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ETEM İZZET BENİCE 

·rtakım maddeler üzerinde tasarruf temini için 
hükiimetin, yeni bazı tedbirler alması be leni · 
~ğini his- 1 . · ·I MÜHiM ! ŞARK!_~ ! Mühi,;, • İ,;; •servet ' 
ıettiğimizbüyük · ~: [Japonya, İngi- Sov-yetlerEfgan-j 
memleket dava- tizleri tevkif la bir muahede denize dökülüyor 
ları yolunda··· etmeğe başladı imzaladılar 

Kütlevi hamleler 

Ankara 29 (Hususi)- Dairelerde ''e diğer müesseselerde, işe 
yaranııyan kırpıntı kağıtl~rm atılmıyarak bir verde toplattırtlması 
ve bunların İzmit kağıt fabrikasında iptidai madde olarak kulla
nılması için Sümerbank tarafından toplattırılması hakkındı: hii_ 
kiimetin emir verdiği maltlnıdur. 

Yapmıya mecburuz .. 
\'azan: ETEl\l İZZET BENİCE 

b ~kılapçı Kemalist rejimin en 
l arıı vasıflarından biri de mem
eketin ekonomik, sosyal davala -
~ını kütlevi hamlelerle başarması-
1/r: 19~2 _ 1940 fasılası içinde her 
t ır~ hır millet hayatında asırlık 
• 
0

1
kamü[ ifadesi olabilecek ölçiide 

ış er başarmış olmamızın yegane 
sırrı d b lk 

&ir edilen askerler ekmek taşıyorlar 
l> a u noktadadır ve C. Ha 

artisinin programına hakim olan ,/j•ı:-::.:========-

tsŞ~;,~~ :e:t:~:ı~~e s~'~~.~u~a- M 1 L L 1 ş E F 
~rıtıak mecburiyetinde bulundu-
y r~~ iki dava vardır. Bunun biri 

0 
• obürü hava.. davasıdır. 

Reisicumhur İnönü bugün 
öğleye kadar Florya deniz 
köşkünde meşgul olmuşlar, 
bir tarafa çıkmamışlardır. 

BAŞVEKİL DÖNDÖ 

ıı .~•.nıiryollarımızı Milli Şef İnö
ıı~ ~un çelik iradesi Türk milleti
Yold nı~ndırmış bulunuyor ve bu 
ınak akı sayimiz milli hedef ve 
>ıa d sa narımız dahilinde inkişafı-
"• •~anı ediyor. Buna müterafik Başvekil Dr. Refik Saydam 
ları'.:'"tevazi olarak Türkiye yol- dün akşam Ankaraya dönmiiş-
ınecbı d.a baştan başa yapmak tür. 
Yet h llrıyetindeyiz. Bu mecburi - :Milli Şef İsmet İnönü Baş-
~ok ~.' g~ç.en giin zarfında daha vekili Haydarpaşa istasyonun-
Yol •n~ısıni göstermekte ve da uğurlamışlardır. 
İçti Stızlu,..un memleketin iktısadi, l\lilli Şef, yanlarında ı:efi -
tiir~aı bün~esinden itibaren her kaları, çocukları ile Riyaseti 
ıir e~t~d~~ı .. tekamiilüne dahi te- Cumhur Umumi Kiıtibi Ke-

1•:ı gorülmektcdir. Y ı · mal JCedeq '\Je maiyetleri er. 
.. o ışinde iktıza eden gayretin 1 kanı olduğu halde saat 18,45 

f~~erilıuediğini söyliyemeyiz. Bi- de Başvckille birlikte Florya-
Yıllıs Nafıa Vekaleti, vilayetler dan Acar motörile Haydarpa-
ç 1 ardanberi bu mevzu üzerinde şaya geçmisler, Refik Saydamı 
/ ışmakta \'e imparatorluk dev - teşyiden sonra yine Acar mo-

İthalat yolları 
aranıyor 

Ticaret Vekili bugün 
Ankaraya dönüyor ) 
Evvelki gün tayyare ile Anka

radan Adanaya giden 'Ticaret Ve
kili Nazmi Topçu oğlu Mersinde de 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Yine tayyare ile bugün Anka. 
raya dönmüş bulunacak olan Naz
mi Topçuoğlu tetkikleri hakkında 
gazetecilere izahat vermiş ve: 

c- Ziraat Bankasının Adana, 
Tarsus, Ceyhan şubeleri pamuk 
mahsulü ilk çıktı!ı günden itiba
ren müstahsilin elinden müba -
yaaya başlıyacaklardır. Geçen yıl 
mübayaat geç kaldığı için müstah
sil bundan istifade edememişti. 
Fakat bu yıl geçen senenin tec -
rübesinden istifade olunacaktır. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 
ııınden tesellum"' etti<Tı"mı"z vazı"yete ı.: ·ı 1 :J 

h tör_• e F oryaya dönmiişl-erdir. ı.:z~~.an !'~k çok memleket yolları, taf ıılerı ınşa edilmiş bulunmak- --------------
!lıa~r. Ancak, bu şekildeki çalış- · 

!lıed~~. hem maksada kilayet et- N u·· f u 5 58y1 m 1nd8 :;~:J~.~e;::. ~~te!ü~~ilrnü::;ı:~ 
lııt ~ın ç?k uzun yıllara mütevak- 4 o t k A .,, t 
~ın ldııgu anlaşılmaktadır. Ayni o n a g 1 
Jıılıtknda .. e~seriya bir tarafm ya- ı 
bepı en obur tarafın muhtelif •e-

d~rrı:''e::ü:!s!~lt~r.ı;~tında bozul - 2 o o b .• n m em ur 
leke~· takdirde anlaşılıyor ki, mem
haya;n ekonomik verimi, sosyal 
dan bı he medeni tekamülü yolun
•ııa e emehal inşası iktıza eden 
olara{01Iarını, beton veya asfalt 
İçiııd en kısa bir uman mesafesi 
iıışa e. başarmak için bugünkü yol 
\iiuc~~te~ini terketmek ve bunu 
lıına . hır hamle ile yapmak yo. 

İstanbulda bir büro acıldı ! • 
Te.şrinievvelin 20 inci ııünü bü-ı İstanlbul şe'hrinin büyü/klük(i 

tün memlekette vaı:ıılac~k .olan ve mevcut nüfus teşkilatı ile bu 
tahriri nülfus hazırlıkları her ta- isi çevirmei(e imkAn olmadılı ııö-
rafta hıımınalı bir sekil almıştır. [DEVAMI 3 üncü •ahifedel 

Tevkifat haberi 
Japonyada gayet 

gizli tutuluyor 
Şangbay zg (A.A.) - Röyter 

muhabirinin salahiyettar bir men
beden öğ"rendiğine göre, japonya 
da İngiliz tebaasından on kişi tev
kif edilmiştir. Tevkifin sebepleri 
henüz malfun değildir. Bu İngiliz
lerin tevkif edildiği haberi dahi 

: japonyada henüz neşredilmemiş -
tir. Tevkifat, memleketin muhte
lif mıntakalarında yapılmıştır. 
Tevkif edilenler, arasında, japon
yada en yüksek İngiliz sahsiyetle. 
rinin birkaçı da vardır. Bu on İn
gilizin tevkifi hakkında yabancı 
memleketlere telgraf çekilmesi 
dahi memnudur. 

Slovakya Cumhurreisi Tisso 

lktısat Vekaleti memur
ların izinlerini kaldırdı 
lktısat Vekaleti, verdiği bir e

mirle bütiln memurlarının izinle
rini kaldırmış ve halen izinli olan 
memurlarını Ankaraya davet et. 
miştir. 

Ancak, sıhhi sebepler dolayısile 
verilen izinler iptal edilmemiştir. 

8 gırmek lazımdır. 
unun .. 

ı\- •çın de: 
cins "•Ev\'elemirde Türkiyede ne 
ı11lıd , mahiyette yol yapmak Ia-

Dünkü şehir hayatından : 
8 ır .. 

l:lbi--;., N
1
e kadar para, zaman ve ne 

c._ • •eme ister?. 
ınukta 1'.'d~ gibi bakım tedbirleri 

b 2:1 ır? 
"U l • 

tesb;~ ar~. tesb.it eylemek ve bu 
na~ar ıtıııteakıp zaman ihtiyacını 
\'e de:ıı alar~k bir plan hazırlamak 
Şekliıe ~I hır yol sefcrberliil'i ilanı 
sefer be·~~ başlamak lazımdır. Bu 
daşın h~ ıkte istisnasız her vatan
~ncak, ~~et n_ıük~llefiyeti ~arttır. 
tı bakı 1%nıetı mustesna vazifele
tinde or•ndan üa etmek vaziye • 
•ıhhı ve ~~anl~rla yine bu hizmeti 
den ifa ;~tım~ı mazeretler yüzün-

( DEV emıyecek olanlar bebe
~ AMI 3 üncu sahifede) 

Tatil günii hal a 
bir işkenc oluyor! 

Eğlenmiye giden halkın zevkini, vesaiti nakliye 
getiriyor! idareleri fitil fitil burnundan 

Dün pazardı. Hav~ da sıcak mı 
sıc3'ktı. 709 bın kloilik İstanbul 

halkından heın!'n yarısı kendisini 
sok.aka atnııs, serınlik . ağaclıık. bir 
!kır, bir de:1ız kena.ı aramai!a çık
mıştı. 

Fakat, senenin belki en sıcak 
tatil ııünu oları dür,kü pazar, bır 
çok İstanb!lulac ic '.• ei!lence. 
ze,-k ııü nu de.cil. ıskence. eziyet 

Denizyolları vaı:ıurlarının hali 
ise trenleııden daha izd;haımlı, ız
tıraı:ılı ve hatta feci idi ... Çünkü 

(DEVAMI 3 iincii sahifede) ----

BEHMAN RAUCHNİNG 

r ayyare imalatı yarışı başladı 
tnqiltere ·1 Al 

v e üzü ntü ı:unü oldu 
Çimk ü; herrı .'n he, tatil ızünün

de görüldüğü gibi tekmil vesaiti 
naJkliye tık lım t!klım dolu idi. 

i-IİTLER 
Bana dedi ki ki t ı e rnan1ıa arasında-

aııııar · l" hafı ·ı . e ı ma atı ııarışı bu son 
a ar e 'h • d Belçik n nı aı erece.sine erişti. 

Alına a ve Fransa lıarıılerinde 
i i h nların tıesait bakımından çok 
'f,, 91. 1 C:-:1ırlanmış olduklarını qören 

1• er h b. b ~-a11ı ar ın un""n sonraki 
arında es ·1 ·h tııiıı ol as sı a olacaijı tah -

unan hava kuvvetlerinde 

hasmından qeri kalmak istemi11or. 
Almanlar Belçika taarruzlarına 

basladıkları vakit a11lık imalatı 
beş bin taııııareye kadar çıkarmış
lardı. O zaman Fransız tezqah -
lan da dahil olduqu halde müt
tefikler bu nisbette ta1111are çıka
ramıyorlardı. Şimdi Franızs tez: 

(Devamı 3 iincü sahifede J 

Bılh assa ciitltıden sonra Köoril
den J~dala:a, Anadolu yakasına 
hareket eden vap-.ır!arıa Florya 
trenlerinde oturacak. avakta du
racak bır Yer de~i i: ili~ecek teık 
Qı.öşe kalmamı.ştı. Dün yalnız Sir
lkeciden Floryava :>n binlerce bi
let kesilmis ,.e baltk ishfi ıri'b4 

Türikçeye oevıren: 
SELAMİ İZZET 
270 sahife ...... 75 kr. 

REMZi KiTAPEVİ 
vagonlara doldurulmuştu. 'ıinm•a•••••••mm 

Nafia Vekilinin 
tetkikleri 
(Yazıs•. 3 üncü sahifede) 

1 

Temizlik memurları da çöpler içindeki ka!,'lt, mukavva gibi 
maddeleri denize atmıyacaklar, bir yerde toplıyacaklardır. 

Bu suretle mübinı miktarda kağıt tasarrufu yapılmış olmak
tadır. Diğer taraftan, devlet, daha bir takım teklifler ,.e fikirlerle 
karşı karşıva bulunmaktadır. 

Avrupanın sanaJii en mütekimil mem1ekıetlerinde dahi tene
ke kutular, çikolata kağıtları, boş şişe, paçavra, işe yaramıyan çivi 
ve demir kırıntıları, kemik ve saire atılmıyarak toplattırılmakta
dır. 

Anlaşıldığına göre, bilhassa İstanbulda denize atılan mavna
lar dolusu binlerce ton çöp ile beraber, mühim bir servet de denize 
dökülmektedir. 

Büyük harpte, o zamanki Kızılay Cemiyeti kırık çivi başlarını 
dahi toplattırıp bunlardan istifade yolunu bulmuştu. 

llükiimetin, yalnw kağıt kırpıntısı üzerinde değil, işe yarı
van daha birçok maddeler üzerinde tasarruf temin eden kararlar 
alması beklenmektedir. Alınacak bazı tedbirlerle, miihim tasar
ruflar temin olunabileceği ileri sürülmektedir. 

5ya 
k 

ı~ndaki çocuk 
ap gibi yandı 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

Müthiş bir cinayet! 

''Beni, lneboluliı Deli 
Osman vurdu!,, 

Dedi ve Muttalip son nefesini verdi! 
Bu J(e<:ıe sabaha karşı Kaba taşta 1 

tı:=1"'.'Y ~i~den _ııeoenler: in- ÇERÇEVE 
h'.16ar ıdaresı onünıdeıkı kaldırım -

larda bir _adamın ağır yaralı ola- Pazar g ü n u-
raık vattıaını ve can çekişmekte . 
olduğunu ııömoilşlerd.ir. 

Vücudünün muhtelif yerlerin -
den rası!'ele ve valı.'!ice bıc~lan
ırruş olan meçhul yaralı mütema
dlyen kan zayi etıınektc oldui!'un
dan kısa bir zaman zarfında kal
dırıım civarı küçük bir kan der -
yası halini almıstır. 

Bu müthis variyeti ııörenler he
ımen polise ha'ber vermişler ve 

(Devamı 3 üncü sahi feda) 

Gazinocular 
Belediyeyi 
dava etti 
(Yazısı 3 üncü sahifede) 

Ali ResuJI 
İkdam guetesi islim 
tarihinin en mühim 
bir safhasıni neşre 

batlı yor .• 
İkdam gazetesi pek yakında 

üstad Ziya Şakir'in pek mü
him bir tarihi eserini neşre 
başlıyor. Bu eserde şunlan 
okuyacaksınız: 

1 - Resulü Ekremin kerimesi 
Fatımanın ve oqlu lmamü 
Basanın hayatı. 
2 - Kerbelci vakası. 
3 - 12 imam ve 14 Masumupak 

Ciddi ve en mükemmel neş
riyatı ile temayiiz etmiş bulu
nan cİkdaın. refikimizde bu 
eseri behemehal okumıya ha
zırlanınız. --

I • 

Pazar giinlerini sevmem, bay
ram günlerini sevmem, seyran 
günlerini sevmem. 

