşı.:lmuştür: F ıat ~d~- 24 ayar bir grarnlLk külçe cıl~m alem.in ve bizzat kapitalist Te;i.min sonra onların kapitali ve kapitaliz.. 
~ "~lerin birbirine Y• - raikaıbe Ko~ısyonu yaş oerıler ıçın 

320 
Owruştu. tıahak.kümünde hu~unmasıncla icli. mi tasfiye işlerinde bir dereceye 

pi.fi r;ı ıyarııılt yuvarlak ç•k • ' 85 ve büyü:k baş. salamura deriler Afmanya beynelmilel kapitaliz- kadar müşterek olduklarını görüyo 
Tren ücretlerine zam masuv ve .>rtasmd._n bıpj<J. [ ~in 100 kuruş azami ffot ;Koymuş.. d min mümessillert olarak tanl<lığı ruz. Çünkü ~ütün bu hareketlerle 

~ olın.ı .. ına dikkat edil • Ka m herberlerı"nı·n Yahudi sermay;darlig·ını tasfıy' e et- kapitalizm tasfiye olunmaktadır. 
Yapılmadı · L_ kil..ı im km ı. tur. Bun1:m fazla fiata sat!ş ya- K ı: Dllf, uu ~ • ~e o ıyan e e&- . • • I ' ti, ve bu isinc!r. Ahnan kapjtaliz.. apitaılzm öyle bir sistemdir ki 

. 1 _ _ t 1 tt L........ panlar thtdcir suç.ile adliyeye ve- ıtrraz arı . . .. b b .ı h 1. ..l!- h '..) Bir mü:lciet evvel gazetemiz1e &el' op a ırı;uu,.ıı-. minin tam bir mi;-,:ah~retine malik u, uraoa em xenomi em tıe 
Devlet Oc!mir'-·ollan ve Denızyol • Peluimot .. aJm.rılmasından rileceklerd!r. B _.n... 1 • B 1 d' - • .. oldu. Bunun haric1'nde istihsal ve kapitalist laztmdır. Bir memelekei· 

J . :.......a.:rk: ~ ~•... • • • ..... ~ .................. ................ -................ eı-.uer er e e ıyeye mu raca t b 1 d b" . . k d ları tarife~rinde yapılan deği~ilı. - 9""1 ...... ı vczg.-çu.-ntffü. Diğer E } .. 1• _ . . · - müba<lele nıün;.ısebetlcrini ellerinde e un ar an ırcıı yo sa, ora a 
tiklere llid verilen bir habt>rrle Üc- taraftan hastaneler francala ih- v enme atllattonıd~A a:syoltrı n:adl~~ellerını!: ııo ı ·tutan sennayedartarl Rusyada ol- kapitalizm de işlemiyor, yok d~ 

'f d 1 b l tiy' ft-•--ını te•bit ederek '--·ıyma- Gaz ...... ecı· ark"..Jaş•.mı"' İstanb"l vo an .~ vo a ın ırı rnesi 'Kara ... d v .b. t r· ,., .. d mektir Maamafih inkılab memleket ?et rtaTı eıerin ~ yo cu i.~tlerine ~ ıuı ~· .... .ı ,_. ... • • • • • ugu gı ı as ıyey(! nızun1 gorme en . · . . 
taltri.hen yüzde on beş nisbetınde .kainlıklara b ildirmeie ba,la - meb'usu Abidin Daverin .kızı PerL nna ı1Jira~ etmışlerdir. Berberler bunları büyük Almcı"'l davası men- lennde ŞUT1dı mevcud olan farklar! 
bir zam yapıldığ1, yük navlunları - nııpard11r, Evve~ hastaların ih.. zad Daverle Cümhuriyet Merkez maıkinelerın 2i. voltla çalışamaya.. faatine ink11'abı:ı emrine a? !ı. Yani onlarm ba~langıçta aralarındaki 
Din da bir matar art~rıldığı bil - tiyacrna göre lideler hazırlana- 1 Bankası İdare Meclisi Rejsi Nus- cağllll, bu vazıyette müşterıkrin Almanyad.a kapitnliı:m tasfiye olun- far~lara. v~ tezadlara naza?an ço~ 
dirihnişti. Bu z.tm Devlet Demir _ caktır. Mü:eakıJM.n r~or geti. M -ı Zai' M ıb'.r ıbuçuk saat makin.~ tellerin~n du; fakat 1capitali1t kaldı. hafifJermştır ve bu azalma hareketı 

recekler l"!sb-İt olunacaktır. ret etyanın og u ır etyanın . T" kiyed fi • 1 k de gittikçe durmamış ilerlemekte-
yoLn yol<:u ve eşya tarifelerinde F al nikalhları dün Ankarada yapıl- k:2lmasını bekl•yeceklerini bil:iJr_ d ur de tllbs. Y-, 

0 .unl~ca mo- dir Bunda.."l şu mana ~ıkar ki m· kı· 
ranc il t:ıhd:.-tt karuından M . d B"" ''k M"ll -m;o<-oı ve bunlar 45 ltl . 1 ern mana il ır ~apıta ıst sınü · .. · • -değil, Denizyolları idaresi tarifele- sonra hu·~ısi doktor raporile riııştır. erasım e uyu - ı et ... 'Ter ın vo \lJ{ o - voktu Hatta bida tt b • ıahsn seyri deY'am ediyor; buhran 

· d l t Mecl" R · · A'l.....J .. lhali" R nd t kı·· tnn..i.,l .1 • ye e unun yo.c. · "k l d l nn e yapı mı~ ır. belediye ,ubelerine 40 bb kiti ·.si elS~ n..11..&U · .~·. e .a: m~ı e lI ~-·~ ~rd~~ __ Belediye suzluğundan doiayi d~vlet b!maye- ve ınb e evre erine .. h~.s ola~ _ali• 
Herhangi bir yan!'-şltğo mahal miftca._t ebniıtir. Bu raporlar Meclis Partı Grupu reıs vekılı mak.ne şube:;;ı mudurlugu ıse 110 lerile bu sınıfın yet.iş.tirilmesi lazım metler tamamdır. Gunun bırınde 

blmama:11 için bu vaziyeti tasrih hilmmsiR addedilmi.,tir. Bun- Hasan Saka, meb'uslar. Devlet V"Oltla çabşacak makinelerin tehli- dünya~ın Y~ni bi~ refah ve sülrun 
dmdği fayda:l buluyo1uz. dan ıe>nl'ıl belediv'! ve hüku • Şfuası erkarıı ve bırçok güzide da- keli olduğunu W! bu cereyanın ö. (1) ita~ faflst hareketinden dev.r~ne gı~;nea . i~in i~, buhn~n 

Ankara - Iskenderun arasında met doklorlanmlatJ .r:ıpor gdİ- vetiiler hazır bulunmuşlardır. lüme bile sebeb olacağı mütaıea- bahsetmiyorum; cünkü İcaly:ı.nuı va- ~~ 1
fttal reımılenm~ boyl~~e ha. 

ay başındau itibaren hergün t1en renlere fnn.cala nnlecektir. Genç evlileri teıbrik eder, saa.. sında bulunmaktad:r Ondüla::,·on ziyeti dolayı.sile f~ miUi bir mü- ıse e]r) dol~!lnlaş..~absı, mk"ludşterbe.k 
aef erleri ihda' olunmuştur. ..) ..J 1 d"l · • -. mese e er ogurması u ııe ı e ır 

JilölU.U " • • • · mu a er.:ıt ve gaye rrıq;~nııı ·u-•--=---=---------~:;;;;;;;;:::::::;:;:;;;;;,;;;_·..ı·e•t•e•r~ .. ' e=-r•:·z·------ı::a::-== --'-"-elerinı· kull«nan berbeı·ler dafaa ve muba.Iaz..'\ rei"m. olarak do~ k dd b' ı :::..: • k 
1
.çin yadunda b:r kurs açılaca ... tır. du. Diğer ihtıHU hareketlerinin inkı- l ı . b d z t 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki~ 

· - Hasan Bey dün bir 
d.aırc•yc, arkadaşımı .gör
meğe gitmı~tim ••• 

Bir de baktım ıki 
kap nm üstünde bir ka
ğıd: cMisaiır kabul c.. 
dilmeı .. diye ••• 

• 

Acaba bu yasak 
ne zaman kondu der. 
sin? 

Hasan Bey - Resmi 
dairelere halis kahve 
tevzi edildiği giindcn .. 
beri olmalı! 

A J.Abcllılt vamll . . ru mas ıca e e:. _a en ıçımıze 

Bu irt.H'slarda rnuv~ff ak olamayan- arile faş;ı~ ı_nuhaia- ferahlık. veren insanlığın i!'tikbati 
zakar ruhu arasında hi.ssedihr şekil- h- '-'- d .. ·.ıı · · · k ı J• ' 

1.ann --•-:n"" kull ü de ud t d ıa.ıı;.&.m a umın eumız.ı uvvte en ı• nlöllU .. anmasına m - m~vc eza ın son b:ı.r'!:l ve dün k ı d I · 
saade edilmiyecektir. ya had" . i il 1 kl . . - ren no ta dr ıı ya nız bunlardan 

ıOO' er e aza ması b~ enebilır. ibaret kalmı,ur. 

SUAD GÜN KONSERİ 
Caddebostanında iskele karşısında 

=• BUKET GAZiNOSUNDA •= 
Y ann akıam ve Pazar gunu akşamı 

KONSERDEN EVVEL FEVKALADE iNCE SAZ 
1erlerinizi evYe.lden tecJarik ediniz. .. 

Ahmed H amdi Batar 
Düzeltme: Geçen yaZ1mda bir 

iki k.üçük tashih hatası vardı. Bun.. 
ların en mühimmi makalenin ilk' 
satırındaki •(Ha.rb )ı kellınesi idi: 
halbuki bu '<Hüniyct,, olacaktı. 

c· TiYATROLAR ) ' 
Bürhanetıt.in Tep.sı temsilleri 
Cağa.loğlu;-.da Çilt.e.>araylarda 

Cumartesi günü akşaım 
B A B A BAM İ Z 



SON POSTA 

Mektub gönderme 
müddetini uzatbk, 
siz de cevab verin 

"İçkinin kaldınlmaaı ' "Türkiye Amerika 
umumi bir neı'esizlik değildir. Biz içkiyi 

doğuracakbr" yasak edebiliriz., 

içki taraltarlan İçki aleyhtarları 



m 
iz mirde 

Yakalanan bir dilen
cinin cebinde 106 

lira bulundu 

lmür {Husu4') - Çorakkapida 
Basmahane önünde Mehmc.d oğhı 
Drarnah Etem. dAenc:i.lik yaparken 

Altını bulan bir ev sahibile bir dülger 
paraları bozdurup harcarlarken yakalandılar 

tutuhnu, ve üzeri armıdığı zaman Edirne (Hususi) - Gazi Hoca kahve ikram etmek gibi hallerin. 
J 06 liro 92 kurut para çıkmıştır. mahallesinde araba tamiıcisi Ali den §Üphe eden uyanık polisimiz 

Ayna ile fol bekan bir falcı Mastori evinin bazı yerleriıJ dülger kendisini sıkı bir takib ve taraasud 
1ü•landı Mustafaya tarfur ettirmekte iken ahına almışbr. 

