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ltalya ile Almanya 
yeni bir mü

zakereye başhyor 
BiR HEYET 

Harp V aziyeti H J k k d' ' · k !sERLIN YOLUNDA~ ı -A a en ısını coş un i Roma,10 (A·A·)-Bir1talyan j 

ıtalyan karargah ı- . 1 ı ~!~~~~·e ::ı:ct~~\;:;;n a~:: i 
na P ·ıke uçuşlar tezah ur atla karşılayor tır-Ayandan Giani'nin riyascti J 

! 
Altında hareket edecek olan bu ! 

S
. . heyet hariciye. mübadele ve dô- i 
ıvasta emsalsız \'i~, nezaretlerinin memurlarından i Bir tek tayyarenin 

hayretler verici icraatı 1 
~ondra, 10 (A.A.) - İngiliz 1 

•nurallığının tebliği: 

1 
~abah erkenden, deniz kuvvet. 

crı tayyarelcrinden bir Varlus. 
~}'faresi. Avustralya kru\•azörü 
uobort'd z . , an uçarak, Somalide 

1~;ıa da yeni tesis edilmiş olan 
J ~~n karargahı üzerine pike i. 
ee h_uc.umlar yaparak hasarat ika 
tmıştır, Bu tayyare sair askeri 

he-0.cflerc hücum ederek, kamyon 
ve erkanıharbiye otomobillerini 
haaar~ uğratmış ve İtalyan as. 
kerlerıne zayiat verdirmi§tir. 
. Varlus tayyaresi salimen gemi. 

ııne avdet etmiştir. 
İtalyan tayyareleri Adendc 

~arp gemilerimize hücum etmiş
tır. Pek yüksekten ccan tayyare. 
lerin bombaları ne h~sarat ve ne 
de insanca zayiat yapabilmiştir. 

(Dctamı 2 ıncıdeJ 

Mısır ve 

Süveyş 
leşc_cek~ir. Bundı.n batlca taarruz 
\'azıyetınde ol:ın ltalyanlar kartı. 
şu.~ ıuu~zluk ve diğer tabii zor • 
luldar İnaillzlerle MıNrhlu tan. 
fına yardım edecektir. Onun i . 
çin Jiabelistandan lngiliz Soma-
liıine yapılan taarruzlarda oldu. 

yazan: ASIM us i u gibi Mısır ıcfcrinin öyle ko. 
Kabinden gelen haberler hal. layca İtalyanlar lehine net ice ve. 

yanların Libyadan Mmr üzerin~ reçeği tahmin edilemez. Ve bu 
taarruz için ciddi hazırlıklar yap. netice elde edilmedikçe İtalyan. 
tddannı ve böyle bir taan-uza ların Şarki Afrikada ve Akdeniz
rnecbur bulunduklarını bildiriyor. deki faaliyetleri hiç bir semere 
ltaJyanın Sarki Afrikadaki ,·azi. veremez. 
yeti tetkik· edilirse bu tarruza ne. Fakat öyle anlatı lıyor ki ltal. 
den dolayı mecbur olduklan kcn. yanlar Süven ü~crine sefere baş. 
diliiinden anlaııhr. )amadan evvel Cebelüttarık me. 

F ilhakika ltalyanın Habeşistan ıclesini de halletmek istiyorlar ve 
ve Eritre müıtemlekesi ile ara- bu maksatla ispanyaya geniş bir 
ımda münakalat için tek bir yol Afrika• imparatorlu ğu vaadinde 
vardır. Bu da Mıınr ve Süveyş ka. bulünuyorlar. Bu vaatlar l ıpanya 
na)mdan ibarettir ki lngiliz ordu. hesabına §Üphcsiz çok caziptir; 
ıu ve donanması tarafından ka. fakat iki seneden fazla dahili bir 
P•blmııbr. Bugünkü irtibatsızlık harple her tarafı harap olan bir 
uzu.n zaman devam ederse Habe.. memleketin zahiren ne kadar par. 
!İ•tanda ve SomaJidcki ltalyan lak olursa olsun akıbeti tamamen 
kuvvetleri her ıün biraz daha za. meçhu!. olan .~ir ~ce~~a ~ürük
?'~tır ve tehlikeye düşer. B~ı lcnccegı henuz belh degıldır. 
ıtıbarla Muıolini tarafından verı· ı 
lt&n ademi tecavüz tcminabna ra~- Bir A sya I ktısadi 
inen ltalyanlann Libyadan hare. Blokuna Doğru 
kete geçmeleri mantıki bir zaru. 1 Tokyo ıo (A.A.) - Hariciye nazı• 
ret gibi görülür. . 1 n B. Ma'tsuoka bir mUIAlmt esnasında 

Son %amanlarda Lıbya • Mı~ır matbuata beyanatl.ıı bulunarak karı
~:dudu ~zerind~ ltalyanların dık. §ık ve bcklcnmlycn ihtımallcrlc dolu 

te deg~r faalay~tlerde ~ulun· bugUnkU vaziyete karvı koyabilmek 
~ları, bilba11a bır kara g~~ek. için Japıınyada yeni siyasi tcokllAt 
~t ala~ınm 'bu E-:aliyetlerc 1r•r~f "Ucudn getırcrck ınUdRCaa tedblrlerı
te ınedıı ~ka~tai nazardan ngı • nl arttırmak Ye dUnynda yeni bir nl· 

re e ua ıle karşılanmıştır. k lmn •ına taraftar devlet. i t ) M .. • b zamın uru ..., 
lc")-1~ biy!'nın uır uzerıne . u. i~· lerle l§blrllğl yapmalt suretiyle Aııya· 
(.:~ ~ Arf ~k dak~ -~eçrnt el skı clıçan da yeni ve bUyUUlt bir fktııradl blok -rar&1 ra a ı muş em e erı. 

• h f baln d b. teşk(l eylemek azrmgcldlğınl ıöyle· 
tıın mu a azaıı mm an ır 

: milrekkeb olacaktır. Heyet Clocll. i 
b · b t us'un riyasetinde Alman heyeti 1 r sev 1 n ç a yr am 1 il ile birlikte iki memleketi alaka- i 

dar eden iktisadi mes<'lelerl tet- i 
Sivas, 10 (A.A.) - f kik edecektir. Halizahırdakl siyaa\ i 

Reisicumhur Milli Şef i ~-a~iyet.e ~-~aren Alm_an - İtalyan j 
i .. .. b .. i ıktisadı goruşmelerinın bilyük bir t 

ismet nonu ugun ıaat i ehemmiyeti olacıağına muhakkak ! 
17,15 de Sıvası teşrif et- i nazariyle bakılmaktadır. j 
tiler. İıtaıyonda Tüm :,.,,.,,,, ....................................... : 
komutanı, vilayet, parti 
erkanı ve on binlerce 
halk kütlesinin candan 
sevgi tezahürleriyle kar
§ılanmış ve doğruca ika
metlerine tahıiı edilen 
vali konağına İnmişler
dir. 

Macaristan la 
Romanya 
arasında 

Bükreşteki sefir, Romen 
hükmetine bir muhtıra 

verdi 
Bükreı, 10 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor : 
Macar sefiri B. Bar.dosy dün 

akpm Kont Csaky'nin bir muhtı
rasın1 hariciye nazırına tevdi et. 
miştir. 

Sıvaslılar Milli Şefe 
olan bağlılıklarını du
yurmak fırsatını bir da
ha bulduklarından se
vinç ve neşe içinde bay
ram yapmaktadırlar, 

Bükreş siyasi mahfilleri bu 
.--- :"'=~~;:;:::;:;::;.:~~~~~m_ uhtıranın Macar hükumetinin - ~ııa mcm e et arasındaki m\i.A~c. Bir Amerikan relere ait tekliflerini ihtiva ettiği 

zannınj:ladırlar. 

asker"ı heyeti• s ölü Veren Bir Tayyare Kazaıı 
Bükre,, 10 (A.A.) - D. k. B. 

ajansı bildiriyor: 
1 Londrada Gazeteler ıı.on günlerde bazı 

tayyare kazaları vukubulduğunu 
ı Alman taarruz bildiriyorlar. Romen hava kuvvet. 
? uıulleri tetkik lerine mensup iki tayyare düşmüı 
i iki subayla üç er ölmüştür. Diğer 

olunuyor iki tayyare hasara uğramıştır. 
Ne,·york, 10 (A·A·) - Ney. 

yoric Times gazetesinin Va§ing. 
ton muhabiri deniz harekat da
iresi §ef muavini kontr amiral 
Ghcrmley'in Londra bilyilk elçL 
liği nezdine hususi mUşahid ola
rak tayin edildiğini ve refakatin. 
de ilci subay olduğu halde vazife. 
sine hareket etmek üzere bulun. 
duğunu haber vermektedir· 

Bu tayin Ruzvelt'in doğrudan 
doğruya yerdiği bir emir üzerine 
yapıldığı tahm:n edilmektedir· 

1 Ayni muhabir, bahriye nezarc-

1 
tine mensup ba:ıı mü§ahidlerin B· 

1 
Ruzvclt'in bu yeni tedbirlerini 

1 
cüınlıur reisinini, Almanların ln. 
l giltereye kar§I yapacakları taar-
1 ıruzda yeni usuller kullanacakları. 
f nr •tahmin ederek selahiyetll su-
baylardan bu hu.susta raporlar i 
almak istediğini istihrac e);lemck 
te 'olduklarını ilave etmektecijr. j 

Amiral Ghormley, Londrada. 
ki Amerika ateşenavaline tabi oı- J 
mıyacaktır· Filhakika bu derece j 
yüksek rütbeli bir subayın milıa. 
bit olarak gönderilmesi ilk defa 
vaki olmaktadır· 

Fransada 
tek parti 

aleyhtarhğı 
Cenevre, 10 (A.A.) - D. N. 

B. bildiriyor : 
Action Française gazetesi 

Fransada bir tek parti kurulması 
aleyhinde vaziyet almaktadır. 
Gazete, bu bünyede bir partinin 
"merkeziyet veya birlik'' ismiyle 
tanılan eski parlamento manev. 
rala_rına çok benziyeceği mütalea. 
sını yürütmektedir. 

Action Française'e nazaran 
böyle bir parti, eski partilerinin 
seyyiatının muvakkat bir melcei 
e>lacaktır. 

' 35 • 40 Yaıında Sefirler 
CJennont - Ferrand, 10 (A. 

A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
Faris - Soir gazetesinin mü. 

messili B. Marccl Paute'a, hari. 
ciye memurlarının terfilerinden 

(Devamı 2 incide) l:aruret olduğu gibi BüyÜk Bri. mlşUr. 
t.nya adası üzerine taarruza ha- -----------------------------------------

E~?:bi;", .. :'::::ı~: J<u;aca : Salacak plajında ani tettiş 
Zira l ngilterenin Akdeniz ab. Bravo beledı"yeye 

hıkaamı keaebilmek için ltalyan. 
1Uın lnaiJiz harp filosunu buı·a. 
el-.. uzaldaıbrabi)mcsi lazımdır ki 
bu da ancak Libya istikametin. 
~ Mııır ve Süveni ellerino ge
Çll"dikten ıonra belki mümkün 
01-bilir. 

Acaba ltalyanlar Üzerlerine al. 
~ ınecburiyetinde bulunduklan 
~dir~im iti baıarabilecekler 

y l.i1ayada, toplanan İtalyan, kuv. 
.~~İn Mısırda bulunan lngi. 
h lnı't'Tetlerine adetçe faik oldu. 
l'l"e ~ılıyor. Fakat Mısır ü:ze. 
~ t ~çten celecek bir taarı·u:z
~·~ilizlerin yalnız olmıyııcağı 
tW..:ı:~· Harici tehlike karşısında 

··-.qa•rle Mmrhlar derhal bir. 

B ELEDIYEMIZ(.V. cglcw 
re )'CTlcri11dekı fıyat va· 

ziyctinc karşı gösterdiği aldka. 
Jıiç şilplıcsiz ki Jıal~ı son de1ccı.ı. 
metmıwı etmcktcdır. . . 
Bımım başladığı gıbı devam 

cdcccği11c, yolsuz Jıarckcltc bıı 
lıma11_larnı şiddetle te~ııyc edı: 
leceğine katiyctlc kam bulımıı 
)OTUZ. 

Btl ı·csilcyle, bır sımf halkı 
Bıt vcsi!cylc, .bır s:'!~ lıalkı" 

mızı miihım bır alı _, kayıd 
allındn l{ttabiliyomz k~, bıt hal, 
ccmiyctimizi11 istikbnlı 1•arıı no 
biiviik bir kazanç olacaktır· 

Rrnı•o Brlrdiwve! 

Büfe fiyatlarından ve diğer bazı 
vaziyetlerden yapılan şikayetler 

üzerine mühim bir zabıt tutuldu 
Belediye Ye zabıtamız; ı;-azlnolan, 

eğlence yerlerini, halkı zarardide ede 
cck bir mahiyet almaktan men l~ln 
ynptıfı tefU§lere devam etmektedir. 

Suadlye Gazinoııunda alınan tedbir· 
led mUteaklp dUn üakUduda Sf'laca]\ 
adiyle maruf bir plAjrn bUfesl ~Udi< 
olunmuştur. 

Burada yapılım tetkikler, ~e sa. 
hıblnln tarlfe \ "C lıate gosıermedf.'n ça· 
lı;,lığı \'t ekıer maddeleri lUzumundan 

fazla fiyatla saltığ'ını meydana ~ıkar. 
mıştır. 

Memurların tetkikatını gören halk, 
1 btrd~nbire loptanarak her biri, bU!e. 
nln bir !ahi' fiyatı aleyhinde §lkAyete 
baŞıamı_ş, böylece ılkAyetler bir hayli 
çoğalm.ıotır. 

, :.ıemurla.r ayrıca plAjın vazlyeU et• 
ra(mda da tetkikat yapmıılardır. 

Plf\jda, kablncltr,, birden ziyade 
(De,·anu 6 incide) 

Hariciye vekili 
4nkarada 

Gölcükten ay
rılırken lzmir 

valisiyle gör üştü 
1zmir. 10 (A.A.) - Hariciye 

Vekili Şükrü Saracoğlunun bu 
saba~ Gölcükten Salihliye oto
mobılle geçerek, oradan bugünkü 
Ankara ekspresiyle Ankaraya ha. 
rcket edecektir. Ödcmi~te tetkik. 
lerde bulunan İzmir valisi Gölcü. 
ğe giderek Hariciye Vekilini zi. 
yaret etmittir. 

lzmirde sığınak ve 
siper ör~ekieri 
lzmlr, lO (A·A·) - Son haıırlıklan tamamlanmak üzere bulunan 

fuar z.iyarctcilerinc bir fikir vermek için muhtelif yerlere ~1ğmaldar 
ve •iperler hazırlanmaktadır. Fuann eğlence kıııımlarmda yapılan 
değişiklikler tamamlanmtııt.ır. . - - - - -
lspartada Hava Kurumu 
büyük bir toplantı yaptı 

1ıtparta, 10 (A·A.) - Merkeze bağlı K~çiborlu ıuthlyesinde ~·~
niden bir hava kurumu ıubeai acıımıı vo '9t\irumun idare he.n~ti ae. 
cilmi3tir. Kuruma aza yuma i§lerini konu~ak ilzer& nahiye merke
zinde 24 köy muhtarının igtiraki ile bir toplantı yaptlmıe ve yeniden 
blr <:ok yardnncı aza keydedilmi"tir. · ' 

İskenderun seferleri yarın ba§lıyor 
Mersin, lskenderun ve civan limanlarında malları biriken \'e çü· 

rümekte olan tüccarlann müteaddit şikayetleri üzerine denizyollın i· 
daresi nihayet armatörlerden kirahyacağı §ilep1erin uzun süreceği an· 
!aşılan rnuame'e$İni beklemeden Iskeôderuna kendi vapurlarını gön· 
dermeğe karar Yermi~tir. tık olarak Dumlupınar vapuru yann lima
nımızdan lskcnderuna hareket edecektir. 

Hatayda görülmemiş. 
bir mahsul bereketi 

ı-Möhi'~'""'b'i~"';I ) 8.~~~:~~~· 
1 Fransız m~s- , ,p:ek ~ol yetişti 
i temlekesı 1 , H~t~~~~~:iıt~fil~ntak~~nn~~ 
i H Ür F ranaa l . 68·500 lickfar a raziye .çeltik ekil. 
i ~· mi~tir. Mahsulün elli. milyon ki· 
! mücahidine . Joyu ·b\.ılacağı tahmin edilmekte .. 
i iltihak etti :: dir. :· • A • • f r . eıraat Vekaletı çcltık mahıu. 

1 
. .oodra, 10 (A·A·) - Ye.ni Heb "Iünün erken kaldmlmaıına yar. 

rıde:s adaları valisi general de 1• dıın i~in: Hataya bfr harman ma. 
Gaullc'un bayrağı etrafına toplan : (Devamı 2 inet) 

• ınakla şeref duyduğunu resmen 
bildinnlştir. 

Telgraf §unları ilave etmekte
dir. 

Yeni Hebrides adalarının Fran. 
eız ahalisi, hürmet ve itlmadla 
general de Gaulle'un emri altına 
girer, silah tutabilecek her fer. 
dini göndermeğc de amade bulun- ı 
maktadır. ı 

• , Adanın halkı bu ricayı, nihai j 
1 zaiere kadar kendlsile birlikte j 
harbe~ek için kati bir vaid gibi i 
telakkı etmesini bildirmiştir. Telg_ i 
raf şu cümlelerle nihayet bulmak. i 
tadır: Yaşasın ölmez Fransa, ya-ı· 
§asın lngiltcre. 

General de Gaulle valiye §U 

cevabı vcrmiııtir : ı 
Vakıt \'e zamanı gelince ken. 

dllcrine :müracaat edeceğini, eli İ 
silah tutan ve fili hizmet etmeği 
tcahhüt eden bütün arkadaşlara i 
btldirmcnizi rica ederim· 

.Bu mesele hakkında Londra 
malıafili r;u mütalaayı yürUtmck. l 
tedlr: ru,.ımmı '1 nrfftl'l j 

Cumhuriyet 
Gazetesi kapatlldı 

Cumhuriyet gazetesi, matbuat 
kanununun ellinci mad.dcsine is. 
tinaden Vekiller Heyeti karariyle 
kapatılmıştır. 