Halkın, donanmış bir vapu
run renk renk bayrakları gibi, 
umunıi yerlerjn direğine tır
mandığı günler, benim i~in bi
rer işkence çerçevesi... Böyle 
günlerde odunluk, kömürlük, 
sarnıç, yük gibi yerler gözüıne 
cennet göriiniir. Böyle günler
de, kömiirlükteki bir odwı par
çasile, yiikdeki bir şiltenin eğ. 
lence ihtiyacından uzak çeh
resi, bana adeta asil bir şuur 
ifade eder. 

Dün, Boğaziçindeki evinıde, 
sabahın sekizinden ak~amın se
kizine kadar, üzerinde çalıştı
ğım edebi bir tetkik eserini bir 
derece daha hazırladıktan sonra, • 
birdenbire bir arkadaş baskını-
na uğradım. Mes'ut baskın!. 
Arkadaşlar, 12 saatlik bir ça

lışma sonunda, içi kurşun dol
durulmuş kadar ağırlaşan ka. 
famı taşıyıp taşıyamıyacağımı 
merak etmeden haykırdı: 

- Haydi kalk, biraz dolaşa
lım!. Bütün köy balkı sokaklar
da!. 

Çıktık, sokağa çıktık; Beyler
beyile Çeokelköyü arasındaki 
asfalt ciliisınııı iistüne çıktık. 

Aman Allahım, ne manzara! 
Bütüıf i\öy halkı değil; iyi, kö
tü, neş"eli, kederli, dürüst, ya
lancı kaç şahsiyeti varsa herkes 
o kadar ki•ive ibliiğ edilmiş ola
rak sokaklarda. 

Küçücük demir çemberler 
ym·arlıyan sekiz yaşında (O -

cuklar, minicik kuka tcsbihler 
çeviren seksenlik ihtiyarlar ve 
ikisinin arasında miitbiş bir in
sanlık pwnayırı ... 

Şalvar, çaqof, kısa pantalon, 
ııort, manto, külüt pantalon. 

yeldirme, entari, uzıın panta -
)on çorbası ... Arayerde pijama 
hazretleriuin de rolü biiyük ... 

Rezaki bey tipi erkeklerde 
bilhassa krem rengi, Pembe ha
nını. örneği kadınlarda hususile 
al renk ufuklara hakim. Her
kesin elinde veya herhangi bir 
yerinde, mutlaka, şahsiyetini 
tamamlı~·an bir alet.. Kiminde 
gümüş saplı baston, kiminde 
~arı gül, kiınindc horoz şekeri, 
kiminde endamlı kırba~, kimin
de altın kordon, kinıindc duman 
rengi göılük, kiminde fotoğraf 
makinesi ve saire... Jlavlıya 
ha•lıya peşlerinden koşan (Bo. 
bi) lcr, (Joli) !er, (Koks) lar da 
cabası ... 
Anıan o bakışlar, süzülü~lcr, 

şarkı söyleyişler, somurtuşlar, 
söylenişler!. 

Bu insan panayırında zevk • 
siılik ve vakarsızlık, bazıların
da müthiş bir mikyasta billiir
la~ıyor, kabalaşıyordu. İğrenç 
iğrenç laf atmalar, ahmak ah
mak her dilden liigat paralama
lar, kötü kötii sırnaşmalar, so. 
ğuk soğuk nükte hamaratlığına 
yeltenmeler, tenhadaki aptal 
aptal esnemelere karşılık halk 
içinde yüzsüz yüzsüz sarnıa, 
dolus yürümeler, filan, falan .. , 
Arkadaşlarla beraber, ort. 

mektep çagında , fı>ıkda~lık oyu. 
nuııa giriı;;miş tam dört tift sny
dık ki, hicapsız manz:ıraları, 
anne ve babadan, dahiliye ve 
maarif vekillerine kadar bütün 
sal3lıiyet şekillerini miidahale
ye çajtırıyordu. 

Kısacası, dün kaza eseri ola
rak öyle bir pazar gezmesine 
çıktım ki, garip bir hayat p~r
çasının renk, çizgi, ses ve koku. 
sundan harikulade bir örnekle 
yiizleştiın. • 

Nl:ClP FAZIL KISAKÖRM • 
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sından motosikletli hu'susi teşki. 
!atla koşınak lazım .. Hatta, b~ik
let dahi kiı.fi değil!. 

r Modern 
pistler 

Yarım milyon lira sarfile 
iki büyük tayyare 
meydanı yapı!ac•k 

Milletler cemiyeti unıll'llli katibi 
olan zat, bu vazifcoindcn istila et
mış .. Bu i.:;lerı, üç kışıden mürek
kep bir korrıJsyon görecckmi.ş. De
rnek, Milletler Cemiyeti, umumi 
.katiplik işlerini de bir komi.>-yona 
havale ettikte.a sonra, bizzat, kcn.. 
disi de, meşgul olduğu mevzular
dan bir hayır ve fayda çıkacağına 
kani değil. Krunisyona havale e
dilen 4ler nasıl gurulür, mal~. 

Herhalde, yeni bürolar kurula
caj;:ı ha ·adisinde bir yanlışlık ola
cak, maksat, m(ltosikletli tc~ki -
la ttrr!. 

BORDEAUX 

ŞARABI DiYE!. 

Gazinolarda yeni tatbik edilen 
fiat tariiesi mevzuu, gazetelerin 
günlük tefrikası haline ı;ıelcii. Dün, 
bir refikimizde okudum: Bir ga
zinoda, Bordeaux şarabı diye, müş
teriye yerli şarap verm~ler!. 

Devlet hava yolları umum mü
dürlüğ'ü İstanbul ile şank vilavet

' lerimiz arasında tav'Yarelerle vol
cu ve esva na;<livatına ıbiran ev
vel baslaınak i"in calı.şma:ktadrr. 

Haydi hayır Jı.sıt. 

YAHUDİ 

HİCRETİ!. 

Bu &<ır, Yahudiler için matemli 
bir zaman oldu. Romanyadan da 
birçok Yahudi d.şarı çıkarılıyor!. 
Zavallıların ne kabahati var?. He
pıniz bilirsiniz, tarihte, 70 yıl sü
ren bir Yahudi esareti vardır. Ya
hudiler Babil kalesi içinde r.apse
dilrı,işlerdir. Bu tarihi vak'a, Ya. 
hudi1er arasında milli bir matem 
olara.~ hatırlarur. 

Galiba, o tarıhi esarete mukabil, 
bu asırıla bir Yahudi hicreti ola
rak ebediyen unutulmıyacak! Ko
ca dünya yüzünde, Yahudilere yer
ler dar geliyor!. 

İHTİKARI 

TAKİP!. 

İhtikarı takip için yeni bürolar 
kurulacağ nı gazetelerde okudu -
ğwn zaman, aklım üaşımdan gitti. 
Çünkü, ilıtiklır öyle bir yıldırım 
sür'atile ilerliyor ki, büroda otu -
ranlar, onu nasıl takip edecekler?. 
Olsa olsa, ihtikarı takip için, arka-

r 

Fakat, bu hadisede kabahat müş_ 
teride, müessesede değil!. Bu za
manda Bordeaux şarabını nereden 
bulsunlar?. Fransız hükümeti da
hi, Bordeaux'da barına>madı, Vichy 
ye nakletti. 

Akıilı iseniz, Bordeaux aduıı ağ
zınıza almayın!, 

BiRA iLE 

HIYAR llll?.,_ 
Bir diger gazete, yine gazinola

rın yenı tariielerindcn bahseder
ken, öyle diyor: 

Yalnız hıyar ile bira içilir mi?. 
Ma!Um ya, yeni karara ı;;re. ga

zinolar, içki ile beraber meze de 
vermek mecburiyetinde!. Fahat, 
giaznocular sağ ol.sunlar, meze di. 
ye, vere vere brr dilim hıyar ve
riyor !arını.>!. 

Ona da şükür, ya onu da ver
meseler, ne yapacaksınız?. Maa
ıınafih, körpe tarafından olur;a, 
bazıları için, hıyar, fena gıda de
ğildir. 

AHMET RAUF 

ı A~ırQ.,!J~a C=llaır~DliilDliil n~nını~eını ı 
~--~~~~~------~~~------J 

Harp ve banyo 
Ak anva, lı ~ı:r ve hayale ı:el -

rru-yen ı l tu.lcr mc:ni(!'-.:ct.ı. aJ
dr,Iunurıdu. Ha .:ıuıki son zaman -
lar ~" Aııneri.~ı:.ı.r, Alnnan arı ge
ride bua>.tıl.ır. S\nıdi bu rukor da 
vrni dıinyalı.arda ... 
Mısal mi i.s:ivOl'Sunuz? İste. Nev

y<>!1,{ rucıcıerım; n ıbirınin son 
niktlıasınd:ı.ki dünyada mevcut 
ban"O sruonJarına - ta'biri fmı:iya
net>ile - hamamlara ait istatistik: 
Dünvaıdn en ooık banyu salonu. 

yani baır.am olan ma'llleketlerin 
ha•ınıda Amcrıka geliyor. 

Sonra Fransa ... Amerika<la 1,000• 
kişiye 35, Fraıı.sada 31, İngiltcrede 
26, Akmanyada 20 Dani:ınarkad~ 
18, Holanılada 16, Ylli!01Slav'-eı:ia 
da 6 hamam tesadüf edivomus. 

25 temmuz 1909 
Frunsız tayy:ırecisi Lui Blervo. 

25 temıııuz 1909 da, ilk defa olarak 
mansı ı.'ectı ve Duvr körfeıine in
dı. O zaman için bıı geçis büyüık 
bir muvaffakiyet idi. 

Bleryo, ta varesi ile İstanbula 
gc lmi:;ti. Taksim imlası karsısın
daki meydanın etrafı kapatıldı. 

Bir altın lira dThulive konuldu. 
Binlerce halk, bu hav:ıda uçan ve
nim,.kiney' yakından :zi'rrnek, na
sıl hav.;landıi(ını senet.mek kin 
bir lıravı cok g6nrıedı. Meydana 
on bınlcrce kisi topıanmıstı. Bler
yo tavvareo.ile havaland •. Jstanbul
daki mesafe ile hesapla>:ırsa. kur
tuluşa karlar uctt•. ve ahşap bir 
evin üzerine dü~ü. 

Almanyanın menşei 
BLl~nkü A ..... ııua t >r .. l..ı ı bi

duvctte Fın, sonra cı 5 ', -.;:au.
lclerile meskfrn idi. Ccrınenlcr. 
bunları g~ı·be dogru sür ;.ı!er. 
Cermenler Goluada bin;OK lıükıi
metleri isUlii ettiler. Bunların en 
kuvvetlisi Frnnsa idı. 

Şarlman menılcket;ni büyülttü 
ve garp İmparatorlu)!unu ilan etti. 
843.de Verdün'de ırnz.,Janan mua
hede ile •bir müstakil Ccnrıen Kral
lığı kuruldu. Kral bıi yiJ< Othon 
İtalyavı zaptetti ve Lnoaratcır,ı.1k 
tacını basına koydu. •Muka~ .os 
Cermen imparatorlul:.u• bu suret
le d.ol:'<lu. 

Makyavel kimdir ? 
•Nııkola makyaveJ. bir hükÜ."llet 

adamı, bır tarihcidir. Floransada 
doğmuştur. İlk eseri •Prens• ve 
cıharp sa·n'atı dır. Siva!:i sistemi 
viodan, ı:ımniyet, itimat, doğruluk 
w yBfadan iır\dir. Bu zat icin kul
lanılan va>ıtalar ne olursa olsun, 
ancak neticenin elıcımıniycti mu
teberdir. 

Mate nedir? 
Harp yüzünden bircok madde

lerin tooariki ınicleısti. Bu meyan
da çay da vardır. Mıhver millet
leri şimdi cay tedarik edemedik
leri için mate denilen ı·e Para -
ınıay'da yetişen bir nevi ne-batı 
kaynatıp icmei!e baslarnı.şl~rdır. 
Mate, mllzmin romatizmalara da 
iyi :zeklii?i ve hazmı kolaylastır -
dığı için cok raitbct ı?()rrr.cl<tedir. 

Son Telgraf'ın edebi romanı: 14 

GÖZYAŞ 
ETEM iZZET 

Ve .. taarruzuna serzen41erini de 
karu; tırdı: 

- Demek beni sevmiyorsun?. 
Bir parçacık nazımı çekeme -

ciın?. • 
Bir kadına hiç bu muamele ya

V lır mı?. 
Sen vahşi bir erkek ıni'in?. 
Herşey aklıma ;:elırdi, fakat ha

ricıye nezareti şifre müdürü Ruhi 
bc}e!endinin böyle yapacağı hiç 
hayalimden geç'llczdi. 

Gülüşleri. şen kahkahaları ve 
bayıltıcı gözleri karsısında eriyor
<lon. Biraen h€r~eyi unutuver
rn~tim. Yıre kalbim onundu, yine 
k~. dını onun<!.ı:m!. 

Ve .. sankı o bunu hemen Iarket
ııni.ş gibi gczlerini gözlerime dikt~ 
parma ılc y anıığııu bastırdı, ba. 
şını uzattı: 

- Haydı buradan öp de seni 
affoacyim .. 

Dedi. Duşilnmeden, muhakeme 
etmeden, ımanyatize olmuş, iradesi 
hükme hizmetkar edilmis gibi ben 
de basımı uzattım; ince, zarif, gü
zel parmaı:ırun i; ret ettiği ya -
nak çukuruna dudal:.lan.ııı.ı götür
ciUm. 

Bu götü~ün lek manası vardı: 

Herşeye ral!men kendimi tama -
mile ona vermek. 

O da buna kanaat getirdi ki ne 
diveceğimi beklemeden yine em
retti: 

- Haydi kalk gidelim. 
Otomobilde idik ve.. Y eşilköy 

yolunda gidiyorduk! Ben de açıl
mı.ştım, o da, Artı.k kon~uyorduk 
ve ilk de!a !ikirlerimız ve geçen 
hadise üzerinde ciddi bir m ma _ 
kaşa yapıyorduk' Denden söz is
tedi: 

- Ne söylersem kıznuyacaksın? 
Ve .. teminat verdi: 
- Yalnı.z senin dedij\ini yapa -

cağını. Seni seviyorum. Fakat, a
ç.k konu.şalım!. 

- Peki ... 
Dedim, ben de ona söz verdim: 
- I!i~ kıznuyacaf(rm. Samimi 

ol. Bütün düşündüklerini açıkça 
söyle!. 

Bahsimiz çok hararetli, !!kirle
rimiz çok ayrı idi. O: 

Ben serbcotim. Mondenirn! Hiç 
bir kayda bağlanmak istı=c:n .. 

Diyordu. Ben de: 
- Hayır. Ba,ı(lanmıık ~bri

yetinde olduğun csı:.>lar var!. 

Bu münasebetle Yesilköv hava 
mevdanınd&ki 'eni s.ınil in,atına 
faalivetle devam olunduihı ız.lbi 
Elazı:k tavvare me•'Cianında 2 mo
dern pist insası kararlaştırılmış

tır. 
Bu pistlerden birine 312 bin 

883 lira ve dii!erine de 264 bin 244 
lira ki coınan 576 bin lira sarfe -
dilecek olan bu veni iki hava mey
danının insaatına aıtustoosun 10 un-
da başlanılacaktır. 