lzmir ubııası, Yapıcloğlu yoku. bir duvarın yıkılması stra•ında çe. Mustafa bu takibden. bihaber ol-
sunda Ku,baş sokağında 55 sayılı kiç darbelerirun jç.in<k iç.i paru dolu duğu için tekrar Musevi Kemele bir 
evde ayna ile fal bakan 65 yaşın- bir cismin mevcudiyeti anlaştlml\Ş, altın bozdururken cürmümeşhud 
Cla Emine ve Ahmed Konuğu iki bunun üzerne dülger Mustafa işi halinde yakalanmı tır. Sarraf Kemal 
kişiye fal bakarken yakalamı~tır. diğer amcleve hissettirmemek jçin de bu paralardan beheri 7, 8 er 
Meşhud suçlar kanununa göre maz onları birer ııureı:le uzaklaftırdık· lira ücretle satın altnmtş 34 altın 
nunların fdırimiz as ·ye ceza mah.. Al' ·ı b. l'k 
kemcsinde muhakemelerine baş - tan aonra evsahibi ı ı e a ı le bulunmuş ve Emniyet Müdürlüğün-

duvan birai daha yıkmışlardır. ce zapt ve müsadere edilmlştir. 
nM~t~~lardan 65 yaşında Emine Duvar yıkılınC..l fil~a~~ka. !ç.i ~hın Ele geçirilen b•ı altınlardan 1765 

bu i l.e aruk bf:rlkad 5<:.lledcnberi paralarla dolu ve ustu hır den ıle tarihi teşıya.n bir Fransız altınıdır. 
uğrapıadığmı, evinde zabıta me - bağh büyüce~ bir küp bulmuşlardı~. Üzerinde Kral Eliznbetin resmi var 
murları tarafından görülen kimse. Bidayette Alı taı~afından k~yme~sı:ı. dır. Diğer ikinci tip altın ~ 725 ta
lerin de misafir olduklarını söyle - penez para oldugu zanneclilmesıne rihli Macar altınlarıdır. Üzerinde 
pıiştir. mui.abil bu işin kurdu olan ve ~tı. elinde hl.kan ve kılıç tutan bir 

Maznun Ahmed ise suçunu büs ... man zaman 1:ıöyie ıeyler bulmasıle şekil vardır. Üçüncü altın Bizans 
bütün inkar etmi~tir. tecrübe kaZ3ildığını •ÖYlİY.en ~us- altını olup bir tarafında l 6 yıldız 

Aralarında kadın ve erkek de tafa bu paraların altın olduKunu . . b. ~· .. dı D""' r 
L __ L_ h.dl d·ı ı · "f d .. .. h. . . Ed' d ve ıçınde ır ııgur "ar r. Jge ,DUJUnan şa ı er ver u .. ıerı J a e- gonnuş ve ır tanes.ını une e f d d ı. Ü d t t-
:r. __ d E · · · ..ı b k d tara ı n a a ... ezu e n e asa u o.n 
ıeı- e mıneyı JŞareı:ıe, u a lnln sarraf Musevi "emale göstererek . . ..... · 
fyi ayna bakıtığı için o gün evine d' 1. k b·ı d t k bir rahib ıle karşısında cuger bır 

• , _...ıı: t·'- • k di ye 1 ıra mu a ı ın e aa ma au- C.:-ür vardır 
gfttiklcıini, • laat J.IUIUSıerm en - retile 1cıymetbi anlrunı~ır. ws · 
ferini tutup karıakıola götürdükleri. B .. . .. ~ . Ü t tın k Mütebaki ve adedi pinlere varan 

. .. l . I d' unun LUCnno ıp gız u a b .. ,,ı. b. dil .. <l ki m soy enuş er ır. .1 tm k . . l t b l g' ve uyux ır men ıçın e na e-
R . E . . Lif· gaycsne sa a ıçın s an u a ı- f 

eıs, mmcnın tevıı;. ıne Vl~ sa- _ıihn· b. ''dd t Ed;rne diTen altımar ev sahihi At taıa ın-
b •- .___ k a ış ve ır mu e sonra · . -
lıı:asınm eonınnueına arar vere. . d b zd ı k ·· latanbula 
'- h '- · 4>a. le b. aüne ye avdet edım l\.Iustcıfanın vazıyet an o uru.ma uzere 

reıı;. mu aıı.cmeyı ş a ır • ,ı_ lind f l l k . . ... "'ld""'.. 1 l t k·bata 
bırakmıpır. ye na . e a:ı. n ra ı içme , ycnı g?~u?"'1 . u~ an aşı mı~ ve a ı 

Bartmda ev soyanlar 
tutuldu 

Bartin {Husua.i) - 30 Mayıs 
Cuma günü, Şar koyünde lamafi 
Geredelinin evine geceleyin giril -
miş ve bir 1 O liralık, 3 tane Türk 
e.ltmt, 4 altın küpe ve daha bazı 
tcyler çalınmıştJT. 

Yapılan tahkikatta, hıraızlığtn 
ayni köyden Receb Çf!tinkaya ile 
Bö<:ekoiullarından İMTiail Şarlı ta. 
mf ınd n i~ndiii anlaşdmıvtır. 
Hırııızlar yakalanıp adl!yeye veril -
IJÜJ, mahkemece tevkif eclihniıler
dir. 

elbise gıyme'lt, şuna buna rakı ve gınşihnı~ır. 

c Yeşil Antalyada bir san' at yuvası ) 

Kandıranın tenvirat ve kana. 
liz.uyon meteleleri halledil -

mek ıa~ımdır 

Kandıradan yazılıyor: 
Kandıra tenvirat bakımsız

•ığı dolayıslle aylardanberi 
sokaklarda zifiri bir şekilde 
karanlık de~ etme~clir. 
Kasaba altı yüz haneli eski 
bir kaza merkezidir. Uzun za
manlar ihmale uğrıyan şırın 
kasabamız 4 sene c•..-velki be. 
lediye reisi zamanında ma -
haBelerin lüks lambasile ten-
viri tensib kılınmış, o zaman
lar tenvirata muntazam bir 
§ekilde devam edilmişti. Hal
buki bir buçuk iki aydanberi 
Kandıramız bariz bir surette 
göze çarpan bir takım hayati 
derdler karşısındadır. 

Kasaba L:an•lizMyonu 
Kandırada dört beş sent:lik 

bir müddete isünad eden kü
çak mikyasta kanalizasyon 
tertibau vardır. Fakat bu ka
ınaHzasyonlu yollar inşa edilir
ken dik.kat ve itina gösterile. 
rok a.lak.adar ofunmakta idi; 
Şimdi bazı arka caddelerde 
kanalizasyonlar açık bir halde 
bırakılmakta, yai:rmurlar do • 
layısile bunlardan çık.un sular 
da kasabada külliyetli miktar
da bulunan bazı kuyuları bes
lemekteciir. Bu vaziyet amme 
sıhhati ve memleket sağlığı 
bakımınde.n cidden dikkate 
değer bir meseledir. Bilhassa· 
belediyenin bu gibi kuyular • 
da sı1' sık sıhhi heyetlerle 
kontrol yapması ve icab eden 
kuyularda dezenfektan ameli
yeler tatbik etmesi zaruridir. 

Bartmda ateşli aşık 

Yusuf ilk anda Hançoyu kapıp sardı, fakat 
usta güreşçi kendini hemen kurtardı 

Çopurun anuı heyecanlı idj, kendine mal olmıyan bir şey üzerin. 
Çünkü, oğhı; babasib kozunu pay- de, pabucunu çekip maliyet iddia 
Taşacaktı. Kimseye meydanı verme- etmesine kızmayip güldü. Ve, ıwı
yen ve baııpehli .. anlığı vak~f haline lan mırıldandı: 
getiren babası Aliçoya bakalııu ne - Ehi Öyle olsun ..• 
yapacaktı. Çingene; karıstnın, hakkı teslim 

Çopur; Kırkpınara başpehlivan. ettiğini gö-:-tinC'.e; pabucunu, kuru
lık müsabakala(Jna geldiği zanıaıı muş keç.iboynuzuna benziyen aya-
Aliço elli yaşJna yaklaıııyordu. ğına geçirdi. 

Aliçonun ne Çopurdan, ne de Çopur, yağlandıktan sonra; ba. 
çingene karısından haheri yoktu. bas.ile anasının yanına gelerf'k elle-
0, gelmiş geçmiş bir günün silinmi~ rini öptü. Babası dua ediyordu: 
hatırası idi. . _ Oğlum; tanrı yardımcın ol-

Fakat; Aliço, Çopur diye bu sun ••. Babanın oğlu olduğunu gö~ 
pehlivan işitiyordu. Yüz yirmi ok· ter meydanda... Korkma, Aliço. 
kalık usta bir p::hl.ivan c.lduğu an- danı.. O, yalnız ::umnuludur, fakat; 
laşılıyordu. biz, tabiatfo çocuğuyuz... Haydi. 

Zaten; Ali;;o, mehenk taşı oldu- göreyim seni!.. 
ğundan sivrilen pehlivanlar, Kırkpı Anası da: şn nasihati vermişti:. 
narda soluğu alıp onunla boy ölçü-
şürlerdi. - Çopur oğlum; sen, pehlivam 

Ehi Çopur da bunu yapmış bu. oğfo, pehliv.ımıınl •. Fakat; kar,ın
Junuyordu. Aiiço; çingenenin Kırk- daki hasmın hem anadan, hem ba. 
pınara gelişine hiç metelik verme- badan pehlivandır... Eğer, ba~n 
mişti. Çünkü; daha diri ve zinde sıkılır ise, zorlama kendini, bana 
zamanı idi. Onu öyle herkes kolay, söyle.•• 
kotay meydan yerinden çıkara * mazdı. Cazgır; duaya başlamıştı. Dua 

Fakat; çingeneyi kazan dibinde bitti. Pehlivanları eşlerile takdim 
soyunmuş, kispet ayağında gördü- etti. 
ğü zaman şa,ırn11§tl. Çingene yaba. Yusuf için şöyle bağırıyordu: 
na atılır takımdan değildi. h ı· 1 · b' 

d b 
- Heyi.. A a ı. .• ilte; yem a 

Çopurun anası; kazan i ine ya. pehlivan daha düştüm Meydanaf. 
kın bir ye~e gelmiş, _oğlunu seyre- Güreşlere kimsi! müdahale etnüye-
diyordu. kınden eskı hatıralarını kti. K kı • 

l 'k k b ce r. .• ır.:ı.n, • ranacar. yokluyor, genç 1 • zamanının a a . . 
sığmaz heyecanlarını, taşkınlıkla • . Gdüreş A~a~lım~ştı. f Scyır~~~r; ea 
rını düşünüyor, senelerden sonra; ~~a e;. a ı, usu ı ve ıçonua 
Çopurun babası olan Aliço ile kar- gurcşlenne merak sal!nışlardı 
şl kar§lya k.ozhrını pay etmek için Cazgır_;. ç.ılgar~ meyda~ .verme. 
er meydanına geldiklerini görerek den eşlen ıyı taksım etmıştt. Her 
neticenin ne Jekil alacnğında sabır- pehlivan, mecburf'n eş.ini sahnı:den 
eızlanıyordu, Olabilir ya; oğlu, kim çıkarıncaya kadar güreşmesi ıcab 
senin yenemedi~.t babasını mağlüb ediyordu. 

