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Milli ef dün gece1 

Ankaraya döndü 

İngiliz bombardıman 
tayyareleri 

italyada 
En mühim iki 

tayyare fabrikası
nı bombardıman 

ettiler 

Son üç gün 
zarfında 

196 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Dün 15 tayyare 
daha imha edildi 

,- ' 
Beş kitab 
20kuruşa 
2 Roman 

2 Hikaye kita
bı 1 Atatürk 

albümü 
Balkanlar - Reisicumhur Çqrum-

nereye gidiyor? Ç~t?.14 ı~.?1ı~,~~hur~~~ı~sm~!~dün 
Büyük infilaklar 

ve yangınlar oldu 

• 
Y ünkera tayyare 

Yazan: ASIM US 
re ~an ufuktan yi.,e b~rdenbi. 
:rnaal dı. Bu manzara hwbin 
tinıa.ıf~~f .&!kanlara sirayeti ih.. 
devlet~r1?1 • göıteriyor. Mihver 
kanı erının §İmdiye kadar Bal. 
gü .~rda ıulh taraftarı olmalan 
a :u Kelincc ortaya çıkacak olan r: nıakaatlannı örtmek için mü. 
... /~~t pqilrniı bir tedbir gibi gö. 
... nuyo._ 

Bu~ilı~er devletleri Romanya ile 
. ıarıatan ve Romanya ile Ma

ca.riıtan arasında ihtiliıflı arazi 
:rcaelclerinin halli işinde alaka. 

1 arlarn ~ ıuJh yolunu tav:;iye ettL ·f"· Dognıdan doğruya müzakere 
ı ~b .~.obnaca n:ıe•clesi halledilmiı 
gı ı ır. Transılvanya iıindc bir 
takım zorluklar mevcut bulun. 
rnak~a beraber yine aynı yolda bir 
ten ıyc lanı bulunacağı anlaıılı.· 
Yor. 
~lkanludaki siyaıi vaziyet bu 

!~"!ide ıulha ve ıüküna doğru 
ı~dıyor zannedilirken hiç kimse. 
b!n hatır ve hayaline gclmiycn 

•r meseJe, bir Davud Hoca me
selesi meydana çıktı. 

halyanlar umumi harpte.n ıon.. 
ra Arnavutluktan Yunaniıtana 
KC'jtnİf olan bir kmm arazinin iı
tirdadı için çalı~ bu ndanun Yu. 
nanlılar tarafından katledilmit ol. 
duftır.u ve bundan dolayı Yunan 
~ükUmetinin mesul bulunduğunu 
ıddia ediyor. Yunanlılar ise bir 
h~:C:uku umumiye suçlusu ve yir. 
nıı sene evvel Yunan hükiımeti 
tarafından baıını getirene müka· 
fat va.adedilmiı bulunan bu ada. 
l'll!n iki ay cv\•el Arnavutlukta 
katledilerek faillerinin Yunanista. 
na İ~tica eylemiı bulunduğunu, 
~att~ tahkikat neticesinde csulen 
b~•h.ıt. olunan bu vaziyet resmen 
ıld~nlmeıi üzerine ltalya hükü. 

ineli tarafından yirmi gün evvel 
•uç.lı.ıların l talyan adliye vaıı. 
laaıyle · t • • b'ld' 'ld" • · · rn .. 11 eneeegı ı ıra ıgını 

'Bdafaa makamında serdediyor. 
ah'u tekilde bir mesele ne kadar 

; ırn mahiyette olursa olsun iki 
ea~tı! arasında iyi niyetle hnrckct 
dilırse mutlaka karşılıklı bir ko. 

~Ufına ile hallolunabilir; şimdiye 
adar Y ı.ınanistan ile hal ya ara. 

hında mevcut münasebetler böyle 
al teklinin bulunması ümidini v • 

b~rıyordu. Halhuki arada gelen 
ır takım yeni haberler şüpheleri 

~rttırdı. ltalyada Arnavutların 
~7ı(,. ettiğinden, Arnavutluk sa.. 

ı ennc yeni yeni ltalyan kuv. 
~etleri çıkarılmakta bulunduğun. 
• •n bahsolunmaya başladı. Di
rer taraftan Bulgariıtan ıs sınıf 
h·~~rini silah altına çağırdı, yani 

a •ki bir seferberlik ilan etti. 
"k.halya ile Yunanistan arasında 
1 ! ay evvel vukua gelen ve yir -
tTıı •. 1 
l l~Un evvel katillerin talyaya 
eı ı · ·ı v tn rn.a ı e kapatılmıt olacagı res. 
ıı·&n anlatılan bir katil hadisesi. 
ıcii bu defa tamamen yeni bir şe. 
'1'll •e mahiyette meydana çıkarıl
ı...:.· Balkanların 7~hiri sükununu 
~ !lJrtnaya kafi iken Bulgaris. 
ı,._ ık •eferberlik ilim etmesiyle 
tnııtı arıııklık bir kat dnha nrt. 