Dii(cr taraftan Y csilköy hava 
mevdanındaki ir 'aat ikmal olu
nunca da vnkında tekrar İstanbul
Ankara, İstanbul - İzmir ve İs
tanbul - Adana arasında hava 
pootalarına baslanılacakt:.r. 

Edebiyat tedrisi 
değişiyor 

Liselerde edebiyat tedrisatı sis
teminin dcğistirihncoi .kararlaş -
tırılın,ştır. Yeni si~tem eıoıyatın 
melinlcr üzerinden tedrisi csa:;ına 
da Yanmaktadır. 

V"kiılet ayrıca bir gramer ki -
tabı <la hazırlamıstır. Jl,foktep ki
tapları bu yıl erkenden vctı;;ti -
rilccektir. 

---<>--

yeni Erzincan şehri 
Yeniden kunLcak olan Erzin

can şcılırinin istin1liı...<ine dair hü
kıi.met meclise bir kanun layihası 
vermiştir. 

Jl,lcclis da!ıilive encümeni dün 
lbunu kabul etmiştir. 7 aitustosta 
mecliste gurüşlilece.1' olan bu Hi
vtiıa va ııörc Er-.Jnc~n şehrinin ye
niden kw·uJın\ ı icin orutln.ki mu- i 

ayyen arazi parası ııcs:nen veri
lcrC'k isti.ınl5:k olunac;rktır. 

--<r-

lranilerin iatidaları 
Mmnleketimizd"ki İranilerin ve 

sair tebaalıların kendi Meri için 
yurdumuzdaki İran lro:lSOloshane
lerine verecekleri istidalara: ay
rıca İran ar.ouhal pulu bedeli ola
rak 10 kuruş ldfedilme..i icap et
tiği bildirilmi dıı. 

jKüÇÜK HABERLERi 
* Zabıta amir ve memurlarının 

istihdam, taltif, tecziye ve kıya -
fetleri hakkında yeni bir talimat
name hazırlanmaktadır. 

*Merhum Ahmet Mıthat efen
dinin şehrimizde sat.lmakla olan 
kitaplarının tetkik edilerek k~Y. -
ıınetlerinin tesbit olunması ıçın 
Maarif Vekaletince bir heyet teş
kil L'<lilrniştir. 

* Ergani bakır madeni m_~I:_e
me deposunda vukua gelen buyü.k 
~angının 100 bin lira zarar verdiği 
anlru;ılmı,Lr. 

* 20 Aj!usto.sta açılacak olan 
beynelmilel lzmir fuarına iştirak 
edeceklerini bildiren devletlerin 
savısı sekizi bul~uştur. * İzmir valiliı::ine tayin olunan 
Samsun valisi Fuat Toksol şehri
mize gelm~ ve dün İzmire hare
ket etmiştir. 

Diyordum. Ve Naran .. devam 
etti: 

- Monden bir kadın her erkek-
le konuşur!. 

Niçin bir erkekle bütün bir öm
rü bitirmeli!. 

Erkekler nasıl hoşlarına giden 
her kadına bakıyorlarsa kadınla.. 
rın da bakmak hakkıdır!. 

Muhakkak kocaya varnıak la
zım gelmez ya?. 

K:zlık da ne?. Erkeklerin hot
binliğinden başka birşey mi san
ki?. 

Her kadının mutlaka anne ol
ması lfızırn gelmez ya?. 
Doğrusu dans da ederim, flört 

de yaparım!. 
Hem bir defa namuslu .. diye i

fade edilen çerçevenin dışına çık
tıktan sonra, daha düşünülecek ne 
kalır?. Hiç olmazsa içine girilen 
bu alemde budalalik etmemeli ve 
iyice yaşamasmı bilmeli .. 

Bir iın dahıı <;-Jk aç:ldı, daha ay
kırı oldu, içinde ne varsa dökmeğe 
başladı: 

- Ben artık değişemem!. 
Cemiyetin ahlak kanunlarına 

hiç kıymet vermiyorum!. 
enıar çok geri şeyler! . 

Hep kadını küçültmek, erkeğe 
esir etmek, )apulu mal edindirir 
gibi bağlaır.ıık için konmuş ka
yıtlar!. 
Kadın erkek artık müsavi!. 
Bizim erkekten ne farkımız var? 
Onların zevki var da bizim yok 

mu?. 
Erkek neyse kadın da o!, 
Erkek hoşuna giden kadını he-

n ~. Birleş!lcek 
_ ~ vergıler 

POLİS 
Yl 

MAHKEMELER :Mt1iI·l!ifi:t1] 
Bu iş olmamıttır ! ... 
İlk defa, belediye iktısat ma -

kamı, gazino ve eğlence yerlerine 
dair olan tarifeyi ilan ettiği gün, 
bir yazı yazmış, hayırlı neticeler 
temenni etmekle beraber, işin ak
samadan yürüyeceğini hiç de bek.. 
lemediğlnıi söylemiştim. 

O vakittenberi susuyorum. Fa
kat, kendimi de güç tutuyorum. 
Hadiselere bakıyorum, belediye
nin tedbirlerine, konrollerine se
yirci kalıyorum, m~terilerin, mü
essese sahiplerinin iddialarına ku
lak kabartıyorum. 

Ortada, bugün için, hakikat o
lan şudur: Bir hercümerç!. 
Şayanı dikkat!ir: Yeni tarife ne 

belediyeyi, ne müesseseleri, ne de 
halkı memnun etmiştir. O halde, 
şu sual sorulabilir: Bu tarifeler 
kimı memnun etmek için yapıl -
mışlır?. 

Birçok eğlence yerleri, şekli 
kurtarmak kayı;ısında!. Ortada bir 
sınıf liikırtlısı var. Kiınse, ken::i 
sınıfına sığamyor, bir sın.il yukarı 
atlamak istiyor. 

Ucuzluk, serviste, yenilen içi. 
len şeylerde mükemmeliyet temin 
ediln1i~ midir?. 
Hayır!. 
O halde, nasıl yapmalı? Bunıı 

bilmiyorum. Ben d~gıl. bıı işi ba
şarıuayı üzerlcrlne alanlar, vazifeli 
bulunanlar, mütehassıslar, iktısat
çılar bilecekler ve bu meseleyi 
pürüzsüz, aksaksız yürütecekler .. 

Yalnız, bizim bildiğimiz birşey 
varsa, bu iş yapılamaınış, olma -
mış, eskisinden daha fena bir hal 
ve ınanzara oria:ya çıknu~, müş
teri rahatsız, belediye huıun.uz, 
ınii<'sseseler de\'ckuşu olnıustur. 

Yarın, lüks guzinclnrı yaı:~ca -
ğını. 

T:::CŞAT FEYZİ 

Hangi ycr;erd ! afyon 
ekilcbılcc ... k ? 

lWO - 1941 yılında menılekc -
tia~:zde r,,f,voıı ekil ilec i \.Cr -
lerın tesbıt oıunduzuııu yazm.ı;
tıik. Bu huou.;ta"i liste uün ı,ch.d
miıe tebliğ o• un:nn~sLur. 

Buna ıtörc Afyonıkarahi:,.ır, Bur
dur, Bilecik( Denızli, Aydın. Kü
tahya, Ama.;ya, İ;parta, E9kisuhir, 
Çorum, Tokat, Malatya vilavet -
!erile Bifıadk. K osut, Esme, Ku
la, Demirci, Gör<lcs, 011haneli. İ
negöl, Yenişehir, Beypazarı, Kal
lıhan, GövnU.k, Ürı.'ÜD kaı.a ve na
hiyeleriı>de afvon sakızı ve tohu
mu icin ekime izın verilmiştir. 
Diğer bazı yerleroe de yalnız 

yail istihsali için hajhıı.ş okilobile
ooktir. 

Teofil Gotye 
vapurundaki mallar 
Teofil Gotye vapurile 2 haziran 

tarihinde meml<>kctim:zden Fran
say'l. gönderilrnis olan mallar hak
kında Ticaret Vekaletince taiı6ci
kata girişüırriştır. 

Neticede bu vauurur: halen Yu
nanistanın Pire limanında bulun
duğu şehrimiz ticaret odasına bü
dirilimstir. 

Bu vapurla mal sc;'keden tüc
carların malları hakkında mev -
cut tasavvurlarını hemen Atina 
ticaret ateşelii!imize bildillmderi 
icabe1ırnektedir. 

:men kendisine çekiveriyor da ka
dına bu hak niçin çok görülüyor?. 

Hem bir kadmın iyiliği ve fe.. 
nalığı niçin zevk kayıtları ile öl
çülüyor. Bir kadın erke~in hoşuna 
nasıl ı:ıidebiliyorsa kadın için de 
öyle. Ne farkımız var?. İş, zeka, 
çalışkanlık, tahsil, anlayu;, idare 
filan gibi esaslar kadının ölçüsü 
olmalıdır!. 

Evlencıcek kadın mutlaka tanı
dığı, sevdiği, beğendiği, anlaştığı 
erkekle evlenmelidir. Bunun için 
de ilk şart tanışmak ve konuşmak 
değil mi?. 
Naranın bütün bu söy lcdiklerini 

dinledim dinledim ve ona cevap 
verdim. O anda neler söyledim, 
ne kadar söyledim bilmiyorum. Fa
kat onunkilerin gibi benimkilerin 
de esası halırıımda: 

Bir: Sosyete, asrilik .. diye say
dığımız şeyleri öz manasile bilmi
yorsunuz. Asrilik sadece açılıp sa
çılma; sosyete erkeklerden sakın_ 
mamak; .mondenlik israf, sefahat, 
çılgınlık, ne yaptıjlını bilmemek 
değildir. 

Monden bir kadın fazilet. vic
dan, irfan, insan ahliıkı denilen 
şeylerle hamuru yuğurulan, hele 
kadınlık gurur ve sevgisini her 
şeyin üstünde tutan kadındır. 

İki: Kadın elbette bir erkek gibi 
zevk ve sehvet düşkünü olmaz, o 
serbestli;; i kendisinde bulamaz. 
Tabiat bile bu hakkı ona verme -
mistir. Hem, kadın kendisini israf 
etmedikçe kıymetini arttıran bir 
meta hükmündedir. 

{Devamı var) 

Maliye Vekaleti sekiz 
verginin esaslarını bir
leştirmeyi kararlaştırdı 

:Maliye Vdkaleti vasıtasız ver
ı;ıileri teşkil eden bilUınum vcl'lti
leri birleştiren yeni bir kanun la
yihası hazırlamıık!ta<lı.r. 

Verl(ilerin tahsil niSbetlerinde 
lbir değj,;i:klik olmamakla beraber 
mükellef w hazine lehine bazı 
esaslar değiştirilmektedir. Bu su. 
retle arazi, bina, hayvanlar, ti -
cari ve sınai kazançlar ve diiter 
kazanç vergileri, madenler, vera
set ve in tik al verı:-ileri bu yeni 
kanun hükmüne tabı olunacaktır. 

Bu lıiyilianın bir rnaddffiine ~ 
re ikamet mahalli veya ikamet -
giihı Türıkiyede olan şahısların ka
zanç ve iratları ecnebi mern!e -
kette istihsal edilin.is olsa dahi 
vergiye tabi bulurnna'.ktadır. 

Şehrimizde iki mühen
dislik kurau açılacak 

Mühendb olmak istiyen nafıa 
fen memurları i~n önümüıxieki av 
içinde Yıldızdaki nafıa ren mek
tebinde 2 kurs acı \ınası kararlas
tırılmı-tır Bu kurslara şehrimiz
den i~tmık edecek olan memur
ların imt.lıanları 5 ve 6 ~loo
ta yapılacaktır. 

--<r-

Bursada yeni caddeler 
Bursa 28 (Hususi) - Bursamı

zın en ~!ek bir yeri olan Altıpar
mak volunun geni~letilmesi kin 
yapılan istimlak muamelelerinin j 
Çatalfırındaki son kımıı da iJ:mall 
olunmuş ve buraıclaki binalar vı
kılm1'tır. Yolun bu parcasının va-

na dn vıııkınJa ba ·!anıla
caktır. 

D;~<'r t•~aftan ~l xlive dair"
sile 'Ii.\. 11.~ :ı,.vn ku!"'wnu arasın 
daki yola d..;ı. oarke d" rı.."n ~i:. 

Lü <S ne demektir ? 
Gazinolarnı sınıflara ayrtlması 

işinde, bir de lüks gazino çeşili 
cıktı. Lüks sınıfa ayrılan bir ga
ziııoda servisin kötülüğüni.t, ın(':tC 
diye getirilen 5eylcrin [ıkaralığıı11 
gözümüzle gürünce, kendi kendi .. 
mizc güldük. 

Lüks olmak iddiasında bulunan 
gazinolarda, bizce fiat tahdidi e
sasen doğru değildir. Avrupanın 
her yerinde, ~ok pahalı lokanta ve 
gazinc!ar vardır. Buraların husu
siyeti pahalı oluşlarındadır. Bura
lara halk gitmez, kesesine güveııen 
gider. 

Biz, daha ziyade halkın gidip o
turduğu yerlerle meşgul olmalıyız. 

BÜRHAN Cl:.'VAT 

SPOR 

•• 
Uç yıl ormanda 
yaşıyan katil 
Biga kazasının Can nahiyesi 

halkından Mehmet Şükrü ismin
de bir katil bundan 3 yil evvel 
Tekirdağ tevkifhanesinden şehri
miz tıbb:adlisine getirilirken kaç
mış ve bilahare izi bulunamamıştı. 

Bu kere mumaileyin Mürefte ci
varındaki ormanlarda yru;adığı ha
ber alınarak yine yakalanıp Te -
kirdağ tevkifbanesine gönderil • 
miştir. 

Üç sene insanlardan. uzak yaş;
yan katil Mehmet Şükrü tutuldu
ğu vakit; saç sakal birbirine ka -
rı.şınış, bakı.şiarı hayvani bir şe -
kil almış, korkunç bir vaziyette 
bulunmuştur. 

Kaynar s:u ile 
haılanan genç 

Uzunçarşıda Sal>uncu hanında 
oturan Mahmut oğlu Nazif u..nıin
de biri odasındaki mangala su 
dolu bir tencere koymuş ve su 
kaynarken tencere mangalın ya
n;nda bulunan N aziiiıı üzerine 
devrilmiştir. 

Sıcak sularla haşlanan Nazif te. 
davi altına ai:nmıştır. 

---<r--

Adliye Ve kale .inin 
Belediyeye bir emri 
Adliye Vekfileti; gayri menkul 

ihtilaflarını esaslı bir şekilde hal
letmek ve kadastro yaftalrına a
razi üzerinde vukua ızelen değişiık
l~:leri '•arnt ettirmek kin dün bc
lodiye reislii!ine biı· emir ııönder
mist'ir. 

S '·ak awrak. mcvdanhklar 
vanmak V'CYahut volları genislet
"'Tlıık gibi emsali a'ıYaldc emir mu
c:bincc bu kırbı işler homen ma
halii kadastrolarına bildirilecek -
tir. 

--o--

On iki yıldır 
ahnmıyan diplomalar 

Yükse':< iktısat ve ticaret mek
tebi ile •eski ulümu alivei ticaı·iye 
mcl'tebi• ndcn mezun olup 12 vıl
danıb~ri müracaat edernk diplo
malarını almamış olanlara son bir 
mühlet vcrilmıı;tir. 