Bartın {lfosusi) - Akmanlar edebilirdi. Yusufun e~i Hanço oğlu, Aliço-
.köyü muhtarı .Meh.med Çakmağın Atı; Aliço, oğlu Çopuru bilse idi. nun arkadaşı ve. -;ok. usta b.ir. pelıli.. 
evi ve altındaki dükkanı, 1 Hazi - d B hl y f Kimbilir ne olurdu? van ı. u, pe lVan usu ıçın me-
ran Pazar gecesi yanmıttıc. Yapı - Halbuki; o, ~elip g'!çen bir zev- henk taşı olabilirdi. 
lıan tahk.i.lıcatta. yangının kasden çı. kin dimağında ve kalbinde yer hı. Eğer, Yuııuf Hançoya güreş uy. 
karıldığı ve hu işi yapanların ayni rakmıyan boşluğu içinde. hissiz ve durohil~~· ve, H~nçoyu iste~iği gibi 
köyden Nuri Çakmakla arkadaşla. hayırsız oğlu ile karşı karşıya idi. taşıyabılirse; ne ıtıratta pehlıvan ol-
tı Uzlar köyünden Hacl Uçar ve Çopurun bahası da, anasının ya- duğu meydana çıkacaktı. 
Yazıcılar köyünden Mchmed Dinç nına oturmuş aslan yapılı oğlunu Çazgır Osman pehlivan, bun• 
olduklarl anlllfJlmıştır. kolları kabararak mağrurane seyre dütünmüş, Yusulun gıradosunu da.. 
~lar yakalanmlf, adliyeye dalmıştı. ha, ilk .e!de. şüpheye düşmeden ~ 

veri'-=~ıCl'dir. S '-' b .. • • k'- lı'· .. d.. lamak ıçın H<.nçoyu karıısına dik. mı.qoa anıı;.ı; u yuz vırmı o ıı;a .. o u . . 

2 Haziran Pazarte&İ gecesi de 
Karacaoğlu köyünden Hü$eyİn ka
nıı Ürke Çetirimin evme cirilmiş, 
elbise. ayaltkabl vC:IBİt eşya ile 200 
~a miktarında para çalınmıştır. 
Yapılan tahkikatta, bu ifin, sabı
kahlarda.n ve Ürkenin lcomflo&Ml Z"
liha Tıngır tarafı..d.an y&pıldığı an~ 
latılmıt ve hıraı.z kadın adliy~ 
nrihn.itıtir. 

Muhtar, ~uri Çakmağa kızını lün sahibi kırk okka gelmez bu ııs~ mışAtili.. b • b 
1
• _ı_ r.ı' 

vermediği için bu delikanlı ile ar - ka çingene idi, çonun da aşı e aaa .-. 
Antalya (Huaııi) - Maarif V-e.lve genç kizlarimain büyük bata- kaıdaşlarının evi ve diil.kanı at-. K 1 L Çingene belaiı bir pehüvandı, Ec:lir 

L~'-·'-'n güzel bir bulu u ile ae .. .-.n rılları herk.esin tak.dirini ce!betml§.. -... arısına; guruı· anara .. : ed b' L •• • d H .....a 
ıı.IUeUIU • ...- !edikleri nw!ydana çıkmıştır. · • • .. n e uıı.aç gureşı var ı. a~ ... : 
sene Antalyada açılan Akşam Kız tir. .................................................... -.- N~ıl Penı~eı' .. Gördun mu Serezde, Gü\ıülcünede, Selanikte. 

----------
Sivasta otomobil IAstiği 

ihtiyacı karşılanıyor 

San'at okulundakı genç kı.l.:lanmı- Mek.t:ebdeki büyük intizam ve di.. ( ) bcnmı oglaru? .. En •onunda Kırk.- Sitivride güre~leri vardı 
zın bütün bir yıl çalıımalarını göa- aiplin geceli gündüzlü çahpn ve Küçük Haberler pınar meydanı"da Aliço gibi biT Ço ·• l • · 
teren sergi Vali Hatim İtcanın hu- muhitine kendisini çok sevdiren - - pehlivanla kar~ı karııya .geldi. pu.~n; .el en ve ayalı:~arl ltcJ.. 
zuru ile ve yüzlerce davetliden mü. meltteb müdürü Kadriye Oganın * Kangal kau-•lnda atlı spor Karısının ismi Pembe idi. Çinge ~eten gıbı rdı. Meydan yennde do.. 
rekkcb bir kalabalığın iştirak.ile tö- . · d ff it ld • n k.lübü tarah.ıdan tertib edilen at ne karısı kocasml:t gururuna taham .~~~en; yerde bulunan old_uk.ça 

Sivas {Husuoi) - Ticaret Ve. 
ltal.etince viliyetimi.zin otomobil las 
tik .ilVtiyaçlarını kar,ılamak üzere 
hariçten celbedilen lastikler vila
yetlere tevzi edihıwğe başlanmıştır. 
Bu meyand'l vilCtyetimizin ihtiyacı
na ayrılan otomobil lastikleri bu
günlerde şehrimiz~ göncf erilmek 
üzeredir. 

renle açılmıştır. i:~b:- de~~~~. a 
0 

ugunun e yarııları Pazar günü yapılacağın- mül edemedi. Şöyle cevab verdi: buyuk. taşları ayak. b~ş pnrmagınıa 
Törene l11t!ldt\t Mar~le başlan- .. . . . . dan ıimdiden icab eden hazırlıkla- - A be; senden de pehlivan araaına ıılcıştırır ... Bır sapan tatt 

mış ve mekkb Müdürü Kadriye Cu~u~yet ~arıf~~ın yurdun ra baılanmıştır, çıkar mı? Şükret bana!.. gibi, fırlatır meydandan dı~n a-
Üganın canlı bir hitahesile nihayet her koşesınde açtıgı yuzlerce sanat * Sivas viliiyeti Cümhuriyet Pembenin kocası kızdı. Ayağında tardı. Halle, Çopurun hu halini bil 
verilmiş, müteakiben davetliler ser- müessesesi içinde Antalya Akşam (-lalk 1 Partİ$İ Bölı.te Müfettişi Kara kabuğu yarı dökülmüş bir yara gibi diği iç.in, dik.kat ederlerdi. Çopar 
gi Klonlarını ayrı ayrt gezmi'!ler. kız San'at mektebi intizam ve mü- Meb'uau Zihni Orhon Kangal, Div. ekli duran yemenisini eline alarak: parmağına tav takar, takmaz her
dir. kemmeliyeti il•! göze çarpmak.tadır. rik. Gürün kazaLı!ındald parti iş. - Uıan tosbah suratlı karı, çok kes başımıza gelmesin diye göz k.e. 

Serginin diki7, çiçek, moda, eliı· Rcaim mekteb binasını göıtennek- !erini teftiş etmelt üzere hafta için. söylenme! aiürdi. 
kr:i ayrı ayrı bir itina ile hazırlanmış tedir. de tchrimzden ayrılmışhr. Diye bağırdı. Pembe; kocasının 
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YAZAN : EKREM RESlD 
- Ban.1c.arlan sana bir ihbarna-1 tine 'l«>ştu, rci~le görüştü. I Reis cemiyetin parasını bir an 

rne!. .. Para gelmif! ... Gelmiş Dl • - Aman, reıs bey, başımıza g<!- ev.ve! kasada görmek sabt.rsızlığile 
dar ... Didar... leni sor.ma~n! ... Şetvan Efendi yerinde duramaz olmuştu. 

ArtLk Didar emniy-et tıasıl et- kay:ı:plara karışınca vapura atlayıp - Şetıvan Efenclı nerede? ..• 
mişti. Bunu tavrı da ifade €diyor- İstan.buiu boyladım. Aramadığım - Evde ... 
du, sözleri de: yer ka]mad't. Nihayet bulmayım - Gelsin ... Gelsin! ..• Hayır ha 

- Bir de o Anadolufenerl mi mı?..· yır, biz gi<l~lim. •• Biz gidelim! ... 
ıre, oralarda p!s pis kokulu balık.. Bu: sözled işitince reis yerin - Be§ dakik.1 sonra Şetvanın boy-
ların arasınria k.alacaktıni. .• Am- den fırladı. · nuna sarılıyordu. 
ma bak haberin olsun bu para be. - Buldunuz mu? ... Nerede?... - M Şetvancığım!... Seni o 
nimdir. Sana ödünç vereceğim, niç Noere<ie? • • • ka<iar merak ettik ki tarif ede • 
merak emtc bunu senin için değil, - Hastanede... mem!. .. Neyse, hamdolsun sılılha. 
kendim için yapıyorum.. Dolan. - Şetvan Efendiyi değil... Pa. tin ~rine geldi ya... Bize de o 
dıırıcı ı'k.a.rısı olmak istem~m. an - ra.ları soruyorum ... Nerede?... lazım ... Bakayım hele sana ... fyi, 
l'adıın mı? •.. Evet, ödünç verece- - Nerede olacak, Şetvan Efen. iyi... Maşalhhın var ... Haydi ce
gün. Artık ne yapar )'.'apar. artırır, dide... miyeot: gidelim... Ha... Kefalet 
\lirıktirir öders•n!. .. l)·ice anladın Reis derin bir nefes aldıktan a!kıçcsı yanında mı? ..• 
ya ... A ... Ne dıye böyle ta5lıkta sonra lk.o~ğuna yaslandi. Didar - Evet!. .. 
duruyoruz?... Yukarı çıkalım... devam ediyordu. - Haydi, grdblim, gidelim ... 
Mutfakta tenekede gaz olacak!... Dün ~m geldik ... Amma za.. .Azlkadaşları toplıyalım... Parayı 
Lamlbaları yakalım .. · Konu kom.. vallı Şetvan Efendi öyle hasta ol- yerine ık-0yalım ... Hep beraber bir 
şu geldiğimizi anlasın!... muş ki adeta tanımı.yac&ksmıZ' ... nefes alalun! ... * Adamcağız birkaç defa üzerine sa. Yarım •.mat sonra içtima eden 

Dııdar cidden çok yaman bir ka rıl'an lkeıfeni yırtmış!... Biçare... Antalya balıkçıları cemiyeti azası 
dındı. Ertesi güniı bankaya gitti, Bizi nasıl haberdar etsin? ... Dili Şetvanın elinden parayı teslım a
paraları aldı, koynuna yerk-ştirdi. tutu.!lmuş, kimseye meram anlata. I:ı.yoıı:hıı. Müttefikan alınan bir ka
Sonra Antalya balıkçıları cemiye- mazmış!... Neler çekmiş neler-... rar ncticesind~ Şat.vana beş yüz 

lira illmuniye veriliyor, ayrıca da nasile k.aıbına sığmıyordu. Burası 
tebrlk ve teşekkürleri havi bir ona dar geliyord!:.ı. Şehir dar, evi 
mektu1b yazılıyordu. daT, cemiyetteki od::ısı, masası dar, 

Şctıva'll, erresi günü, Antalya sdkaklar dar, hül:'.i.sa her şey dardı. 
balı:kçılan cemi.yetinin muhasebe- Kendisine verilen ikramiy yi Di-
ciliğtııi tdkrar deruhcle etmişti. dardan gi-zlemişti. Bu parayı göğ. * sünü taeyik eden bu darlıktan kur 

İtki, üç. belki dört gün Şetvan. tarmağa muıktcdir bir tı1'sım gibi 
eski Şebvan Efendi olmuştu. Fakat saklı\Yt)rdu. SeS';,"iz, sadasız, vazife
g.ünün birinde yeni şahsiyeti zu - şinas, temkinli Şetıvan şimdi si • 
hur ectiverdi. Son derece ehem - nirJi, !hiddetli, hırçın olm~tu. Va. 
miye<tsiz bir meseleden duyduğu zifesini db !hmal etmekteydi. Bir 
hiddetin saikıle ağzını lbozmağa, iki akşam rakı içmekle kendini a
kü!Üır savurmağ.ı başladı. Etrafın. vutmağa muvaffak olmuştu. Bir 
dakiler şaşırm!ilardı. Şetvanın li- .iıki akşam yanındaki eksiği, boş -
sanında bu gföı kelimelerin bu - luğu unutahilmi~i. Fakat bu yal
lunması herkesi hayrete düşür • nız bir ±ki akşam devam etmişti. 
müştiü. Fak.1t herkes bu asa•biye - .Ralo azabını teSkin edeme-z ol. 
tin, bu hiddet ve ş:ddctin sebebini muştu. 
biçare Şetıvanın geçirm;ş olduğu Didara gelince, o da bedbahttı. 
müthiş hastahkla arayıp buldu. Biııkaç gün iadei itibar eylediğini 
Zaten ha.tinde ufak bir acayihlik gelen misafirlerden anlamış ve 
müşahede ed~nler olmuştu. Şe~ - 1Jl€mnun olmuştu. Her gelene, ken 
van arasııra kolunu oynatıyor, elile disinin rertib etmiş olduğu Set -
yammhı bir şey arıyordu. Her ha1- vanın hastalıit hikayesini tekrar 
de hastalık zavallının üzerinde bir etımrşti. Faktıt çok geçmeden bur~ 
eser bıralkmıştı. Zamanla zail ola. da:ki hayatının n~ derece zev.ksiz 
ca'k bir eser!... ve yeknesak olduğunu bütün tcı... 