1, r. 
lc-.ı~danlnr ile Bulgarlann Bal. 
g~ ~ aynı zamnnda hareketa 
ol~1 sadece bir tesadüf eseri 
~İi." ~ele Bulgariıtarın sefer. 
~ oİar. obruca mescJcsinin na· 
"- "ıalc k luılledilmcsinden son. 
dl!'. lt.ıU. g~lişi l:ilhasAa manalı. 
t~ ~· ıle Bulgaristanın anla. 
~""'- tt~reken Yunanistan ü. 
lttl İli '::ile hareketine geçme· 
dlr. lıl'a gelen bir ihtiınaL 

"-" ... devletleri Romanya 
{Devamı 2 ıncide), 

buraya muvasalatlarını müteakip parti binasında \'ali ve vilayetimiz 
mebusları. belediye ve parti reisi ile memleketin umumi ihtiyaçları 
üzerinde bir saat kadar süren bir konu~mada buluıunuşlardır. Bu go· 
rüsme sırac:mda parti binası etrafını dolduran binlerce halkın Milli 
Şeflerini görmek için gösterdikleri arzu üzerine pencereye gelen Heisir 
cumhur hmet İnönü halkın co~kun ve sürekli sevgi te1.ahüratilc alkış
lanmıştır. Partiden ikrunellerine tahsis edilmi'? olan vali konağını şe
reflendiren Milli Şef, bir müddet istirahat buyurmuşlar ve müteakiben 
~ereflerine belediye tarafından tertip edilmiş olan alq~am yem7ğin! 
teşrif buyurmu~Jardır. Yemekten sonra kazalardan gelen mUmessıllerı 
kabul cvlemiı:; \'e kendilerinden m~rnleketlcri hakkında izahat al· 
mışlardır. ~ (Devamı 2 incide J 

Romen - Macar müza· 
kerelerini idare edecek 

Macar heyeti 
dün akşam 
yola çıktı 

(Yazısı 5 incide) 
............................................... i 

1 Bulg.arişta~daki ı 
1 

umumi seferiler
! lığin manası 

Mareşal Pete
nin radyoda 

yeni bir nutku 
''Aldığımız tedbirler 
bazı ajanların ihaneti 

yüzünden semere 
vermedi,, 

Müesseseleri 
değil ınsanları 
değiştireceğiz ! 

Vichy, 14 (A.A.) - Havas a. 
jansı bildiriyor: 

(l'a:ısı 2 11cidı:J 
fabrikası bombalandı 

( ra:ısı 2 ncidc) Mişel Zevakonun 
"Hortlayan F austa,, 
romanı ile "Bir genç 

kızın sPrgüze§tİ,, isimli 
"". . 

romanı verecegunız 

eserler arasındadır. 

Bugünden itiba
ren kuponlarımızı 

toplayınız 
Okuyuculcı.rımıza bir hi::met. 

tc bulunmak maksaclilc bundan 
evvel Mişel Zevakonun dünyaca 
meşhur romanlarını ve sonra 
dünya şaheserlerinden olan 
"Dün ve Yann" tercüme külli
y<ıtlarından bir kısım eserleri 
yuzde elli tenzilatla vermiştik. 

Neşrettiğimiz kuponları top. 
lamaktan başka hiçbir zahmeti 
olmıyan bu şekilde kitap tevziatı 
okuyucularımız tarafından bü. 
yük bir rağbetle karşılanmıştı. 

Bu defa Mişcl Zevakonun ev. 
vclce verdiğimiz romanlarının 
bir devamı olan "Hortlayan Fa. 
usta" ile Ebedi Şef Atatürkün 
bütün hayatım resimlerle tesbit 
eden bir albümü de okuyucula
rımıza vereceğiz. Bunlarla bir. 
liJ<te "V AKIT Kü'NtPHANE. 

i Anadolu Ajansı 13 tarihi .ile 1 
! D. B. B. Ajansının Sofyadan 
! verdiği bir haberi dünkü gaze. i tele re şu tarz.da tebliğ etti: 

"1906 sınıfından başlamak Ü· 
zere şimdiye kadar askeri hiz. 
metlerini yapmamış olan 15 sı. 
nıfa mensup efrat 1 Eylülden 
itibaren 7 5 günlük bir talim ve 
terbiye devresi yapmak üzere 
askere davet edilmiştir." 