10 ağU.>to,.a kadar müracaat e
d~nlcre bu diplomalar 6,5 liralıık 
bir ırası·af mukabilinde verile 
ccktir. 

·--<>-

Yeni tenzilatlı 
bir tarife 

Devlet Dediryolları idaresi; çıra 
ve cıralı odun naklivutl icin veni 
tenzilat yapılmasını kararlastır -
ıruştır. 

· Badema ucuz odun tarifesi ile 
yapılacak olan 1'u nakliyata 1 a
frustos tarihinden itibaren bas -
Janılacaktır. 

Dünkü at yarışları 
İstanbul vilayeti yarış islüh 

encümeni tarafından tertip edil
m~ olan mevı;inıin ücüncü at 
varışı dün de Velicfendi çayı
rında yapıldı. Dünkü loo•uları 
takibedenler geçen iki hafta ya 
nazaran bir iki misli kadar faz
lalaşmıştı. Bu kalabalıi!ı ırören 
or~anizatörler dünkü yerinde 
tedbirlerile bahsı miistcrekte ge
rıik tediye kişelerini ve gerekse 
satış kiselerini ııivadelestirmis
lcr ve bu suretle meraklılara bü
vilk bir kolaylıJ< gösterrnisler
dir. Dünkü ka;ulara evvel'ki iki 
haftadaki kDşulara giren atlar
dan baŞka biT çok yeni ve iyi 
hazırlaııınu; atların da istirak 
et.ı:n1ş olunası işi büsbütün heye
canlı bir safhaya sokmuş ve bah-
61 müşterek tahminlerini ıniçleş
tirmi.şti . Dünkü koşuların bah
sı mü<terelk. ovunlau ikilide bi
rer lira ya mukabil yirmi beş li
ra, çiftede on altı, üçlüde de o
tuz beş lira temin etmistir. 

Bes katagor! ürerinden yapı
lan dünkü yarışların birincisi 
üç vaşındaki haliskan Aiao er -
kek ve disi taylara mahsus olup 
1400 metre mesafe üzerinden i
di. 190 lira i:kramiyesi olan sa
tıs koşusuna Tuna ve Fetlıan gir
diler ve İsmail Hakkı Tekçeye 
ait olan Tuna birinci geldi. Ve 
ganvanda 120 kurus kazandrrdı. 
İKİNCİ KOŞU: Bu kosuya ge

linceye kadar kazançları 4500 li
rayı doldurmıyan üc ve daha 
yukarı yaştaki yerli varını.kan 
İngiliz at ve kısraklarına mahsus 
oluıp Cunı:ı bayırı koşu.su namı 
verilen bu yarış 1600 metre me
safede oldu. İkramiyesi 620 li
ra idi. Buna Manika, Poyraz, 
Berceste, Nirvana, Şehnaz, MElh
lika, Tasvir. Nerim an ve Fru -
Fru girdi. Ve neticede Poyraz 
birinci, Şdlınaz >kinci, Nirva U-

cüncü "\du. Bu loo•u ganvasını 
140. plasesi 120, 100 kuruş ka
zandırdılar. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Centil:ınen 
kosusu namile üç ve d:ııha yuka
rı yasta ve bu koşuya ı:ıellnceye 
ka.dar kazançları 2500 lira "ı geç. 
mi yen İnRilız at ve kısraklarına 
malı.sus olup il<raıniycsi 310 lira 
ve mesafesi 2000 metre idi. Bu 
koşuya Parista. Siu-kap. Mart I, 
Giira"ak, Mis, 11hais isminde al
tı at girdi ve neticede Mis birin
ci , ')ik.,kap ikinci oklular. Bu 
J.rosunun ganya.sını 100, plaseleri 
150 ve 200 kuruş !kazandırdı

lar. 
DÖRDÜNCÜ KOŞU: Üç ve 

dııha yukarı yaştaki hahskan İn
<tiliz at ve kı.sraklarına malhsus 
olup 390 lira ikramiyesi ve 1800 
metre mesafesi vardı. Buna 
Koınisari, Dandi. Yatagan, Taın
ru, Taşpınar, ve Abin Proks a
dında altı at iştirak etti. Bu ko
şu cidden Qclk çetin ve heyecan
lı bir ı;ıekİşıne ile ııccti ve neti
cede hiç ümid e<lilmediiti halde 
Dandi birinci Ahin Proks ikin
ci tteldiler. Bu kosunun ııanyaı;ı
nı 570, plaseleri 300 ve 135 kurus 
verdiler. 
BEŞİNCİ KOŞU: Hendikap 

koşusu namile dört ve daha yu
lkarı yaştaki haliskan Ara:p at 
ve kısraklarına mahsus olup 300 
lira ikramiyesi ve 2200 metre me
safe üzerinden yapılan bir kıo
su idi. Buna Yüksel, Karakuş, 
Vural, Ünlü, Yaman isminde beş 
at girdi ve cdk heyecanlı bir ya
rı<1:an oonra ı:ıecen hattanın kah
ramanı Yült!Sel birinci, Yaman 
ikinci, Ünlü üçüncü geldi. Bu 
koounun ıtavnasını 270 pl.1seleri 
150 ve 710 kurm; verdiler. 

Mis, Danı!i, Y iik:S<!l üzerinde
ki W;lü bahsi bulanlar 35 lira 
aldılar. Yarı.şiara gelecelk pazara 
devam edilecektir . 

Amerikanın yardımı 
Ameri.k.unın, nıilli ıniidafaasuıı 

arttırması için, ısrarla bahseden· 
!erin başında Ruzvelt ~eli r. tıuı • 
velt bu bahiste Aınedka ~fkiirı u· 
mumiyesinin ınüzaherctiııc gi.ivr
nerek, ihtiyatla Cumhımycl~i li· 
derleri yoklamış ve lıadlsdcriıı i· 
cap ettirdiği sınai ve aS:.....ı:l ınu• 

azzam tensik gayretinde onların 
da müzahereti olup olmıyacağıııı 
anlamak istemişti. 

İlk hamle bidayette unııııııi ef
karda iyi tesir bıraktı. l\lulıtelif 
gazeteler ve maruf siyasi şahsiyet. 
ler aşağı yukarı lehte yazılar yaz
dılar ve söz söylediler. 

Fakat bu i şi başarmak, uzaktan 
görüldüğü gibi, kolay bir iş de • 
ğildir. Bugünkü Amerikan hükı1· 
met idaresinde mücerrep insanlar 
vardır. Fakat bunların çoğu sınai 
meselelerin içyüziinü bilmezler, 
belki hemen hiçl.,irisi de sermaye
darlara emniyet telkin edecek va
ziyette değildirler. Halbuki Ame
rika, hakikaten silahlanmak isti
yorsa, bu sern1a3·cdarların ve iş 
adarular;nın yardıiiıına muhtaçtır. 

Ruzvelt, Aı.ı~r;kanııı sHiıhlan • 
nııya ihtiyacıuı Jaha çok cvvcldcıı 
takdir ettii;i için, C.:uınhuriyctçi -
!erden kendi rakibi olan Laııdonn 
llı:l6 da Şikago Deyli Niyus gaze
t esinin ı,abibi Frank Knoksa, Ne-v
york avukatlarından Vilyam Do -
navana kabinede mevki vermişti. 

O zaman, Cumhuriyetçiler, bu
nu Ruzveltin üçündi defa Cıım • 
bur Reisliğine ı;clmek için bit 
manevrası telakki etmişlerdi . BU 
zevatın partiyi angaje etmemek. 
şartilc Ruz\·cltle ıncsai birliğine 

ses çık:ırnuyabilcccklcrinİ, yoksa 
demokratik rejime veda etmek la· 
zım geleceğini söylcnıişlerdi. 

O zam.ındanbcri Avrupadnki 
hfidiscleriıı ı-.eyri, Amerika cfkfırl 
üzerinde de tesiriui Japntafa de
vam etmektedir. 

Cumhuriyctc.:ilcr, ınilli müdafoa 
bahsinde Run·cltle hemfikir ol • 
duklannı söylcıııcklc beraber, ni· 
bayete kadar Ruzvelti polit:kası
nı takip edeıniyeceklcriııi de ilave 
oylcmişlcrdi. 

Fakat son hadiselerin seyrine 
bakılırsa, Amcrikada infirat po• 
Iitikasına ölmüş n~zarile bakıl•· 

bilir. Bunun nıisali An1eriknn1ll 
silfthlannıasına ~arfcdilmck üzere 
kabul edilen ve milya,-ları geçell 
tahsisatlır. Çünkü hakiki infiratçı 
sayılanlar da bu tahsisatın kabu· 
!ünde rey vermişlerdir. 

Şimdi şöyle sualler soranlar d• 
oluyor; Amerika kendisini bir te
cavüze uğrarsa kendi yurdunda 
müdafaa ile mi iktifa ctmclidito 
yoksa İngiltereye bu nazik vaıi· 
yctle yudım elıneli midir?. 

Umumi kanaat artık tebelliit 
etmiştir. İngiltcreye yardım edil· 
melidir. Yalnız Amerikayı harbC 
karıştırmamak şartile ... 

Ne de olsa, İngiliz fabrikaları· 
uın yetiştiremediği harp mnter • 
yalini, Amerikadan tedarik etıno
si de büyük bir yardım sayilır. nıı. 
herhangi maddi bir alış veriş l<J· 
lığında olsa bile, tehlike karşL•JJI' 
da iki demokrasiyi daha sıkı kol· 
kola vererek, birlikte bir adıııı 
daha attıracak mnne,·i fazileti 
haizdir, 

•• 

Memurlar mazbata 
almağa mecbur 

olmayacak 
Dün vı :iı vcte ııönderilen bir e

mir rnu.cıbincc, vaziielerinden ııet 
han~ bir suretle avrılan memur
lar, hizırwt müddetleri ve hiz -
rnetten !;. ri oklukları hakikırıCa 
idare heyetlerinden ma:ııbata al· 
mm mecbur olmıyacalklardır. 

'Maamafih istiyen memuTJar• 
150 ku:-uslıik pul mUkabilinde btl 
beratı zimmet ma21bataları verile' 
bilecelktir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Mecidiyeköy ün de 

su yok 
Mecidive kövünde oturall 

bir dkuyucumuz yazıyur; 

. 

•Altı yüz haneli kÖyÜJTIİiZ• 
gittikçe 'bÜ'\'ÜVUr ve kalaba • 
lıJdasrvor. Bununla beraıııer. 
Mecidiyede oturan ailelcril'lt 
ç.oihı fakiroir. Sdbdke me,·cıı 
olmakla lbcraber, evlerine sıı 
alabliecek halde deil>iklirlef· 
Bir -hamidive suyu ile ida.t: 
güctür. Acaba belediye kO 
yümüze fakir halkın ;sti!n • 

' 

dffii için bir çeşme yaı:>tıra • 
maz mı?• ..,,,,,,,,,,,,, 

• 



lngiltere üstünde 
300 tayyare 
düşürüldü 

ta Londra 29 (A.A.)- Dün, Alman 
Ilı l ~areleri, Büyük Britanyanın 
Hu telif ınıntakalarında uçuşlar 
d .. Pını.,ıardır. Bunlardan dokuzu 
b~\Urüt.rnüştür. Bunıınla, ba~bin 
ti :Hhndenberi Jngiltere sahılle
lc~· ~ düşürülen düşman tayyare-

D~ın sayısı 300 ü bıılmuştur. 
ilı: . lU\, dii>üriilen 9 tayyareden 
t .. "ı ~ğleden enci diisürülmüş -
Ur Ö'! d b" d"" ta .'. g e en sonra ır uşman 
b~lare grupu Britanyanın cenu
lert'.rki sahilinde İngiliz tayyare
llu ~ın taarruzuna uğramıştır. 
tir." arın beş tanesi iskat edilmiş. 

ti~aha sonra, l\lanş denizi üze
ha d~. de iki Alman tayyaresi da-

usurülmü~tür. 

Holandalılar 
Çarpışıyorlar 

hc}<ındra 29 (A.A.)- Kraliçe Vil
lar ınuıc, dün g'f.'(·c İngiliz rad)'·o -
ac~nın :reni Holandn . ervislerini 
cu.:ten sôyleıliği hitabede ez -

l) .. e demiştir ki: 
JJıc ~Şınanm annatanı işgal et • 
JJı.,::ne r_ağmen, llolanda, hür ve 
eıy ukt bır istikbal güneşi dogun
r a adnr harbe devam edecek -
ır S ·ı· ~.·. evgı ı bayrağımız, denizlerde 

,ParŞark ve garptaki Ilolanda im -
~lil~to~lğunda dalgalanmaktadır. 
~k tcfıkloriınizle l&nyana ce ur 
•d" rı·Ieriıniz, mütadele1:e 'de\·am 

1Yo I ' l•n f r ~r. Ana vatanın ba ına ge-
tec eliıkette sempatisinin bu de
den~ Parlak bürhan!arını veren 
Ve h~lcra_şırı bnp~ratorluğu, fik~i 
bir 

1 
'1 "lıle bıze şıındiye kadar hıç 

lııtrbaıııan bu derece sıkı surette 
hirli!,"1 olı~amı. tı. Sarsılmaz bir 
lniıt ,~~, ~u.?'iyctil~ıiz.i,. istiklfıli - · 
l'ıt a e hutun araz11nızı ınüdafa.a. (t itnetmiş bulunuyoruz. 

ah r,anlar ·Adene 
Ucum ettiler 

A.dcıı 29 (A . dün ... 
1 

.A.)- ltalyanların 
"'a.ptJk~a~~en .. sonra Aden üzerine 
ticaret ~~cum esnasında bir 
ruı k lgemısı sathı hasarlara ma
hir taa mışhr. Yalnız llindi>tanlı 

Yfa ölmüştür. 

Fransız - Japon 
rnünasebatı 

'I'ok· 29 Yen~o .<A.A.) - Havas: 
dipt~ h_arıcıve nazırı, mu'htelif 
lıuı et atik_ h~ vek·r r~ı~terini ka-

J mı.ştır. 
~ <lPon n · · ·oiivüık arı~:ye nazırı. Fransız 
l>raıısı elçısı .ıe va;.ıti)::ı ı:örüsmede. 
tam it~ - Japon münasebetlerinin 
ıııı~ 1mat hatnde d€v:ı.mını gör
}' ~•usunu iz)ıar etıni.stir. 

arıhin en büyük 
rtıanevraları 

tııer~dra 29 (A.A.) - Birleşik A
lııaııc a cuıınhurivcti orduları yaz 
lır, \Talan bu hafta başlıyacak-

SOVYETLER 
İngiliz bahri 
kuvvetlerini 

methediyorlar 
Londrn 29 (A.A.)- l\loskovada 

çıkan •Pravda. gaz.etesi, İngiliz 
bahriyesinden sitayişle bahset -
mcktedir: 

cİngi!iz bahriyesinin şimdiye 
kadar olan zayiatı, umuıni tonajı
nın % 3,5 kadar ve pek ehemmi
)'etsizdir .• 

Dünkerkin tahliyesine nakli ke. 
ilim eden gazete şöyle diyor: 

cBüyük bir orduyu kurtaran 
Dünkerk hareketi, İngiliz donan
masının kuvvetini isbnt eder. 

cİngiliz ~onanmasının kuvveti, 
denizaşırı Ingiliz müstemlekeleri
ne ı~ar~ı herhangi bir taarruzu im
kansız bırakmaktadır. 

cİngiliz donannıasının kuvveti
ne iımil olan iyi bir teskilat ve 
disiplindir.> 

•Pra,·da> makalesine şöyle niha
yet \'eriyor: 

cllizim donnnmoız da a~·ni teş
kiliıt ve disiplin ile Jıazırlanınak. 
tadır .• 

Estonyalı nazır 

neler söylüvor ! 
Londra 29 (A.A.)- l\fo k~vadan 

a\·det eden Estoııya iktısat Nazırı 
şu beyanatta bulunııı•ı<tur: 

•Sovyet Rusya hükiıı.ıeti Es -
tonyadan çok ıııiktarda zirai ve sı
nai maddeler satm alacaktır. 