HayaıT", hayır... Şe"tvıın pekala lığile anlamıştı. 
biliyordıu ki duymakta olduğq ek- Bir aıkşam Şetvanın mutacidan 
siklik burada zail olamazdı. Fakat fazla sarhoş olarak eve gelip: 
bu e!ksikliğin ne olduğunu bir tür. - Buraya bak karı! ... Ben bu.. 
lü kesl.iTcm!yordu. Arasıra, bağır. rada çaUıyorum. patlıyorum. ge -
mak, çağırmnk, kırmak arzuları ibereccğ:ım ... Artılk yeter!. .. Sen 
kendinde uyanı.yordu. Bu arzunun ne söylersen söyle, ben ıgidiyı -
önüne mr .geçiyor, geçerken de a. rum! ... demesl üzerin~. Şetvan:n 
za'b duyuıyordu. Şctvan, tam ma - talnn.ininin hilafına olarak: 

( Arkasa var) 

- Ha.klkm var ... Gidelim ... Bu 
rada yaşııyamıyacağız! ••• 

Cevabını vermişti. Bu cevab 
Şetıvanı fevkalade memnun etmif
ti. Memnuniyetini yerinden fırla
yıp şarkı söyliyerek izhar edıyor. 
du. Birdenbire durdu. Şimdi bütü.a 
bu sıkıntılarının, duyma.lcta oldu .. 
ğu eksiıkliğin, yanın<lıaki boşluğtra 
sebebi'l'l'i anlamıştı. Demin söyle _ 
<lliği şar:kı Ha\•a-Civa marşıydi. 
Oynanı,ğıı oyıtın da Hava-Civaıun 
dansıydı. Nazarında her şey a~ın.. 
lanmıştı. 

- Karı, hurayn bak be!... Ben 
artılk Şetıvan değilim!... Ben Ha
vayım, ben Civayım, ben Hava..Cl 
vanm yarısı.yun\... Nerede benim 
y.armı?... Ben yarımı bulmak is -
tiyonım ... Ben onsuz yaşıyamam.. 

Didar içini çekti. O da burada 
yaşıyamıyord'u. O akşam ilk va -
purfa İstanıbula gitmcği kararl~ 
tırdılar. 

* Melpomcninin gitmesi ü-zerine 
Temel ibüsoütün yalnız kalmıştı. 
Gün .gcçtikç.c ıztırabı artıyordu. 
Bir ıgün bal:kçılar cemiyetinin iç.. 
timaına gitti. 

- Aıı1kaı:iaşlar, dedi, bana bir 
şey oldu. EYet, bir şey!. .. Ni! ol
duğunu bilmiyorum ... Biliyorsam 
da tariften acızım •.. Bunu arzunuz 
veçhile kabul ediniz, bence hiç 
ehemmiyeti yok. 

(Arkası var) 
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337 doğumlu ve 
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lerin yoklamaları 

(Batta.rafı 5 inçi sayfada) Diye, seslendi. Fakat her ne - haygtın her meslekte ve her saha-
baban var mı?. Yaksa şurada bu- dense a>zıü.nü ta.mamlmnadı. da tecelli edebilecek acı bır haki. 
rada m:ı geceliyorsun?. Ağıtr ağır ve düşünceli !>ir eda katidir. Bunu bu derece roman • 

- Ben mi?. Hiç işte .. Annem ile yürütmekte olan çocuk. başını tiıkleş:mek dC>ğru mudur? 
koleradan öldü. Ben şimdi teyze. kalfura.rak: T<*rar cdivorum, ibtımal bu 
me ~iı~nım. - Ne var?. diye revaıb verdi hika~yi böyl; düşünerek tenkid 

- ÖZ teyzen mi? - Bana bak kürii-k, bana bil' etmek kabildir. Fakat, Edebiyatı Beyko:z Askerlik Şubesinden: 1 hakk 00 h baH r 
l - 337 doğumltılaxın ve sıhhi se- Aık:rabıa an m ' er e, sadaka versene? Ha?... Cedide görüş ve duyuşuııun tam 

beblerlnden dolayı ertes! seneye terk ytülkselk bir 'kanaate sahih bulunc.n Çocuk 'kuru bir kahkaha ata - bir makesi olan bu sayfaları bil-
edllen diğer ooğumlulann n bu do. 900l*: rak: hassa bu cibettıen tipik bir devi«' 
ğumlulula muameleye tabi kısa ~ - Kim, teyzem mi diye sordu? - Açık göz.e bak, dedi!... tahlili olarak görmek de pekala 
metlilerin son yok1amalan aşağıdaki Ne münasebet?··· Bu, aksi, sarhoş Sonra, yol arkadaşmdan biraz mümntürufür ve belki böyle bir te-
tarihlerde ya.pılacakıtır. karınm biri. uzaklaşarak, bir kenara çekildi. Iakıki, diğerinden daha doğrudur. 
~ - Mükellefler nüfus cüzdanlarını - Dövi.i:yor mu? Ki:rıpi giıbi bü2Jiilmüş bir halde, ba- Sonra ınuharrh'in bu eskı hika-

Get filinin hal sigasıı : ve slhbi .sıeıbeb~eri dc>laylSle ertesi ee. - Hem de nasıl!... Öyle bir mallann dinlenmesine mahsus bir yelerinde, şark ve garbı karşılaş_ 
I ıam getting'tir. neye terkedflenrer nüfus eür.danı.arile pataklıyor ki ... El~ne ne geçerse.. taşın üzıerıne abanarak ve dh-sek- tırmak istiyen düşünceler de ba-Lesson Thirty • three 

Exereises from Lesson Thirty - T ext.: · birlikte ~.ı.a.rmı da beraber geti- ıMufrlatabı onu teselli etti: lerini oraya dayayarak müstehzi kim olmamış değildır. Mesela dört 
tvro: ıAt scfıool we get teaciıing of receklerdir. . .. - Bu hep böyledir.. bir it!nıadstzlıkla arkadaşına ba'k.. aristokrat kızın piyanosuna kar.şı 

Exerci•e J. Tiirkçeye tercii·ıdi:ftferent sort.i. N0\'9"' are lear- teblLiseyi ~i~ =~!mm;:k: Dar bir sokağa saptılar ve ev. mağ'a iba§ladı, o kızların k~üne sığınmış olan 
ıne edinfa: . ning woodwork. ~ am maiking a ın.m:ı~::u!.ruooa. yaptıracatıa.r. lenn .g6lges·inden yürüyerek ağır Aıikad~ da durdu. v~. neden_ fa'kir akraba kızı Melihanm utu 

Sizin ckunuya çek A ala.kanız box. I put tw? bı~ ?f ~ood to.. dır. Sene3i içinde daha yük.sele okula adımlarla yollarına devam C'ttiler. se, başımdaki yırtık k'l.Sk:eti düzeL gibi... O piyanoya karşı bu utu 
va.ı::, fantat yamu.ya az alakanız var. getıher arui maı..'{.e a JOın wıth srr,all girerek vesika getirecekler idare he- Etraf ıssız \'e kanı.nlıktı. Bir yer- terek, sözüne devam ettı: müdafaa ederken. müeJlif, her hal 
Bazı ~arın mektel:xie herha~- nails.. I put the naiitı. in with a yeti kararile ertıesı seneye bı:-a.kıla _ lertlen gelen bir araba gürültüsü, - Faik.at düşün bir kere azizim.. de mifü saza bir kıymet vexdirmek 
gi bir ~ (kar§ı) herhangi bır hamım.er. 'IOOse &'C'l'CWS are fer the caklıırdır. HA!en ıbl.r okula devam e- kiiBtahça, gecen;n hazin sessizliği Eliınıde'ki paralarım o zalim tey - ist.~ir. Amma bilmem, bugün 
alflkası. ydk.tur, hkat bütün ço- lodk: of my box. I wm put the Jock den okumr fotoğraflı ve pu14uz mek içine yayald'ı. ııeıne vereceksin! ... O bunlarla ne buna ne derler? O zaman ut milli 
culltlann bir seyde altkası vfirdu. on a:rter 1Jhe covcr. Then I will t.eb 'Ve8ika1a.rını da beraber getırme - - Baban var mı?... yapacak . .. Tabii hepsini içkiye bir saz olarak f.c.rı.bctl edilirken bu-

Exercüe /ı · giwe ıthe box :t coat of paint and lıeri lft.zımdır. Bütünlemeye .:ıı:~ıan .o- Çocuk al&kası:zıca ceva.b '·erdi: verecek. Dayağa gelince, ta'bH se- gfuı piyanoyu da kimsenin yadır-
Translate into English: jt will be ıeomplete. I will put m:y kurların imtihanlarını 2 ay ı~ı.nde ık. - Ben babasız doğdum. ni gene patakhyacak!. İyisi mi, gadı.ğıı yoktur. Demek oluyor iki, 

1 I ..,.,~ th" the table. pencils in myı box. That is how I nıal ederek geçtikleri .sınıfa gore mek YoI!culardan büyüğü, 'biraz ha. sen ondan önce davran ve ona bir her h~ tarafınd'an yoklasak, bu 
· ~~ .soma ıng on . . . . _ r..b .....,ik•Iarmı getirmeler• icab eder. · .L.. • d l b" d ·ı k ~b· 

2 1 00 ne>t havıe anyth1ng ın wıll ıkeep my pencil::; safe from ı.c:: '""' ... leeelt bit·· ü Z'ID, vıraz a a ay~ı ır e a 1 e: fenaWt yap!. Halbuki ben, yiyece hika~lenn ıçindeki bazı ufak 
b:ı{y" ~. the otlher l:ıoys. . . k:e~efl:o~a:::ftı~k do~aun =r~ - Ya, dedi. Maamafih bu ola- satırı alır, sonra, mesela, üç kapik- tefek pasajlarda bile maziye aid 

3. nue is how ı do it. You are makıng .a . pıcture - ve 
3

J 'Vesikalık f<>toğraf beraber geti- gan bı'r şev>:lir. Buna sı'k sık rast- lik te iıÇlki içerdim. bir takını. intı.baların _ bugün değL 
4• Litıtle su.gar is on f.he plate. framc. The glass for ıt ıs on the receklerdir. . _ ---..... larur. Bak, bizim oda hıizmetçj~ Diki uşalt. sesi titriyerek SÖZÜ- şerek karşımızıı çıkan akislerini 
6. You dıo not have any rice on flOOr. Take care! Do not put your YOklama günlıeı:l: de b:r oğlan doğurmuştu. halbl1kı nü bitirdi: • bulmaktayız. 
~ plate. foot on it. If you .do, the glass may 91719-1,1 çarşamba t çıoouğun babası yoktu. Babasız ço.. - Çdlrtandır. kardeş, jçınedim. '.Bıtı U2'Un htkayenin sonunua, fa-