Mare~al Peten radyoda söylediği 
bir nutukta hükumet tarafından 
Fransaya istikbalin kapılarını aç. 
mak için alınan kısa ve uzun va. 
deli tedbirleri kaydetmiş, cok 
müstacel olan iaşe meselesiyle 
mültecilerin yerlerine dönmesi, 
esirlerin akıbeti ve terhis edilen
lere iş bulunması ve gençliğin 
teşkilatlandırılması meseleleri ü. 
zerinde ısrarla durmuştur. Harp. 
ten ve hezimetten mütevellit im. 
tihanlarla membaları memleketi 
felakete sevketmiş olan aynı sc. 
beplerde mündemiç imtihanlar a. 
rasında bir fark mevcut olduğu
nu bildiren Mareşal Peten, mücs. 
seselerin değişmesiyle ortadan 
kalkmamış olan bu sebeplerin an. 
cak insanların değişmesiyle zail 
olacağını bildirmiş, uzun müddet 
dütünülerek alınan tedbirlerin 

bıgiliz haııa dafi toplarından biri ateşe hazır vaziyelte 

1 

Si" neşriyatından olan "Seçme 
hikayeler" adlı iki kitapla "Bir 
genç kızın sergüzeşti" isimli aşk 
ve alaka romanını da okuyucu. 
lanmıza takdim edeceğiz. Nefis, 
çok tarihi bir albüm ile iki ro. 

Bu haberin İstanbulda fran. 
i sızca neşredilen gazetelerdeki 
t metni şöyledir: i ''Bulgaristan şimdiye kadar 

1 
askeri hizmetini görmemiş olan 
ı 906 sınıfından başlamak üzere 
ı S sınıfı 1 Eylülden itibaren 7 5 

i günlük bir talim ve terbi~e dev. 
i resi için silah altına çagırmı§. 

tır." 
Bu iki metni bu suretle kar-

şılaştırmaktan maksadım.ı_z a.ra. 
daki mühim bir fark uzerıne 
dikkati celbetmektir. Zira Ana. 
dolu Ajansının tebliğin~c Bu~. 
garistanda yapılan askerı te~bir • 
on beş sınıfa mensup ol~p şı.ı:n
diye kadar talim ve terbıye gor. 

• memiş olan bir takım Bul~ar as-

ğı manası çıktığı halde fransız. 
ca neşrolunan me.tnin~~n ~.4 61

• 
nıfı talim ve terbiye gormuş v.e 

lı yalnız ı 906 sınıfı talim ve ter~~
ye vazifesini yapmamış olan bu. 

I
• tün Bulgar askerlerinin seferber 
edildiği anlaşılıyor. 

Daha açık bir ifade ile Bulg~
i ristan umumi bir seferberlık 
! yapmıştır. Yalnız bu sefe~bcrli: 
} ğin ehemmiyeti üzerine dıkk~tı 
• celbetmemek için adın~ . talım 

i ve terbiye tedbiri şeklını ver. 
• miştir. Romanya ile Do~rı.ı_:~ i meselesinin hükmen halled~ldıgı 
! bir zamana tesadüf etmesı ve 
ı Romanya hududundaki Bulgar 
i askerlerinin Türkiye ve Y_un~ 
1 nistan hududuna getirilmesı go. I 
f zönüne getirilirse, di~er taraf: 
f tan İtalya ile Yunanıstan ara 
sında eskimiş bir Davud Hoca 
hadisesinin yeniden canlan.dırı. 
larak bir mesele şekline kotıul.I 
duğu da buna ilave edilirse Bul. 
garistandald hareketin mahiyet 
ve manası kolayca anlaşılır. 

..... · · · ········ ··········· · · ··· ............. ... 

Heybeliadada gemi 
azıya alan hayvanlar 

man ve iki hikaye kitabını da 
elde edebilmek için okuyucula
rımızın !bugünden itibaren 16 
kupon toplamaları kafidir. Bu 
kuponlarla birlikte lıeş kitaba 
mukabil okuyucularımızı kitap. 
ların hakiki kıymetleriyle ölçül. 
miyecek dereecde ufak bir de 
ücret ödeyeceklerdir ki bu cüz'i 
miktar yirmi kuruştan ibarettir. 
Taşra okuyucularımız 20 ku. 
ruştan maada posta ücreti ola. 
rak 15 kuruş göndereceklerdir. 

iki kişiyi yaraladllar 
Araba da Bahriye Hastahanesinin duvarına 

ç~rparak parçalandı 

(Devamı 2 ıncide) 

Dün akşam 

Floryada bir genç 
amele boğuldu 

Dün akşam üzeri Floryada bir 
genç boğulrnu;tur: 

Floryada halk pH\jında yüzen
ler sahilden biraz açılınca denizin 
dibinde bir cesedin yattığını gör
müşler. hemen zabıtaya haber ver
mişlerdir. 