•R_cval bahriye tezgahları yeni
den ınsaata başlıyacaktır. 
. cSon ı;ünlcrdc, bir kısmı İngi
lızlcre, 'e Almanlara ait olan •191 
fabrika ile 103 banka devlet eın
rine a!1nn1ıştır. 

tZiraatin makinelerle yapılması 
işi pek yakında bitecektir. 

.Belçika ve Fransa ile telgraf 
ve telefon ınuhabcratı başlanıı~tır. 

•llolandada muka\'Cmet fikir -
!eri el'un kuvvetlidir. hgal kııv • 
'·etleri kumandanı matbuatı sıkı 
kontrol altında bulundurduğu hal
de bunun önüne geçememektedir.> 

Sonuna kadar 
harbe devam 
Londra n (ı\.A.J - Radyoda 

Ccık millet!ııe b'r hitabe irat eden 
B. Atllec derr.istir ki: 

•- Milli ve ~l:ısi hurriyetinizin 
geri verilepeğir;e heuım'zin mut
lak imamnıız vardı:. I.iicük faıkat 
mükemııneı or ... unuz, tıpkı bizim 
gibi, nihai zai"rc kaaar müşterek 
düsmana kar.;ı bütün vasıtalarla 
mücadele fP dtwm& azimkar bu
lunmaktadır. 

Paris borsası 
tekrar açılıyor 
Paris ~~ (A.A.) - Prcfe Lan -

ı:eron. Faris \ıV'!lleL ·r borsası -
nın 30/7 /'40 tar;h;nde:ı itibaren 
yeniden ar:ıla· .. a111uı bi!diren bir 
emirname ne~relmışiir. 

Fransada ekmek 

Italyanların 
Maltaya yeni 
bir taarruzu 

Londra 29 (A.A.)- Bıı sabah, 
Londranm B. B. C. radyosunun 
verdiği haberler: 

Dün, l\lalta üzerinde vukııa ge
len bir bava muharebesinde dört 
İtalyan tayyaresi düşiirülmüştür. 
Bunlarılaıı biri ha,·a dafi topları, 
üçü de İngiliz tayyareleri tarafm-
daıı. düşürülmüştür. . 

Bu muharebeye iştirak eden In
giliz tayyareleri üslerine dönmüş. 
!erdir. 

İngiliz Bahriye Lordu 1\1. Alck
sandr, dün, l\lalta önünde bulunan 
İngiliz harp gemileri kumandanına 
bir telgraf göndermi~, zabitleri ve 
mürettebatı ve bu adada bulunan 
tersane mcınurin ,-e anıelcsini, düş-

• ıuanın müte,·ali hücumları karşı
sında gösterdikleri soğukkanlılık 
ve şecaatten dolayı tebrik etmiştir. 

Balkanlara dair 
mühiın i .;aat 
Londra 29 (A.A.)- Röyter njaıı

sı bildiriyor: Balkanlar meselesi, 
lngiliz matbuatının ilk l>landa tet
k.ık cttil::i mevzu ofornk kalmakta 
berdevamdır. Bıınuııla beraber ga
zeteler Hitlcriıı Rumen, Bulgar ve 
Slovak zi)·aretçilcrle ) aııtıih gö
rüşmeler hakkında Jıeııüz hiçbir 
şey mallım olmadığı için bu hu
susta n1uay:rcıı bir ııoktai nazar 
serdinden istiakaf etmektedirler. 

Bu görü~mclcr hnkkındu sarih 
malfınıat t·ldc cdiln1 ·ine intlzaren 
mevcut iıılıba llillerin Balkanlar
daki ıııaneuamıda bir tek Jırdefi 
olduğu mcrkcLindedir. Bıı hedef 
Almau)--anın ıncnfaatiüir. 

Del li Telcgı·:ı{ diyor ki: 
İki ve)·a ikiden fazla Balkan dev. 

Jeti arasında bir harp Jlitleri sı -
kıntıya düşiirccck ve Sovyetler 
Birli;ii ile naho~ ihtiliıflara sebep 
olacaktır. 
Diğer taraftan sefcrherlik şali

aları ve lıarp şnyiaları tılll\:aı.encyi 
zaruri olarak bozmakta ve Aln1an
yanııı Balkanlardan bilhassa Ro
man,·adan petrol almasına zarar 
vermektedir. 

Gazete devam ediyor: 
Roınaııyanın ınihvcr ıucınlcket

leriniıı tC'\'CC'cühünii ccl!.İçin laP
tığı gayret İngiltere ile iyi ınıiııa_ 
sebetlerinde pek tabii olarak bir 
soğukluk husule getirmiştir. Ro -
manyadaki son hadiseler teessüfle 
karşılanıııağa layık olmakla bera
ber Romanyanın fevkalade nazik 
bir vaziyette olduğunu ve mecbu
riyet altında hareket ettiğini de 
teslim eylemek icap eder. 

Bizim orta şarktaki daha mü -
hiın nıcııfaatlerinıizc gelince, Bit
lerin alışkın olmadığı yatıştırma 
tecrübesinden bu menfaatlerin teh
likeye düşmiyeceğini söylemek 
mümkün görünmektedir. 

Taymis gazetesinin diplomatik 
ınuhabiri :yazıyor: 

l\lihverin }akında Balkanlarda 
yapacal';ı te~ebbüs alaka ile takip 
edilercktir. l\Iih\'cr ınane\'raları__ 
ııın cvvc]ıi Yugoslavyayı, sonra da 
Türkiye)i yani Sovyellere ve İn
giltere)'e kar•ı sempatileri kuv -
vetli olan iki memleketi tecride 
mautf bulunması mümkündür, fa ~rikanın dört ordusu, ilk de

•<11ctı ak birden manevra yapa -
c r. su••t meseles ı· 

· aaı.c:teıer. cıbu manevra. Ame - ve lsveç Başvekil i 
llıaıı~arihinin kavdelmedii!>i bir Vidıy 29 (A A ı - f ransız na-

riyasetinde _ya;ıtıi;:. tı;planlıda, zi- e ı paaQoalacmaktırC.•fİdik' yoarlarn . zırlar mecllsi l\I~ıe;al Petainin bir nutuk so··yı d. 
rai meseleler 1'ak':ın<I~ ve ekımeık 8_tokholnı 29 (A.A.)- Botni kör. 

l• tı•la" fı ve süt mes •İel ·:·i hakka.da bir seri fezınde ~ıındsvall yakınındaki Nju-
karar surntleri k~bul etımiştir. rıında _b~r n utuk sö.yliyen İsveç 

L:ıııa 
29 

Macarı"sta ı·,da başvekılı Haıısson, ısvcç yolu ile 
~ h· r~ . (A.A.) - Havana - transit için Almanyaya yapılan 
tikan ıJ.dıı-ıldij!ine göre, Paname - b d tavizin Noneçteki son muhasamat 
~il.ıı . lr'>ııferansı itilafnarnesi bu- ug" ay az esnasında memleketi tarafından ka 

J\r;:;ızatanacaktır. bul edileıı hattı harekette bir de-
ta al ntin murahhası, konferans- Londra 29 (A.A.) - Peste ef- ğişiklik teşkil ettiğini ve fakat is-
" ınan net· · A.m "· · •· • · · b · 1914 ·'~ti . . ıcenın. er ... an sı- "'an urnurnıvesı, ui!dav istihsala- \·eçın senesindenberi takip et-
i~ \çın b~r muvaffakivet te - j tının bu sene, diğer sene\'c nUi _ ınektc olduğu müsalcmctpcrver 

"1 .:_ un~bılece"ini söylemiştir. betle --ek az olacagı kanaatindt'!iir. siyasetini dcğistirdigini göstere _ 
5 L --;- _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ cek hi(bir sebep nıcvcut olnıadığı ... 

- _ _x.ıA.Ll.LALft..ı.xıxıxıxı>.,ıJ.ı.xL!WlLıır.- nı bildirıni.ştir. 

S yaşında bir 
l) .. 

lıkı~'" Fl~rya cirnrındaki ağaç -"'•k r. altında şiş kebabı pi~iril
~ •t 1uıcre yakılan bir ateş, maal-

ıe ·· ~ Sı, 1n' h.ııuz ~yaşında bulunan ma-
hkı ır yavrunun taze etlerini 

nıstır 

\ok k"" Zaı'all u ur çocıık ölmemiş ise de 
.,. 1 çok ağır ~aralıdır. 
••ı•h d •add auc c Karahoş Dercbovu 

•sındc 28 ' l'an .Şe . nn.•.nuratı evde otu. 
l"a~a b!"settııı, dıın maaile Flor -
\ı'e· or ıraı. h~va n1mağa gitmi~lcr 
aile ntakı agaclıklnr altında bir 

t t sof ra~ı kurnıuslnrdır. 
lan :t a~ıa, şiş kebabı için yakı _ 
~llşıııd ·~~ Yanına, Şcmsctlinin 5 
llıa il ab 1 ol';lu . lehmedin yakla~-

e a~laııuştır. 

çocuk yandı 
Çocuk, birden ateşin üzerine 

dii ·müs ve \iicııdiinün muhtelif 
yerlerinden J·anınıştır. 

.Mehmet şimdi tedavi altındadır. 
ÇAM YA: 'GJSI 

Burgazadasında bülük çamlılfa 
ı;idecek yolun kenarında, dün ;;t
lar birdenbire tutuşmuş ve çaı~lığı 
tehdit etmeğe başlamıştır. 
Yetişen itfaiye tarafından ateş 

söndüriilmüş ise de. otluğun geniş 
bir kısmı yanmıştır. 
Yangının sebebi, Beyoğlu İstik

lal caddesinde Liiksenbıırı:- apar -
innanında oturan Ynnon tebaa _ 
s~ndan Panayotun sönmenıis bir 
sıgarayı otların arasına atn1asıdu. 
Panayot ;ı; akalanmıştır, • 

Başvekil deınistir ki: 
• Isve_ç, hareket ve icraatında di
ı:crlerme kar~ı dürii tlük ve dost
l~kta asla kusur etmemiş, fakat 
bıtaraflığına muharipler tarafın
d.an hiçbir vakit riay •t edilmemiş
lır. Şu kad~r ki felakete uğrıyan 
kom~ul~r dıgt'rlerinin zorluk!arı
~1 takd.rde gıiçlük çekmektedirler. 
Isvccin dünJanın dji!'er kısımları
na .ol.an ~ağ~ı1ıiuıı \.'C nıes'ulil·et • 
lcrını ntudrık ohnadığını zanHet
ı~ek lı~ta~ır. J<'akat İsveç hürriye
t~~' .. "~~drık olan hür bir millet sfa
t~su~u muhafaza etmelidir. isvcç
lılerı_n hür hayatlarının inkişafı 
b_al~sınd~ki hissiyatları, is!ikl:ille _ 
rını kabılıyet!erinin azami haddi
ne kadar müdafaa esasına da} an. 
maktadır. 

- """. . ... . . : ... 

SON 24 SAAT 

Ha ise erin izahı 
- Bu tahlil ııazısının metinleri Anadolu ajansı 
'ervisi bü!tenlerinden hulasa edilmiştir -

Telhis eden: MUA.'1MER ALATUR 

Hitler dün saat 15 de Satıilı~g'd~l 
Slovak.ya Reisicumhuru Dr. Tisso 
ile Slovak Başll'Ckilı profesör 
Tuka ve Samonaoh'i de kırbul et
ti. Bu kabul resmi Hıtlerin Tusdh· 
daki sayfiyesinde yapıldı. Amıan 
.ınembaları Hitlerin, Slovak dev
let adamlarını iyi ikarşıladıi(ını 
bild>irivor. Bu kabulda, Alman ha
riciye nazırı da hazır bulunmuş
tur. 

.. B.ir buç~ ~aat kadar süren bu 
goruşmelerın do6tane bir hava i
çinde cereyan ettiği bildiriliyor. 
Slovak devlet adamları müla -
kc.1tan soııra Berchtccgaden mın
takasında bir uezinti yapmışlar, 
ak;,aın saat 19,30 da Salz!bur.:'dan 
hareket etmi•lcrdır. 

ROl'vlfu'\/YA NAZIRLARI 
Diğer taraftan, ltalyada bulu

nan Rumen nazırları dıin ak>;am 
saat 23 de Romad.an ayrılınışlaııdır. 
Romanya Ba.wokili ve h~ıiciye 
nazırı şerefine, Romadakı Rumen 
se!arı: lıanesındc bir zi vafet Ye -
rilmi:;, bu zıyaktte i talya hari -
ciye nazırı kont Ciyano da hazır 
bulunm~<nr. 

Rcı:r:ano a Kralı Karo!, Salz -
burııl:lan <lernal Buı<reşe donen 
fü:mıanyanın Berlııı elcisi Ruma
loyu kabul etmiştir. 

NELER GÖRlİŞÜlJÜYOR? 
SaLburg görü:;mcleri hallikında 

İnoriliz matbuatı birçok mütalea
lar yürut.ııoktedir. Bır İnı?iliz ga
zatesi, Bulgarı.stannı lJobriC'e üze
rindcl<i taleplerine dair ingıliz ha· 
riciycsinin nıüsait şekilde hareket 
ctn e inin, Sofvada cok iyi tesır 
bır.:1ı~tıı:ı;ını vazıvor. 

Tavmis l!azct .nin diplomatik. 
mı..o.hti.ı.,.ııri i.:;c, ayni meseleye dair 
İngiliz hariciyesinin müsait hare
ketlerinden bahsedcrclt: Romanva, 
Ingiliz garantisini red ,tti;,,--ıen 
sonra. büyü.k Britanya hüklıme -
tinin Dobri«e meselesinin dostane 
bir şekilde halledilmesini tedi -
itini Sofyava bildırdi~ini vazınıak· 
tadır. 

HARBİN MES'l!LİYETİ 
Deyli Telgraf aazetesinin yaz

dığına g<ire, Ptten i:likıl.meti. Da
ladiye ve sair Fraıı::;,z siya.set a
damları aieyhiıı:l.e, narp mes'uli
yetleri dolayı.sıle lô.lnbat vapa -
caktır. Bu talLbatın Almanlar ta
rafındon teklif ediillı.i:!i de ileri sü
rül:rnektedir. 