6. A maıik is on the book.. be brdken and ~u will get a pu. 11171941 cuma cu'k olur mu imiş?. Nerede çocu.. Çdt'tandır ağzıma bir damla bile kir bzın aşkı, hatıratını yazan 
7. Taıke the let.ter from the nishm.ent. An<l the destrndion of. 14/'71941 Pazarte"' ğun babası?. Anlarsın ya, caf.ci!!. sokmadım. gencin kalbini dolduruyor; fakat 

table. fıhe glass may not be all the da- 16/7/9'41 Ça.r.şıamba ': Çocıulk s~izce gülümsedi. Biraz Çocuk b~rdenb\re adamdan u - bu defa <l!a genç klz bunu bir mer-
~ mage. Yooı may get your foot cut 1817/941 Cuma SUBtuktan sonra düşünceli bir eda zakl.aşıtı ve stJkağın karşı tarafına haımet duyıg!lsu sayarak kencUsi-

Yirmi yedinci derste yaptıgı.. in the smask an<l theu your !ather 2117/941 Pazartesi ile: geçti. Çocuk. sivri kanburunu çı_ nin de sevdiği tlel'ikanlıya kafi 
tnız gibi talebelerimire bı.ıgün de will taıJre you to the hospitaL * - Bizim ookakta babasız cioğ. kararak ve ke!'nik hastalığından emrini veriyor: cGit buradan ... > 
UZUll bir ro.et\n veriyor ve «> zaman 'lbe boys take great pleasme in Eminönü Askerlik Şubesinden: muş lbirçdk çocuklar var, <ledi. . eğrilmiş bacakları üzerinde topaL Teık başına bu emir ve bu emre 
tavsiye eıttiğimtz metodu gene tav woodwoıik. but al~ the girls are 1 - 337 doğuml~ ~e bu doğtımht - Sonra, büyük bir. ~dam e.dasıle, lııyarak fener ı'jlklannın tPsir sa - itaat bile, tam manasile b;r Leyla 
siye ediıyut".lz. Talebelerimiz evve.. learninıg needl?.work. The women la1'la muameleye tabi Co"knrlar, .ıııbhl bira2 da haıyasızca ılave ettı: hası dlahiline girince, kaldırımla - ve Mecnun finali değil midir? O 
ıa ?m!nti dikkatle üç veya daha areteadh;ng t:.11.e girls. They are all :~~~n ~01:r1 bu doğumhı~rla tt! - Bu her hald~ bütün annele- nn üzerine siyah ve çirkin bir halde, zamanına göre bütün bu hi. 
faz.l~ dkıuıyarak manasını ~nlama. togeıt!her ona low stage at the end 1 T::mu~a94:"~rı.::112 yoba~;~ak rinin serbest bir ha.yat sürmele- gölıgıe uzandı, uzandı ve ... adeta ım~ vaktile nasıl faz!a garbli 
fa çalışmalı ve so_nra ~.rlt~eye oi tlhe room. The girls have cus]Ji 30 Ağust(ıs 941 ta.rihinde sona ere _ rinden ileri gelmiş olsa gerek. rutulbetli t.oprak tarafından eriti - bu1muşl'ar, bunu bugün bfr türlü 
~rci.ime edip termimelerım gde- ons for seats. They make curta1ns. celttl;r. - Doğru!. Ya sen hangi sdkak- lereftr içine alınmış gibi, kayboldu. kavrıyamıyorum. 
cek den; wn-ceğimiL tercüme ~le 'lhe wom.en make ornaments for 2 _ Yoklamara gelecekJer nütua ta C>t\ll'UJ7Ql"3'..ln?. v Çocıuk. yaya kaldırımı üzerinde Hikayelerin içinde c. Yırhk mEn
rnulkayese etmelidirler. TalebelerL V'he ends of the curtains with ctnrla.n mekteb vesikasile mu.ayyM - Ben mi?. Polevaya sokagın- dıu.rdu ve boynunu uzatarc.k arka .. dih, cOsm.anlı gazash, cFerhunde 
nrize iyi bir tcrcUru.e yapmak· imli tfueaôs of bri€ht colours. The girls günleroe saaı; 9 dan 12 ye kadar şu.. da. Ya sen?. sından bakmakta olan uşağa bir kalfa> giibi vaki.ile de çok bcğenil-
nını. wrmek için bu sefer, uzun, are making folds at the si<les bemizıde toplanacak askerlik mecl1- - Hangisi daha iyi ise b~n o. göz ~ miş ve cidden okunması zevk ve. 
zor ve içinde mecazi ifadeler ve of t!he curta:ns and are Binde yoklanınla.nnııı ya.ptıracaklar ~ rada orornrum. Kardeş, ~nım <>: Sdkağm içinden: ren parçalar var. Maamaiih bun -
b~za: ~i grame~ kaide:en buluna. ıputting sti.t&ıes in. ır thdr stitchcs dır. vim ydk.. Vardı, amma dun benı - Veriyor musun? ların ayn ayrı tetkiki ib'r D?.a'ka r 

bılecek bir metın ver1yuruz. are not sm.all encmgh, the women 3 - Yoklamaıya ge1ecekler a..şa2ıda kapı dışarh et.til'ar. Diyen ümldsiz, acıklı ve ürkek lenin sütunlarına sığamaz. Usta -
Voluzbulary: ma!kc 1Jhe girls do the work aga;n, yazılı giinl~r~e .. gehnc:~ri l~zı~rt~. Çol"l.lk başmı kaldırdı ve mu - bir ses yükseldi, yüıkseldi ve ... dm eserini ancak yudum yudum 

woodwork (uUduerk) - Ma. c~ · ı k t A - Emınoou merkez nahıyes; 2, h"'tabının '1liiı.ıüne bakarak yavaşça v-~rl-...:- go··zıenndeki fersız bakış. tadanl-.-.:ıır ki bu tahlilin fazlasını 
ra 

··"· .:ıv.ıue gır s may rna e a grea 4, 8 Temmuz. a ,, - ~ =ı Ul i;U"U 

ngm.JU!l\. . numJber Ot! atteımpts befor they <lo I B _ Kum.kapı nahiyesi 10 14. sordu: lan andıran ışıklı pencere lekele.. kenıdi zevlklerile ve kendi köşe -
a ooat of paınt - Bır paket bo- good w().rı'k. But girls who havc Temmuz. ' 

16 
- Ya sen kimsin? rile, ve soğuk b·r eda ile birbirine }erinde yaparlar. Bu da, hepimize 

ya an iınterest in their work and g:ve c _ Alemdaır nahiyeai ıs, 2 24 - Ben. kardeş, uşak'tım, mü - bakmakta olan ağJr binaların a- zevık .....erecek edebi bir ziy;:tfettir. 
to lkeep saie - Saklamak. mu- attention to what the wolll€n do Temmuz. 

2 
' lremmcl bir uşaıh:t1m! Dolgun bir rasında kayboldu. Haüd Fc.h'"i Ozansoy 

hafaza etmek . will om make any bad errors. D - Beyazld .nahiye~; 2a, 30 T~m. aylık al'ııyordum. Fakat rahat bana Uşak da, mütereddid bir eda 
picrure - frame - Reslm çer- muz. battı. Bu ;şıe dört elle sarılacağıma, ile, yolun karşı tarafına ge~meğe Balıktan zehirlenerek öldü 

çevesi ·ıçk•ı aleyhtarları E - Küçü.kpQ.zar nahiyesi 4, 6 A:. işi sarihoşhığa vurduk. Her halde başladı. Evvelki gün Erenköyüncle kü -
ta!ke care _ Dikkat etmek (Dik ğustoo. can sılkmhsmdan olacak. Başka Küçük kan.bur, adamın sez1eri- çük bir çocuğun ölümile netice • 

Irat ediniz!) (Baatarafı 5 inci sayfada) 4 - Temmuz ve Atu~ros ayların "' bir _!::e{leb yoık. Vurduk iç'.lri~··· ne kar.şılık. dfioşiinceli düşünceli: lenen bir l1erurlenme vak'ası ol • 
. Sevmek ~ da bilamaz.eret yoklanıalarını yap - v --1.0Mı, ·,.ı..ı·v Ve işte b()vle · - -:a'" .. m dedi mu0 .. •r. taAre pleasure ın - ' sine ıgidemez. Netice itibarile Ce- - uı-u"l.111\. l~ • e. · · "J - rıJ, para 5Vloururse • ' ,...~ 

&.....ftı ,.,"""""' "tın k. tı.mıa.yanJar 1111 numnralı e..sker1ik rnaıı..,,....Ikluk Ç'ok içtim. Bak, ben ,. '1...--ni ailamalı:lllı pataklar. Er~köyündr. Sahrayjcedid cad-
~anmak. ,,.._,7 ... na gı e . . ıniyet böyle istenilen mevhum bir kanununun 84 ve 85 inci ma.ddele:ri ~ı " l.1'C' ' desinde otur:ın Sultana adında bir 

after sclıool - Mektebi bıtır- aeviyeye erişmiş olsa b:lc içki tah- lh.ükümıerine • tlı,tu1ac.aklardtr. den ibret :ıl. Uşak, adeta f:sı]tı halinde~ kadın evvelkı gün 1 ,5 ya~larında. 
c:Ukten oonra r~batıımn önüne geçilemez. Ve onu * Çocıuk 5U9Uy"{}rc'Jlı,t. Her halde~ - Canım, de.fi, senden çok P~- ki çocuğ·J Raşelle birlikte öğle ye 

all tıhe girls - Bütün kızlar ~uılile iıçmek g;bi umumi bir has. Sakat eratın yoklamaları bu h'lk.ayeden nasıl bir ibret dersı ra istemiyorum ... Bana. beş kapık meğinde balık yemi.,ler, bir müd. 
needll.ework - D kiş lct yaratı,la:naz. Hakikati bi>yle Emin.önü Askerlik Şube.inden: alınaıb;leceğini düşünüyordu. Mu. w:rsen kafidir. Uç kaplklc kafayı det sonra zehirlenme al~mi gös • 
m.a'ke an attem.pt - B~r teşeb- bı'r ikiden belk1em1ve ne hacet... h"'tabı da •nısmustu. ç~er, ilki k.apikle de ekmek alır. termi ... lerd•r. 

J Görülen lüzum Ü7ıerlne sakat era- .. • -s 
büit ·yapmaık Bugün bile ki.ilt.ür ve seviyece ha. tın muayeneleııi yapılmaktadır. Beş on adım böyle yürüıôtiler. clım ... OJmaz mı?... Celhol:man sıhhj imdad otomo. 

xoake an error - Bir hata yap. tm sayılan ve bu !ptila yüzünden Bu muayeneler i"in 'ayih edilen Eski uşaJc, birdenbire, yavaş ve Kanbur, ellerıni yüzüne doğru btlile Haydartaşa Nümune hasta -
"""a.k Y 1 b k • n~ne kalJırılan kazazedelerden .... mahıv'olmuş kimselerin saymı her müddet dolmak üzere olduğundan rica~ar bir sesle: götürerek ısrarla on ara a maga 