Matbuat kanununun ellinci 
madd~i şudur: 

Memleketin umumi siyasetine 
dokunacak neşriyattan dolayı le. 
ra Vekilleri Heyeti karariyle &•· 
zete ve mecmualar muvakkaten 
tatil olunabilirler. Bu suretle k._ 
paulan gazete veya mecmuanın 
neşrine <levam edenler haklctn~• 
on sekizinci madde hükmü tatbık 
olunur. Bu suretle kapatılan !"r 
gazetenin mesulleri tatil mUdettn. 
ce baıka bir isimle gazete çıkara-

maz. • hU. 
On sekizinci madde eczaı 

kümleri ihtiva etrnektedir. 
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2 ,-.YAKJT 11 ACUSTCS 1940 

__.;_H....;._a-rp_v_a_z_iy-et-i Alman gençlik Norveçte 20 ga- 1 Amerikan 
(Baştarafı l incide) ınurahhaslar1 zete kapattldı 1 gem lS inde k l 

Aden, 10 .(A.A.) - İtalyan a· k t 1 t L 
tayyareleri O::ıu 6abah Adcne ta. lİ reş e 16 gazeteci mevkuf p0S Q ar 1 
arruz: etmi~erdir. Bir İngiliz as.. J ·ı· f 
keri ve 3 yerli ölmü~. s İngiliz Bükrc~, 10 (A.A.) - D.N.B. Londra, 10 (0.A.) - Londra.. ngı ız sanıürü tara ın-
askeriyle 12 yerli yaralanmıştır. ajansı bildiriyor: daki salahiyettar Norveç mahfil. dan müsadere edildi 
Maddi hasar az ehemmiyetlidir. Special Sud Est gazetesinin Jerine gelen haberlere göre, bir· ~r k 10 ( .. .A) D N.B 

bildirdigine göre, "memleket ' evyor • "' · - ·1 
• 

K.ahirede Ne .. redile:ı Tebliğ uh f " 1 d ~ok Norveç gazetecileri Almanlar bildiriyor: 
Kahire, 10 c"A.A.) _ Kahire. m a ızı namı a tın a tanınmış tarafından Norveçtetevkif edil. Ecalubir Amerikan gemisinde 

olan ve "'Romen gençlikleri"nin miştir. bulunan 120 posta torbası, tngı'liz 
de nec:redilen umumi karargah stat"l · d 1 ol tadi 

:ıı u erın e yapı mış an • sansürü tarafından müsadere edil· 
resmi tebliği: 15.t münasebetile "Hitlcri:i gen~- Mevkuflar .dostları ile muha. 
Somali: İtalyanların esas mevzi. l'k'' ib' 1 .•. ·ı "Al kı rniştir. Vaşington seyrüsder komis 

. h ı • ır ıgı ı c man genç z.. bereden ve ziyaretçi kabulünden ~·onu, Amerikan Eksportline kum-
Jerimiz istikametinde ilen are·, ları" birliğinin bir murahhas he. d'l k · H kuf ~ 
keti. devam etmektedir. M _,_ mene ı me tedır. alen mev panyasına, Nevyorkla Lizbon a-yeti Bükreş'e gelmiştir. urcuı. 

Diğer. cephelerde her tarafta hru;Jar. Romen gençler birliğinin bulunan gazeteciler, 16 kiti olup, rasında sefer yaparken Bermuds'e 
"kQ t d ı·ah k · · t t ı · b uğranılmasına mü;;:ıade etmisti. su ne var ır. misafiri olup. Sinaia'da ve ı t e se:ısı . a~ra gaze c erı aımu. • 

prens Mişel tarafından kabul e- harnrlcndır. İngiltere Ozcrin Ağır Bombalar 
Atıldı 

Londra, 10 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretleri tebliği: 

.dilerek, Karpatlarda yapacakları Kapatılmış olan on b~ yirmi 
iki günlük bir seyahat esnasında . • 
"memleket muhnfm birliğine şef 1 ~adar Norveç gazetesı arasınd~ 
yetiştirmeğe mahsus iki mektebi lıberal Oslo Dagbladet gazetesı 
ziyaret cdeceklerciir. de bulunmaktadır. 

öğleden az evvel münferit bir 
dütman tayyaresi 1ngilterenin gi. 
mali şarki sahilini geçerek büyük 
kudrette muhtelif bombalar at. atılmıştır. 1 metodlu bir şekilde devam etmiş. 
mııtır. Bir ulıil tehrinin evleri Bombardıman tayyarelerimi1 tir. 
ve sınai binaları hasara uğramıt-

1 
Mai Adaga'da benzin deposunu Muharebe tayyarelerimiz silah 

tır. Müteaddit kimseler yaralan bombardıman etmi~Jerdir. Rasıt •• fabrikalariyle limanlara, deniz 
mrıtır. Yaralılardan yalnız biri larımızdan biri yaralanmıştır. tezg5.hlanna, bava meydanlarına 
ölmil§tür. Tayyare dafi topları Cenubi Afrika tayyareleri Ne. ve dafi bataryası mevzilerine ta. 
ve hava kuvvetlerine mensup avcı gclli hava meydanını bombanlı· artuz ctmi~lerdir. 
tayyareleri ate§ açarak .dil;ma.n man etmişlerdir. !ki İtalya.'\ Cop. Bu harek!t esnasında tayyare· 
bombardıman tayyaresini dil§ür? roni tayyaresi yerde tahrip edil. lerimi~ Rochester'deki tayyare 
müılerdir. miş. bir taneci yakılarak, enkaz fabrikasiyle Faversharn'daki in. 

Alman Mübalifaıınrn Tefsiri haline laınulmuş ve diğer iki Cap. fiJak maddeleri fabrikasını bilhas.. 
Londra, 10 (A.A.) - DUn'kü roni de hasara uğratılmıştır. sa tesirli bir bombardımana tabi 

Alman teıbliğindeki mübalağalar Keza kamyonlar ateşe verilmit tutm~ya muvaffak olmu~lardtr. 
hakkında mütalca yürüten aaıa. ve binalar üzerine tam isabetler Buralarda mühim yangınlar çık. 
hiyetli Londra mahfilleri, Al. kaydedilmiştir. Bu ~inalardan ~ mı15 ve ~iddetli infilakler vuku. 
:manlann bu kadar fazla mibli.· ri hasara uğratılmıştır. bulmuştur. 
fa yaparak hakikati bu .derece Bir mitralyöz tesisatı tam iSCl. Nevcaıtle doklariyle Sheernen 
t'tlhrir lüzumunu hissetmelerini betle tahrip edilmiştir. ve Chatham deniz tezgahlarına 
manalı mumaktadular. Fakat Al. Tayyarelerdeki mitralyözcü• her ~ptan oldukça mühim mile. 
:riıan ricali haki-kati milletlerinden lerimizden biri yaralanmıştır, tarda bomba atılmıştır. 
tam man.asiyle ve ebedi olarak giz Akşam Tebliji Bundan başka Bristolün §ima· 
leyemezler. Alman tayyareclle.. Loudra• 10 ( A.A.) - Hava ne- linde kain bir hava meydanının 
rinin gördüklerini bu tebliğlerle zareti akşam tebliği: iniş sahası bombalarla tahrip edil.. 
mu!tayese etmelerine mani olu.~- Dün öğleden sonra İngiliz hava miştir. 

kuvvetleri Guemsey'de düşman iş· Dün gUndliz münferit dü§man 
~~nlar aralarında aekiz: ve on gali altmda bulunan tayyare mey· tayyareleri şimali Fransa ile Bel. 
hatta 16 Yünker veya Messcclı. danını ve Brest civarında Poulmie çika ve Holanda üzerine, gece de 
fuitt'in tıirka; dakika zarfında. a. deniz tayyareleri üssünü bomba ve batı Almanyası üzerine akmlar 
ıevlcr içinde dilJtüğünil gör.mil§· mitralyöz ateşine tutmuşlardır. yapmı~lardır. Alman topraklan 
ken "Uç tayyarcmiz :kayıptır'' ıgi.. Hangarda bulunan tayyarelere ve üzerinde hiç bir aıkeri hedefe ta. 
bi tebliğlere taı'bii inanamazlar. tayyare meydanı müdafaa mevzii· arruz vukubulnıamışsa da bazı 
Böyle ,bir vaziyet kaf'§WDda mu. ne hasar yapılmıştır. Guemsey tay ıivilJer yaralanmti ve birkaç bi.. 
hayyel muvaffakıyetleri hakikat yare meydanına karşı yapılan hü- na hasara uğramııtır. 
yapmak Jcolay bir şey 'delildir. cuma ak~m. sahil müdafaa k.u'r İki Alman tayyaresi kayıptır. 
Buna binaendir ki Alman tebliğ'. vetlerinc mensup tayyareler tara- İki dü§man tayyaresi da!i top. 
}eri ~en dalına Fransa, Belçika fmdan devam edilmiş ve bir kaç Janmız tarafından düşürülmüıtür. 
ve Holanda toprakları üz:erinde kere hangarlar ve yerdeki tayya~ Bu tayyarelerle birlikte Alman 
t iliz hava filolannm düşürül. ler bombardıman edilmiştir. Bir- dafi toplan tarafından düıürülcn 
d~ü ganki fotoğnıfla :tcs'bit çok yangınlar çıkmı§tır. tayyarelerin adedi ı 500 e balil 
e<wmi! gibi bildirmekte, !ak.at Sahil müdafaa kuvvetlerine olmaktadır. 
Almıısya werinde 1ngiliz tayya. mensup ba ... ka tayyareler de FlUS" ltalyan Tebliii 
resi düşürülduğünden asla il:ıah· hing petrol depolarını bombardı- 1 talyada bir malı al, 1 O ( A~.). --
setmemektedit'. Yine bu tebliğ. man etmi~lerdir. Hücumu mütea· ltalyan askeri kuvvetleri umumi 
ler İngiUercde yakılan fııbrikala.. kip yangınlar ~ıkmı~tır. karargahının 62 numaralı tebliği: 
mı alevkrinin çok uzaklardan Almanra üzerinde dün ak~ Emin bir menbadan öğrenildiAi-
-görülmüş oldutrunu bildirir. Çün yapılan harekatın esas hedeflerini ne göre bombardıman tayyareleri· 
kü bu nevi iddialar '.Alamn mille. Ludvigshafen ye Cologne cephane miz 1 A~'USlosta yapılan taarruz
ti tarafın.daıı ne teyit, ne de tek. fabrikaları teşkil etmiştir. Tayyare da Resolution safıharp gemisi bil· 
zip edilebilir. Fakat Almanyada mürettebatının getirdikleri mal{l- hassa kıç taretinden ağır hasara uğ 
İngilizlerin yaptfkl.~n ... h~:at mata nazaran, düşmana büyük ha· ramıştır. Kezalik bir torpito muh
daiına gizlenemez.. Gönng ın, sar verilmistir. ribi de ciddi surette hasar gömıü~-
hiç bir tngiliz tayyarccisi Alman· Diğer tayyare filoları da Ruhr· tür. 
yayı bombardıman cdemiyccek. da demiryolu münakalatına ve Al· Şimali Afrikada Mer&a • Metruh 
ı?r, iddiasının ne kadar yanlıt ol. manya, Hollanda, Belçika tayya· ~ifendifcr istasyonu ile düsınanm 
(tuğunu her ge<:e Almanya :üzeri. re meydanlarına hücum etmiş!~ motörlü vasıta tahaşşütleri ve Si· ne yapılan baskınlar hakkındaki dir. Gündüz ve gece cereyan eden di-Bara'daki mevzileri bava kuv
tebliğlerln doğru olmadığını <la bu harekatı müteakip tayyareleri· vetlerimiz tarafından müessir su· 
heı: baskın.dan 1011ra tayyarccile. mizin hepsi salimen üslerine dön- rette bombardıman edilmiştir. 
iin yemek salonlarında ~§alan mfişlerdir. Sahil müdafaa kuvvet· Şarki Afrikada kıtalanmız, seri 
sandalyalar isbat etmcktedır. lerine mensup Auson tipinde bir bir yürüyüşle İngiliz somalisinde 

lpgiliz Hava Karargihm,ın tayyare mutad bir keşif vazifesi kfün Adueina'yı i~gal etmişler ve 
Tebliii esnasında zayi olmuştur. daha ileriye gitmi§lerdir. 

Alman Başkumandanhiı Tayyarelerimiz, Berbera limanı 
Kahite, 10 (A.A.) - 1ngiliz Tebliği ile tayyare meydanına taarruz ede-

hava kuvvetleri karargahının teb- Berlin. 10 (A.A.) - Alman rek bir gemiye bomba isabet etir-
liği: orduları başkumandanlığının teb.. mişler ve yerde bulunan Gloster ti-

Dün bombardıman tayyareleri. lifi: pinde iki tayyareyi yakmışlardır. 
miz Tobruk linwundaki gemilere Bir denizaltı gemimiz 8700 Buna mevkiinde düşman kam· 
taarruz ctmiJlerdir. Rıhtıma baf. tonluk silahlı bir ticaret vapuru yon ve otomobilleri bombalannıIF 
lı bir vapura bomba iubet ede. batırdığını bildirmektedir. tır 
rek yanmııtır. Salimen ütlerinc tngiltereyc kar§ı silahlı istik. Düşman hava kuvvetleri Harrar, 

Temistoklun 240 O 
üncü yıldönüınü 
Atiııa, 10 ( A.A.) - D.N.B. A

jansı bi1diri:ror: 
Salamis muharebesinin kahra

manı Thcmistocle'ün ölümünün 
iki bin d(;rt yüzüncü yıldönümü
nün Pirede tesit edilıııe:.ıne B. :Me
takı;a<; mii~ade etmi~tir. 

Şan-Kay-Şekin evi 
kısmen yıkıldı 

Tokyo, 1 O ( A.A.) - Dornei 
ajansına göre, Japon tayyareleri
nin Çungking üzerinde yaptık. 
lan bir baskın esnasında Mare
şal Çankayşekin evi kısmen ha. 
rap olmuıtur. 
İtalyan bankalarından 
Fransız haczi kalktı 
Roma, 10 ( A.A.) - Stefani A· 

jan-.ı bildiriyor: 
Banco di Homanın Suriye \'e 

Lübnanda bilhassa Beyrut, Trab· 
lusşam, Halep, şam, Humus ve 
Antakya şubelerine. harp bidaye
tinde Fransız makamı tarafından 
vazedilen haciz kaldmlmı~tır. Tev 
kif edilerek temerküz kamplarında 
enterne edilen memurlar da ser 
best bırakılmı_şlardır. 
Jıpanyol • İngiliz müna

sebatı ilerliyor 
Madrid, 10 ( A.A.) - General 

Frankonun kaynı olan f.;panya da· 
biliye nazırı B. Serra Suner, dün 
gece :\fadridde İngiliz sefiri Sir 
Samuel Hoare'in Yerdiği zirafette 
hazır bulunmu,tur. 
l~nyol Ç~ve\li!erden biri lilif· 

li.ı sefaretinde \•en1en bir ziyafette 
ilk defa olarak B. Serra Suner'in 
haıır bulunmasının l spanyol • tn· 
giliz münasebetlerinin selaha doğ· 
ru gitti~ine bir i~aret olduğuna na
zarı dikkati celbetmiştir. 

Hatayda mahsul 
bereketi 

(Baş tarafı 1 incide) 
kineleri grupu gönderecektir. Bu 
~ne çok bereketli olan buğday 
ve arpalarm satın alınması ve am. 
barlar temini için tetkikata ba.Jla
mıştır. Bu yıl pamuk mahsulü.. 
müz de mükemmeldir HUkCimet 
müstahsilin elindeki pamukların 
ucuz fiyatla elden çıkmaması i. 
çin ipek kozasına yapıldığı gibi 
icap eden bütün tedbirleri almıt 
ve malın cinsine göre fiyat tayin 
etmiıtir. Hükumetin müstahlili 
himaye için aldığı bu tedbirden 
çiftçi çok memnundur. 

Hatay gençliği 
talime batladı 

Antakya, 10 (A.A.) - Genç.. 
lik klüpleri teşkilatı &tayın 
her tarafında süratle ilerlemekte. 
dir. Antakya, Yayladaf, isken. 
derun ve Dörtyol kazalarındaki 
teıkilat bitmit. talimlere baılan· 
:rıuştır. 

-
Bir Se~ir alen_en 1-M-us-ol-in-ini-n -ri-ya--
.!~~~d ;a~:!~e•i setinde toplantı 

1. ltalyada bir mahal, 10 (A.A.) 
bunu bir ibret miıa l - Bu sabah Muaolini'nin riyase-

olarak gösteriyor tinde toplanan na.zırlar mec.li•i 
Va§ington, 10 ( ı1.t1.) - Salı cari meselelerle men·ul olmuştur. 

günü Londraya ge!miş olan Birle- Alınan mühim kararlar 
şik Amerikanın Brüksel sefiri B. Roma, ıo (A.A.) - D. N. B. 
Cudahy, görüşmeler yapmak üze· ajansı bildiriyor: 
re B. Ruzvelt tarafından avdet et· Bu~ün a~ustos ayırun muı.ad 
meğ'e davet edilmi~tir. toplantısında ve duçenin riyaıe. 

llaricire nezareti, Londra mat' tinde nazırlar meclisi, harp vui· 
buatına yapmış olduğu beyanattan yetine mütedair muhtelif kanun 
dolayı. meıkQr sefiri res.-nen tenkit projeleri kabul etnüştir. 
etmi~tir. Duçenin teklifi üzerine, milli 

B. Sumner Vels 13. Cudahy'nin topraklar üzerinde hususi ve u. 
avdete davet edilmiş oldu"!lmu roy mumi emlakde husule gelen ha. 
lerken, şu cümleleri ihti\•a eden res saratın tamirine memur edilmit; 
mi beyanname de okumuştur: olan nafia nazm, faaliyetini. iş. 

Londrada saıetelere yapılan be- gal altında bulunan aratiye te~ma 
yanat. hariciye nezaretince \'eril- etmeye davet cclilmiştri. Muhaec. 
mi~ o!an daimi talimatın ihl31 edil matın bitammdan pek az sonra a. 
mesidir. Sefir tarafından serdedH· lınınış olan bu tedbir. yeni bir i
miş olan bazı mütalealar, Birlesik mar programını istihdaf ctmekt • 
Amerikanın ı.oktai naıannın ter- dir. Bu suretle hem millkiyetin 
cümanı olarak telakki edilmemeli- muhafazası. hem de normal ha. 
dir. yata avdet şeraiti temin edllmi~ 

Mezl{ür beyanname ~u mliliiha· bulunacakttr. 
zay1 da ila\'e etmektedir: Bundan başka, Afrika nazırı . 

"Bu hadise, Birleşik Amerika· run teklifi üzerine. deniz aşrrı ı . 
mn harici mümessillerinin. harici· talyan mUstemlckelerin~eki dUı. 
ye nc~retince verilmiş 0

1
an ta1.i· man emlakinin müsadere şeraiti 

mata ne kadar ehenuniyet 'erme- tesbit edilmlştı i. Ayrıca, Libya(;:.ı 
!eri lfi.zı:rn geldığinı bir kere daha ve İtalyan şarki Afrikasında hnr;> 
isbat etmektedir. Bu talimatna~ vaziyetinden istifade e.derek i~lc
Jer ise. bö}·le kritik bir de\Tede, ha· nccck cürümlerin görecekleri ce. 
ricirc nczaıetlnce \'Crilmi olan di· za da tcsbit olunmuştur. 
rektifler haricinde bir gfına umu· 
mi beyanatrn yapılma mı m~eı
mektedir.,. 

Hatırlardadır kı B. Cudahy mez 
kur beyanatında, kral Lcopold'un 
karari'e Belçikanrn iktisadi vazi· 
yetinden bahsetmiş bulunuyordu. 
B. Sumner Vels sözlerine şöyle ni· 
havet vermi~tir: 

B. Cudahy'nin Belçika milleti· 
nin müstakbel refahına g!S..tcrdiği 
aıAkadan kimsenin ıüphe etmedi· 
ğindtn emin bulunmaktayım. Bu 
alrotaya birleşik Amerika milleti 
de iştirlk etmektedir.,. 