Londra md.afüi, bu teklifin. 
harp mes"ullvc~ini müttefiklere 
yüklemek iç m va pılrru s bir Alan an 
propagandası olduğunu bildirmek
tedir. 
Diğer taraftan, bu~ıinkü Fran

sız ka1:>ıne;inde, balı nazırlar ara
sında ihtilaf!ar cıktığ, hakkında 

şayialar dola-.makt~dır. Haricıiye 
nazırı Baudoui'nin, Lavalle şid -
detli bir ınü~aka;ıauan sonra is -
tifaya karnr vPıdiaıl ııenclik ve 
aile nazırının c~kilrrıek niyetinde 
olducu ,.e dii'er bir ı.1<i nazırın da 
bunları tdl:iP edt>ce~. oövlenmek
te, Petenıtt k~bint.,,5'ni yeniden 
kuracaaı ta'ımln edilmektedir. 

F-!J.r: ;an'n n;Je ·ve Cı.!nclı. neza
rett.ün h~r sır:flan cr,.,uklara ye
nı n1esai tahm!l e.j, ... n bo.zı kararlar 
almak üzere bu ·u l:.tı.ıı:u bıldiril -
mektedir. 

Bir habere göre de, Fransız hü. 
klımeti, Lonciraya şiddetli bir no
ta vermi.;tır. İddiaya göre, bunun 
sebebi, İngiliz tayyarelerinin Fran-
sa ve Fas üzerinde uçarak beyan
numeler atması ve bu beyanname
lerde Fransız hükümetine haka -
ret edilmesidir. 
iNGİLTERE.NİN HAZIRLICI 
İngiltercnin milli ır..Jdafaa ha

zırlıfıı gün geçtikçe artıyı:ır. Yeni.. 
den 1906 sınıf.na mensup 340,840 
kişi silah altına davet edilmiştir. 
Bu suretle İngiltcredc askere alı
nanların mevcudu 4 milyona ba
liğ olmuştur. 

Deyll Telgraf gazetesi, İngilteıe 
ve Almanya için petrol ve çelik 
tedarikı işini tetkik eden bir ma
kale neşretmektedir. İngilterede 
petrol ve çelik ıhtiyacının iyi bir 
şekilde karşı !anmasına mukabil 
Almanyarun bu maddelerde nasıl 
güçlük çektiğini tebarüz ettirmek
tedir. 

HARP VAZİYETİ 

Röyterin bildirdiJ!ıne ı::öre, dün 
öğleden sonra 70 tayyarenin i.şti
rakile Ingiltcreııin cenubu şarkisi 
üzerinde hava muharebeleri \'ukua 
g'.'lmişt~r. i!ç Alman tay>'aresi dü
şur,ulmuştur. Nıhayet, Ingiliz pi. 
!otları düşman tayyarelerini ka
çırtmağa muvaffak olmuşlardır. 

Peştede çıkan l\lacar gazeteleri, 
Rumen nazırlarının Salzburg 2'(.)
rüsrnl!l€'l'inc dair sızan ha'bcrler 
karsısında hayret i"har etırne',cte
dir. Bir habere göre, '.\lacaristanb 
Romanya Drasında ihtilaf mevzuu 
<>lan araıinın vaziyetini tayin için 
Ru.!llen nazırları bir plebist yapıl
masını tekili etmislcrdir. Macar 
mehafili, 'U mesdclerde prensip 
noklalannın halledilmiş bulun -
dui(unu ve Berlinle, Roma ile mu• 
laba'kat hasıl otduıi;ıınu. meselenin, 
tal'errüatına ~elince. bunun zamanı 
gelince mihver taralından tayin 
edileceğim söylenıcıktcdir. 

Peşte !l"chafiline göre. Rnımen Gazinocular Bl""-
nazırıarının Salzbur~·a gitmesi, -
Ronıanvan:n Mac"nstanla olan a ı d• • d razı ihtilafını hallctınıeğe me:;al e ıyctyı ava etti 
olduğunu ı:"9!.erınektedir. 

Macar matbuatı. bundan baş
ka, Roman rnnın şimdiye kadar 
takip ettiğı politİkanın hatalı ol
dui:'!unu söylemekle ve bundan 
böyle mihver oolitikasına dönıme
sinin menfaalı iktızasın<lan bu -
lunduğunu işaret e~mektcdir . 

ROYTERİN MÜTALEASI 
Salzburg ve Roma görüşmekrı 

ha.k.ktnoa Rövter:n d.ı.P! natliA 
mt.:nabiri de hulüsatan diyor ki: 

Almanların. Macaristan. Ro -
n:~nva ve Bulgaristan arasın.da 
ekonomik randı!Illanın ve bifuassa 
siyasi sulhun ivilesmeısi için daha 
iyi bir anlasma vücude geürrneğe 

İ<1kili, içkisiz bkanta \'e gazi
nolarda yeni fiat tarifelerinin iyi 
tatbi!k edili- edilmediai kontrol 
e~mok üzere düılka pazar günü 
tekmil kazalarda kontrollar va -
pılmışlır. 

Kaymakamların da istirak et
ti;;i bu teftiş ve mürılkabeler ne
ticesinde yiııe bazı mücısseseler 
hakıknda seza kesilmiştir!. 
Diğer taraftan evvelce üç gün 

!kapatılmasına karar verilen mü
esseseler muhakemeve miıroca -
atle bu kararlara itiraz etmek
tedirler. 

Tatil günü halka 
işkence oluyor! 

(Bırinci sahifeden devam) 
heı'han11i bir kazavı önlemok üze
re vapurlara haddi i':tıabisinden 
f&Ma yolcu alın:maması mükerre
ren tebliil edilmis olduğu halde 
hemen her vapurda muayyen had
den çok fazla ada.m vardı. 

Sözde eğlenrneve cık.an, biraz 
hava almağa koşan halkın tren ve 
vaııurlaııda rektiiii bu işkencenin 
dönüş faslı daha ıztıraplı idi. 

Herkes, evine, ,·erine nisbcten 
erken dönmek ve gelirken cek -
ti.i(i meşıık:katin acısını vapur ve
ya trende rahat bir köşede c>kar
mak hulyasile saat 19 dan itilbaren 
iskele, istasyonlar~ akın etmişti. 

Sabahleyin gelenlzrle, ô1Heden 
sonra gelenler avdetle bu suretle 
mahdut trn ve vapurları büsbütün 
doldurdulıuııdan kamara. lroın -
partımanlardaki halk buram bu
ram ter daküyor, güverte ve basa
maklardaki yolcular ise omuz o
muı.a seyahat ediyorlardı. 

Kendilerini birer sevvar işkence 
kutusu haline dönen vesaiti nak
!i··eden köprüye zor atanlar bu
rada da ikinci bir dertle karşıla -
sn"Orlardı: Trarrl\"aysızlık' .. 

Tramvay idaresinin, esasen şeh
rin gündüzkü normal klııbalıkı 
karsısında bile ganikiıfi gelen 
tc. mil arabları sefeı'bcr edildii?i 
halde yarım saat halk gece vakti 
k51ru ü tünde nöbet btklcmedcn 
tramvaya binemh"Or; tunelin er
kenden karıandı!!ını görenler ise 
}"Or'un argın bir de Yü.'ks<."k.kaldı
rı.m yokıu;unu · ırmanmağa mec -
bur kall\"Orlardı. 

İstanbul halkına. pazar günle -
rinin tad:nı zehir eden bu vesaiti 
naklive bü.hranı. acaba, nevakit 
ortadan kalk~cak?. 

Müthiş bir 
cinayet 

(1 inci sahıfedcn Cet: m) 
öbnek üzere bulunan ı:d:ımı oto
mobil ile hastan •ve kaldırmışlar
dır. 

Gıi.müık ide.resi sandalC1ların -
dan Muttalip ismiooe bir gene ol
dul"u an! sılan 'aralı, otvmobil 
hastane,·e doii'ru vol uhrken bir 
aralık güzlerini a,mıs ve büyük 
bir ıztırapla inliye i11liye: 

•- Beni İnebolulu Mehmet oğ
lu Hüseyin Deli 0.Jman vurou!• 

Dedikten sonra yolda can ver
miştir. 

Bunun üzerine zabıta memur
ları katil Deli Omıanı aramai!a 
koyulmuslardır. Deli Osman bu 
sabah sat 8,50 de elindeki kanlı 
bıcaiiı ile sa.klaııdıliı yerde ya;ka
lanıo ernniv·et mudürlüı!üne ~ 

tirılerek sorııuva cekilmistir. 
Tabibi adli B. Enver Karan ce

scdi muavene etmiş ve defnine 
ruhsat vermiştir. 

Nafia Vekilinin 
tetkikleri 

Nafıa Vakili General Ali Fuat 
Ccbesoy bu sabahki ekspresle 
Ankaradan 1hrimize gelmi<tir. 
Nafıa Vekili Havdarpaşaclıın va

purla istanbula geçınlş ve dol!
ruca vilayet nafıa mı>dürlü"üne 
ı:ıclerek bir müddet meş:ıul ol -
mustur. 

:Nafıa müdürü B. Bec!riden vi
liı•·et yolları ve Trakva - İstanbul 
asfalt şosesi insaatı haklkın<fa iza
hat alan General Ali Fuat Celbc
soy bilahare yanında B. Bedri ol-
dullu halde daireden ayrılarak 
mahallinde tetkikata gibmistir. 
Tra'kyada da tetk1kler yapaca'k o
lan Nafıa Vekilinin Milli Sef İsmet 
İnönü tarafından bu~ün kabulü 
muhtemeldir. 

TE:\tl\n·z 1940 . 

lAsker gözile 
cepheler 

(Birinci sahifeden devam) 
gô.hlan mevcut olrruıd -.ından İu,. 
gi!iz fabrikaları aradakı farkı tc
!ıi/i için iki misli cal~yor. 

Salahiyettar İııgili: na::-ınnın 
sözlerine bakılırsa, halen ingi!

teredeki tayyare imalatı harbin 
baı;lanqıcındakine nazaran iki bu
çuk 1Ilis!i artmış. Talımini bir he
saba göre, buqünkü İngiliz ıma
!<itını ayda dört bin taııııare ola
rak taııin edebili.Tiz. 

İnqiltere kendi fabrikalarında 
yaptığı bu 1Iliktarı kafi qörınemiş 
olacak ki, Amerika ile imzalanan 
yeni 1Ilukavelelerle ayda beş bin 
tayyarelik siparişler vermiştir. Bu 
suretle lnqi!tere hesabına her aıı 
fabrikalardan çıkan tayyare ye
kunu dokuz bini bulm~tur . 

Buna 1Ilukabi! Almanların da 
~malata hız verd;q; muhakkaktır. 
Iki tarafın takati ölçülrse, lrıqil
tere ile Almanyanın karşılıklı se
kizer bin tayyareııi harbe süre -
bilecekleri meydana çıkar. Bu 
müthiş yarış neye varacak? 
Şu son bir aylık bı!ıiııcolar tet

kik edilince günlük tay)iare za -
yiatının her iki taraf için de ı;a
sati yirmi tayyareyi geçmediği 
anlaşılıuor. Günde ııirnıi taııııare
den aylık zayiat alıı ııiiz taııııarcl/1 
gc,·mez. Şu lıalde imaluıla za -
yiat arasında buyük fark biriki -
yor demektir. Bu gidişle ıkı aıı 
sonra Almanııa ile lngiltcren n 
elindeki ihtiııat ta11ııare miktarı 
011. beşer bin ucalia t·aracaktır. 

r,...---

Nüfus sayımında 
(Blrınci sahifeden devam) 

rükrek vilaydirrizdE büvtlk bir 
savnn bı..r'>su kurulmustur. 

Vail muaviru B. Ilalük Ni:h:ı.t 
Pepeyinin reislı .nUc belediye 
zabıt ve mu.ı. . ıııt müdıirü B. 
Zühtü Çu1ıu.<ct.oırlu, harita mü 
durü l!ui..ıP, nufus !l"Jdüriı Gaıip, 
mcıktupcu Osman gibi bu i<krde 
mütoha ıs 12 mamur ve 60 dak
tılodan miıte.,ekk l olan büro ev
,· tiki gür.den ı~Jaren \'ila,ctte 
umumi meclis saLonunıla ç:ıhs 
maktadır. 

Dil!cr taraftan istatistik umum 
müdürü B. Ce!ıil Avar tahrirı nü· 
fus hazırlı:kları hukı<mda izruıat 
vcreroi< şunla"' sciylrnn.iştr: 

•- Sayımda kullıınılacak mat
bu evrak için, - azam! tasarrufa 
riayet edilmekle ber:ı.ber - vine 
40 tonu mütecaviz kai(ıda iht.i 
vaç hasıl olmuştur. İstan'bulda te
sis edilen dil!'er bir scrds bunları 
vıla,·etlere se,·;.e başlaınıstır. 

Bu sayımda 200 bine yıtl:.ın me
mur kullanacaktır. Bwılara rad 
yo ile konferanslar verılcc ·ilr. 
Sayım sualleri geçen sayımın ay 
nidır. Yalnız meslekler ha&kında 
ki sual nevi ve me.s~ulivet vas 
fına göre yeni iki tiili suale av 
rılımıstır. ----o----
İthalat yolları 

(1 inci salıifeden devam) 
Ceyhan ve Tar.usta da birer pa 
muk satış kooperatifi kurulacak 
tır. Akdenizin kapalı olmn•ına 
rağmen :\1cr::ıjnin; Suriye \'C Fi 
listinden ba~lıyarak Mısıra kadar 
ihracatını arttırmak ve PortSait 
ten ithal3.tımızı temin etmek iın 
kanı oldui;uııu da gördüm. Anka
raya avdetimde bunun icap ettir. 
diği ted.lıirleri alacaiıını ... 

ZIRAAT VEKILININ 
TETKİKLERİ 

Konya ve havalisindc bir tetkik 
seyahatine çıkan Ziraat Vekili 
l\lublis Erkmeıı dün Seydişehir ve 
Beyşehir havalisinde mahsul \·a· 
ziyetini tetkik edip köylülerle gö. 
rüştükten sonra Konyaya dönmüş· 
tür. 

çalıştıkları anlasılıyor. Ta ki. Al- •Bobek bahçe9i• sahibi de ayni 
manya, bü~ün enerjilerinin geri- suretle belediye aleyhine muha
deki harıbe ve isgali altındaki ara- kem~ve müracaat etımi.ştir. 

ZAYİ : İpsala askerlik şubesin-zilerin istismarı pl.iıılarının inki- 1-===============• i 

Ek •k/ •"" • • h • den aldıaım terllis tezkeremi ikav-
E. SADİ TEK 

~fına lüzumlu bulndui!u bir za
manda arkasınd~ ihtilatlar korku
sundan 3.ri kabın!• 

Röyler. cenu.bu sarkideki bu ye
ni hareketlerd~ Yugoslavvanın 
hariç bırakılmasına işaret ede -
rok, Yuıı<nlavvaı.ın, Ilalya emrin· 
de bir pavta:k olarak bira:kılmıs 
bulunması ihtiınaliru ileri sürü
yor, fakat, Yuı::cslavvanın. daha 
ziyade serkeş bir paytak olabile -
ceilini ilhe ediyor. Cünkü, Yu -
gıoslavyan.n Sonct Rusya ile o
lan münasebettc.i gitlikce daha 
zıvade sa .. ;mı bh hal ahnaktadır. 