Grammar: halde az değild:r. Koca· medeni A- raporlarında veya uiifus eiizrlan1a _ - Küı;ıiik!. başladı. Kendi kendine bir şeyler Raşe! az ... ~.ırn ölmüştür. 
Tü.rlk.çedeki gibi ingi~:z~.ede d.e meriJka sosyetesi böyle bir sevi - rında sakat, silahsız ve gayrimüsel - flsı)dı-yordu. 1 ı 

iki ıhal sigası varoır kı tu.:r:_kç:de yeyi e-ıaıa kazanamadığı için mi J 18.h k~yıdıarı bu1unan1arın aceıe nü. 1. çk·ı taraftarları Bakır paraların birbirine çarp- R A D Y O 
bunların birısine muzar;, dıgerıne dir ki içki yasağına k:ılkıştı ve fus eüzde:ı '\-e 2 kıt'a fot~ğraflarlle rnasmdaın mütevelli-d bir ses du ~ L. --------------------
hal denir ve çok şükür buıılar h:r gene 'böyle bir sevfyt~ye ulaştığı şubeye murncaatıarı ilan olunur. (Battarafı 5 inci sayfada) yuldu: CUMA 20 '8/1941 
'baoknndan türkçe ve ingilizced'e bır için midir ki ınen'inc muvaffak o- Be vl y li * · sun, derdi. _ Beş ... üç ... Sekiz ... İki. .. '1.30 Saat ayan, 7.33 Ha!i! par -
birlerine benzerler. şimdiye k~d_ar laımadıı? yog u er . Askerlik $ubesin- Rahmetli hocanın bu sözü ne Hayıdi yan ya:-ıya bölüşelim!... çalar (Pl.)' 7.45 Aja.n6 ~deri, 8.00 
~~gıu· ··mu··z 5; 03 muıari t ingıliz- tr11rıı · · d · 1 den: Ali , bel' · 1 U'Vertür ve ent.ermez4!0'lar (Pl.), 8.30_ 
6"'"JIU "' ">"'""'" erın tes1r erecesıni aza t - 1 - Sakat, <la.imt sakat, a~ır sa - !kadar doğru ve yerindedir. Bu Kaltağın an astn! versın. 8.45 Evin saati. 
oe .İsmi: basit hal) sigasiydi. Buna mıik suretile de bunun vahametL kat, hatif sakat, gayrımüsell~h si tarida içtiğim için, alkolü faydalı Öfkesinden çatlRsın!. Nasıl olsa 12.3() Sa.at' ayarı, 1233 Oyun türkü-
göre el do, türkçedeki cyapar_m> ni önkmek im..l{ansızdır. Böyle bir liı.hsız Oılanların hastaneye gönderi : bir unsUT telakki ederim. dayağı yiyeceğiz! leri, 12.45 Ajans haberlet'i, 1!1.0G Ka. 
ifades.iıne teıkabül ed'iyordtt. ktınl tedbire karşı içenlcrce ahnarak lerek muayenelerine devam ed11mek: 1çkinin kaldınlma.3ı, neş'esizlik K.arlbur. elini uzatarak, ::nem - rışık mÜZik (Pl.), 13.15 Saz scmaile-
bal siıgası ise cyapıyorumı şe ın.. mukabil tedbir bu defa içk:yi faz. tedir. Haziran 9ıfl nihayeti.ne kada; doğ:ıracaıktır kanaa.tindeyim.> nuniyetle: ri, l3,3() Ka.r~ık mUZik CPl.). 
dedir iki bunur. ing;l•cesi .I anı lasile içmek ve beklenilen tı>s;ri bu bu vaziyette olanların ikişer aded fo- _ Al bakalım, dedi, on bir ka- 18_00 saat ayarı, 18.00 Fasıl sazı. 
doingı (ay em duin) dir ve ha~~n sıuretle iade etmektir. Ufğraf nüfus hüviyet cüzdanları ve merkez nahiye.si. pilk iyi mi?... 18.30 Zira.at takvimi ve l'oprak Mah.. 
o ~i yapmak.ta olduğumuzu gos- Rakı, vut.ka ve buna mümasil Var.9ıa ellermdeki raporla şubeye mü_ B _ 8 : 15 Temmuz l.'41 de Tak _ Uşak sevinçle ve utançla söyle- sulleıi Borsası, 18.4-0 Radyo S\"i.ng 
'terir. ağır ıc:llerereU içkiler kat'iyen me. racae.tları. sim nahiyesi.. niyoıd.ı: orkestrası, 19.00 (İkıtısad saaL:ı, 1915 

nedilmelidk ... } J~-;: ~dan başka çürük, daimi D - 16 : 22 Temmuı: 941 de Ga - - Sen ne ka<lar iyisin'. Bu be- Yeni film müzikleri (Pl.)' 19.30 Saat Maamafih tüı•kcede cyaparım> 

ideli istlk'bale ve Wtün zamanla
ra akil hareketleri de ifade edebi. 
lir. Mesela cyarın bize gelir mL 
Sin.iz?. sualine cgelirim-. cevabını 
Veriri.2 ki bu istıkoale aid ~ir ha
r&ettir. 

'Dürtkçedeki hal sigasının in.gi. 
l~zceye tatbik1 c.to be. fiilinin hal 
siıg~ım almak ve buna ilaveten 
asıl fiiFn sonun~ cino~ lahikası 
ilave etmekle yapılır. 

Mesela take fiil'.nin hal sigası 
ŞÖyledlı': 

l am takina 
You are taking 

. . . . ·. \' .. rı.u., ...... .,.ç ola,nla.rın da vaziyetıer:l b b ld ayarı ve Ajans !haberleri, 19.45 Kla-
lırıhisar ~da~_:-sının ~azme-ye bu tetkik edilmek üzere raporlarile ŞU_ lıata nahiyesi. nim için adeta ir ayram O u . 

..,,oldan "'etırd·gı vandat •başka beye gelmeler'•· C-23: 31 T~uz 94t de Ka. - Te~~;r ederim, kardeş!. Yaşa .. be sik müzik, 2().l5 Radyo gazet.:?S:, 20.45 
·' l> h1 "'-" \ ~ be k kl Saz eserleri, ~1 00 CMemıl.eket posta ~ 
yo. Bardan temın edilmeUdir. 3 - İhtiyat eratın yoklamasına Ha SllllpQ.fa na ye.sıı. vallahi!. .. Şimdi ben ş · apı e 

E- 1 : 7 Ağnstos Hl de Hasköy k f k · sı), 21.H> Temsil, 2:2.00 Radyo salon 
İ<}kinin men'iJe kaçak başlar, ziran nihayetine kadar devam edlle_ jycie bir a ayı çe erJm. o:rtest.rası., 22.30 Saı:ı.t ayan, Ajans 

mu"".J-~aası· haıindir. HaZ'indir, çfü1- eektir. Gelmiyenlerin de bu tarihe nahiye.si.. Uşalk birdenbire tuhaf bir şe • haberleri, bDrsa, 22.45 Rari"O salon 
uıu. '""d kl '"' ~• •~ P'- 8 : 15 Alullt.o.s 9U de Şifli na- ~ı...?n Ad k "d J lk:ü hilllc.funetimiz, kanunlarımız, .... a.r yo an ..... annı ya.-ırma-rı. 'kir.de e5~~ ve a eta arnına şı - orkestra&, 23.15 Dans müziği CPl.) . • 

0
00 tatlbi.k edebilecek memurları- * biyesi. detle vıunnuşlar ~1bi yerinden fır- r ..... 

_....:ı.- Beyoğlu y ~li Askerlik Şubesin- O - le : 22 Ağwlt.o6 941 de Kemer_ ladı. 1 t b 1 b ., 
mız Vaı-uµ. d-· burgaz nahi'}'Ui. x----· da aklaşarak bir S an U orsasJ 

Bu işle Amerika bile başa çıka_ .._. H _ 22: 31 Aiust·l~ 9ll de kısa. iıUAJUT, on n uz 
B" A 'k 1 ı - 377 doğu.m:llrlar ve bu dor.ium- b. . erln J4ain kenara çekildi. Fabt uşak, z1plı-

madı diye~ı~:. var. 1~ , .:ne~: .. a 1 lu1ıe.r1a muameleye tabi diğer <!of.um. 1~ yo ıun. . yarek artık göıxlen kaybolmuştu. 19/6/1941 açıl~ - kapa.nış fiatıa.n 
değiliz. Turkm:. Mecl 5 .. kürsusun- ıuıuın son yoklıamasıua Cl/Temmuz/ Bu ilô.n ~veı,.~ ma~ıye~ndedlr. K~ur onun arkasından baktı. 
de 9Ö'L 9ÖY1iyenlt-r de Turk saylav. 941 tarihinde ba.ş.lan"cak ve 1/Ağus- Temmuz ve M;ustos ayla.1 içıınde bi- Ve ayni sokağın içinde, uşağın 
ları<lıır. Bazı noktalarda hareket - toB/941) de hitam b;lacaktır. 1iıma2Jel"et yoklam!ısını ~ptımuyan_ • .a.v. d · "k k 
lerini örnek ittiha '- ett" ğimiz o me- 2 _ Yoklama ayın tek gi\nlerinde ıa:rın 85 inci maddeye tibı tutulacak- gözden k:a.r ..,,..1 uğu ıstı ametin a 

deniler de biraz bi7i iaklid etsinler sabahleyin saat 8 bm;uktan ak.ş.am lan !1'A.n olunur. si bir istik:ınıette yürümeğe b<.Ş-* ladı. 

ÇEKLER 

Londra ı Sterlin 
NIW-YOTl 100 Dol&f 
Cenenı ıoo ~. J'r. 

5.24 

tıe is taıking 
Sile is taking 
it is tak'ng 

Müıst1tld bir devle.tiz. Görüş, du- saat 6 ya kadar devanı edilecektir. Az soınra 
0 

d'l, sokağın karanh-
1 yuş ve kararlarımız rnüsbet ye (Cumartesi, I-azar gür:leri hariç.) Üsküdar Askerlik Şubesi Bat - gvıında t'fttYTden kaylboldu. 

· d 'kendi milli benligv imizde te- 3 - Yoklaxıı:a aş:ı~ıda gosterik!lği kanbğından: b~-
Madrid 100 ~ta 
Yokohama ıoo Yen 
Stokholm 100 İa•~ J'r. 

129.20 
29.95 
12.9375 
31.1375 
30.7450 
25.50 

We are taking 
You are ta:king 
1hey are t'aki 115 
Bunllin gibi .. go. fiilinin hal siga

sı: 

1 anı ıtoing 
Come fiilin:!1 hal sigası ise 

I am coıning 

ıra e. ·· hi ~'"" l k.... Sokak karanhk ve tenha idi celli eWlkten sonra varsm icra.a - uze.re na ye n=uYe yapı at·:ı. ...... ·: 312 _ 332 de.h'iJ. doğumlulardan ra-

d 
.. ta.kil 1 n A - 1 : 7 'femnıuz 941 de Beyoğhı parla siilaha:ıız hizmote a...-.1-~n ve Büyülk: beyaz evlel". gene ayni so-

tım111, a mus o su .> J·--"'~ a14k ı b"rb. 1 
L l . A • • sakat ra.porile henüz silah altına a - ğuk ve a asız tavır_a, • ır e-

0 Bursa O«tıyııcu arımız - gençtik arasında bu afetın n;enfı ıımnamış ve gruplara ayrılmamı~ 0_ rine, kör ve camıd'an gözlerle ha-
dan Kemal Giinç: propaıgandalanna başlamak lazım lan .sakaıtla.rın yeniden sıhh.! muaye- hyorlar.dı. 

<- İ9kinin bir yasakla kaldırıl- dır. Bu. hususta mekteblerin, ~eri yapılacağınde.u birer fotoğrafla Etrafta her şey sessiz ve hıü -
ma.smdan evvel yapılacak birçok Ha.lkevlerinin başlı ba§ına birer ve nüfus cüzdan1arlle şubeye müra.. zünlii idi. 
işler vardır. H.- şeyden önce; rol oyınıyacaklarma kaniim.> ca.a.t.ıan ilan olumır. Hasan. Ali Ediz 

Altın 
24 ayar bıl' gramlık 

külçe a.ın 

Eabam ve Tebviliı 

.. 

320 



Koçuk tasarruf hesapları 1 Ş4 I iKRAMiYE PLANI 
Ke4(d&:er: 4 Şubat, 2 M31JS. 1 Ait8ıos, 3 İkıncite§rin 

tarlhleriDde yaplbr. 