Amerikan bütçesinin açıiı 
Vafitıgto11, 10 ( A.A.) - Haıi· 

ne nazırı B. Morgenthau. çok ar 
tan müdafaa masrafları dolayısiyle 
timdi Amerikanın önümüzdeki 30 
Nisanda biten mali seneyi 12 mil· 
yar dolarlık bir masrafla karşıla
makta olduğunu kongre komitesi
ae bildi!ll1iştif. Jicu ~ 1ı1ilyar 
700 milyon dolar olaca~ı tahmin 
edilmektedir. 

Ruz.-elt müdafaa tertibatmı · 
teftiş ediyor 

llydepark. 10 ( A.A.) - Reisi· 
cumhur Ruzvelt Nev Hampshire
de kfıin Portsmouth'a gitmek ~ 
re evvelki gece hususi trenle Hyde-
park'tan hareket etmi~tir. 

Ruz\'t!lt sahil müdafaasının ba~ 
lıca üslerini teftiş edecektir. 

Mühim bir Fransız 
müstemlekesi 

( B~ tarafı 1 incide) 

Yeni Hebrideı adaları Fransız 
. imparatorluğunun ~ kUçUk bir 

bCSlgcsi olmakla. beraber, bu tel~ 
rafın derin bir tıümulO. v~ 
lkt.lsa.dt noktai nazardan ehem. 
mlyctl çok bilyük bulunmakta.. 
dır. Zira bu milstenıleke senede 
milyonlarca ton kopra, pamuk, 
kakao ve kahve ihraç etmekte.. 
dlr· Biltiln bu ihracat ıimdi ln. 
gil.blcrin ve müttefikleriııin em.. 
rine amade bulunmaktadır. 

HRber alındığına göre. yeni 
Ka.ledonya. da,Hebrldes adalann. 
dan cesaret alarak yakmdan g .. 
nerııl do Gaullo lehine olarak 
karar vcrttektir· 

İsveç müdafaası 
tak vıye edıliyor 
Stokholm, 10 (A.A.) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Milli müdafaa nazırı B. SkoelrJ 

senatoda dü~ İtalyadan alınan 4 
destroyer hakkında bir suale ce· 
vap vererek §Unları söylemiştir: 

Harp İsveç donanmasının tak. 
viyesini icabettirdi. Mübayaa "'C. 

raiti memleket için menfaatli bu. 
lunmakta idi. Fiyat, matbuatırı 
daima bildirdiği fiyatın ancak 
dörtte biri nis~tinde bulunuyor. 
du. Mübayaa komiıyonu, tcı. 
lim côilcn gemilerin ev.afır;n, 
talep e.dilen evsaftan daha yük· 
sek bir derecede bulundufunu 
miişahede etmiştir. Bahriye dai.. 
resi amiri, memnuniyetini mat. 
buata yapmıf olduğu beyanatla 
izhar etmiş bulunmaktadır. Bu 
mesele hakxında, ıuüstimalJerden 
bahseden şayiaların katiyen asıl 
ve esası yoktur. 

--o--
Kanada, bir Franıız 
vapurunu alıkoydu 

Ottava, 10 ( A.A.) - J.~ransanın 
mağlübiyetindenberi, şarkt Kana· 
danın bir limanında mevkuf bulu· 
nan 5779 tonluk Saint • Malo is· 
mindeki Frasız vapuru Kanada 
makamları tarahndan zaptcdilmi~· 
tir. 

Fransada tek parti 
aleyhtarhğı 

(Bas tarafı ı incide). 
bahsederek hariciye nazın Jbu. 
doin şu beyanatta bulunmu§tur: 

gelen bütiln tayyarecilerimiı; dö. şaf hareketleri bilhassa doğu ve Massouah ve Gourab üzerlerine 
nerken 32 kil=c uzaktan va. cenup sahilleri üzerinde ve Shet. hücum etmişlerse ~e ehemmiyetli 
purun hila Y ta olduğunu land adalarının şimal sularında hiç bir netice elde edememisterdir. 
görmüşlerdir. 

8 Ağustosta. 15 İtalyan avcısı· lhUyıır ndam, akşam Ustu bir 'kah·ı KU Uk h"kA dofnl b&§lıyan kumar ıuıı blru ~ 
nın dil§Urülıncsi)'lc_ . neti7~lcncn vo bahçesinde nıırglle içerken tıirden- Ç 1 aJ8 ra çıkmnz bir mansara aldı. Alız da-
mtiharebc:de dü~en ikı İngıliz tay bire oldu~ yere dOşUp öldO. - laşları arta art& ıılbayet fı tokat, 

~::a:ıp:~~~~::~:;[~~~~ yo~~.çc;;k ~~n~:ıd~~ b!i~;e =ıBir kumarhanede bir kadını öldürdülerf =~~~i:ı~: ~=~~!dUt!'tn~= 

Diplomatik ajanların territeri 
pek ağır tartlara mualllk bulun. 
mamalıdır. Badema, tam sallhi• 
yetli elçiliklere, kıdem meselesi 
mevzuu bahsolmabızm sefaret 
müsteşarlarını ve umum konso. 
loaları tayin edebilecefiz. Bu ıu. 
retle fizik, dimafi ve moral kuv
vetlerinin en aftan olan 3.5 Ul 
40 yaşındaki adamlar elçilik va. 
ı:if esirtl deruhte edebileceklerdir. 
Bu suretle bu elçilik §ebekesl bir 
nevi sefir yctittlrici bir fldanblc 
olacaktır. 

Bazı ahvalde sefirlerin meslek 
harici intihap edilmeleri de ıı. 
~rmdır. Meslekleri ne otursa. ol• 
ıun, bazı diplomatik vaılft.l_et i. 
çin hükQrnetin, memlekete büyUk 
hizmette bulunmuı olanları çafı. 
rabll.tneıl hem iyi olur, henı de 
elzemdir. Maamafih, ıunu da u. 
nutmaınak lbımdır ki ıefirlerL 
mlzin ek&criı:inlrt elçillkten gel .. 
meal lazımdır. 

getirilmittir. , orta ya§lı kahveci hayret vo heyecan··-------------------- bir!, kudurmu§a dönerek cebinden çı. 
Doğu Afrikasında H?,rze? ~ içinde kaldı. 6onrn: • ------= kardığı sustalı ile ulu orta sağa •ola 

•Tuırakana giden yol U%enndeki - Acaba taınamıyıo ölmllf ınıı, Diye kalbini yoklarken bunun de ell yani& bir p!Aja glttı. ı.~ııkııt aıifte ve aldırmaya bqladı. Bu aralık acı, ~ 
mevziler Franuz pilotları tarafın. yoksa henüz yqıyor mu? kahveciDln iç ceplerine yaııa§tı; o da ıenç bayan PIAja &1nnedeıı &ıce &da• nık, !akat fnce bir feryat koptu; 

f Diye ölUnUn kalbini yoklarken eli bu iç ceplerden birlııderı. çıkardıJ1 ını birçok cilve ve uzlar •• muJato- _ An anneclğlın1 yandım! 
dan yapılan bir istikşa tan sonra nasııı:a adamcağızın ıç ceplerine ta• deste halindeki Uç yüz kırk lirayı ken- llf içkilerle blr hayli sarhoo ettikten Yanan, vurulan o ~enç, qllte, J,.-ı. 
tayyarelerimiz tarafın.darı bom. kıldı; bunların birinden çıkan, date dl fç ceplerinden birine yer!~tfrdfk• flO!lr& onu denize soktu. Kendial, blr lettecl k&dmdr. 
bardıman edilmi§, dafi toplan hallndckl Uç yüz elli Ura kadar parayı ten sonra, bir hayll ttıo., ve aevlnçle aralık bir bahuı• il• denl.zden ,aup • • • 
mevzileriyle Karim geçidi bölge. k<!ndl ıç ct!plcrlnden blt1J1e yerle~ttrfp evının yolunu tuttu. O ıece abaha llOYIJDdukları llabl.ııey• geldJ, &d&mııı. Erteııl gUnkU ıa.ıeteler 111 !ıuadisl 
&indeki kıtaat üzerine bombalat hemen polise ko3tu. kOJ'Şı herkes derin uykuda. iken, bu ceplerinin birinde deste halinde uyuk- veriyorlardı: 
düşmilştür. • • • adamın evinde çıkan bir yangın der· layan UC Y1lz yı.tml bel lfrayı afU1p BlB Ji.tmfARIJA..'iEDE BlB K.ADU-'l 

Massava üzerine yapı1an hü • Kahvccı, o geeo dUkkAnmı kapa• hal evfn har taratııu tUdı, uyllud&kı.- u.ulca or&datı Jcôptu. ()LDOiU>ULEBt 
cumlar esnasında rthtım yaktnınn dıkt.an sonra, cıııırt pakeUorle dolu o-- ıcr can havliyle ve en lUzumsuz gey· ısın fenası.na baltm kJ, aa.rhoıı adam, •rotıunan g1%11 bir ınıı.r ft 

bombalar dUşmU§ ve bir dafi ba. ıarak blr hayli de tcl!ıJ ve sevlnel• lerl nlarak ltendilerfnl d1§atJY& atar• l<ııdm oradan ııvıştıktac bir mUdcMt eroln tek.kesinde kumar oyuarluıll 1111-

taryısı yuvasına tam blr isa:bet cvıne giderken, bir köşe tıaştnda.n an• larlten e§Yll lrurtarınıık fçtn dt§ardaıı eonra, f)i Ytlztne bilmed!ı'?I !ıalde, .at· zıkeıhk yU%Badea ıeno Mr b4ını, 
kaydedilmiştir. Hava ordusuna ait sımı ve yıldırım gibi çıkan bir oto- içeriye ~lrmig olıınlnrdıın btrl, bir san• ho~ olarak, denizıt biraz tuıa açıldılJ ısustab De Dldürdület. 

l ibi mobil olanca hızlyle kendine çarpıp, dığın nltmdıı ve deste halinde buldu· fçln çırpına çırpma ve: SU(llulat mahkemey6 ,.enWL Ofna-
kışlaların yakınında bu unan ' • onu oraya. cansız ı:erh-erdl. Otomobil, t-u Uç yüz kırk lirayı koynuna yerle;.. - lmdat, imdat, can kurtaran yok yeti mlltMldp kkktJI bMaD S6IMta 
nalara da doğrudan doğruya isa. sruıkl hiç bir §ey yapmnmıt gibi ayni tlrdlkten sonra o ufacık sandığı da. mu, imdat! Memurlan oradaki kumar ... ..,..ta 
betler kaydedllml§tir. hıZla gt>zdc.n kayboldu. Vakit biraz kucalılayarak sokağa fırladı, ev sah!.. Diye bağıra bağıra. boğuldu. yüzlerce 11,_ para ne d~ ve 

Hava dafi bataryaları şiddetli geç oıcıugu için ortalık tcııııa fdl. Ne- b1 ndamm ISnUnc koyup oradan sa• • • • ranar.. blr~k eroin }Mket.lerl lııııibmı' 
ate§ açmıı. &Ttılar bombardıman den sonra. or:ıdan geçen bir yolcu, yU,ştu. Aııtte, geııç ve kıle!tecf bayan, ay.. l&rdrr. Jlatll Ue blrllkte )'N<•••u b-
tayyarelerimize hUcum ctnıi§lcr. kahvcc1Dln kanlar lçlıidc ve canmı o- ı;: • • nl zamanda hem kumarbaz, hem de naarb&z "° erolncUer, bu ,salıüı bflp 
dir. Tayyarelerimiz salimen dön.. late.k yerde yattığını görUnce hayfet.- AJtındakJ paralan koyııunıı yerlea• eroin tiryakisi Jdl. PlAjdan •avuştuk• lıılrllktAı mef"uC •utlsr mabkemeelae 
müıtUr. \o 011un yanmn so1tuldu vd: tfrdlkten 11onra 8andığı kurtaran a· tan blrhç uat aonra, Beyoğlunun, ,·erllmlılerdlr. 
~Diğer bir taarruz esnasında, - Acaba. öımu, nıU, yokt:l Mil yıı.· dam biraz ıendost otdutu lr:ln, ertes1 hem kumar, l!!m de erıon tekkel~rln· OS~IA1'" CE)(AL GAl'GILI 

~ilihawz ~bnıh b~~p~y~or~m~u~~--~~~-~~~~~-@an~y•~nd•a•b•u•~.u~~-a~~.ft•e~g~e.ne~hl•r•b•n•- -d.~n-M•r•ln•e•rl•a•m-~~ Qq~ ~~mA 

Nazır ı<Sılertne, "bUyUlc an'a. 
nelerine liyakatlerini !lbat ennit 
oları hariciye ne%areti memurJarr. 
na htlrmetıerlni" lbildireret niha· 
yet ~ermiftir. 
Mlllx Fransa Mensubu Cemiler, 
Düpnuı Mwımele.i Carecek 
Berlin, 10 (A.A.) - !aylen. 

difine göre milli Franııs iıaret. 
lerini tafıyan 'fC Franu !çtn çar· 
pııtrklanru ima et!en harp cemile .. 
riyle tayyarelere mUtareke muı .. 
hedesini ihtat etınlt naıatlyle bı.; 
kılacak ve bunlar. harp lclnunu 
haricinde kalacaklardır. B\1 ıc
miler ve tayyareler haldcında onı 
göre muamele yapılacaktır, 



Gör~~'°ııılilk?8: . jf/k tedrisatta nakil eJi- Ruha ve aşka tuzak ohm şe~ 
Suadıyedekıhidıse • k d · [r .J • 1 te 8a .~ ~ ~ n n O 

ve iki teklif f enferın a TOSU g e al eı i6 \93 11 u ıQJ ~ 
HDıuz .... ··rekblti bruma. Yazan~ M. S. Ç. 

:llUJ ~ı- ardı Maarif V.Uileti ilk tedrisat -u- çın. Taliit Tek, İbrahim Hakkı Or-
a.r ke.ilnıi ---, mum miidür1üiü viliyet.lere ait ilk taç, Nevmt OtE-n, !\et;rin Dı.ıman, 
·~11 • • "yen tefti§lere, Der t-..:ı..;..,t ,..._drola--ı ~zır1am .. ~ıı Sem1!ha't Aktı~lu, Hale Kulaiaiı· gle~ b~ karı e!:..!!I .. -·it=!= ev.um ..... ...... ..., 

- :r • ...-.. - ... _ ___. bq1am11tır· zo~lu, Mümine 1şme, l11mail Hakkı 
dat"ehnr~. Sua~ye paıinosaa. Yeniden htanbu1 emrine veri • Erkmen., Sua.t Eçgün, SabahaLKa-
İtlendi.turlu •\&Çlann danUkaıı tenlerle :ı.tanbuldan ba!fka 1'.iliyct r::ıFahin, Raşit attin, NiJnııt lltgıır, 

1 
8 çmrirıc alman qğretmenlerln liste· Şf>mı:i Altın, Necmiy e !Jıırfly, Hay· 
.. ir YllJ?dıuı azami tarife tatbik si dün maarif :müdürlüfüne bil. riyc Ören, Hatice Tezer· 

:d~ı~en, 1tiJ. yandan da kapıda dirilmiftir· Bu U8teye ı:-öre bu yıl lsWılnıl \ilayt'ti C'mrlndcn baş- 1 
pııer lıruruı ayak bastı apruı öftttmen Okulu mezunu olup <la ka vila;ı~tlerc v('rilcnlor de §Un · 

a rndı. lstanbul emrine ~ri~nler flln1ar. !ardır: 
,Eier o aktaın, konsere ·~mi dır :Fehmi .Akın, Şenre Şevket, Samime lErdoj:nıu15, Vedide Ba'·-

Suadlye gazino
sundaki badlse 
naSıJ oJllu ? 

Validen aldığımız bir 
t avzih ~ktubo k:ııiyetle.rden biri .sitmue, belki Perihan Et~· kRllr, Bc>hice Gülo:-<'ç. Nazmiye Şa· 

rlıkoy lmymakamı <bunu duy. Başka \'ilayetlc.rden 111tanbu\. bino;;ıu , Bergüzar, Dündar Başar; 'llün btanbııl \ nll , .. 'bekdl~e reiı.· 
U'lıvııC!l.k ve h2lk, bir cür'etknnn C'mrinc ,.·crilenler: Sairfic Olcny, \~edia. Uttnft:n 111 mel.-tubu aldık: 
"cııliği haraca b!\ğhmacaktı. Fazikt Utkun • .Mürüvvet Öz~al • 