Son inkişa(lar :<arsısında Sov -
yetlerin h:ıttı harekctı knranlrk 
kalmaktau:r. Abıanıarın Karade
nize yerleşmek üzer~ ':apt1ğı her 
haroket Sovvetl~r birliii:i vaziyeti 
ile zıddiwt tc\"lit etmtlkledir. 
Diğer vandan. Loııdra mehafili, 

Alman b.ı.n'~ası direktörü Funkun ı 
Avruı)ad.ı. venı ib.tı:.adi nizanıa 
dair söylediği sor .nutku tefsir e
derken, şcivle d~m• kted\r: 

•Yeni nizamuı tek hedefi Alman 
menfaatleridir. Dıgcr mcmle..1<et
lerin menfaallcrı ı;azarı ehemmi
yete alın:namaktadıı. Müsavat 
yoktur.• 

Japon gazete'~ri ıse. Fun:kun 
i.1<tısat slstemini müsait karsıla
mutadır. 

Sı ıgını ıs• bettim. Yenisini alacağımdan es- Bu gece Beşlktasta (Suatparlt) 
kisinin hükmü yoktur. da (Aktör Kin) 4 perde 1 tablo 

&ellığimiz büyük =3";2::9::İ'b;r~ik:t:eped~e~n=H~al;:il~o=li~lu~$=ük:. ~ru;·· ~ve~v;:od;:v:;il:b:i:r:oc:rd~e.:·==:=:::-
mem/ekef da va- [Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları _j 
[arı yolunda... Kapalı zarf uıulile ilan 

(Başmakaleden devam) 
mehal kendi yerlerine hizmot gün. 
leri için bir vntnnda!?ı tediyc~i mu
kabilinde çalı~tırınak mecburiye -
tinde bulunmalıdırlar. Bu şekilde: 

1- Yol paralarını başka hiçbir 
yere sarfctıııcınek 

2- Dahili bir istikraz yapmak 
Sııretile azami üç yıl içinde bü

tün Türkiye yollarını en modern 
surette yapmak mümkün olabilir. 
Fakat, bu yukarıda da işaret etti
ğimiz gibi ancak C. H. Partisine 
ve Tiirk iktidar nıevkiine bakim 
olan kütlevi hamle ve devrimci 
hususiyete dayanılarak hasarıla-
bilir. ' 

Tiirk havacılığını bir Türk sporu 
haline ko}·mak \'e bütiin fertlere 
benimsetmek de ayni kütlevi 

hamle ile mümkün olabilir ki bu
nun tahlil ve izahını da a.yrı bir 
yazımıza bırakıyoruz. 

ETEJ\I İZZET BENİCE 

1 - Avcı koru vakt.l ormanlarının Darlık, lraUa aiaç, kara dere, rlardağ:aı 

a~ Tepece ören, Obruk ve Firavun dere mevkilerindeki orm:ından yapıla 

cak <6000> metre mikfı.bı gayri mamul meşe keresteslle c2000> metre mikt.b 

kayın kerestesi ve keresteliğe yaramıyan kısımlarile d:ıllarınd:ın yapıla~ 

20000 kental kömür kapalı zarf usullle arttırmaya konulm~tur. 

2 - Me~e kerestesinin gayri mamul beher metre mikflbı 2,5 ve kayın ke 
restcsinin gayri mamul beher metre m.iktıbı el> lira ve kömürün beher kcnta 

!ine c25• kuruı kcymet tahmin edilmiatir. 
3 - Arttırma 9/8/940 cuma günü saat 15 de Kadıköy vakıflar müdürlü 

ğünde yapılacaktır. 

4 - Arttırmaya girecekler 1650 lira mu\•akkat teminat vereceklerdir. 

5 - Bu !'rttırmaya ait şartnameyi istekliler vakıllar müdürlüfüne müra

~aatıa görobilirler. 
6 - Bu arttırmaya iştirak edecekler kereste ve kömür ve odun ticaretile 

iştigal ettiklerin~ dair ticaret odasından alacakları vesikayı dış zarfa koyacak-
1.:rdır. 

7 - Tekli! mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev\·elin• 
kadar Kadıköy vakıUar mi.ıdürlüjündeki arttırma komisyonu reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçU.n· 

cü maddede yazılı saatten bir ı;aat evveline kadar komisyon reisliğine gelmil 

olması va d1' zarfın mühür umum ile iyice kapatılmış olması ı~ımdır. Poata.-
da vAki gecikmeler makbul de&ildir, c6255> 
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lıtanbul Erkek Muallim Mektebi Satınalma 
Komisyonu 
Cinıi 

Başkanlığından : 
Milr.tvı Muba-eo Tııtan ilk 
A2ı Çotu bedeli Uu Kr, teaiaat 

-Ekm~~elı:~~~~~~-25;;;;,;;00~0;...~320;,;.;.0>;...~~....;l~0,~2.5;...~...;•~ 
Dağlıç 3000 3500 58 1960 

Kw:u 100 10110 4G 480 

Karaman 1200 18(.0 52 938 
_s_ı_ğır __ e_u_· ______________ 5_oo ____ 7_oo _________ as ______ ~268 

Kok kömüril 60 ton 80 \on 20 1601) 

-----------------------------------Un ekstu 1500 2000 13,20 264 

Makarna 200 300 24 72 

Sehriye 100 150 24 38 

100 150 15 22,50 İrmik -· &yaz peynir 400 700 42 294 

_x_a_şa..._r ________________ 200 _____ 3_0_0 ________ 58•,~5----~·l75~ 

Kuru liOğan 1500 2000 5,5 110 

l'atates 800 1000 6 GO 

-----------------------------------Yumurta adet 10000 15000 1,39 208~ 

Sade yaf:ı 1500 :WOO 125 2.500 

----------------------------~------P a U ı can baş 1800 2000 S,5 70 

> orta 1500 2008 2,5 50 

T. bakla •İzmir> 300 500 13 65 

Yerli bakla 400 500 5 25 

Kabak cİzmlr> 300 500 13 G5 

, yerli eoo 1000 5 50 

İç araka 200 300 19 ~7 

Kırmw barb\m79 200 300 12,70 38,10 

Yeşil barbunya 500 700 8,Ge G0,62 

Taze çalı 300 500 9,25 48,25 

Ayşe fasulya 000 1000 9,71 ırı ,10 

Kır domatesi 800 1000 4,20 42 

Dolmalık domaleo 300 500 4,95 24,75 

Dolmalık biber 300 soo M2 27 ,10 

Taze bamya 200 300 ' 11,ll 33,33 

Taze soğan 200 300 1 3,00 

Maydanoz 1000 1500 1 , 15 

Dereotu 100 200 J 2,00 

Limon 2500 4000 2,52 100,00 

Semizotu 300 50C . O 30 

Ispanak 1500 2000 3,26 65,20 

Prasa 1500 2000 2,58 51,60 

LA!ıana 1500 2000 2,90 58 

Havuç 300 500 3,50 17,50 

Kök kerevı. 300 500 4,30 21,50 

Taze yaprak 100 150 10,88 16,32 

Y~il salata 500 700 1 7,00 

Karwbahar 500 600 11,80 70,80 

Baş enginar 400 500 4,51 22,55 

272 

120 

10 

38 

l3 

ıe 

188 

Mcktebimizin yiyecek, yakacak ve ııebtt ihtlyacı açık eksiltmeye konmuş

tur. Eksiltme 30 Temmuz 1940 Salı günü saat 13.5 da Beyoğlunda Liseler Muba
oebeciliğinde yapılacaktır. Taliplerin prtnameyi &örmek üzere mektebe ve eksilt
µıeye girmek için de ilk teminat makbuz ve;ra m.ekluplarile komisyona müraca-
atları ilAn olunur. c6007> 

Mühendisliic kursları duhuJ imtihanına 
girecek fen memurlarına 
Teknik okulu Müdürlüğünden: 

( 

5 ve 6 Atustos tarihlerinde oku]upıuzda yapılması mukarrer mühendislik 

lrunıları duhul imtihanına İstanbulda &i~rin yülı:sek Vekaletin kendilerine 
vaki tebliğ yazısı ve ispatı hüviyetlerine medar ola~ak vesaik ve ikişer adet vik

lorya eb'admda fologra!lan ile birlikte nihayet ilci ağust<>s 940 akşamına kadar 
okula müracaatla imtihana knbul kemeleri almalan l~zım geldiği ve karnelef"i 

oJmıyanlann imtihana kabul edilm.iyecekleri ehemmiyetle il!ın o!t:.r.ur. (6498) 

-~------ _) __ ·- - -.::-:::-=-- ---------- ..... -

TEK KOLLU CEMAL'in UGURLU ELi 
Daima birinciliii muhafaza ediyor ..• 

Bu yeni tertipte sen de bir kere o Uğurlu eli tecrübe et, 
Alayiş ve nümayişten hoşlanmaz; mütevazi ve ciddi bir piyango gişesi. .. 

TEK KOLLU CEMAL'in Piyango Gişesi 
Müşterilerine gayet nazik muameleyi, mü.ıterileriııin emir ve arzularına göre hareketi kendisine dal
ma düstur ittilo.a.ı etmiştir. 

TEK KOLLU CEMAL: 
TEK KOLLU CEMAL: 

Büyük ikramiye kazanan müşterinin arzu ve· müsaadesi 
olmadan teşhir etmez, tamamen mahrem tutar. 

Genç yaşta harp meydanında bir kolunu vatan uğnııı• 

feda eden bu memleketin öz be öz temiz ve lekesiz ev-
1.idı, emekli maliilgui s.nbaylardaııdır. 

(Bir kolu ile iktısndi sabada çalı şan TEK KOLLU CEMAL'i her yerden üstün tutmak sizler için 
de büyük bir zevk ve belki de vatani bir vazifedir.) 

• 
Yeni tertip ... Yeni :plan ... Büyük değiı;iklikler ... Milli Piyangonun çok kıymetli müdürleri 
~iye kadar tatbik edilen eski usulleri kaldırdılar. Muhterem halkın seveceği çok 
cazip ve pratik ;plan hazırladılar. Yeni planı çok dikkatli okuyunuz .. . 
1 v~ 2 nci keııidelerde 2 lira ile tam 4-0,000 lira, 1 lira ile tam 20,()00 lira 3 üncü keş.idede 4 
!ıra ile tam 60,000 lira, 2 lira ile tam 30,0-00 lira. Bu kadar büyük ·bir serveti şimdiye kadar 

Jrurrei arz üzerinde hiçbir ımemleketin piyangosu ve~eıniştir. 

19 Mayıs Piyangosu gibi çok rağbet goren 

MiLLi PiYANGO 
Yeni tertip biletlerini bir an evvel ahnız. 
Acele ediniz, son günlero kalmeyınrz. 
Adrese çok dikkat : 
İstanbul, Eminönü, Bahcekapı Tramvay caddesi No. 27 