1941 ikra.mtyelerl 
1 aded 2000 liralık - 2000.- llra ı Sadeci 250 liralık - 2000.- !ita 
3 • 1000 • - 3C:l0.- • ıı; • 100 • - 3500.- • 
2 • 750 • - 1501.\.- • 

1 
80 • 50 • - 400(,.- • 

4 • 500 • - 3000.-- • 300 • 20 • - 6000.- • 

Toprak mahsulleri ofisinden 
l - Kl .sene.si afyon mabsulü, geçen aenelerdıe oldutu gibi, ıbaşhq 

ftdlııne ıırüa.u.de edilen ıahalarda müeeseae T. C. Ziraa.t Bankaaı şube ve 
84aoalan marifetile müstahsilden mübayaa edilecektir. 

2 - Mil'bayu.ya 15 -lıaztr.aı:utan bqlanacık 111e 16 l:y!41'bl nUıa1et Ttri· 
teıceltt.r. Bu m\iddet zarfında afyonlarını Ziraat Banıtul şobe ve &Janala.. 
rma aanaysnların, müddetin nıh:ı.yetınden aonra vujtubulacak müra
caaıUan n aerdedecekleri mazeretler kat'ly&n ita.bul edilm'>·ecektlr. 

3 - Asgari bir kiloya kadar aat11ıı anıedilen afyonlar mW>a.yaa edıle. 
cfttir. 
Malını bizzat T. C. Zıraa:, Bankaaı şube ve ajan.sın:ı. götüremıyeuler, 

köyleri namma veya birleşerek teşkll edeoeklerıl gruplar namına arala -
nndan birilli mutemed. tayin ederek maıııarını bu mutemed vuıtasile tes. 
Um edebil1r!er. B•ı takdirde ge-rek tealim ve teseUümde ve gerek.cıe para 
ted~lerin:le o!is bu mutemedi mal aahM>i added~ktır. 

4 - Oeçe.:ı aenelerde oldulu gıbi bu sene da.hl müstah.sllden ıand:k 
parası, a'ta"pertiz ncreti veaatr her ne nanı ae olur.ıa olsun hlç bır maaraf 
alınmayacalrt.ar. 

5 - Drogist afyonlar bu aene D. A., D. B., D. C. barfierlle rumuzlanmak 
&ıııere üç aınıla ayrılacaktır. 

Tamamile tQO&ıt&1z olarak ince ve temiz tA>planmıt ttniı: ve koku itiba
rile mtimtaz vuıtu afyonlar D. A. 

12 den fazla lt\orfln!ı cA.. aınıfına ifjıal edi1mıyecett der~• u ko • 
natıı ft renir. itibarıte eulıb, J.llksek ev~nı 'taba afyonlar D. B 

12 eten az morfin i çok la>nakh, yaımuır ~. rengi 'b~a.u-lmuı dii+ük 
naını afJonlsr D. c. 
Sınıfına ayn:aca.ktır. 

Bu ta.anif ır.ıntalı:a itıharlle olmayıp umumidir. Yani bır mıntakanın 
ııiabeten 1Y• :>lan t.fjonu ıA• ve daha dü.§ük afyonu tB• ve en kotıi af}·o
nu ıC• added.ilmiyect'ktif'. 

Sa.t14a anedlJıen afyofüar hangi mıntakanm olurea ol un k.ıuteıine gö
re yukM"ıda tacit ed11ıen amıflardı-n llyık olduğu bır sınıfa ithal edılecek 
ıve o sınıfın fıatına tabi tutulacaktır. 
Yoturulmuı afyonla: D. C. ll!'aJ!ö.ııdan addedJecek ve bu sınıfın flatına 

tM>t tut.alacaktır. 

Hile• katıklı afygnlar yumurta ve süt!e tarıştırı!mış dahi ol.ular mat
ı ' addedilecek Te aureti kat'ıyede mübayaa edılmlyecektir. 

6 - Af1on rı:ıtiarı seçen aene yapılan zamma ilweta.ı bu aene de ye. 
aiclen ~. 

D A. aınıfının beli.'ll' morfin derecaı 80 kllf&ıf, aelı:aı'>n tuııq. 
D B. .auufınuı beher morfin dereceıııı 05 klll'U§, altmlf bet kurut. 
D c. 11111flru:ı bioher lilGrf"ıa dE:rece.i 56 k111'Qi, eW bet kur.af, 
Olaraılt tablt e:iilmitUI'. 
1 - Bu sene mbyalllannda afr.>n bedeDerl lJk ~seJUlmcleti tartılar 

Ozerınden tahatlcuk ettirile~'lt: ve ayrıca fire tenzil e..:ı!m.yecektlr. 
Topra'ttakı tekll!li muhafaza etmıyecek kadar aulu ve rutubetli af -

JOD1ar turu ulduktan sonra teaeUüm edilec~ınden. müc;t.ılı.ııılierlr. malla. 
rmı tımttm:uhn enı-l aatışa arzetmemeleri lAzımdır. 

8 - Satışa arzedilen afyonlardan malfUf}a.rı ve esltl aene mabsulll 
olanlar varsa tamamen ayrJdıktan ve kabı.de ,ayan görtilenler 8 .ncı 
maddede iz:ıh edilen .111nıflara seçlldiır.ten aonQ llfl'l ayn tartılacak ve bu 
tartı üzerınd~n her mıntalta ~lrı aenaııen: 

'b A. auufı'U giren!!lrln beher kiloauna 10.40, '>n ı ra k:r'k K. 
D B. aın&fmJ. g!renlerin beher kibnına 't.80, f l'di lira 3 .. ltsen K. 
D C. suuftll4 girtın~in beher kil3auna 8.06, altı lira bet K. 

lıeaai)ile tıed17at y:ıp119.caktır. 

Ba ameıtte tes1fm edHen aı,onıamı lAbora~arında yapll.ı.cak tahlU n 
of•in merkez dep(ı~unda yapılacak nihai muayene&n.icn sonra 8 ncı 
maddede faE~:.ı her sınıfın beher morfin deTeoeai lia.t.ı üz~rinden ı,,, t.ı:.ıc
tulc edecek b.?dellenne nazaran afpn tealim eden mil.,L:ı.118!ilerın alaca~ı 
tezahür ettitı takdl:deı bu para yıne ka.t1 tese ltimü müteakib Ziraat 
B&nbaı fube "Ye e.Janalan tarafından &akadariarwıa prım olarak ödene
oert1li:. 

8 - Bski sene mhaulll DroıtLRt afyonlar mübayaa ed ~ıtyecektir. 
10 - SOft afyawar, at10n11D rengi, içime elverıtll olması vosaır mü

meyyiZ vufına nazaran, bu mınt.akıı.ya gönderi1e'l of'1.o; eksperinin mua. 
Jenesi netıcesnde t.eısbıt edeceli ltllo fıa.t.ı merin<!.?n aoft mıntnkalannda 
JiDe T C. Zımat Bdn!ı:w ıube Ye ajaba'!arı tarafında.n mübayna. edile -
eektJr. 

11 - Tabı:ıten dilfük ır.orfınll veya yiıltsek morfinli mıntıkalar iÇin t:ıs. 
Dit ve kıymet ~ınde mmtaka\i b:r tefrik gozetilmi)eccl.rıden ve 
mabııul han-Jı nunf.ııkadan .>luraa :>Jsun kalltasına nazaran gireb le<'eği 
aınıfıın fiatına ~ tutuıacatından müstahsillerin lıı:- mınt~kol mahsulü
btl b8fta bir mıntabl& n:ıkletmet ldllfeti.Di yuldenıuemele.rı tavs.ye olu. 
aur. C3231-U13> 

M. M. Vekaletinden 
Konya askeri orta okuluna talebe alınıyor 

1 - 1/Eylül/Ml de batıtyacaılt 941-Ma ders yılı içtll Konya Askerl Or -
taotulunun her ü9 sııutına da talebe alınacalttıır. 

2 - İsteklı talebenın Tlirk ırkından olma.sı kend~in ve ailesinin kö
tü ha.l ve şöhret saıhibi olmaması, aıhhi muayenede satıam çıkması ve 
yapılaca.k seçme aı.navmda da kazanması şarttır. 

3 - Her ne aebeble olursa olaun tahsili tıerkedenler, yafım buyültmü.o 
veya küçültmüş olanla.r. kendi okullannda atmf geçme sına.vlarında ip -
ta "Veya bütünlemeye tala.nlar, yaf}an, boyları ve atırl*.!arı ıı.skerl lise· 
1er ve ortaokulhl.r talimatındaki badlere unun ol.mıyanla.r kabul oluna
tnaz. 

4 - İsteklilerin 10/ IlaziTan/ 941 don itıbaren bulundukları yerlerde aa
kerlik tubelerinden diğer ıtaydi kabul .,artlarile miıracaa.t yollarını öğren
melerini ve buna &ü'e de kaydi kabul k&.iıdlaruu en geç lO 'Ağustos/941 
tarihine tadar 8*erlik f\lbeleri yollle Konyadati Askeri Ortaolı::Ul mil -
dürlütüne göndennel.eri ilan olwıur. 14435• 

Parke kaldırımı yaptırılacak 
Siirtte Kurtalan yolu kontrol amirliğinden 

1. - Siirt - Kurtalan y\llumm Sıırt mebdeinden itibaren 600 metrelik: 
kı.smm parite kaldırım il}4aatı 30/6 941 tarıhine mii&'\dlf Pazartesi günu 
saat d2• de Kurtalan )''llU kontrol Amirlitinde muteşek.kll komisyon ta. 
ra.tından ihalc:tı ya.pllma.t üzere tapalı zarıt usuıae eltsatme-ye konut. 
mu.ş.tıur. 

2. - Keşif bed?!i 20088 lira ve nııavakkat temanatı 1506 Jira 80 kuruştur. 
3. - Talıblerın teminat mektub veya makbuzlarını ve :haledc.n en az 

3 gün evvel Sıirt vJayetirıe müracaat ederek bu ;ş ic;in alacakları fenni 
ehliyet veştkalarmı hamilen 24Wl No lu kanuıı hukümlerıne tevfıkan 
h&zırlıyaca'klırı teklif mektu.bla.nnı ihale güniı ~ıa.t on bıre kadar kon
trol amirliğine tevdı etmeleri. 

4. - Bu ıf8 aı<i keşif ve şartnameyı hergün Divarbaktr Nafia 
lütünde ve Sürtte kontrol lmil'Jtt·nıle gorebilece.klerdı.r. a:3033P 

Birçok Genç Kızlar 

Ve Genç Kadınlar 
Gençliklerine malntr olaıak giıııellıklerınln temadiSinl 
mümkün kılacak olan yıiz tuvaletine bigfme kalmışlardır. 
K3dında dikkat edilmesi pek mütıiDl olan n ")kta: cadın 

lncellk. ve tara.vetinı ebediyen muhafazadır. 

Seneler, biDbir vazife içinde çıa.Iı.şan ve yorulan genç ita• 
dmların bilman dütmarudır1al'. Bedeni ve dimati yor • 
sunıutıar.n neticesi guddeler eıastıkıyet.ını kaybederler 
Ye cildde (Leke> diye tav.sif edJen avar.zı <Rüıııılr ve gi1.. 

neşin de teairile) hu.aule gdirir.ler. itte bu gibi balfı.tta ve 
bıı gıbi a.variZe karJt Kr- PerteT; terk binan kuvvet ve 
kudreti aaye&nde cildı be.iler ve ha.rabiden kurtarır. 

Yh ............ bdımn leuülte ettlii ft leYcliltlertne t.atıYl:yeclen ba. 
U kalm .. atı Krem Perte9 He ilinde 1apdaoall 3 • 1 dakikalık Wr 
muajm ne ıibi llMlkalar J&ra&&itanı pek kısa bir zamanda ılı de 
mutertf olaeaksıaıs. Krem J'erley'tn :ranm asarlık beynelmilel ~öh-
reti adsa te~llr. Ondan tallfade edinis. 