Araya karışan maliye memur. -===========================-
~~~ ~e;~l~ı~:~i~yr~~;":~ip~~: 1 ,. c ra te ş k j 1 a" t1 g en ·, ş, ., yor 
kü!ıte:!~~:il:::!ala~;:ıı_:~~~l- il 
rnalı. Gaı:ino sahilMnin yaptığı. 
na gelince: 

l utulan zab:tlara ve kesilen 
cezalara bakarak hükmediyor.uz, 
ki ıuçludur. HRtta heyetin ilk 
kcııtigi üç günlük kap1lnma, az 
~orülerck, en gunc çıkarılmııtır. 

Bu §İddet b ~knlnrı ıiı-in de ders 
0lıı.bi ' ir. Kamınun müeyyidcıi, 
f;t:rçi dunyamn her yerinde dere. 
<:<e •• dcreee cezadır. Fakat biç bir 
nıu!l:n ide ',.n&iyak.,' kadar kuv. 
\•etli olımaz. Kanun fikri, ftn. 

c~k ı_r.ııhtkemedl'n inaiyaka geçti. f 1 ;;un tekamülünün son ınerte· 
.caı!'e .'"'ımı~ ()lu'j Kanuna it~a. 

tın ınaryakile~ıncııı i&e, eıla gcri. 
l~ey~ hiç b"r ıebeplc bagı;lı1. 
mayan yalçın talbildcrlc meyda. 
na &f:Jir. 

. S~nra, ceulıırda .da göz.ctilmr:. 
rıı lar:ıı"l'lgclcn l) r fl\rt. var. Cua
"'" 11eb,ebi s.iddl"tli tr.ıir uyandır. 
~k, ir.adı kınnak '\;e ruhh,rd;\ 
J\Jtmıt'llılıe U) andırnıaktır. 

C.ız;inoJıra cr.za ,·erilirken, <lik. 
kat edelim, ki bu cezalar mük~fat 
)"erine ıesmcıin. Bunl:ıarın bir 
s-oıu hafta ara51ndaki adi günler. 
de maırarlarmı kapayamıyacak 
kadar ter.ha ve ıun: kalırlar. Asık 
bul:.ınduru~lan zordandır. Cumu. 
teıi vo paazrlann taıtkın kidyJe 
bu idi a:ünlerin kmrlığını ıide.. 
nrl~r. 

Şu halde bpanma kararlan, 
l'>UÇlın ocrcccıine gÖre kaç gün 
iç.in ke&ilirıe, rvinolar o kAdar 
eumarteıi v. paıar bpllnmaltdır. 
Ancak böyle yapıhraa, inıafau: 
muhtekirlerin, kanunu 5-İintımek· 
tJm :r;r.v~ılım pervaıızlann ltel. 
kmüklr.ri kınlır. Ahlilctn yular. 
lıyamadığı ihtira1lan1 ceza; :yıl. 
dırır. 

• 

HAK.Ki SOHA GEZGiN 

Dostunu ve 
rakibini tehdit 

eden kadın 
Dört ıün hap5e 
mahkiım oldu 

Küç-ükpazarda oturan Seher a. 
dında bir kadm manavlık yapan 
~etahuıdan ayrılmış, dün akşam 
orı~n rcçcrken dostunu komşu. 
larrnda Nazmiye adında bir genç 
kadınla konuşurken görmüŞtür •. 

Seher buna kızmış ve Nazmı· 
·eye dostunu ayartrnamasmı, 

i'O'~aa her ikisini de bıça.klryaca. 
•'lı.ı.t ııöyleıniştir. 

Yakalanan Seher birinci sulh 
crzA rnal,tltemcsi tarafından 4 gün 
hapse ınahküm edilmiştir. 

Hamurları kirli bezlere 
sardığı için 

Bir hrın 15 gün 
·kapatıldı 

Divanyolundaki f ınnda ge. 
~enlerde bir kontrol yapılım~; 
ekinek hamurlarının pis, kirli bez. 
tere Rrıldığı görülmüştür. 

. ~ıru:ı uhibi Srtkı dün sabah 
biz-inci aulh cezada muhakeme o. 
h111ftıu§ ve fınnırun ıs gün müd. 
dctıe kapatılması kararlaştırıl· 
lln1tır. 
---.:.... 

~a haberler: -
::: ~ çok az ihcı.cat otmuş ve yal· 
~l.azıdtyaya ıo bin. kilo tW.lln 

.ııı ?iliştir 
-.. ~r- JrÜ ı münaSt"betlyl- diln· 
4- 1.tt._,ltl Dmiz~·onan '-arurrımn· 
"- ellL tm%iltt ~Bmııtır· 

istanbul zcra 
hazırlı klar 

d airesinde 
bçı şladz 

Son defa kabul edilen yeni ic. 
ra kanunu eylül 1 ı den itibaren 
mevki tatbika konulacaktır. 

:Bu münasebetle icra teşkilatı 
çok ~eni§leycceğinden İstanbul 
icra dairesinde hazır1ıklara baş. 
lanmıştır. htanbul icraııına yeni· 

den bir~ok hôlr:im ve katip alına. 
caktrr. 

Yeni kanun istihkak ıda\ralan. 
nın icra mahkemelerince ı:örül. 
mcsini emrettiğinden bu ı;:ibi da. 
valar icra hakimleri tarafından 
rüyet olunacaktır. 

Bir hafta içinde Belediye 
kimlere ceza verdi ? 

Beledı) e tarafından son bir ha!ta ı~riında ) a~ılan tcfti~lerde hi~ 
berber, ikı lokantacı, ekiz fırına bır yageı. 10 gazı~ocu cczal~nclırıl 
mı~tır. Gazinolar ara(;mda Kü,iıkmoda . lnci, Suadıye, Yenıkapıd~ 
Ma\·ituna, Eüyükadada Çankaya gazinoları \'ardır. Arnı zamanda 313 
ekmek de müsadere edilmiştir. 

ik i kaymakama takdirname gönderildi 
~rimizin iki kazasında çah~aıı kaymakama dahiliyee\·ekaleti ta· 

rafından mesailerinde 'österdıkleri muvaffakiyet dolayısile hircr tak· 
dirname \trilmi;tir. 

Bunlar, .Erüp kaymakamı Sait Ali \ "C .Bakırköy .kaymakamı 
Gafurdur. 

1icaret 
mülıim 

vek~ilinin 
sOzte,:.z 

Nazmi T opçuoi lu tücca rlarımızı ikaz ediyor. 

·"Şahsi hırs ve tamaa dayanan tica
rete kaliyen müsamaha etmiyeceğiz,, 
Ticaret vr:kill, lthalf\t ve ihracat 

blrlikltrinln ı:aıııımalarında ı;örUlen 
bazı akıakltk'lar , .• lhUllıllar Uze.rlne 
ortaya .atılan harici ticarette inlıl.sıı.r 
teıla meııelw hakkında .ıu beyanatta 
bulunmuııtur: 

_ Vatandllfların ya§adığımız fevka 
ıtde güntecin chemmlyeUnl mUdrik 
bulunduklarına kaııllm. Tacirlerin ve 
bilhassa ithıı.lfıt ve ihracat tacirleri· 
run memleketin yUkaek menüıatıcrln· 
eren mülhem hUk<lmet tedbirlerine 
ıntıbak ctme'"e çalr~ıtcaklarmdarı O· 
midimi ke!!mlş değilim. Taprterin ce
miyet içinde ve lktısadl bayatta bir 
1'onUiyon otduıtuna kani bulunuyo 
nız. HIUJ> BODunun ge!lreceği lktaa· 
dt şekli vUzuhlıt gömıete im'kln or 
madrğından bı.ı zUmrcnin lUzuıwnızlu· 
ğWlu b~nden .kcatlrmek mtıınklln. 
değildir. Yalnız bu zamanın oarUarı 
içinde mUnhaarr&n şahıt ve ferdi olan 
ve hırs ve tamııa dıı.yanım ticaret s!.9-
tr:mine katiyen mUsamah1\ etmlyece
~z. Tacir menfaatini umumt menCa· 
:tin c'lrtıı:nda ve oaun aleyhinde g6r 
mekte ~devam ederse ~,·cudlyeti 11· 

btbini kendisi ink!r et~ olur. Dev-
1.etkr an.smda rıapnkU ticaret arear 

1 bUny • .ı ihracat ,.e ithılı\t ma armm 9t'" 
ticaretinin en eherınnJyetllltriJıl dev· 
le.tletUrmeğe ~k m.llsaittir. 

1y1 vatandaş ve vazt!cainl mUdrik 
tacirin cemiyet menfaatine devlet tc~· 
kiWı kadar ve lıattl ondan daha iyi 

temin edebfleceğlndcn Umltırizlite dU~· 
mcmek lAzımdrr ve normal olanı da 
budur. Ancak önUmUzdeld tecrübe 

günleri bu Umidimizl bop (ıka.rdrgr 
takdirde icap eden tedbirim nlnıakta 
katiyen tereddUt etmtyecqlmlzdcn e· 
min olunmalıdır." 

~ -> 
~ 
<( .... 
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Herşegde evvel 
Ş U Avrupa de~~etleri ekae.r 

llayati teıeitbüalerde, aaı. 

ma bizden •e'İ im~• :mahkUm 
sibiaiT. y aluJt öyle -~ :r:armn~ 
aym te~len siriı1,~hır ~ 
eskilerin "8a'de hardb ıl ~ 
.ı_ .ı,,-1 • _:ı.• ;.;.ten ıeçmı~ Glu. aea..,en .,. .. , -r:r ltul 
yor; veya pell seç kalrnl1 u. 
n11yor.lar. 

lstildal diıwatıı IMyJe. olmuttıu. 
Onu tekrar elde ctmen~n !"1 uy. 

n ZMtal1lftl •• en muna••P me· 
~nu biz buJ«fult; ötekilu ıtr. 
kaınszd11n gelcKler. BaılUhwuun 

" ilhak" deGikleri ve bi2im sırf bir 
ıari.A hak olarak ıördüğümüs a. 
.navatana iltihak dava1r aa ayn 
kiyaset ve öncelikle bd.ldmll 
etti. 

Şimdi yeni Fransız hük\Jmeti. 
nin F'rltnsada alkolil'dije klli-tı hir 
mücadele açmak liaraTı verdijinr 
okuyoruz: Vişide ahnan tedbir, 
evveli Franntla aperetil, f,ilfıas .. 
ıa apsent içmeyi menetmelhedir. 
Şampayıır, fffrap istihlakine men. 
nuiyet konmamı~t'ır. 

Bu teıcb'büıdc de, yine üstiinlii 

. PJô/ lP40 ıtarıhıtıde inttşnr edttı p 
r.:ctererdrn l:ıaJ:ılannda., Sul\dlyc guı 
nosun~ 8/_/ıttO akfRmı Nl.tnlr l':u· 
rcdtlının i§ttrlkılc tertip edılcn ınUsa· 

ın"rede kuU:ı.rulan ve bil!h1lnı. tıelcclı 

)-Cnı.n salahıyellı mcmurlnt;ı lRrafırı · 

dan ninmata mubıılif ol-d~ı ,ı:örw. 

ınetıi üterın<? ,·cnlmclı anencd kn ou 
hulıye lıılellcri drılııyısılc omtla hnT.ır 

bulunan maliye nıeınurlan U\rnfıntJ;ın 
kaymakam ,.c ıkllsııt ınUdUrU al"Y· 
hinde ubıt tululd~unôıın ve bunurı 

~ledıyc ile defterdarlık arMmdıı. lh 
ti!a! vukuuna .şeber.ıy('t \•erdlğlndcıı 

bahis yazılara tc3adüt cdllmlşlır. 1 
Yaptll'dığlm tetkikat nettcesıne ~o 

re hAdlı:e fundan lbareltır: 

Guino u.hlbl o gün Münir Nurt'd· 
dinın Yerccc.-~ konııer doıayııılylc hil"I 
tertip ederek danıgalattırmı~tır. Hnl 
bu ki tiyt!.lro, ~incınıı ve k•msc-rleı d• 

bilet kullanılmasmı mecburi kılan 
3i02 No.lı kanun mııcfbincc hıicluliyc 
Ucrctlcrınin belediye daimi encümen-
!erince tayin olunması ııarttır. <.inz.lno 
ııahıbı bunun lı;in belediyeye mUıacn. 
at ederek ücretin tayinini !stcmemlş 

ve bundan allkadar makamlRrı haber 
dar etme.ml~tlr. Bununla boraôer ı1:a
zino, ,plAJ ve bahçclcrdc ıöhrct aahibl 

ltimttlcrin T.nr!cı söylcmni konııcr 
mahıyetindc olmadığından bura<.la bi· 
let kullanılması da ıcabetmezdı • .Buna 

ra~mcn gazino &ablblnin bu ıoktldckl 
haıekcti belediyece tcsbit edilen !iat· 
tarın arttırılma.sını ve dôlayıaltc h11lk· 
tan !azla para nlmmaaını tntaç etmiş 
ve Kadıköy kR)'lnakamı df 11ek tabii 
olarak bilet aatışını me.nctnıl~tır. 

O sırada orada bulunan maliye 
memurlarının tuttukları z.abıt da •a· 
dece satılan ve satılmıyan blleUe.rin 
tcsbltıne inhisar etmiştir. Bu zıı ptın 
kay.makamla. belediye iktısat m\ıdürU 

aıeyhlndc tutull.lu~u ve hMlsehlri be· 
lcdlyetile dcfteruarlık araaında lhtIIAf 
zuhuruna sebep teşkil cttığ( hakkın· 
dakl mal(lmat do&ru olm.-ıdığı gibi 
mallS·c memurlar.uıın aahneyc ,;cücr.ek 
bu halin hazinenin zararını mucip ol· 
dutunu ~e lıltmdan dolayı zabıt tuta· 
.caıtlannı 8Öyleme"k ~lbt bir hareket· 
leri de 'Vaki .olmamıştır. 

• 

izmit kağıt 
fabrikası 
Pli.nda tadilat 

yapılacağı aaılıız 

buııt, (Uuııııııi Muha birimizden) -
lzıutt kAğ'ıt fabrik11arnın bir ını derdi 
''e :su da vaııı Cllduğ'll, pllnda ta('IUAt 
yapıJacatı, birtakım ıtrteztyen kuyu. 
lan açılarak f!tifade edilemeclitl hak· 
knıdaJd nr:ıript burada hnyreUc 
karııılan~tır. 

Zira. t.zmıt klğıt rabrikll.9lnm bir 
IU dnan yoktur; Fabrtka .Rllez dere
sindr:n fazı& fazla iKi atimal etmek
tedir. Şimdi,Je ka*r - ~ kır 
yuları açılmıı ve ne de böyle bir ıc· 
ye tcııl!bbür edilmi§Ur. 

lklııcl !kAğrt,. ııellUl-Oz w k?or tabrl· 
kaları içlıı de lllz\ıımu elan ıu, uzıaa 
ve c~raflı teUıi.klerden eoı:wı. Bl!ıpaaca 
ı;-ölUnden isalesi muvafık gtlrUlcrek 
plAm çlzDmtş ve ıtmellyata ~lanmıv· 
tir. Jl'akat, ım teırtaııtı dC\"Rlll ederken 
bUnun müteahhid\ ant o!ıı.rak ôlml111-
tOr. Şimdi, 400 bin lira fiyatı tesi:mt 
lçl:ı 8a'?'fedilecektir. \l'olba bir mılyon 
Ura iken, acımadan plAıı tadU edUerr:'k 
400 l'Jln lin1ya ldrilmif btr feY yok· 
tur. 

iü ihra:ı: et mit de,iil miyiz? Bun. 
dan aııari bir ~ne evvel, apaen' 
kadar kuvvetli ve zararlı içkimiz 
olan Raln'yı - menetmesek 1'i. 
le - ona müptela olmayı kaııtıfı~ 
yacak tedbirlu aldık ve onu .. y e. 
rine bira ile ıarabı tervice bat.
vurduk. 

Dar111 ıulh ve refahnnıZ1a ba. 
pmt.. Umalım ki hü mazhariyeti. 
mize d'e imtisal edenler bulunıun. 

tbtira luıklanu~ nWıf.uz deiil 
dir. htedlJUeri aibi iktihaa adeii_ 
llTI~. H IXMET ı\t'O'NtR 

.. 

1 tanbulun en &iizel yeri. şiir ve 
hayat dolu kö':<-'"İ nere idir? .. 

Eteğinde denizi. göğ·ünde sağ
lam hn\·ası, başında murassa bir 
ı.açJ~ibi duran Yakacığiyle, 'Kayış· 
dagı) le Anadolu kıyıları mı? .. Heı 
nefe:s alıı::ta cana bin can katan 5;j· 
fa!ı ha\•asıy•c <.:amhca mı? .. M;r
maramn rakid ıve sakit göğc:ilnde 
.zümrüd gibi 1şıldayan adalar mı?. 
Y .:!nikapıdan Y~ilköye kadar ı~ık· 
tan gölgeler ıçindc uzanan sahiller ., 
mı ... 

Bunlar değil mi? .. 
Ncre.;i öyle i e? 
Bulutları kucaklayan onnanla· 

riyle Alemdağı mı? .. 'Ruha uh'i ve 
rabbani bir sarhoşluk \·eren Yu53 
mı ? .. llık dudaklı dalgaların kıyı· 
lannda aşk şark,ları fısıldadıkları 
Kilyos mu?. lsamn gölgesinde ) at· 
tığı zeytin ağaçlannın dibinde taV" 
şanların raksettikleri J>a,•li Adası 
mı ... Fındık \'e .kiraz ağaçlar.mm 
altında minik ve nonoş köy kızla· 
rmın, olgun \'e dolgun göğüslü 
çapkın köy kadınlarının sakrak 
kahkahalan işitilen Polen~ mi? •. 
'Kaza ve kader gibi ilahi bir baba 
tlc, ı::cytani bir anadan doğan aşk 
çocuklarının, genç çiftlerin korula
~ında danscttikleri Yalova mı? .. 
~ulara eğilmiş söğüU~in gölgele· 
n.nde :öJ:>er -gibi konuşan, ölür ı;i· 
hı 5e\ ı~ çiftlerin dola~tığı K~ğıt· 
hane mi?.. ,. 

Bülbüller yurdu Emirgan konr 
su mu.?.: Sarıycrin sularımı?. Bo· 
kazın ıkı tarafında her birinin av
~ ay~ çekiciriği, cana yakın gli7~I· 
ik1erı olan pfilc Ye aydınlık köy· 
ler mi?_ 

O körler ki. oralarda su ta~ k ' ,, 
~~· toprak, keldıek, sis, duman. 

a.ev JŞlk, nağme veya güneş her 
~Y: her yer çiçektir, şıfrdir, ne· 
şedır. zev1-.1ir, her ,.ey çiçck1eşmis· 
~· .!fer koşe;c, lıer bucağa, türlü 
turlu nikaplar altında aSkr" siirin .h li ... l> 
rayı ası sinmiı;.tir. 

Bütün masivamn, bütün günah· 
lann, bütün fena ihtira'S1ann, bü· 
tün sıtmaların tohumu, buradan 
den ırüz:gi.rlarm yclpazesiTe dağrlır, 
ruhunnrzu ses~z, şefik, rahim. şef
f a[ ,.e k<>kulu hayalcU:cr i tila eder. 

lstanbuiun güzel•ycrleri bunlar 
mı \c bu kadarını?_ 

Bunlar d~ğil yalnız .. 
Sa}ınakla bitmez ki bunlar! 
l 'itan bulun her tarafı gmeldir, 

her bucağı güzellik, her semti şiir, 
n~c, zevk ve eğlence k.ıtnağıdır. 
Her ko~si ruha başka bir tuzak· 
tır 1 tanbulun ... Matem kadar acı 
ruhumuzu se,·gi kadar tatlı yapan 
bu tılsımh kö~lerdir. 

Buralarda a<:.ıklar vardır ki he
n~ı dili açr1mamıs miniminiler gi· 
bı mavcrai bir lisanla konuşurlar. 

Bura!arda, sesinde tanbur ahen· 
gi sezilen g!nç. kızlar, 5;akacı ve şuh 
~ad1!11ar vardır ki erimiş bir at~ 
bmzi~·tm gözledyfe, a~k rü~rlan· 
re üştinıüş gönülleri ;c;ıtırlar ~ 

D<!likanlıtar vardır ld bir tek ha· 
~~:ılc, bir tel saça ba~lı yerterde sfi· 
ntklcnirlcr, tattı tatlı ağlarlar, baş 
larmrfa bir billfir aydınlığı ,·ardır. 
Dakıkalar a:tın bir külçedir bu-

ralarda ... Bu günec;lerde en tatlı, 