Tek Kollu Cemal Gişesi 
Sahibi Harp Malulü Subaylardan Clar.t1AL GÜVEN 

Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

içimi gayet lezzetli 
mevsimin en güzel 

~~~ Gazozlu müshil 

limonataıı 

olan 

PORGOLiN 
Piyasaya çıkmıştır 

Her ezcanede bulunur. 
Umumi Denosu: 

Can la~orntuarı 

All!.ll -Bayanlara ve Baylara 
Mahsus Mevsimin 

Kıymetli kumaşları 
Fincancılar Rizapa~a Yokuşu 
Şark Han altında 25 N o. dairi 
mağazamız Sultan Hamam 
Vasıf Çınar caddesinde 123 
No. ya 

Sayın ~i~t~;i~e~~:!t!~diririz.I 

18.- PToÇ/ram 
18.05 Opera aryaları ( pl.J 
18.30 Raduo caz orkestra.~ 
19.10 Türk mü.ziQi 

.. 

• 

D.Oenlzyollan U. MUdUrlUOU ilanları 
29 Tem muzdan 5 Ağustosa kadar 

Muhtellf h•tl•r• k•lk•c•k v•purl•rın l•lmıerlı 
k•lkı99Dn ve •••tlerl ve kalkac•kl•rı rıhtımıar 

bmH lıMlıııa 

bmlr ıllr'al luıllıw 

İzmir aralık postası 

- Salı 12 de (Aksu), perşembe 12 de (Ege) vt 
pazar 16 da (Tan). Galata rıhtımından. 

~ Salı 18 de (Mersin), cumartesi 18 de (An" 
ta1ya). Sirkeci nhtım.ından. 

,_ Salı, perşembe ve pazar 9,30 da (Uğur). ToJY 
hane rıhtımından. 

~ Pazartesi 13, salı 9,50, çarşamba, pcr~ern# 

be, cuma 16 da ve pazar 8,15 de (Sus). J.Y• 
nca cumartesi 14 de ve pazar 19 da (l\fS" 
ıakazJ . Galata nhtnrında. 

- Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,15 de (~!B' 
rakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca çarşaJl1" 

ba 20 de (Antalya), cumartesi 20 de vııet· 

sin). Tophane nhtmıından. 
- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıJı• 

iımındah. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Bursa), cumarle4i 15 dt 
(Ülgen). Siriı.eci nhllmından. 

- Pazar 11 de (Tırh:uı). Galata rıhtımından. 

- Salı 19 da (Konya). Tophane rlhtımın<faD· 

Not: Vapur oeferleri hakkında her türlii malômat aşatıda tele
fon numaralan yuılı Acentelerimizden öğnınilebilir. 
Galata Baş Acenteliii Galata rıhtım, Limanlar Umuııı 

Müdürlüğü birwısı altında. 42362 
Galata Şube Acenteliii Galata rıhtımı, Mıntaka Li.maO 

Reisliği binası altında. 40133 
Sirkeci Şube Acenteliği Sirkeci, Yolcu Salonu. 227~0 

(6636) 

Devlet Demiryolları Ye Limanları İJletme 
U. İdaresi ilanları 

Sivas - Çetinknya Demiryolu üzerinde ve Eskiköy - Kragöl istas:yonıarı ~ 
şında <'em'an 430 metre uzunlui'unda kar tünelleri ile Karagöl ist<.ısyonıJJl 

Plakturan1n ü !S tünün kapatılması inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiyat o/'. 
rinden eksiltmeye konmuştur. 

1 --Bu işlerin muhammen bedeli 90,000 liradır. 

2 - ic;tekliler bu iı,te ait şartname, proje ve sair evrakı Devlet Demiı1J 
lannın, Ankara ve Sirkeci veznelerinden 450 kuruş mukabilinde ala'bilirlcr. _A 

3 - Eksiltme 8/8/940 perşembe günü saat 16 da Ankarada D. D. yol cı:ıit<" 

de top1anacak merkez l komisyonunca yapılacaktır. 

4 - E,ksiltmeyc gjrcbilrnek için istekWerin teklif mektupları ile birlikte il 

iıda yazılı temi.na~ ve vesnikl ayni gün saat 15 e kadar komisyon reı;;Ji,. 
vermeleri. 

A - 2490 No. kanun ahka:mına uygun 5750 liralık muvakkat teminat. 

B - Bu kanwıun tayin ettiği vesikalar. 

C - Bu gibi inşaat işlerini muva!!akiy< tle başardıklarına dair ellerine" 

cut resmi vesaiki tekli!lerine raptetmiş olmaları lazımdır. c3859• 

* * Muhammen bedeli 1<!10 lira olan motörlere mahsus 1'50 adet silindir ~ 
contası, 150 takım iki dış ve bir ortadan mürekkep eksoz contası ile 150 .. ~et 
santrfüj oontası şartnamesinde yazılı vasıflara göre 12/8/1940 pozarttsı gı· 
saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa.da Gar binası dahilinde:ki komisyon ~ 
tından açık eksiltme usuhle satın alınacaktJ.r. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 105 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ve )t>i' 

nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona ııı~ 
caatları ldzımdır. Lı Bıwkası arkasında 

No. 5 İstanbul 

HALİL SEZER 1 rı... _1s .... tan_bu1.....,.... __ Be __ I_edi_·_yes--i _n_a ..... nl __ a __ rı..........:ııl ı:--
Senelik. Jilr. KARYOLA ve JılADENİ EŞYA FABKİllASI 

-
19.45 Ajans haberlerı 
20.- Fasıl heyeti 
20.30 Konuşma 

20.45 Dinleyici di!eklen 
21.1 O Oda miisikisi 
21.30 Rad110 Ç/azetesi 
21.45 Rad110 orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (pi.) 
23.25 Yarınki f>TOf/ram 
23.30 Kapanış 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakt.:.dır. (6~ 

* * Muhammen bedeli 30800 lira olan 12 kalem lazyilci hava AleUeri 13/911.J 
cı.mıa günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binaSV' 

satın alınacaktır. ~I 

Bu işe girmek istiyenlerin 2310 liralık muvakicat tem.inat ile kanunun # 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni &ün saat 14,30 a kadar komisyon reiS lr.ıraıı teminat En milşkülpesentleri memnun edecek dünyanın en rahat somya ve divan-

720,00 54,00 Ke"""""ile<de kain merkez Hali dahilindeki ~çı dükkiru larile muhteb! cim karyolalannı meşlıerimizde bir kere görmeniz men- vermeleri llızınıdır. / 
Şartnameler 150 kuruııa Ankarada ~e Haydarpa."8 vezn<>lerinde satıll"' ?20,00 54,00 lterestecllerde ltA.in merkez HAli dahijjryjelı-J kahve barakası. faatin.iz ikltt.aı;nndandır. Sirkeci, Sallumsöiüt, Demirkapı caddecl 

Yıllık kira muhammenleri ile ilk teminat m.iktarlan yukarıda yazılı &M:ı No. 7. Tel: 21632. tadır. (6573) ,_,/ 

dükkfuıı ve kahve barakaeı birer sene rn.üddeUe ayn ayn kiraya verilmek üze

re aÇik arttırmaya konulmuştur. Şar1nameler zabıt ve muarnelAt müdürlüğü 

p!eminde görüleoelct.i.r. İhale 9/8/940 euma ·günü saat 14 de daimi encümende 
Y"Pılacaktor. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile hale günü muay-

Sahip ve neşiryatı idan eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF MatbaMı 

BASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

29 Temmuz pazartesi günil akşamı 
Beşik\aıı Haşimbey aile bahçesinde 

.on.ıa.r ermif müradına• 
Komedi 3 perde yen saatte daimi encümende bulunmalarL (6478) 

~:ii~:;~~~~-=~~~~=::=::=::::;::::~~~::::::::::;:=~~~~e~ı!:.;=~=Zı~ka~ı;"=dı~~=e~m:ü~.t~t:ef:ik:;:=:h~ir:=:kar::'.:ar:'.'."f'~[;;~~,~,~H~~1~R~~~5~~,~z~~~K~~~.~M~~~?~~~,,~~~]:=1 'i~m=~~in~~:.e:"'.d~i:y:o:rs:un~.=.~;ı;;;v~ı~e=n:mıy:;:.:ec::ek:=i"'::~:~~a:~:a~~=i:y~:~;':en~ı:~:dı~dn:eız:ğ;~=.B:>kü~a~hç:~:s:::~ 
Ortada diğer bir mesele daha ~ 1 4• - Evet. Sadiden ayrıldlilll .. Şlın- beri tanıyorsun!. I' 

vardı. Sultan Cem rahatsızdı. Gün. dilik bekarlığı tercih ediyorum. - Beni aldatıyormuş, anne.!~ 
den güne za>ılfıyor, eriyordu. Şeh- - Aman kızını., neler söylüyor- süvar gibi temiz yürekli, du.r j:' 

.l\u. 128 Yazllll: !'tL SAMİ KARAYEL 

Vatikanın ~ultan Cem'i Macar kralına 
teslim edeceği şayi olmuştu 

Vencdik hükumeti gayet şeyta
netkarane hareket eyliyordu. Ma
car kralı ile Papa arasında gizli 
tutulan konuşmalara agah ol -
muı;:tu. 

Venedik hükumeti gizli müka
lemeleri haber alınca JWmada bu
lunan elçisine mahrem talimat 
verdi. Meseleyi dikkatle takip ey_ 
Jemesini emretti. 

Hatta l\lacar kralile Papa ara
sındaki mükiilemenin mahremi • 
yeti çözülerek Fransaya kadar in
tişar etti. 
Papanın Fransadaki vekilleri 

Papaya adamlar gönderdiler. Vati
kan ricalinden birinin Sultan Ce
mi Mucar kralı Matyu.~a teslim et .. 
tirmek için tesebbüste bulundu
ğunu haber aldıklarını, kendile -
ri bu kadar emek ve zahmet 
mukabilinde Sultan Cemi Roma
ya yollatmıya muvaffak oldukları 
halde bu meşakkatlerin hırs ve 
tamaa feda edilmemesini teklif 
ettiler. 
Papanın elçileri haklıydılar. 

Macar kralınm Komadaki el çisi, 
Saltan Cemin .Macar kralına ve-

rilmesi için son derece ısrar edi .. 
yordu. Hattıiı, Matyaş, kendi de, 
Papanın (Budin) deki vekiline 
Sultan Cemi almaktan ümidini 
kesmediğini ve bunu da sırf hı -
ristiyanlığın umwni menafii na· 
mma arzu ettiğini söylüyordu. 

Fakat, Papa da haklıydı. Fran
sa knılınm muvafakati olmadan 
şebznde>i hiçbir hıı;stiyan hüku
mete teslim edemezdi. 

Papa, Sultan Cemi Fransadan 
alırken krala söz vrmiş!İ. Verdiği 
sözün haricinde hareket etmek 
mevkii itibarile kürüklük olurdu. 
. Sonra. Sultan Cem, bütün kato
liklik aleminin esiri addolunuyor
du. Bu sebeple Papa, katolik hü -
kumetlerin muvafakatini alma • 
dau şehzadeyi hiçbir hükumete 
teslim edemezdi. 

Papa, ortada dönen dr.'ikodu -
!arı susturmak için hıristiyan hü
k\ımetlcrine teklifte bulundu. Tek
lifi basitti. Romaya hıristiyan hü
kumetlerini temsil eden birer elçi 
yollamalarını rica ediyordu. 

Romada toplanarak elçiler, Sul
tan Cem meselesini kon\LlillD hal-

d · k d k }'azan: Jskender F. SERTELLİ Ask ve macera romanı: 7 6 sun? Çıldırdın mı sen?. Her tarafa bir adamı benim gözümden dtıj,,. 
za enın oca göv esi üçülmeğe davetiyeler gönderildi. Öğleden mek ;rin, ne sahtekiırlıklar ~Br 
yüz tubnuştu. Adeta sönüyordu. s d' · .. nikah -. - Acıdın mı?. Nebahatle a ının o gun - sonra nikah memurluğuna gide - mı.ş .. 
Bedbaht şehzadenin hastalığı ve _ Övle ya. Şchs1.ivar cidden acı- !arı kıyılacaktı. Nobahat bunu din- • · D tl d b' · bek ·r · cegız. os arımız ora a ızı - Neriman gülmeğe başladı: .i 
za ı günden güne artıyordu. nacak bir haldedir. Çünkü, bu fel- leyince, birdenbire hiddetle ayağa liyecekler. Ş el•.,. 
~ b d · h t ı · d f · d ft · be k lk - u felsefe defteri ımes . e za enın asa ıı:ı a ayrıca se eyı onun e erme yazan - a tı: _ Telgraf yazar, yahut haber ımi?. 

1 bir mesele teşkil ediyordu. Üzerin- nim. - Bugün rahatsızrm, Sadi! Ni- göndeririz. Bu işin ani olduğunu, doıı·' 
de durulması Hizın1dı. Elçilerle bu- - Ne diyorsun .. Sen mi yazdın kiıhrmız başka bir güne kalsın.. bizi mahcup mevkie düşüreceğini - Onu sen de 'biliyor muy bil 
nu da konuşmak iktiza ederdi. bunu?. Ve arkasına bakmadan köşke .ben de biliyorum. Fakat, kararım- - Elbette. Meydanda oları 0ı 

Sultan Cem, hatasından son de- - Evet. Fakat bu, benim fik • doğru yürüdü. dan dönemem, anne!. şeydi. Şehsüvar bu yüzden sa·,., 
rece nadimdi .Hıristiyan bir dev- rim, benim kanaatim değil. Şeb- Sadi, yaptığı şakadan pişman ol- - Ayol.. Sadi ile bu sabaha ge- ÇQk muğber olmuştu. Beni ~~· 
Jetten müzaheret istemenin vatanı süvar o günlerde sana yaranmak muş bir insan edasile yerinden fır- !inciye kadar cancijler, kuzu sar- ımeğe başlooıktan sonra, senııı jsP 

~tiyordu. Ben ise müthiş bir kıs- !adı: ıınası idiniz. Se~enize ben bile kanı bıraktı ve sana karşı. 0 

doğrudan doğruya düşmana tes. k rd 0 _ Nebahat, neriye gidiyorsun? kinini unuttu. · 
lim etmekten, vatanına düşman_ kançlık içinde ıvranıyo um. • gq:ıta ediyordum. Sizi bu derece .d>' 
ları taslit etmekten beşka birşey nu senin gözünden düşürmek i- * anlaşmış gördükçe göğsüm kaba- Neriman, kızının yanına otoı ·B' 
olmadı,ii;mı anlamıştı. çin, onun defterine bunları yaz - A k " k rıyor: •İşte, mes'ut bir çi!t!. diye - Bitmek frzere olan bir iJii·JeL 

mıştlilll... na iZ muaa aş&ll herkese sizi gösteriyordum. Bu rıda bırakmı.yalım, Nebahat! , , 
Şehzadenin nazarında artık hiç sen de okudun .. inandın .. ve on. Nebahat, bahçeden ayrılır ay _ ne tahavvül ... Bu ne rezalet!. beni dinle ... Sen, kırk yıl d0180!· 

bir bıristiyan de' lctten imdat e- dan nefret ettin!. rılmaz annesinin odasına gitti: - Of anne!. Meseleyi uzatma. san, Sadiden iyisini bıtlamııffiı 
meli kalmamıştı. llıristiyanlıktan Nebahat istemiyerek gülüm - _ Ben, mühim bir karar ver- Evlenecek benim. Nebahat kısı.k bir sesle: .,. 
ve hıristi>an devletlerinden tama- .. ,o. 
mile nefret ediyordu. sedi: dim, anne! Söylersem, belki hay- - İyi amma, şeref, haysiyet de - Hayır, anne! Son sözÜJl'lu :"el 

- Fena bir şaka. Maamafih, bu ret edeceksin!. Fakat, söylemeden . benim. Bunlar para ile satın alı. ledi.m, dedi, başka türlü haf"':ıt 
Sultnn Cem, evvelce Macar kra- hadise ile açıkgözlülüğünü bir da- önce iliıve edeyim ki, bu, pek ta- nır şevler değil ki ... Kırılıp dö - edemem. 1nsanlar1Jl ruhunu. iCYtl' 

ima gitmek istiy!'rdu. Fakat, şim- h · b · ld ş· d.i b d r 
di hunu da ~!emiyordu. Macaris- a ıs at etıruş o un. ım · en bil ve sükl<netle verilmiş bir ka- küldükten sonra, telr.rar yenisini zünü anlamak :.çin, bu ka _a .. ~' 

de acıyorum o zavallıya.. rard.r... alalım. Aleme karş; rezil, .kepaze mas .. kMıdir. Sadi, hi.ç de gor0.~,r 
tana gidip ne yapacaktı?. Sadi cebinden bir not defteri çı- Neriman şezlongda u:aanmıştL oluruz. Kimseye bakacak yüzü - , düğü gıbı saf ve temız yürekl',~ı: 

.Macaristana giderek kardeşi Sul· kardı: Elinde eter şişesi vardL Başı ağ- müz kalmaz. Herkes, bu işi vaktin- genç de~ilmiş, yazı.k. .. Bu mtıje' 
tan Beyazıt üzerine mi yürüye - _ Bak. Bu felsefenin doğrusu rıyor, mütemadiyen eter koklu- de dü.şünme!iydiniz, demez mi?. inkIBarı hayalden sonra, siıııri1.e• 
cekti?. Bu suretle düşmanlarına şöyledir. Defterime yazmıştım.. yordu. Nebahat birdenbire ağlamağa nm yatı.şıncıya kadar ev!eıııı' e' 
yardımcı olacaktı. Sana da okuyayım.. - Nedir o? dedi. Balayını Ve- başladı: ceğim .. Hatta evlenmek kcl:::;.,v 

Rumcliye geçerek isyan çıkar- Aşağıdaki satırları okudu: nedikte geçirmeğe mi karar ver- - Saatler günlere kalboldukça, sinden bile twiniyorum ş rıı-ıı. 
mak kardeşi Beyazıt ordusunu in- •İnsan, umumun menfaatini, diniz yoksa?. • yeni hakikatlerle karşılaşıyorum, Allah aşkına, beni bana l>l ıtJ1 
hilale uğratmak vatana biyanet • şahsi menfaatlerinden üstün tut- :Nebahat istemiyerek güldü: anne. Beni marur gör.. Sadinin Te4:raf mı yazacaksın .. adJı;' '"' 
ten ba~ka ne olabilirdi?. mamalıdır. Kendi menfaatini, ba.ş- - Verdiğim kararla bu sözün çok valancı, sahtokfiı; bir aJa.ın ol- göndereceksin! ne yapacB•~.ıı-

BÜtün harekatlarından kim is- kalarının menfaatine tercih eden hiç aliıkası yok, anne! Ben, artık duğunu bugün anlııdl!l'Il. Ben an- yap!. Bu iş geri kalsın. 13unu ·yıJ ı 
tifade edecekti. Hıristi>anlar ni - adam, cemiyet için çok tehlikeli- evlenıniyeceği.m. cak, içi dJışı bir, olduğu gibi görü- den, son bir iyilik olarak iStı 
bayet Macarlar... dir. Böyle kimseler hayatta mu. Neriman ka.:;larını kaldırdı ve nen bir erkekle evlenebilirim. rımı, anne!. ~ 

<Devamı vaT) vafiak olamazlar.. 'tıayretlc 1uzırun yüz.üne baktı; _ ~ ~ sa onunla çıok iyi l'Dev&JJll 