Devlet DemiryoUarı lşietma U. M. den: 
Ankara haatahahe ihtiyacı iÇln yaptırıl:M:ak pollklınık binası Ue ll'ı§ek.. 

hane i&tasyon binaaı infa&tı ,tapalı zarf usu'We ve vahit. fıat üzer.nden 
ekslLtmeye konmuştur. in.taa.tta doşeme ve lenbc>l:ıT ıçın muktazi rayıar 
idare tara.tından verılc:cektlr. 

1 - Bu iŞın ıcuhaınmen bedeli 10 000 liradtt. 
2 - İsteklıl.? .. bu 1fe aid tartname vesair evrakı Devlet Demiryollan 

Ankara ~ S!rlre.-:t. •esnelerinden ~ turuş mt.akabaın.de alabılırler. 
s - :st&N.me t ':/941 tarıhinde Cuma gunu .saat lf. da Ankarada Devlet 

Demiryollan yoi daıreslnde merk~ l*incl kom .. ~y1>nwıc.a yapılac:ıktır. 

t - Elt.stitmeyc glrebilmek için 1.tVJk.lılerın teklıf mektublaiı ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve veaaıki aynı gun saat 15 şe kadar komisyon 
rele!qıne vermeleri lazımdır. 

A - 2480 sayılı kanun ahkAmtna uygun 4750 l.rahlt muvaltlcat temtna~. 
B - Bu kanunun tayin ettiiı vesikalar. 
c - Bu * ıııabeıu o~ak üzere Munakalü Veık&l'!tinden alınmıı eh. 

llyet ~ı. 
Ehlıtyet vesikası ıçın ihale tarıhınden en az .sekiz gün enel bir t.stida 

Ue Münadta.!ı\t Ve.tine müra.ca.ıt oıunmuı. (!283-43821 

** Muhammen bedeli (13000) lira olan 20000 kflıo li.Wçe kur4un (2-l/6/9fl) 
Balı günü saat (15) on beftd Haydarpaşa.da Gar bina.n dahlllndelti .to -
mi5yQQ tarar.ndan kapalı ZcJ.rf usu'ile satm alınacaktır. 

Bu ille girmek iStiyenlerin (9751 lırahk muvakkat. teminat. kanunun 
~ill eWtı veUkalar• ı.eidllı~rini mUhtevi zarfla.ruu aynı gdn &aa.t (14) 

on dörde kad.:ır K.'om!.l)on Reialtline wrmelerı liLıundJr. 
Bu ile ald ~ler Koc.tiqondan panaız olarak datıtllıQıaiıt.tadır. 

('33 l) 

** Muhammen bedeli (19S61,15) lira olan lı::ırk \le; kalem takım çollli uç .. 
tarı 5/8/9'1 Salı !liinü saat (15,30) da ita.palı zarf OJ3Uıti ~ Ankarada İda
re binaamch satln alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenl~rin (1451,401 )l.ralık muvakkat lt'mınat ile kanu
nun tayin '!'ttiği veı.taları ve tek.tflerini a.ynı gün sa:ı.t 14,30 a kadar ko
mlayon reisliğıne vermeleri llzımdl1'. 
Şartnameler paraaız olarak Ankarada maneme dairea.nden, Haydar. 

p&fada: teaelltim ve aevı.: şeflılt!nden datıtııacaktır. (48441 

lzmir Defterdarlığından 
Enver Tekanôın DU11l ~rwllt aat.11 bedelı borcundan dolayı haczedi!en 

Alaaocat Abtıırlt caddt:.Slnde kAın 3641 sayılı ve 17500 lira kııınetinde -
ki otel btnası •1 gün mli~eı.le müzayedeye 91urı:mı.otır. T .. lib•erin 15 
Temmuz tHl 6al1 ııinü &aa.t. 1;; de vJi.yet idare heyetıne miira;:::ıa.tları. 

Diflerinizi muhafaZJ. etmek isterse. 
niZ, sabah ve sece yata.rlte:n BiDA 
diş suyu mab!iı.u ile d.şıcr.nızı fırç:ı
layınız. akaıblnde garg.ıraaım yapımz. 

ZAYİ - Çankırı Aakerlik Şltbe&n

(2170 - 4764) 

Çok ·acele satılık çiftlik il\ 
Antaly-c\dn şehre çok yakın 

bu!r\wlan Kepez altındaki mezru 
arazi.si ve mahsuklar zeyt-inlll-. 
butwıan nuacı ;ııftliği ~ok acele 
sa.t.ı.ıacafın'dan taliple.rln Fenı. 
ke telgraf muhabere memuru 
Bay Cevdet Doğana. müracaat-

ları. 

sonra günde 
defa 

Yemeklerin kırıntlları, salyanıa 
ifraz ettiğt mtkroplar. ttışardaa 
alınan muzır mevat karşısında 
dişler ve diş etleri eğer müte
madiyen temizlenmezse bozulmı -
ya. çürümıye mahkünıdur. Çü
rük dişler, mi:ie ve barsak ihti
latlarından zatürreeye kadar her 

nevi hastalığa yol açabılir. 

Ziraat san'atları enstltilsll.ne 
bir asistan alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden. 
Ziraat Ban'atlan Fakültesi Ziraat San'at.ı.an Bnstit.üsüne 35 lira u1l 

ma841a lltlncı sınıf bir asiatan alınacaktır. Bu mevki içın istekWerin 
atafıdaki p.rtlan haiz olmalen ı4zımdır. 

l - ZlTaat Fakültesinden ugQrl iyi derece ile diploma almış bulunmak 
2 - Bir ecnel>l dili iyice bilmek. 
S - Mecburi aakerl hizmetini 1ap11Uf olma.le ve azami 30 yqını geç. 

meımt bulunmak. 
4 - Ziraat tetklldtında en aşağı bir aene çall4lJlı' olmak. 
Bu şartlan haiz tstek.laer Ziraat San'&tlan sahaaıle bir ecnebi dilin -

den imtahana tAbı tut~acak.lardır. İmt.lhan 28 6 9ll Cumartesi saat 10 
da Ziraat San'atlar: J!!nstıtü.sünde yapılaca!Qtır. 

Taliblertn imtihandan enel tercümeiha.lleri ve Jlğer mii&?>it evrakla.. 
rile Yüksek Ziraa~ Enstltüsü Rektörlüğ\ıne murac:ıatiarı ve ımtihan aaa-
t.inde Enstıitüde isbati Vlieud etme!er1 llln olunur. (4d8.U 

Ankara Vahliğinden 
ı - Ankara - K . Ham:ım Of'rede yolunun 119 + g10 -- 1244. 607 inci 

klm.lerl arasında yapılacak ı4 + 837. kim. tulündeki tesriyei tilrabıye ,. 
oo.w inp.atı 3 .., 941 taraı:ne rastı.ıyan Perşembe günü saat UI da vat.ye& 
daimi encümenınde ihalesi yapılmak üzere .ta.palı zarf wulıie eksııtı" ,.~ 

k.onulmqtur. 
2 - Keşıf bedelı c70327• lira ı3h ku.ruf muva.ktı;&t. tellhlıaı.ı •''161a. w .. 

ıı:37• kuruştur. 

3 - TaJıiplıle:: 

a. - Munkkat teminat veya makbuztarı 
b - Ticaret od~ı V'lsikalannı 
c - En az v?t> 00011 ltralık bu kabil pe ınşaat i4ınl yapmış olduldannı 

iıtb&t edecek '"'.Sika.arını ve tallb, mühendis vey:ı ten memuru o'madıtı 
takdirde blr fen adamı ile bu iıtin nıhayıetıne kadar teşrıkl mesaı ede. 
ceklerine dair noterllk~en musaddak ftldkalannı blt tatıd:ıya "apten ft-
1.lyete mür.ıcaa.t ederek bu vesika istinaden a.lacak!arı fennl ehlı~ 
veslkaların'ı teklif mektubla:rı He birli-itte iıale guml saaıt d5• de vilayeti 
daimi encümenine tevdi eylemeleri ve bu ite !Lld k!ltf ve .pı t11ameJ1 
hergün nafıa M.tlne görebılecekleri. 13289 - 468ı. 

M. · M. Vekiletinden: 
1 - Kırıkkale San'at Gedikli, Ankara Musıkl Gedikli, Merzıfon Oedıldi 

Ortaotullanıun yalnız bırinei .sınıflarına ve Kayaeırı Ged.kil Ortaokulu • 
nun her üç aıntfına 1141 EylCUünde b&flıyacak Kl - Mı ders yılı iÇiD 
WJebe alınacaktır. 

ı - İsteklilerin Türk ırkından olmaaı, kendi.amin ve şile.linın *9 
bal ve şohret sahlbı oJmamaaı, aıhhl m~~ aatıam oıtmuı Ye ,. -

pıl.acak seçme sına7ında muvaffak olmea p.rttır 
3 - Ta.hsillerinı tkl sene4en fasla terketmif oıanıar. Ja.tuıı biiyilt.müt 

veya kü~ültmüş olanlar, yaşlvı. boylan Ye atırlıklan Mkeri li.se ve Ol'· 

taotullar talımatmdaki hadlere uygun olmıyanlll' Jı::a.bul otunmaz. 
4ı ..._ İstetıaerin 10/Hazıran/Ml den itibaren bulunduklan yerlerde u

kerlik şubelerınden dljter kaydı kabul fartlarae müracaat yOllarını öl -
renmelarini ve buna göre de kaydi kabul kAtıdlarmın en ı~ 10 Atua
tıoıs/941 tarihine kadar aalterlik fU1l?leri yolile girmek ıstedikler okulla· 
rın müdürlüklerine göudermelerı il~n olonur. C35-4441t 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
76 numaralı 11'-n: İlln tarihinden itibaren büyük l>aş yq metl>.Aha de

rLsinin taosu azami 85 ve bunların salamuta.rmın da kilo.iu aıımi 100 

kuruftur. (492CU 

Ankara Valiliğinden 
Ankara - bt..anbuı yolunun 27 +aoo - S2 + 000 .üncü klm len anauı.. 

da 5 kilometre ~nın eASJı blr surette tamiri Lşl 317/Hl tarihine tesa-
düf eden Perıt"Jmh~ günü .saat 15.30 dıa. lbale&i y.aptlınr.t mere kapab 
zarf uısulile ~ksıltmeye konulmuştur. 

Keftf bedeli ı225:i8~ l:ra muvakkat temkıatı 1890 lira 35 kuru~ur. 
Tal:pleıin teminat mektub veya makbuz}arı, ticaret od::ı.sı veaikalan ve 

ihale gününden en aı ~ giin evvel \'illyet.te ı.stk!a ile mılracaat ederek 
bu iŞ için afacaklan fenni ehli,et ve&kalar .le birlık•,c; yukarıda adı ge_ 

çen günde s:ıat 14 30 ıa kadQl' teklif mektublarını daıml eQcüınen rıya
setine vemıel0t'i. B.ı işe ald ke4lf ve şart.aameyı herguıı nafıa mlldürltl. 
tünde görebllıecelı::!eri. c3288a 14680~ 

den aldıtun terbıs tezkbremi zayi ZAYİ - 935 yılmda Oe!ıoolu orta 4 

ettım. Yeni.sinı al:acatımdan eskis.nln okulu üçüncu swıfındaıı aldılım tas
hukmü yoktu:-. j diknamemi z:ıyı et.ttın. Yet.lstni ola_ -························ .. ····-·······---···----··-··..-·------····----·---
Kantan:ılarcla Kutuculu hanmdalcağımdan csk:.Sinln hfütmü yoktur. 
T• A......, oi'a Abmecl otlu Ortaokul 3 Uncü Slnlfandan No. 147 

Ali Dolan Mel.med Oi. E,;ilt .S•bri Gnven 

Son Poı•a MatbHau N~ Müclüri: Selim Raaıp Emet 
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