ilaht bir ahenk iı;i~de insirahın i· 
yilik ve slizclliğini süsliycn bir mt;· 
iki, sarhoş etrniycn, fakat leziz 

bir mesti \'eren bir içkidir. 
lstanbullu için gezmetrc. eğlen· 

meğc her semtte. her tarafta mii· 
ait, uygun yerler \'ardır. Her sc1n 

tin bir eğlence k~, bir mesıre ı 
engin bir şiir yuva~. genış bir aşk 
diyan olduğunu hangi 1stanbu1 to· 
aığu inkar edebilir? 
Sandıkburnunda ak~ keyfir .

~aranlar, Satacak taraflannda, 
Karlık baymnda f;imcnlcrc, kı) ı
lara seccadelerini serip oturanlar. 
hiç şüphe yok ki, Marmarayı en 
gUzel gôren, içimize, ~inirlcçi~~ 
daima bir ask ilham eden bir yere 
oturmuşlardır. ~ e burada, '"adalar, 
Y~ilkôy. Balarköy ve bütün ls· 
tanbut geniş bir kucak gibi ıozlc· 
rimizin önündedir. 

Marmara sularmda gezen kotrn· 
lar. yelkenliler birer martı gibi 1:1· 
çuşurlar. Bütün bu geniş 'c mfıs 
Panorama, insana hep dü~unüp 
durmak. gözgöze bakı~ scvir 
rnek, bir kelime söylemeden, hara· 
lin \ e askın derinliklerinde sarh<>j 
olmak afzusunu verir. 

Okmeydanıooa, Hacıosman ba· 
yınnda, Ramiz sırtlarında kır ha· 
\'ası alanların, adalarda, Bostan· 
ada, sik sık, yemyesil ve sülün gi1 

bi göğe doğru dal salan ve Köl"Ot 
lunun göğü9 gerip iç çektiği çamla~ 
nn altında ciğerlerini reçine koku
lariyle dolduranların gözler~ğ Is· 
tanbulun ~siz güzellikleri perde 
perde açrlrr. 

Sultanahmedin çardaklı kab\e
lemldc bf!e ne gfizcldrr JMhtap ... 
Cihangir taraflanndaki kahveler
deki grabun seyrine denizin, gül~ 
rck. oynayarak, parlak, ~en akışı· 
na doyum olur mu? 

Günfil şen, neşeli olduktan sonra 
lstanbulun hangi köşesine doyu· 
lur. Yaz akşamlarının tadı, nerede, 
Jstanbulun ha.nl'i tarafında. hangi 
semtinde çrkan tmaz h1? 

Adalara, Boğaza, Modaya, Ka· 
lamışa, Pendiğc kadm- uzama~ı 
bir külfet sararsanız, sadece Halıç 
kıyılarını dolaşımı, Ycnikaptda? 
Y edikuleye kadar uzanınız, ':aktı· 
niz boşubo~na geçmez, haylı ~n· 
f cs manzaraiar görtı"l"sünttz. 

Her ya!;ta çıplak inc:anlarla ka.r· 
na~ kl:1ııarda n~nin, ~taretın, 
kahkahanın sakrak ye berrak genç 

' ~ - ... 
kıı seslerine ka~tıgım ışıtırsınız. 
Eğer §İmdiye kadar \ ücudunuz 

tuzfu suya değmemiş, ku~lara u 
zanmamış, göncşc sırt verıp uzun 
saatler yatmamı~ iseniz. tavsiye e.· 
derim. plaj mevsiminde, kendiniıt 
alıştırmak için, süslü, son mocla 
mayoların sergisi halini alan plaj
lara değil, Salıpazarı, Fındıklı, Oı· 
rağan taraflarına, Şemsipaşa önle· 
rine, Paşalimanına, Barem kıyıl..
nna, Kuzguncuk iskelesi yanlarına 
gidiniz. Deniz, buralarda, kucak 
larunasr daha kolay, daha ki.ılfet iı 
bir se\-gilidir. Daha merhametli bır 
yardır. 
Boğucu Slmlaroa, bu yar. irı~r 

nr harare~n kurtarır, )ıarfı1 r r 
serinfık mir. u~~· Qkş:tn lt 

(.Dfn .... 1 ' Jacld~ 

• 
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Galip karaya çıkar çıkmaz, Beri
ayı bu eve kadar olan dik yokutun 
yorgunluğundan, çakıl taşlan üze
rinde yiirilmenin güçlüğünden esir· 
~mek için kansını bura~ a kadar 
ldeta kucağında tqunıştı. Bu tatlı 
yorgunluk delikanlının neıeaını 
bir kat daha artırmış ve kanamı 
evin merdiveni önilnde yere bıra. 
kırken mutadı olan ağırbaşlı tavn 
terkede~: 

- Kancığmı, demi§ti, işte evi
miz buruı! .. 

Bu sözleri söylerken Galibin sert 
çlzcili yüztlııde belli bellrlliz bir 
nete yayılıyor. 

Beria dudaklarmı ı.aırdı: 
- ftlca ederim· Bu ınanaaız ke

lbneyi a6ylemeytniz. Kendimi ma· 
halle bMkallle evlenmiı zannedL 
yorum· 

Galllln ell gözlerinde bir gölge 
dolqtr, yüzünü aydmlatan qık tlön 
dil ve dudaklannm tebeMUmU ai
llruil: 

- Affederaiııiz, dedi· Buraya 
gelince, ve 8izi bu yuvanın çerçe
vesi içerisinde görilnce, saadetten 
cottum. m.Ierimi bUtlln açıklığı ve 
bUtUn cofkunlufuyla anla.tmalt .iste· 
dim· Fakat beceremedJm. Sözlerim 
alsl incitti iae bunu eamimlllğime 
baA!aymız. 

Beria cevap vermedi. Şimdi de.. 
Ukanlmm neşeli taVIrlarma brfı 
takmdığı aert edadan biraz utan
JD.JI gibidir. Hattl Galibe bir par
çacık ta. acıyor, belki ... Yalnız bu. 
hJalin1 kendi kendiaine bile itiraf· 
tan UrkUyor· 

Galibe karlı bile bile, isteye k. 
teye aert ve kaba muamele ettiği.. 
nba farkındadır· Halbuki Galip ev
lendikleri gilndenberl eözün.U tut
mue, kendiainl incitecek, gtlcendl· 
recek en ufak bir hareket bile yap. 
m&JD.Jlttr· O halde ne diye mUtema. 

•diyen Galibi iğnelemek, izzeti nef
sini yaralamak iırtiyor ! 

Galip bqka bir ıey alSylemedea 
nheap merdivenleri Çikmağa bqJa. 
lllJIU· Beria bu daracık merdiven· 
!erde Gallbln admılarmı takip ._ 
c!erken lçerfıdııde ne§eye bemeyen 
bir hlaaln rtCıkWıdıtmı duydlı. Ba. 
mr ~ arkasmdaki manzara. 

)& bakt:J. 
Uzakta, l&hile kadar inen dile 

yollarda ince ağaçlar var. Denfs 
tuzunun yütıir, kuırplarm mü
temadiyen hırpaladrğr narin afaç. 
!ar· Ev.in bir kenarmda tqlar ara. 
.ıımda yetiftirilmif ve kokulu otlar. 
dan yapılma bir çitle çevrilmif mi
ııJ.mini bir bahçe... Deniz suyunu 
eme eme beslenen bu topraklarda 
bu bahçeyi yetiftirmek fçfn kfm 
bilir ne emekler arfedilmJftJr· 

• - Bu bahçeye GUIIU teyzemle 
km Eama bakar· Eıiceklerfmlz 
daima seferde, denizlerde olduğu 
için buralarda hemen bUttln top
rak .itleri kadınların elindedir. 

Merdivenin Uat buamağma erit· 
tikleri vakit odanm kapıaı bir rUs. 
rlr hızıyla açıldı· 

Sevinçli bir .aea çm çm öttU: 
- Geldiler, geldiler ... Galip &'el. 

df ... Kız Eema geldiler diyorum 
ana! 

po 

Kapıdan siyahlar giymlf bir ka-

...... 
lstanbulda 
Rus 
Çiçekleri 

dm· hayali, kollan merdivenlerden 
çıkan gençlere doğru açılnut ola
rak ilerledi· Ak eac;lan, oyalı ye
meniainin aJtmdan görilnen bu 
yaolı kadın GllllU teyzedir· 

Galip bir an içerlaiııde kendiaini 
kadmm kollan ara.emda buldu. 
Kadın Galibi derin bir ıefkat Te 
k&VUllD&ktan doğan aamiml bir ae. 
vinç içerisinde kucaklıyor···. Bir 
köylll kadında bu kadar derin bir 
hlll Beriayı bir parçacık şqırtrmq 
gibidir· 

- Yavrum, ılikUr Allaha ki ae. 
ni diinya gözülye bir defa daha 
gördUm. Demek evlendin ha... Be
ria Hanm:ı da rüzel gelinimiz ol
du öyle mi? 

Tıpkı bir anne gibi. ihtiyar ka· 
dm Beriayı ıefkatle kf!ndielne doğ. 
ru çekti· Gene; kadm bu ~at te. 
zahUrU, karşmmda kend.l8inf bırak
tı. İki kadın öpüft0ler0 

- Yavrum, sen adam akıllı UtU
mllpUn, bakaana, yanaklarm buz 
gibi, Emıa kız F..ımıa, ocağa bak 
biryol, atet sönecek gibi ile bir 
kucak fmdık kabuğu atıver· 

GUllU teyze bir taraftan bu .IÖZ· 

leri söylerken, diier taraftan da 
Beria Galibi odaya de>ğru itiyordu· 

- Haydi, evlltlanm, içeriye gt. 
relim artrk. lçeriai tim.dl 111cakbr· 

Beria ile Galip kapmından bir' 
Jlık hllıı:meal ınzan odaya dofnı 
yUrUdUler· 

- Yemek huır, aizi bekliyor. 
duk çocuklar ... Fakat bu Esma hm
zm da nerelere ıttt1 eankl· G6rU
nUrlerde yok. 

Berlanm ıafkm göaleri, bu talı· 
talan temizlikten pınl pırıl yanlU\ 
bu odanm qyalan üzerinde gezin. 
dl· Bu odada bütün bayat içeriain.. 
de çrtır ~ fmdık kabuklan ya
nan ocağm etrafında toplanm11 li
bidir· 
~ bir C:ivilfe uılı bir 

petrol IA.mbuı ytlbek olıun diye 
bir tahta rahlenin üzerine konmUIJ 
bakır aini)i ve mnlnin ortalmdaki 
ıUmU. gibi kalaylı bakır klleyl 
parlatıyor. •Klaenln kapalı duran 
kapağmm kenarmdan güzel koku· 
lu dumanlar tUtUyor. 

- Beria, kızmı, manton~ çıkar. 
Ver bana da onu kurutayım. Sen 
de fC5yle atetin kenarma otur, ve 
ayaklarını atqe doiru uu.t ta bL 
raz nım yavrum. 

Beria bu köylU kadmm kendildn(I 
evllt gibi muamele ediflnden, ıen. 
il benli konUfDlUmdan ıinlrlenmit 
defildir. Bu umiml ıefkat gene; 
kadmm ldeta hoıuna ıf tmlt, bir 
parça ruhunu ıarm11tır. 

Sonra bu odanm ılık bavuı
Karadenbin aert ve donduran rUz. 
ılrlannı yiye yiye buraya kadar 
gelmit olan :Berianm vUcudUnll 
taUı bir uyuıukluk ic;eriline at· 
DllfU· 
Ocağm kenarında pufla gibi yu

mutak minderler var. Beria bun. 
lantan biriainin ic;ert.ine gömUIUr 
gibi oturdu. ve buz gibi donmut a
yaklamn kunduralarını çıkarmak 
için eıillen kocumm ellerine br· 
ralrmakta bir mahzur görmedi· 

ftte bu lllnıda dıfanda a)'l\k aea. 
Jeri oldu. fDtvamı varJ 

hem cWen, hem af byan bir seı
le: 

- Ne cüzel aahiller defil mi? 
dedi. içimdeki endiıeyi ona da 
açtım: 

- Fakat matmazel, dedim. lfu 
toparklar ne kadar güzel oluna 

1 

olıun, Rue çiçekleri burada aca. 
ba aararıp ıoluvermezler mi? 

Kızcağız: =========-=-=-== - Kimbiliı"'I der ıibi (ibel ba. 

Y A k d • A ıını büktü, omuzlannı ıilkti. 
IZIO: r 8 1 Y8rÇ8Rk0 Ben geçirdiğim ıefer yorıun. 
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Bizi Kırımdan htanbula kaçı. 
ran vapurun rüvertesinde Boğaz. 
içi ıulanndan geçerken bu cilzel 
memleketi pek yadırgamamıı, fa. 
kat içimden demiıtim ki : 

- Güzel bir ıehir, Yalta bah
çelerinden, bahse saray parkla. 
nndan daha güzel manzaralar 
karpındayız. Fakat ne de olsa 
buraya yabancı olarak geliyo. 
ruz. İltanbulun dar eokaklarına 
i~tilkale uğrayacak bir bağaj ha. 
linde yıfılmak o kadar hoı bir 
ıey olmıyacak ı 

tuğu, açlık, ııtrrap gibi birçok 
sebeplerle lstanbula gelir ıetmez 
haıtalanmıt ve bir Franıı.z hu • 
Uhaneıinin beyaz duvamtarı a • 
rasında iki aydan fazla vakit ıe -
çirmittrni. İlk ıünlerde hatırımı 
aormaya ıık ıık gelen kadın hem. 
tehrilerim - tamimi olmak için 
aöyliyeyim ki, haata olduium .za. 
man zairlerimin kadm olmuuu 
isterim. Ben hararet ve humma 
ile yanarken alnımın U.tilnde gil. 
zel bir kadın elinin dolapnaaı ba.. 
na en mükemmel iliçlardan daha 
fazla ıüa verir - sonra birer bi. 
rer eksilmeye ba1ladılar. Bu .zi
yaretlerin aeyerklef1D,esinden an. 

Tarudıfım Mosckovalı bir mi. lıyorum ki ontann beni merak et .. 
ralayın genç ve emel kızı da va. tikleri yoktu. Fakat ben alqamla. 
purun kenanndaJci parmaklığa n, beyaz .. çb, iri burunlu ihtiyaı 
dayanınıJ. ••Boafor" sahillerini hemıirenin bana bf1ı ıötterdiii 
ç:hreainde hem neıe, hem hlizün l müfrit ,efkıt ve ıtucı karıııın. 
il: seyrediyordu. Beni 'örünce da canım her 111aJdıkça onlan 

Almanya - İtalya atle
tizm karşılaşmasını 

7 4 puvana karşı 104 pu
vanla Almanlar kazandı 

Sutprt, 10 (A.A.) - Almanya ve 
ltalya milli takıml&n araamda atle
tizm kArtıl&fm&sI 20.000 klılyl teca· 
vUz eden bir halk kUUeai huzurunda 
lkl gtlnde icra edilrn!ftlr. Birinci ıtı· 
nUn en mUblm hldl.leai Alman harbi 
lle İtalyAn Lanzt arumda yarılan 

400 metre yarıp olmUf ve bu yarııı 
Alman pmplyonu kazanmıtlır. 10.000 
metre yantı da çok g1lzel olmut ve 
neticede yeni lftr İtalya rekoru teslı 
edtlmlftlr. 

Teknik neticeler 111nlardır: 
ıoo Metft: 
1 - .Jlontı, İtalya, 21 • 9/ 10, 2 -

.Jlellorovlcz, Almanya, 21 • 9/10, 
3 - Gonolll, İtalya, 22 a, ·4 - Bö· 
neeeke, Almanya 22 • 4/ 10, 

400 Metre: 
ı - Harblg, Almanya, 47 ı, 2 -

Lanzl, İtalya, 47 • 4/ 10, 3 - ı.ınn· 
hoıtt, AlmanyA, 48 ıı, 3/10, 4 - lılluo

nl, İtalya, 49 ı. 
10.oeo Metre: 
1 - 8yrinı" Almanyıt, 30 d 21'1 ı 

'2/ 10, 2 - Bevlacqua, İtAlya 30 d 27 11 
4/10, ·3 - Hauahoter, Almanya, 32 d 
11 ı 8/10, 4 - Sutinl, 1talya 33 d 
31 •• 

4X100 Ba1rak: 
l - .Almanya, 41 ı 4/10, 2 - llal

ya, 5 ıantlmetre geride. 
400 :ttetre MMlalı: 
ı - Kayr, Almanya, 1'14 ı ft/10, 

2 - P'antone, İtalya, M • 9/10, 3 -
Colauttl, İtalya, &3 ı 1/10, 4 - Brand 
Almanya, 151 ı. 

&nida YWIM'k: 
ı - Glöt.aıer, Almanya, 3 m 90, 

2 - Haun.zvlckel, .Almanya, 3 m 80, 
3 - Ball,rtnt, İtalya, 3 m eo, 4 - ao
meo, 1talY"· 3 m eo. 

lJmn Atlama: 
1 - Pederzant, İtalya, 7 m 23, 

2 - )(atf P.\, lt&lya, 7 m 2Q, 3 - Vl
kelskf, Almanya, 7 m 17, 4 - Ulther, 
.Almanya, 7 m Ot. 

<Jlrkl: 
1 - Berg, Almanya, 67 m 83, 2 -

I..eoft, Almanya, 92 m 19, 8 - Roal, 
!tal)'&, IO m 0-. 4 - Vu~, ttaı• 

ya, 35 l!I ''· ' 
Çe~: 
ı - Heln, Almanya, M m 57, 2 -

Bla.ıık, Almanya, IH m 98, 3 - Supe· 
rina, İtalya, 48 m 90, 4 - Cantagalll, 
ltalya, 41 in 02. 

100 1'(f'tl"f': 

ı - NeckP.rmann, AlmAnya, 10 ı 
6/ 10, 2 - Ker11ch, Almanya, 10 11 ~/10 
3 - Mont!, İtalya, JO, JO'ıı 9/ 10, 4 -
Grlttl, ltalya, 10 ıı 9/10. 

"oo .Mettt: 
ı - Harbig, Almanya, 1 d '7 a 8/10 

2 - Lan7.İ, Jtalyıı., l rl 49 11 3,10, 3 -
Brandaeheid, Almanya, 1 d IH ı 4/10 
4 - Doraacenyl, İtalya, ı d 52 ı 6/10. 

uoo )(P.ttt: 
ı - Kalndl, Almanya, 3 d 54 ı 4/ 10 

2 - Seıuenechnur, Almanya, 3 d 55 ı 
6/ 10, 3 - Vltall, 1t1tlya, 4 d O ı 6/ 10. 
4 - Colombo. İtalya, 4 d ı 6/ 10. 

6oot Metrtı: 
1 - Bevlacqua, İtalya, 14 d 62 ı 

2/ 10, 2 - Elten, Almanya, H d ~ ı 
2/),0, 3 - Maııtolennl, İtalya, ll'i d 
23 ı 8/ 10, 4 - SPidenschnur, Alman· 
ya. 15 d 47 ıı 6 10. 

JIO Met~ Manialı: 
ı - Beııker, Almany11, 15 ı 3/10, 

2 - Galdanll, ltalya, 15 ı 4/10, 3 -
Leltner, Almanya, 15 • 6/ 10, 4 - Eri· 
lale, İtalya, 15 ıı 7/10. 

4X400 Bayrak: 
1 - Almanya, 3 d 12 ı, 2 - İtalya, 

3 d 12 il 8/10. 
t)ç Adım: 
1 - Glein, AlmanyA, l4 m 79, 2 -

Vol't. Almanya, 14 m M, 3 - Pettag· 
Jlo, ltalya, 1' m 36, 4 - Pellarlnl, 1· 
talyan, H m. 36. 

'l'llkeek Atlama: 
1 - NAcke, Alm11nya, 1 m. 90, 2 -

Compaper, Jtalya, 1 m 00, 3 - Kop· 
penvaltner, AlmanyA, 1 m 90, 4 -
TAngetU, İt&l,)'a, 1 m 80. 

Dlek: 
ı - VotapeJı:, AlmanyA, 47 m M, 

2 - Conaollnl, lt&lyıt, '1 m 47, 3 -
Blnachfnl, İtalyA, 44 m 46, 4 - Tu· 
ner, tt&lya 43 m 44 • 

Gölle: 
ı - J..uh, Almf.nya, 14 m sııi, 2 -

Protettl, İtalya, 1' m 8:\, 3 -,Pa"llni, 
1taı:Yi.. H m &2. ' - Boqen, Alman

' 14 m 37. 
Neticede AlmanyA '74 puvan& hrıı 

104 puvanla raUpllr. 

Dış ticaret umum müdürü· 
nün dünkü tetkikleri 

Şehrimlııde bulunan dış ticaret umum müdürü .s~rvct Berkin dün 
ithalAt birlikleri ile IneMul olmuş; idare heyetlerı ıle temas roerek 
baıı izahat almıştır. ithalat birliklerinin daha iyi H~r şekilde ç~tı~arak 
memlekete lbtm olan maddeleri müm~ün olduğu nısbette temın etme· 
teri yolunda tedbirler alınacaktır. 

Dış ticaret umum müdürü kerrst4: ihtik:trı üıerin<I~ de tetkikle~ yap· 
mış ve allkadarlardan bu hususta 1zahat almıştır. Servet Berkın bu· 
giın Ankaraya dönecektir. 

86 ton tiftik taksim olundu 
Tiftik, yapağı idare heyeti dün f?ir toplantı akdetmiş. kendile

rine talimatname harici olarak \'erilen ihracat haklarından feragat e· 
denlerden kalan 86 tonun birlik azaları arasında taksimini yapmıştır 
Liste umwni heyete arzedildikten sonra vekllete gönderilecektir. 

Maarif Vekili dün ıabah geldi 
Maarif vekili Hasan Ali Yücel ~hrimiz kültür müesseselerinin 

yeni yd ihtiyaçları etrafında ali.kadarlarla l'örü~mek ve tetkiki.er yap· 
mak üzere dün sabah Ankaradan §'hrimize gelmiştir. 

Maarif vekili şehrimizde üç RÜ1' kalacaktır. 

büabütün özler ve içimden: 
- Zavallı Ruı çiçekleri, der

dim. İltanbul havası ldmbilir on. 
ların narin vücutlarına n11ıl tesir 
etti? İhtimal ki baata, · muztarip 
ve peripndırlar. Bu kadar ince 
ve fiirden örülmiif mahluklar i. 
çin ıurbet hayatı ne kadar acı. 
dır. 

ihtiyar hemfirenin mütemadi. 
dnt IOluyan bürmetliçe burnu ba
na bilabütün onlan, o Ruı çiçek. 
lerini aratırdı. 

- :Bir iyi olup hastahaneden 
çıksam da, onların arasına katıt
aam 1 derdim. 

Gurbette atkın daha iyi olaca. 
· ğma, yabancı memleketlerde ka. 
drn kalblerinin daha .ziyade ıevgi 
hini duyacağına kaniydim. Fa
kat (Vera), bani o vapurda "Boa. 
for" u yan mah%un, yarı nqeli 
seyrettiğini anlattığım güzel mi. 
ralay kızı yalnız bir defa ıelmif. 
ti. GUzel Arı aaçlannı, cazip ma. 
vi göderini rüyalarımda, kimbilir 
kaç defalar ıördilm ... 

• •• 
H11tabaneden çıkınca yine 

lıtanbul hayatınm kalababk ve 
civcivli aafhalarını cöremedim. 
Çilnkil doktorların taniyeaiyle 
Bofaziçinin tenha kÖylerinden 
birinde uzun bir mild<!f't tam ta· 
biriyle bir "Miljik" ~~tı .ur. 

düm. Dilimden bir parça anlıyan 
bir Bulgar bahçıvanının yanında 
yatıyor, çarların memleketinden 
geldiğim için ben.den hoşlanan 
safdil kıziyle ufak tefek muhab. 
bet cilvelerinde bulunuyordum. 
Maamafih bu adamdan da, ben. 
den hoılanan kızından da Allah 
raıt olsun 1 Onların Slavlık ııay. 
:etiyle bana göıterdikleri ,efkat 
ve ihtimam yüzünden hem sıhha. 
timi kazandım, hem de yarım ya· 
malak da olsa, türkçe öğrendim. 
tık öğrendiğim kelimeler bittabi 
ıebze isimlcriy~;~ bahçivan krzı 
çiçeklere de merak!ıydı. Ona ıo. 
rup türkçe çiçek ~!'imlerini de öğ. 
renivermiştim. PL çiçeklerin kac. 
tısına ofurup - titr bahçivan 
bostanın öte taraftarında çapa 
çapalamakla meşgul iıe - kızın 
aaçlarmı ve yil.zilnü ok§lrdım. 

O .zaman bu Bulgar tazesinin 
ııcak nefesini ve hızlı hızlı çar. 
pan kalbini .duyarken yine kal. 
bimden o ıuali geçirirdim: 

- Acaba Ruı çiçekleri ne i· 
lemde? Bu topraklarda IOlup u. 
rarmayorlar mı? Hele (Vera), o 
güzel miralay kızı ne yapıyor kim 
bilir. O babçivan kızma minnet. 
tarım. Bana tilrkçe öjretti, beni 
unutmaz, çünlril bu köylü Slav 
dilberi dudak dudağa öpüımeyi 
ilk defa benden öfrmmiıti. 
umumı harbin lllantıb ıünle. 

Ankorn t•r 1 starıbul tflkım7arı arns111da :yofnln11 lrııis mnı;mn 
iştirak ec/erılcrden bir gmp 

Sayfiyelerde 
temsiller 

Raşit Rıza J:Jakııköyde 
U ıun bir çıngırak ve zil &esi ... 

Sonra kalın mukavvadar, yapıl. 
mı' hoparlörden akseden kısık, 
çatlak bir ıes: 

- Bu akşam ( ..... ) sinemasın· 
da iki film birden. 

Filmleri ballandıra ballanclıra 
anlatıyor. Naşit ve diğer sanat. 
karlann çevirdikleri bir Eilmi 
ıöklere çıkarıyor. 

Burası, artık Galatanın tarihe 
karışmış palyaço taklidi yapan 
sinema kapısı değil, Bakırköyün 
mahalle aralarıdır. Canlı insanlar. 
yirminci a.ırda bu reklamla tica. 
ret kaidelerine uymaya çahııyor. 
lar. 

tıin garibi ve tenkit edeceği. 
miı nokta bu değil. 

Çıngırak sesleri uzaklaştıktan 
10nra ba,hyan bir münakaşadır. 

Yaşlı olduğu titrekliğinden 
belli bir kadrn barbar bağırıyor: 

- İstemem, diyor, istemem; 
ben ille Naşi.di göreceğim .. 

Bir er)(ek yalvarır gibi: 
- Ama büyük anne, biz Raşit 

Rııaya · citmeye karar vermiJtik. 
BitetleTi d' afd.ıi. 
Münaka~ koırı~u evdtqir. Ni .. 

ne söylüyor, genç torun yalvarı· 
yor. Sonunda anlaşıyorlar. Genç, 
nineyi ikna ediyor : 

- Nine, diyor, o Natit sahici 
Naşit değil. Sineması oynayor ... 
Raıit Rıza sahici... Kendisi gel. 
di ... 

Batka mahallelerck, başka ev • 
lerde buna benzer münakaşalar 
oldu mu, bitmiyc-rum. Yalnız me
sele şu imi\: 

Bu semtin meıhur bir sinema. 
11, haftalık programını daha iki 
gün önce değiştirmiş olma11na 
rağmen, Raıit Rızanm temsilini 
vermek için. - bu rakiplerin ta. 
biridir - müıterileri kendine al· 
mak için o akşama mahsus olmak 
üzere böyle bir (oyun 1) tertip et. 
miı. Rekabet. sık sık bu 2'İbi şer'i 
hilelere başvurdururmuş .. : 

İçimin sızladığını niçin gizliye. 
yim. lstanbulun tiyatro zevkini 
tatmin edemiycn, 1ehirden .-:eç 
vakit dö~mek iı;in binbir külfete 
katlanmak mecburivetinde kalan 
bakını dü,ündiim. ·Sonra, bütün 

rinden hemen hemen yeni çıkmıt 
-olan İstanbul halkı işi gücü eğ. 
lentiye, aefahate döknfü1tü. But'. 
gar kızından öğrendiğim türkçe 
ile bir 1stSJnbul gencine sordum: 

- Kuzum, bu sıkıntılı zamad
da bu eğlence, bu ae{ahat nedir? 
dedim. O bana kücük bir hilciye 
anlattı. Türkler lakırdı ara11nda 
küçük küçük fıkralar. hikAyeler 
anlatmaıunı pek severler. 

Hele Nasrettin Hocanın, ve 
Bektaşi dervişinin hikAyeleri o. 
luru.·hem aöylemeıine, hem din. 
lemeıine bayılırlar. Gencin bana 
anlattığı hikaye budur: • 

Adamcafızın karısı ölmü1, tam 
cenaze kaldırılacağı zaman bak. 
mıtlır ki cenazenin kocası mey. 
danda yok. Nerede, nerede? diye 
ara..,mı.,ıar. Bir de ne görsünler? 
Evin hizmetçisi ile bir odayı ka
panmamış mı? Cenazenin mate. 
miyle zaten 1uurlarını kaybeden 
biçareler, herifin il.zerine hücum 
etmi,ler. 

- Vay rezil herif, vay hayaaız 
herif! mi dememi1ler, neler ıöy. 
lememiıter. Adam bu hücum kar. 
punda pprmıf, kalmıt birden. 
bire: 

- Aman llzerime varmayın, de. 
mit. ben teeuürden ne yaptıimu 
biliyor muyum. İıtanbulun ,u 
halinde eğlenenler de, tıpkı bu 
adamın r&terdili muereti ileri 

hayatını sanata vcrmis ve bLI 
natı yalnız ve yalnız kertdi y' 
ıek kudreti ve sarsılmıyıın erer 
si ile seneler ve sen .. ı~rciir } a 
tan Raşit Rızayı düşündiion. 
Raşit Rıza ki, yalnız tiyatro sc 
retnıck için İstanbula ineıniy 
inse de bulamıyan her semt h 
kının ayağına kadar gidiyor. 
sahnenin çökük tahtalanndan. 
yırtık perdelerinden. ne cece 
rıları saatlerce seyahatten yad 
1:amayan bir sanatkar .. 

Bütün bunları ve sonra da h 
tada bir keze ziyaret ettig1 se 
te itte ben sanatkara rekabet 
mek isteyenleri düşündüm. 

Kendisine unat havvarisi 
yebilcccğimiz büyük artist\mi 
oyununu seyrctmiye giderken. 
çimde birçok hisler çarpışı)' 

lardı. 
Raşit Rıza, gişede bilet sa 

yordu. İşini bitirdikten soııra s 
neye geçti. Kırık sandalya\ar 
dt'hı meydana baktım ve içimi d 
rin bir zevk ve haz kapladı. H 
taraf dolmu,tu. Daha dikka 
baktım. Genç, ihtiyar, orta y 
lı, kadın, erkek, nezih bir ha 
kütlesi ... Perde açıldı. Oyun ba 
la.dı ve bitti. 

Burada ne bir piyes tenıkidi. 
de alelade bir röportaj yapm 
niyetinde almadıı:rm için mevr. 
ve artistleri anlatmak niyetin 
değilim. Yalnıı kalahalıı:ın seb 
bini malumu itam kabilinden 
daha kaydetmek istedim: O kal 
balık Raşit Rızanın şahsında h 
kiki sanatı göreceğine inanmış 
Onun için geldi. 

Raşit Rızaya ı:clince: Ncrd 
ve nasıl olursa olsun, daima 
yüksek sanat cephesi ve seyircile 
rin zevkine intibak ha11ası ile h,_ 
reket ettiği için kaç rakip mahal 
le mahalle değil. ev ev zil çalar• 
dola,u hayranlarını etrafıncla h 
lclenmckten mencdemiyeecktir. 

Evvelki akşam, şunu bir kcr 
daha anladım. ki : Halk h.ıkiki 
natkirı daima takdir ediyor. sev' 
yor ve hakiki sanatı duyarak, a 
lıyarak ıeviyor. 

. NiYAZi 

siirüyorlaı dı. Ara ytro~ •unu 
itiraf etmek lazımgelir ki. fst 
bulun yerli, ecnebi bütün gençle 
rine bitmez. tükenmcı bir .,r.ev 
ve ıda alemi yaşatan benim "R 
çiçekleri" dediğim bizim kadınl 
oluvör. 

Bt.n inzivagihımdan Bcyof 
hına döndüiüm zaman bu haki 
kate hem üzülmüş. hem sevi 
miştim. Üzülmeme sebep şuydu 
Ruı kadını deyince bundan ıo 
ra arttlc herkes bir fuhuı ye scf• 
hat timsali hatırlayacaktı. Bu 
menıup olduluaı ırk için beud 
de uzun müddet ıilinmiyecek bi 
leke olacaktır. Bir taraftan dl 
benim "çiçeklerim" bUsbütün ı 
lup ölmediler diye ıeviniyord 

Çatrapatra da olsa tür'lcçe öiretl 
mit bir Ruı olduğum için eğlene:• 
meraklııı, zengin Türk ıençlcrl 
tarafından itibar ıörüyordurıı 
Birisi bir iki votka ısmarlayot• 
birisi evine çağırıyor, hüllsa heP"' 
ıi beni koltuklayorlardı. 

Bir genç gazeteci ile f utec:I 
ahbap olmu,tuk. 

ötekiler benimle, Rus çiçekle• 
rini vuıtamla koklamak, ~ 
mümkün olur .m,e ylrenlik .ettllr
Jeri halde bu edebiyat ve tanaC 
merald111 genç, beGimde edebi~ 
müteaibi oldufumu öirendill l• 
çin hakkımda muhabbet beüemll-
tt. '(DttHrmr ~-7 
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Tuna-havzası IZelılr'ligaz nedir? 
ve ne sıı korunulur? 

içi 0 ha ile d j .) e ffi e Z m es e- 1 zcı::~~u~~~ h~:.~~"~·:;!l;:• ~!~~~ ~1;~İik~~~\~~~~ r:~ ~~r=l~~~~.,~~ 
b;ı:-1:.ırkcn \e\·a ba-.lamazdan once nanlarm tedav b inde üç esa' var· 

lelere SH hne Olu Y Or? 
herkesi çekın.dırcn.\e gayrı insani dır: 
o1ma'ı bakımından çekindiren ~ a .- Saf .h:l\·aya çıkarmak, b _ 
nokta buydu. Bununla beraber, ~~nı t:nel1u , c _ Oksıjen tenef· 

iBuıün A • zehırl i gaz tehlikesine kar~ı herkes fus ettırme'ktır. 
lireti T Vl'Upanın bütün siyasi Bunun için. Tuna ha\zasının gibi bızım de hazırlanmamız lıi: 

una havzasına ve ona yeni harita_ı mUmkün olduğu ka· zımdır. Korımma çareleri: Ha\•a taar· 
y~eketıere toplanmı~bu· dar milli)·et e asına dayanmak, a·u·vADA. NELER Size bu ya7.ımızda zehirli gaz· ~zla_rın~a halkı gazdan korumak 
-~Yrupanın birçok tarih fakat siyasi gayeleri de gözöminde • OLUYOR !ardan bahsetmek i:.tiroruz: ıçın ılk ış halkın maskelt>nmesi lfı· 

~ ...... _e büyük ehemmiyeti tutmak prensibi ile çizildi. Bu su· ·-·-00
·-······-····

00
••••••••••

00
•••

00
·-· Gazlan askeri bakımdan kulla· zımdır. Ve butün şehi r ahalisinin 3e-tbu olan bu mıntakası bu· retle Homam·a eskisinin iki misli· D •• nı-ş şekline gôre, iki ı;mıfa ayırmak muhak~ak surette maukesi olma r 

• . mıntakarun si)'asetinde ne çıkanldı: Macarl-tan eskisinin Un Y Q n l ll en lazımdır: nı ~emın ~~mek lazımdır. Ve keza 
;n,_,_~kaı büyük bir rol oynıyor. ilçtc birine indirildi. l - Taarruri gazlar, l)ehır dahııınde gaz ekipleri kuru· 
&4l&cUU. Tuna ha\'zası, asır Romen hükfuneti, !\lacari ta· gar •p •• ı •• 2 - .:\'lüdafaa gaiları. lur ,.e bu ekiplerin personali gaz 
~ Avrupamn en faaliyetli nın Ye Bulgaristanın arazi talebi l go U Taarrıtzi ga.:lar: Tcsırı çabuk o· kursund~n geçirilerek bunlar gaz-

daıne sahne olmuştur. Bal· karşısında, meseleyi yine milli>•et lan \ 'C çabu:< kaybolan . gazlardır ları tefrık husu unda mütehassıs 
•Tuna, ewelA Avnıpanın esası üzerine hal!etmeyi ileri sürdü Cenubi Amcl'ikıı. l\ıtnsının en ve bunların ara~mda en mühimmi yapılır. B,l:1 ~kipl~rin gaza kar;ı ve 

raya acıtan kapısı olmak itiba· ve ahali mübadelesi teklifinde bu· bilyUk ve y:msı dn Peru cumlıu. ma,ke denen gazlardır. . ~azın ne\ mı tayın hususunda ta· 
' ~nra Kara ve Akdeniz gibi Jundu. Mübadele c:::asınm çok iyi riyctlcri dahilinde bulunan Titicn Miidnjaa gazları: Tesiri ağır \'e kın:ıan lamam \·e hep~inin kauçuk 
~Yük denize yol teşkil etme- bir tatbikini vcrmış olan Tilrkiye ca. gölüdür. 8200 kilometre mu. kaybolması ~eç olan gazlardır. elbıselerle donatılmış olmaları sür-

. ~ayısiyle en eski çağlardan· cumhuriyeti bırçok ihtilfıflı mese· rabbaı koca bir deniz olan bu göl Gazlardan korunmak için yapı· ?.tıc har~k:t:erini temin için moto· 
gtirültüJU &ünler geçirmi~t~ lelerde, diğer Anupa devletlerine Okyanusların sathından 3416 met. lan gaz hücumlarında kullanılan ~ıklet •. hı sıklet kullanmaları lazım· 
Buraları, sıra ı ile, Eskitlerin misal olarak daima gô;..terilmiştir. re yüksektedir. Bu gölün ~ok de- gazın nevini bilmek lfız ımdır. Ga· dır. 
lenn, A\'arlann, Macarların' Filhakika komşuları ile sulh i· rin olduğu hat.ta Atlas Okyanusu_ gazın ayırmak için, en iyi tasnif fiz Bu ekipler. muhtemel ha<va taar· 

klerin. Kumanların. niha;-ct çinde geçinmek \'e aradaki ıhtiH'ıf· nun en deıin yerlerinden ziyade yo!ojik lasniftir. Çünkü bir gaz ruzlarrnda daima vazife başında 
1an1ı .~klerinin istilasına uğ· lan iki tarafı da en fazla memnun umku bulunduğu ötedcnbcri du- hücumunda kımye\ i mahiyetini bul~naccığı için atılan gazın nevini 
~·. bütu~ bu gelen kavimler o· edecek bir :.ekildc halletmek için )-ulmuştur : an!anuya, rengini, kokusunu tarif ~yın eder ttmcz, hoparlör \'asıla· 
~- Yerlı kavimleri uzun veya hiç bir gayreti sarfetmeyen hükQ· etmeğe vakit müsait değildır. :Bu· sıyle halka gazın ne,·ini bildirirler 

ır müddet için hllkimiyetleri metimiz. mübadele vasıtasiyle. Şimdiye ·kadar bu r;öhin sulan nu .t~tbik etmeğe uğraşırken. gazın 'e herkec:i sığınağa se\•kederler. Ve 
da almışlardır. fYcrlilcrdcn o· harpten sonra Yunanistanla olan \.re aahillori bir türlil sıhhat üze. tesırı başlamış ve korunma ic;i % keza gaz ekip!erinin sedyecileri 
k a ?rara hakim bulunan ancak en büyük ihtilUını çok güzel bir rlne ölçü!emcmiati· Çünkü gayet 40 nisbctindc azalmış olur. ~ hastabakı~ıta:ı ve gaza karşı mu: 

. a\1m vardır ki bunlar da ta· ~ilde halletmişti. yükse1ttc olup ha\•ası seyrek oldu. Bu mahzurlardan dolayı gazlan hafaza edılmış ufak revirleri bu· 
n kara~ık devirlerinde buiun· Fakat, mübadele e_a ı her yer ğundan bu_irtifaa çıkan adam1ann tasnif hususunda en iyi usul, gaz· !ur.ur. Bu. re\•irlerin gazla ha::.tala
Bulganstanın eski sakinleri ile <le tatbik edilebilir mi idi? mesamatından kan sızmakta ve lann Yücut üzerinde yapacağı te· nanlarm ılk teda\'isini temin ede· 
çağdaki Macarlardır. ' Bugün Romen · Macar ihtila· çalı§mağa imkan bırakmamakta. sire göre ayırmaktır. Gazlar tizyo· cek, gaza karşı mahfuz ve haya 

. Yedinci asırda Osmanlı Türk· fında bunun kabil olmadığım i:'Ö' dtr· lojik bakımdan beş kısma ayrılır: tasfiye edici füetlerle donatılmış 
ın hakimiyeti altına giren Bal• Iiiyoruz ye bu imkansızlık da pek l - Göz yaşı getirenler, 2 - olması da icabeder. ':e Tuna havzasına, bu hfiltl· tabiidir. Zira, "mübadele,, yapa· Şimdiye kadar gölü tetkik ve Aksırtanlar, 3 - Boğucular, 4 -
etın sona ermek üzere bulun· bilmek için iki tarafın elinde ayni nıeseha etmek için bu yüksek yer.. Yakıcılar, 5 - Öldürücüler. B •. r M 1s1 r 
ı.~,~~;.de Avusturyanın nüfu· miktar 'bulunması rnzımdır. Hal· leı:e çıkan fen heyetleri azaları l - Göz yaşı getirici gazlar: 
•14UWDQJ, Fakat bu nüfuz fazla buki Romanyanın Transilwnya yukarıda söylediğimiz sebepten ve Evvela göze ayni zamanda genze 
kuvvet bulamamı~ ve Osmanlı mmtakasında 3,5 milyon kadar mütemndi baş ağrısı çektiklerinden tesir ederler \"e bazan da cildi ya· g a z ete s i 
ratorluğunun Mkirniyeti al· Macar olduğu halde, !\lacaristan· ma.ksadlarma bir tUrlil muvaffak karlar. Gözlerde evvela bir kaşın· 

.~n ~nlan mem!eketlerküçük daki Romen ekalliyetinin yek\inu olamamışlardı- Maahaıa bazı ce. tı, kendiliğinden gelen göz ya~ları. Musoıı·nıye açık 
· bırcr devlet halini almışlar- ancak 300 bini bu!maktadır. Gö· sur '\'0 mukavemetli aıımıer ahiren Boğazda yanıklar husule getirerek, 

, rülüyor ki, aradaki fark ı in 10 a gölü hayli tedkike muvaffak ol. insanı hareketten ve görmekten ah· ' 
mumi harbin sonunda. Tuna nisbeti kadar büyüktür. muılar ve gayet garip neticeler koyarlar. Bu gazlar. hayada az o!· mektup neşretti 

Balkan ha\'zasma da yeni bir Bu itibarla, Romen • Macar ih· ~ıardır. Alimlerin tedki1<1erlne duldan zaman bile tesir ederler. 
vermek istiyen 1919 muabe.. tiWmm mübrtiele yolu ile hallini gt>re gölUn derinliği nıcvsimc göre Buskgazdt_akman eakn iyi korunma ç:ıresi İngiliz muahedcıine 

meleri, orada, her milletin bekliyemeyiz. Bugüne kadar bu değişmc-ktedlr. rna e . ·tır ve maskclı bir bailılıg"' ını teyit ediyor 
i mukadderatına kendisi ha· meselenin şiddetli bir ihtiHlf sekli· insan üzerinde hiç bir tesiri yoktur. 
olması,. esası üzerine, yine ni almaması, Macaristanm, talep· Meıelıl bir ay 270 metrelik bir Bu gazla hastalananlara ilk tcda,·i . ~alıir.e, 10 (A.A.) - B. Muso· 

m ayrı ayrı devletler mer !erini açıkça ileri sürmekten çekin· derinlik bir ay eonra. 300 metreyi maske taktırmak ,.e temiz ha\·ada . lınıye hıtaben "ltalya ve Mısır., 
getirdi. mcsinden ileri geliyordu. Bugfuı i.' biılniaklAaır. ı.tkiıi bu ' değifme dstiralıat ettimı!k, a.itborikH su b~aiığı alı,ı,nda )l~rettiğ.i. bjr açık 

ununla beraber, mesele halleo se, bQynk kom~usu Alrtıanymt'n •taeVlllımln teeiıi ile yani yağmur ve ile gôilere Hlvaj, gargara yaptır mekt"u~. "~l"'!µsavvar,, gazetesi 
'ş de~ldi. Zira, bilhassa bu müzaheretine güvenerek meseleyi b.rm yağıp yağmamuı neticMl oı. maktır. mUdu~ B. bkrı Aba ·a §öyle de· 

iyet esası üzerine kurulan dev" şiddetli bir ihtillf haline getlrml§ mayıp §imdiye kadu mahiyeti aıı.. . 2 - Ak.mtan iazlar: Burun, ge· mekted.ır_: . . 
r prensibi Tuna havzasına bulunuyor. Bu da, Tuna havıasr laıgılmıyan tabiatın eararmdan ileri nıı \"e gırtlağa tesir eder sürekli Ahalısının l11Slerini hesaba kat· 
it gelmiyordu. Zira, asırlarca nm yine siyast sebeplerle kanştrnl· Jelmektedir· öksürme ve aksırtma ile' tesirini madan Mısın plaıtlannız meyanı· 

telif istila ve Mkimivetler ta· dı~-· aösterınektedir ve bu mese· gi56terir. Bu gazın yegane hassa• na sokmanız sizin için akılane bir 
,, ~ • Bu göllln llimlerden ziyade ma.. h · har~'· t 1 

ı~ olan Tuna havzasında muh· lenin hallinde de 'l•ine, milliyet esa- sı ~n tesır etmesidir. Atıldık· . t:Ae o. masa gerektir. Büyük .ı ceraperesUeıin alakadar oıacafı tan - dakik Bntan ı M 
milliyetlere mensup kavimler sının değil, siyasi nüfuz esasının bir başka hususiyeti ''ardır İSpan.. uç ı a sonra tesire başlar. ~·a l e ısır arasında çok· 
ar birbirinin içine ka~~ş Mkim olduğunu görece~iz. ~·onar Cenubt Amerikayı zaptcdip BWidan sonra maske takmak fay- tanberi teessü~ etmis dostluk ~ağ' 

nuyordu ki, bunlar arasında • ~ • bir kızıl tenli devletini inilia et. dasızdır. Çünkü maske, aksırtma· l~n mevcuttur. Bu rabıtalar bir it· 
ut tizmenin imkfuu yoktu. tikleri zaman kızıl tenliler devle. dan dolayı kullanılamaz. Bu gazla tı.fak muahede~i ile en Yüksek had· 

Ansiklopedisi 
.... , ,, • p 

Macellan 
arp ba~lıy~h •. daha doğru~u r 
~ ~~ gırelı Akdeniz yolu 
. ~ l}'ata kapandı, Birçok 
cnn Afrikanın cenubwıdan 

"1t'ak gelme t~bbüsündc bu· 
auklan. malOrndur. Bazıları da 
naklıyatını OkYanosu asaralt 

ıyor. · ~ 

Pana~ kanalı açılmazdan sc· 
ıerce oncc Cenubt Amerikadan 
a~=· Asyaya gitmeyi düşünen 
llar k 1 gemilerin böyle l.IZUn 

atetmeye mecbur o!duklan 
zamanda hatırlamamak imkan· 
ır. 

Maceııan 15 
bil • . 19 senesinde A vava 

e mek ı · n· · · 
reket etti.sın ıo dö Janeiro'dan 

Cenubi Amen·ka .. ~ ı. ·u . . ak' n ·· iXUll erını t ·ı· uç a"da p·ı· · 
ve bu".. .11Pln adalarına \ar· 
fetıni:~~d~.smini taşıyan yolu 
Maceııan bu . . 
Ptıkt tehlıkeh yo!culuğtl 
''US an !Onra umd~ mükMata 
ına:fadı. Bu namlı kaptan o 
Zflletin:n~a kralı Şarl • Kent'in 
lsı>an Ydı. 
Ytrlil~~llar, Filipin adalarında· 
ar, y erİu~tolik yapmaya çalıs.· 
buı tlt' nı;ı kralı Zebu bu dıni 
k:ıı""·' 1

• lAkin yerlilerin i!ıyaniy· 
~a~ı.. · 
tillde lerlılerle harbetmek zaru· 
arcılttl kal~ı ve Maccllan krala 
u. Ctn ettı ~-~ bir muharebede ul· 
en Stb<lıesını kendine ı;eillct c· 
an A\~styen del Kano tarafın· 
!\fa Paya getirildi. 
• ttlian• 

e Filipin ~.n seyahatini yaptı~ 
dı l..a \'~ olmeye gittiği geminin 
. Ya~tın: lorıo'du . Bu ~emi ilk 
ırmişti. dünyayı dola ,a:'ak bi· 

Bir polis memuru 
tevkif olundu 

Bir polis memuru adliyece tev. 
ldf olunmuştur. 

Tevkif olunan polis, Kasırnpa
şa karakolundan Nuridir. Nuri 
•ecenlt"rde bir kadına 511rkıntılık 
~d~n :Mehmet adında biris_i~i ka. 
rakola götürürken, kendısınden 
20 lira rüşvet atmış, bırakmıştır. 

Dördüncü sorgu hakimliğine 
teslim olunan Nurinin, istiçvabm. 
<lan sonra tevkifine karar veril. 
mi~tir. 

Salacak plajında 
ani teftiş 

( Baştara/ı ı ıncide}.. 
kl;iinln, b!fk& ba§k& ailelere menıup 
olduğU halde, sırt yerden tasarruf et· 
mek ve dab& tuta ml}fterl aımak 
ı,ın, doldur'Ulduğu g!Sıe çarpmaktaydı. 

H'allun bir kısmı da emanet Jçlıı bı· 
ralula.ıı kıymetli eıyayı mubara:ıa ile· 
rctır.ctn a;tkiyct etmekteydi... 

AIAkadar memurlar, lıu gibi vazi· 
l'CUeri te:ıblt ve zabt için saıacak 
plAjmda geç ,·akte kadar kalnuşlardır. 

:Memur ,.e mUfettiolerln tetkikleri 

d\lrmakııızın clcvam cdcccktlr, Yolauz 

bir vnr.lycl" t t'SU JU( cd!ldi;:-1 zanıan 
biç mutamıth!l cdilm~;uıtt.ln ctzat ted· 

birler aıı.ıacnktır. 

~astalananlara ilk yapılacak i~. is· dın~. vamu~tır. 
tin ha.zinceini gölUn sahilinde ve tıra)ıat, temiz havada asitborlkli Eger bazı harp devletleri mua· 
derin l:ıir yerdeki mağaraya koy. su ~l~ g_argara yapmaktır. A pirin ~edelere kağıt paçavraları nazarı 
ınuşlardtr. Suyun sathDll yükselt. de ıyı bır tedavi va:ııtasıdır. il~ bakmaktan kendilerini menede· 
nıek veya alçaltmak için kızıl ten. mıyorlarsa cıark milletle · ük 

11 lUer kendilerince ınalüın kapaklar 3 - /Joğımtlar: lsrninden de an· fiyetlerini i~ar t .. rı m ·e. e: 
kullaıııyorlardt. Şimdl bu kapak la~ılacağı veçhile teneffüs yoluyla memi~le d" e mege adet edın 
b l k 

,..;,. ı · _,_ ı> r ır . 
ıı mıaca olursa gayet genzin bir "'I'>~ ~re ~ı~ereh ciğerlerin hava Mısır, her türl" . 

ı:ıllln. ve gömüş ve mncemerat ha- kesecik~erını tahriş ederek teneffü· rinin çiğnendiği ~ namus kaıdel: 
tİ;lleslnin meydana çıkacağı bekle. se mfuıi olur ve boğulma başlar. cadeleden ~t u muazzam mU· 
nıyor. Bu gazı tesiri itibarile iki)'e ayır" mu_ş biri gibi a~~~· arkafan, vıır 

Kelebekler çok 
uzak 

yerlere giderler 
Sevimli, güzel ,.c nazik bir hay .. 

Yan olan kelebekler Hk nazarda 
~ok znylf görünmektedirler. Bwı. 
lann ancak kendi muhitleri dahi. 
liııde yaşadıkları \'e uzaklara gi. 
demedikleri zannolunur. Hakikat. 
ta kelebek, kartallara ve en mo. 
dem tayyarelere taş çıkartacak 
kadar uzun mesafelere seyahat 
etmektedir. 

Kelebeklerin uzun mesafe uçma 
kudreti Amerikada yapılan ilm1 
tetkikler neticesinde anlaşılmış.. 
tır. Yonarh yani hükümdar nam.mı 
taşıyan bir ne\·i kelebeklerden 
bir haylisi Kalüornlyada yakalan. 
nu3 ve kanadfarma tarih vo işarat 
konularak salıverilmiştir. Bir mUd 
det eonra Amerikantn lı<'r tara,. 
fmda bu cins kelebeklerin yaka. 
lanıp tetkik edilmesi için hayva,. 
nat mütehassıslarına emir \'eril. 
ınişür. 

l3arctli kf'lebeklcr KaUfornl. 
~-adan 1500 kilometre mesafede 
Uimali Kanadada Hudson körfezi 
tahllinde yakalanmıştır. Diğer bir 
tecrUbede de kelebekl •rin J. vust. 
rnlyaya ve Malay adalarına kadar 
gittikleri görUlmll~tUr Kanadlan. 
nm genişliği on santimetre tutan 
bu kelebeklerin kola) !ıkla devri. 
lılem yapabilecekleri anlnııılınrş. 
tır • 

mak l&zrmdır. • taahhütleri . . kA ır nam a, l ahut 
a T h · ed ı b · nı ın ar ederek namu· .- a rı~ en er, - Tahnş sunu lekeleyen bir kimse .b. ık-

etmiyenler. . mak isteme ekted" gı ı ç 
a - Tahrı_ş edenler (klor) ikin· Emin ol m ~r. 

ci~inden daha az tehlikelidir. Çün· tereye kar~ın~z, lazız ~)uçem, lngil· 
kil çabuk anlaşılır ve korunma da lık düş·· ~· er ıangı bır vefasız· 
o kadar ı;abuk ba~ar. Ve bu suret· miştir. ~~5e ı asla aklımıza.gelme· 
le b®ılma tehlikesi önlenmiş olur ruzdan b-~~r pkr?P.a~::ında a1anlan· 

b · · · ırı a sını dd" t · 
1
• b' - Tahrış ctmiyenler tehlike· sizi, her folde a'dat~ ~a 1 e r~şse, 
l ır gazdır. Çünkü mevcudiyeti Gayet a k 1. ı~ o ma ı ır. 

belli almaz ve ancak boğulma ala.• ki Mısır h ~ı b? arak an}a'ı~malıdır 
imi başlayınca anlaşılır ki artık olan muat!~ ı~ z_aman ~ıltere ile 
korunma da fayda vennez. le yapa .. b esmı ~aşka. bır devlet· 

.1 ~gı. u şekılde hır muahede 
Bu gazla lıastalananlarda, nefes 1 e değıstıı:mcği düşünmemi~tir. 

<larlığr, kalb çarpıntısı, dudak mo· ~ır, kendısine baska bir miltte· 
rarması, Y'ÜZde yesil bir renk arı· 1 ara}'acak olsa bile Roma impa· 
ıalan gözükür ve ilk yardım ve te- ~torluğunu Yeniden kurmak fik· 
davi gazlı mmtakadan uzakla~tır n~ olduğunu ilan etmiş bulunan 
mak· t~i? havada ~rka üstü :ıı ya· ve ,1sı~la Sudanı da bu impara· 
trrarak ıstırahat cttırmektir. Bu !Orluğ~ ıthal eden ve emperyalist 
sınıf gazın en meşhur ve en tehli· ~dfıesı ço~ hasin olduğu için şid· 
kelileri Le\·izit, lperit, Divk, gaz· f ek.e tldnk~t edilen Ye ahalisi çok 
landır. ~ ır .0 .. u?,undan dolayı işgal et· 

4 - Yakıcı gazlar: Cilt üzerin· tıkle~1 .b.ut~n araziyi kendi menfa· 
ele, ve teneffüs edildiği zaman ci· f ~ler~ !çıı.ı ıstismar eden bir mem· 
ğerlerde yara açan bi~ gazdır. Bu exet_ı ıntı.hap etmiyecektir. İtalyan 
gaz mayi halindedir. Bu sınıf gaz· kuv'.~tlerı. tarafından Sudanda te· 
Iar gaz halinde iken ufak maske ~e~b.hs ccı.ıle~ek her hareket Mısıra 
süzgeçlerinden geçer. Ve mayi ha· ke~cı 

1 
edılmış düşmanca bir hare· 

linde iken korunma imkan.sız bir e 0 ~arak telakki edilecektir. 
hale gelir. Cild temas eder etmez B ~ı~ırlılar. zekidirler ve Roma ile 
tesir eder ve ~ açar. Elbiseden arını~~ faşıst hakimiyeti altına 
geçer. ancak kauçul.tan hususi et· geçmegı kabul edenlere büyük .bir 
biselerle korunulnbılır. Bu gazla g~'rhtle vadettikleri saadete inana· 
hastalanan!ard:ı. tedavi ~üçtür. Sa· r 3Ya_! s~~utuna uğramıyacak" 
bit gazlardandır. t\lıldı~ı yerde u· ~rdılr. Çuı.lku, hafııahın, Trablus· 
zun müddet kalır. Bu gazın kor· 0 up bıtenleri u:ıutaccı.k kadar 
kunçluğu tesirinin ani olmasıdır. ~~yıf 

1 
değildir. Size, faaliyetinizi, 

S Öld" .. .. l T ff" faksı{ a Habcşi$tancfan başka mm· 
...ı·1d··· uruchı! !~}.lar: en~ us r·~a Za:a hasrctmenizi tavsiye ede'" 
ır::uı ıgı zaman ıc:~-uı mıyen 'e en ı .• ır;ı Mısrn \'('"\Jn k "çt" •e 
)\esif halde iken hile ıne\'cmii yctiııi bir i o:tıl~ t,. .. hhbit,.~t··1' be' t·~u -~ ti 
b 11. · + • • • 1 ·. h" · ~·· .. u ur. ıu,141e e ı etmır<'n \·e .,e,!rı. :1nı o ~n, :ru. urrıv.e: · r·: ~1.l<!<ıfaa için avıldır.-
µmm çarpmış gıbı o.duren bır drnı.ccı ~t.ıi. · 

. ---~ ·--------

istanbul 
(Baş tarafı 3 ilnciide) 

tatlı nü\·azişler!e kucaklar. Ve mi 
dunya kaygılarından uzakla~tmr. 
Kendinizi sonsuz bir mesti Alemine 
bırakıp raşadığmızı hatırlamaz. 
unutur, gıdednız. 
Yalnız şunu unutmayın: 
De:11Z perilerı gibi dalgaların 

serin )ite ınde uzanan llav\'anın 
~en çocuklarına bakmak isterseniz, 
S'özlcrınizc bir siyah gözlük t3kı· 
nız. Bu si::in için necat çaresidir: 
o zaman, manolya gibi parlak ve 
berrak, güneş kadar !ekesiz Ye tc· 
miz tenlerinden hiç bir ı;icek koku· 
suna bcnzemıyen bir rayiha fışkı· 
ran, kalçaları kıvrak bir beste te· 
rennüm eden. gözbebeklerinde 5e\'· 
menin \e sevilmenin sönmez \'eda· 
\"etkar ışıklan yanan, 'e vücutla· 
rını incecik bir mayo ile örten kız· 
larm, kadınların en dolgun ve to· 
parlak memelerinin ateş renkli bir 
rer karanfil koncesine bentiyen 
:ba~ları, mayonun ılık \'e okşayır:ı 
boğusu aitından göz~rini buyülc· 
mez ihtıraslarınızı körüklemez, 
yüzlerindeki ince m!!na, vücutla· 
nnın eşsiz tenasübü kalbinizi gı· 
dıklamaz, rahat \"e emin, dalgala· 
rın kucaklarında ~"llZersinizl 

Böyle yapmazsanız. bu kum, gü· 
nC§· çakıl, yosun, kahkaha, ajk \e 
neşe ülkesinde, 'Şiir ve füsun dar· 
madağın olur; o zaman her genç 
kız, her çapkın kadın bir Kleopat· 
radır! 

**:* 
Denizden hoşf'anmıyor musu· 

nuz? Hava almak, hava değiştir
mek arzusunda mısınız? O halde, 
haşmetlü bır güzellikle ruhlan bü· 
yüleyen Tekfur korosunu unutma· 
ymrz! Burada ya esinizle, ya sev· 
gilinizle, Yeyahut hayallerinizle 
dudak dudağa. elele ve başbaşa ka· 
l~p.ik! ~umru gibi sevişerek, birbi· 
rınız ıçın yanıp ka\•rulduktan son· 
ra, gölgeli ~ınarlann, dı~budakla· 
nn, kokulu ıhlamurların arasında· 
ki keçi yollarından ilerleyiniz, gtce 
~ altında akbabaya doğru bir 
gezinti yapınız. göreceksiniz ki 
ruhlarınız kanatlanıp semalara u· 
çacak, orada bütün güzelliklerle, 
a~a, neşve ite. ~eratele sarmai do· 
laş olacaktır. Ve bu hayali strahaı 
bütün hu güzel şey!.tr, kalpleriniz· 
d_c temellUk hır!!ını ate~liyecek ve 
sız, 5e\•gililcr birbirinizin kollarına 
atılacaksınız. 

. . .. . . . ' . 
Akşam saatlerinde Topkapı ta 

raflannda bulundunuz mu?. Çar 
daklar altmd:ı, üzüm bağlarmdıı 
sefa süren faniler!e ka~ıla~tınıı 
ım? 
Burası günün her aatinde Is

tanbulun k~ \'e bucağından ge· 
lenlerle doludur. Gramofonlarmı 
yanlarına alan, riyecci{lcrini sepet 
lerine doldurup gclenler Topkapı 
kırlarında, üzüm bağlarında eğle 
nirler, fılem yaparlar. 
Gramofonların kıvrak ve oynak 

havaları içinde, yaz a~'3mlarmrn 
sefasını sünneğe çıkanlar, berrak 
sesli. süıgün gözlü, ömrü kı'!l:ı 
çis;t.kler!e · gögüslerini süslirerı 
kızlar, o!8'un kadınlar, ~apkın deli· 
kaiılılar ve kanı deliler, bir yaı gi 
bidirler. Durmadan, dinlenmeden 
dansederlcr. 
Eğer bir valste. bir fokstrotta 

bir hayal ve efsane alemine takı• 
bp sarhos olmak isterseniz tavsiye 
ederim, kır kokularını dedn derin 
içinize çekerek gözlerinizi kırpınız 
ve birbir!crinin göğü lcrinde solu· 
yan çiftlere - çiftlerin ya~ım ba· 
~mı almış olanlarına değil ha 
gençlere - bakınız. Bunlar. adeta 
binbirgece masallarının sihirli ha 
lilarma binip tül eteklerini uçuran 
sevgililerdir. 

Yalnız olarak kırlara çıkanlar 
için bu temaşa da bir teselli değil 
ıni? .. 

/ı{. s. ç 

~eşilköyde ekmek 
sıkınb&ı yok 

istanbulun en şirin yeri olan 
:Y-eşilköyde halkın ekmek bula. 
madığı hakkında bir gazetenin 
neşriyatı üzerine yaptığımız tah. 
lcikatta böy1e bir hadisenin vu1cu. 
bulmadığın öğrendik. 

Yeşilköyde geçen aya kadar 
bir fırın ekmek çıkarırken Filor. 
ya ve civarına daha fazla ekm.:yc 
lüzum bası1 olması üzerine r•zh;. 
ye müdürliiğü birikinci fırının ctçıl 
masınr da temin etmiştir. Bu :nı. 
ıetle Fi1orya, Kalitarya gibi ya. 
kın semtlerin <"kmek ihtiyaçları 
da Yqilköyden kolaylıkla ve ıür. 
atle tc:nin edilrn-:ktcdir. 
Gümrükler Müstesarı 

. şehrimizde ~ 
Dün hır ~abith i::tzetesi gllir.r' · 

ınt i.-ıhia2rlar Vc~iinin ş~hrimi1 
ıetdiğini )'l!.z:mı)tır. H;.Jb:ıki S: 
Yen .Y~kiı det!1, m0r.tft!l-3r. ~~,,' 
'lmlt ~edim'cl6r. Bir m~t :;: 
r&lı."lt lldecek'dz. 
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Piyasaya çıkmı~tır 
llrr f'<':r.anı>df' t>ıılunıır. 

Fransızca ders 
Orııı rııı•kıı-p \·e ıı,elt•rılı- •~111 ıl• 

~ıılıınlJrıı \!! t-nıncııcıı,ını ılerlet 
rıolı ıc;ı,•\t'flll're ııvı~:ıı ~rr:ı ti. 
rrıırı,11ea <lerıı n·rılır. 

Arm ı>ılenler \'nkıl nı:ııtı:ın,ıııcl11 
·ı-·rnn~ılcıı O~retmeni" ''nııne şı 
t:ıhf.'ıı ,·eyıı ıııhrırPn .nıiirocnn· 

t•rll'hilı rlrr. 

,,---------199--~ 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul us Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Sube ve Ajans adedi: 265 

?:irai ve ticı:\ı-1 her nevi h~n!ra muameleleri 

1 

• ,,. -.., 
Para llfrıktlrenlare 28 ,8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

ltraat Bankasında kumbaralı v~ ihbarsız taaıırrut heııaplaruıdo en ıı• 
f>O llrnın bl!luı:ıanln.ra senede 4 defa çekilecek kur'a lle ~nğıdakl 

pl~na gore lkrıı.mıyııı ıJngrtııacaktır. M 
E:: 
v 
c 
u 
A 
T 

8.30 Program ve memleket saat a· 
varı, 8.3G: MUzik, 9.00: Ajans, 9.10: 
Ev kadını, 9.20/9.30: MUzlk: 12.30: 
Pro~ram ve memleket saat ayan, 
JZ.35: Müzik, 12.50: Ajans, 13.05: Mü
zik, 13.25/14,80, Müzik: 18.00: Pro
gram ve menıleket saat ayarı, 18.05: 
llUzlk, 18.30: Müzik, 18.45: MUztk, 
19.30: Müzik, 19.45: Memleket saat 
ayarı ve ajans, 20.00: MUzik, 20.15: 
MUzlk, 20.45: Konuşma, 21.00: Müzik, 
2130: Müzık, 22.30: Memleket sant 
ayarı, ve >Jıuu. 22;t5: Ajans apor, 23: 
Müzik, 23.23/23.30: Yarınki program 
ve kapanış. 

12.8.940 Pazartesi 

7.30: Program ve memleket sa.ııt 
ayarı, 7.35: .Müzık, 8.00: Ajaruı, 8.10. 
Ev kadın, S.20/8.30: Müzik 12.30: Pro 
gram, ve memleket saat ayarı, 12.35: 
Müzik, 12.50: Ajans, 13.05: Müzik, 
13.20/14.00: Müzik, 18.00: Program 
ve memlcl,et saat ayarı, 18.05: Müzik 
18.40: MUzlk, 19.10: Müzik, 19.45: 
Memleket S"'nt ayarı ve ajans, 20.00· 
Müzik, 20.30: Konu11mn, 20.45: MüzUı. 
21.10: Mllzik, 21.30: Konuşma, :!1.ıl5. 
MUzfk, 22.30: Memleket saat ayarı. 
Ajans, 22.45: Müzik, 23.00: :Müzik 
23.25/ZZ SO: Yannkl program Ye ka 
p:ınış. --Raşit Rıza Tiyatrosu 

ıı Ağustos Pazar gUnU akrıamı 
Gcdlkpaşada Azak Bahçeaınd 
"l'ataklı \·ns-cnlıır l\ontrolorU., 

\'odv!l (3) Perde ---E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu g-ece T ksim Altmtepe 

bahçesınd" 
SOT l\AltOEŞU:Jt 

VollvU 3 Perde 

-·-
Beyoğlu Halk Sineması 

nuı;-Un l 1 d<': 1 - Lorcl Hardl. 
Hindlııtancla, :? Kor':usuz !taptım. 
3 - M!kl, 

• Dr. NECAE'"n·ı. 
ATASAGUN 

Sabahlan 8.311 a kadar ' Ak 
şamlan 1'l den tıorını Uıleli l'a). 
Yart' Ap, Daire 2: No. 17 dP. 

tuuıt.alarını "" rııl MPr 
~elrfon • 28953 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

- 11' ıtl 

ı llı1ct .ıuuo ııra • 2CıOU.-llrı. 
! ınoo . - 8000.- • 
fi ~00 -sooo.- • . 

•? 2M - 81J110.- • . 
tO 100 -40011,-. ,,, . ~o . -.:mm.- • 

210 - 2• - - lWM- -
Ke;idclcr: 1 Şu~t. J Mıı 

yııı, l Af'u~tO!, 1 lkindtc~rir 
tnrihlt-rindl' v11rıılı• 

VAf(/1. 
u&Zele'1E' ı;ılUID oOtUD fill:l Vt 
re.'llmlerlo bukuku mahfuzdu• 

~BO:\E fARlt"l'.:S) 
Memleket Memleket 

içinde <1ı~ınds 
\)ilk V:> ı~:; Kr. 
& o~ lık ıııo 42~ 
•I it\ lık 473 ı<ıO 
ı y;llıl& ltOO 11100 

rarlfecıen Balkan Blrll&1 ıç!n sy 
Jıı otuz kuru~ <JUşı.llllr. Post.il birli 
~ıne glrml\'eD yerlere ayds yetmıe. 
beşer kuru~ zammedU\r. 

A ı.one kaydın. bildiren mektup 
t'l' tclJ:raf UcreUnl abone parasının 
poııta veyıı tıaııka Ue yollama t.C· 
reUnl idare keodl 11.Zer\ne alır. 
l'urklyPnin her poıııta nwrkı•1lnıı .. 

VAKIT'a ah<>•ıe ynıılır. 

~dre! değiştirme llcretl 4?!1 Krı 

lLAN OCRP:Tl.EKI 
ncaret tlA.nlannın aaıı U ro • ıı:ı.. 

urı sonda:> ıu~nrı:n il~ eaytaıa 
rında 40, iç sayfalard11 50 l<u~11. 
dördUncU sayfada ı: ikinci \'f! 11. 
1,-tlncUde 2: birincide 4; hıışlık yanı 
kesmece "\ liradır. 

BUyUk; çok devamlı. l\llşeıı 
renkli ıın.ı verenlere ayn ııyrı in. 
dlrmeler yapılır. Resmi llı\nların 
şantlm satın 40 kuruştut 

l'lra·t :\fahtn•ttı> 4 lnııyan 
ROçilk Ullnlar 

Bir defa 30; iki ariası :10, Ilı: r.e 
tası 65, dört defa!lı 7!1 ve on delıı!lı 
100 kun1ştur. tlç aylılı llfın veren 
•erin hfr til'fllSI tıedl \'lldtr Dört SR 
ttrı geı;eo llllnlnrın (AZllt SBtırlıı,r> 
beş kuruşt.fıo hes:ıp edilir 

Vakıt bem jnğn.ıdan do:tru_vll 
keııdl idare yerinde. tıem J\ nkıı rıı 
r.addeslndl' Orhanbr~ bıtnındıı KE. 
MALEDntN tREN nrın ROrosıı 
t'Jlyle 111\n kil bili l'l\l'r C ftiırnnıın 

tc-lefonu: 2tl3:t!i ı 

!BORSA 
1rAnk&Ta10-8-940 -

1 
ı sıe;ın E K L E R u ı 

100 Dolar 1S2.
ı 00 t"rc. 
JOO lJre& 
100 hvtçl'f' P'rc. 29.2!; 
100 l"lortD 

100 ICJıy~uı.arl-

100 l\elga 
100 Orabml 
100 Lt•\'8 

ıoo Çek Kroı:ıu 
100 l't. .. ,11"\a 

1 OU /.loU 

ı oo Penı:ö 
JOO v1 
' ı OU lllnar 
'100 Ven 
ıoo hv~ f\T. 
100 Kııhlr. 

o.u:n~ 
l.6575 

IS.90 

... ..--.a. ..... -.ı:.wcm~mm.-ms=ııım_.~.._ ... ,...._,._ ... _ 

~oruk BE'ktmı 

Ahmet Alcl<oyunlu 
Tak.ilim, fallmhare Palas No " 
uarardan m94da he~ıııı $'.1111 ·~ 

ten ımnrıı t ı-ıeınn 401:n 

a'l!l!ll 

Sahibi: .4S/ M ı·s 

Ba5ıldığı yer: l' AK l T Matbaası 

l 'mu~ neşriyatı ıdarc eden: 

Rrıık Al ı.ıct Scz..cntl 

• ı 

1 .. 
40 

100 
ı::o 

Adet 1.000 ı,ıralık 4.0ıııı 

sJo ı.ooo 

2so ı.ooo 

.. 100 .. 4.00!1 
liO l'i.000 
40 4.8.00 

ıııo ::o s.200 

1.lra 
.. 
• 
• 

DiKKAT:. Hesaplarmdskl pa,.ııtar bir ııcre !<;inde fS"l liradan ıışs!'; 
dUşr.l\ycaıcre tkrnnilye <;ılttığı tııl.dlrde % 20 fnzınsl~ ıe vcrUecektır 
ı\:ur'alar senede 4 defa• ı E)'IQI, ı Bırlnclkflnun. J :.;nrt \"C ı Hazfral'l 

tarihlerinde ı;ekıterektlr. 

P. T. T .. Un1umi Müdürlüğünden · 
ı - ldnrel merkeziye kadrosunda ıki yUz on lira Ucrcttı lkl adet (/Ü 

sek mimar veyıı yültsek mühendis) mllnmoll vardır. 
2 - lhtis:!a mevkii olaml: kabul cdllen bu mUnhnl!ere GUT.el Sanat! 

j\~ademııır yoı:s K mlnınrt ~ut>eslı:ıdcn mezun 3Sr>6 oa),h barem kanunun 
6 mcı nıadd~sl mucibine~ dC:\'l:?t hlzıncllndcn ayrılalı en az be~ ııcne g.ı:cııJI 
bulunan tecrUbcll mlmarlnrın taylol matlO.p olclu~ndan bu ,•as1rıarı ve 7S 
sayılı mcıvurın kanununun 4 Uncu, maddesinde yazılı diğer şıırtııı.rı balz b 
lunanlaı;m dilekçe \'C cvrnkı mUsbltclerllc blrlıl\tc P. T. T. Umumi MU(jli 
lüğüne müracantları !Uzumu na.o olunur. t 4346 6!l''il 

d'llEClımB~UJB--~IZDI~~ 

1 :ervetlerini saklamak ıstiyenlere 

SULUN AYA BiR f IRSAT: 
ı!ı lsloklıulnı serbest limanı scrveucrı,11 sal,;lamak lsl!yenıcr ıçın Avnı 

ı .11ın en emin limanıdır. Bu llm:rndn d:ı lıU}UI; bir fır :ıt olarnk 350 gü· 
ı . .ı, Ulkl, 75 kırmızi ttlltl, 3j()Q tııs.lm lSU faresi ı 55 m~:ıkl satılıl,tır 

Mallıırın hP[l:!ll de ham \'C plrlmıı-p.rimadır, Isteldller, yaln•z ı urkı;t 

ıl-ırıık; [7.. J. Ahsen, TAMPERE (FinllnctıJ ıı.cırcsıne mektup ya.zma!ı 
ve 1'Urk parası olarak en son ClynUarını b.ld!rmclldl: ıcr. btlyenlcr bir 
vekil marifetiyle m:ı.llan da görcbllırler. 

• M-IMRCS*=tw&::M:l:CliWWWW ~ MM11-

' ~~r&!®.~ffi~~~~~~~-

ınl; o~,ıANıa- s~;l{Ası-= 4_ 
~ TORK ANONiM ŞIRKET'i ffi~ 

h TESiS T.ARIHi :1863 

1 
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Srırıilırı oı Türkivr (ümlıuriı·eıı ı/e mıin ı.ir muluıvrfrnımfsı m 1191 Numardlı JO{fı/ 1933 l11rt!ılı k.1flunTa t~rr!ılt ıcfılmı$fıf 

ı ıq 61 l9JJ tdnhlı 243S NumJr.1!1 Rr:)m/ OızPte J 

•,,, 

ijfl 

Sermayesi: 

ehtlyat akçesi: 

10.000.000 inr;lllz Ltrası 

• ,1.250.000 lnglliz Ltrasa 

ı Türkiyenin başlıca Şehirlerin~~ 

PARIS. ~ARSILVA 111! NfŞ·dc 
tONORA ve MANÇESTER'dc 

MISIR. KIBRtS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK. Flt!STIN 
11e MAVERAVl ERDÜN'de 

Mfl'keı: o~ Şubckri 

VUGOSLAVVA. RUMANVA. VUNANISTAN. SURIVE. LÜBNAN 

~ -
filyafleri ve biJtün Oün\•ada l\ceet. ve Mafıabirlcri 'ıardır 

Her l\CYİ Ganl<a Muameleleri vapu 

HC"Sabı car. ve mcvc'uaı fıesaııları l<üsa<lı ~ 
Tıuri krediler ve vcs.lıl<lı kred.!er kü~.ıdı l 
T ıJrkıvc ve Ecnrtı• mcmlekcıtcr üzerıne kc$idt scrıcdaı ıSkonıosıa • 
Borsa emırlerı. 
Estıam ve ı.ahvı!aı. alıın "-e emıaa üzcnnc avans;) 
St!nedıı tahsıl.i•ı ~~ saire. 

En yüksek <'rdnıv~ı .sarılarını haiz ksra!ıS. , 
f<asalar Scnı1$İ v:ırdır. 

ıw. 
~ 
f ~ Piya<ıanın en mQsait $artlarH'e ( kum~arat; veva"" 
~[ kumbarasız) tasarruf hesa11lan ııçılır. 

~~ ·:... . *füt;:. 
•• r 

1 
1 
1 

1 