Bu ihbar üzerine zabıta memur
ları bir sandalla yetişip kayıkçı
lar vasıtasiyle cesedi denizden sa· 
hile çıkartmışlardır. 

Dün saat yediye doğru Heybeli 
adada bir kaza olmu3tur! 

Heybeliada arabacılarından 
Mehmet Ali çift beygirli ve 3171 
numaralı arabasına sandalye. yUk. 
lerken beygirler yanlarından ge
çcm bir kediden Urkmüşlcr, gemi 
azıya alarak koşmaya başlamış. 

]ardır- Hayvanlar yolda bir kadı· 
na Ç!ltparak yere dilgilrmüşler, 
bir adamın elbisesini parçalamış. 
lar, nhtım boyunu dönerken de 

Moskova 
sefirimizin 

gelişi 
Alman Ajansına göre 
hususi bir ehemmiyeti 

haiz 
(l'azısı S ncidc) 

Ceset bu sıralarda henüz soğu-
mamış olduğundan belki kurtulur ., • --····-·-··--····: 

ümidiyle hemen sınai tencf fi.is ya- G • ı • i 
h~;:{~1~j;~a~:f~~i:d·~~~~ ~e: 1 ) Z ) i 
rilmiştir. Doktor da biraz sonra ! 
gelmiş, iki saate yakın sınai tenef- ç e t e ii:! 
füs yapılmışsa da gencin hayatı 
kurtarılamamıştır. 

Civarda bir araştınna yapılmış. Çok meraklı hır· __ ı..ıta ! 
işçi elbiseleri bulunmuş, bundan i1iıaU 1 
da boğulanın bir amele olduiu an· biki • ı~nlmıştır. yea 

Fakat hüviyeti gece yarısına BugUn dördUncU sayfamızda 
kadar benüz tesbit edilmemişti. _ ·=-----·---...... -.. --~! 

Behçet isminde birisine daha çar. 
Parak Yere yuvarlamıelardır· Beh
~et v~cudunun muhtelif yerlerin. 
en agır surette yaralanmıştır. A't.· 

gın hayvanlar bir müddet daha 
kO§tiıktan sonra arabayı Bahriye 
hastanesinin duvarına çarptırarak 
parçalanmasına sebebiyet vermiş. 
lerd" p ır. arçalanan arabanın altın 
da kalan azgın hayvanlar bu su: 
retle tutulmuşlardır. Behçet lıa.s. 
taneye kaldırılmıştır . 

Bugünden itibaren kuponları. 
mızı toplamayı ihmal etmeyiniz. 

\,. - ,/ 

BulgaristamnAnkara sefiri 
Sofya, 14 ( A.A.) - D.N.B. A

jansı bildiriyor: 
Bulgaristanın Ankara elçisi Ki

rof bir rapor yermek üzere Sof ya· 
ya gelmiştir. 

Günlerin peşinden: 

Garsonların hakları varl 
Taksim ve yeni yolcu salonu gazinolarında Romanyalı gaısonla. 

rın çalıştırılmaları üzerine yerli garsonlar cemiyetleri vasılasile lıa
rck:te geçmişler; ecnebi garsonların buralarda çalıştırılmamasını ıJ. 
temıııJcr. 

k Otel, gazino, dansing ve barlarda garsonluk hizmcUeri mevcut 
anunlarımızda Türk tabiiyetinde olan garsonlara hasredilmiş. l•'akat 

kanunda (lokanta) adı görülmediği için lokantalarda ecnebi gnrsontı 
çahşlırılabileccği manası çıkarılıyormuş. Bu vaziyete göre ı;öylc 
bir hükme varılıyor: Taksim ve yeni ) olcu salonu ga1Jnolarının vr 
bunlara benzer müesseselerin Yaziyctlcri tetkik olunacak; eğer bun· 
lar lokanta .ise ecnebi garsonu çalıştırabilecekler, değillerse çalışlı· 
ramıyacaklar ... 

Bizim bildiğimize göre dünyanın her tnrafında otel. ı;nzino 'c 
bar gibi yerler aynı zamanda mUsterilcrinc yemek tc verebilirler; ) e
mek vermekle bunlara lokanta denilmek yani lokanta mefhumu ile 
otel, gazino, bar gibi yerleri kati surctt~ biribirinden ayırmak ıazun 
ıelmes. Diier tarafta otel, pslno. ve bar gibi yerlerde ec11ebJ • pr· 
e~n kulhı.nmafa mnsaade vermlycn bir kanunda lokanta ısını zıkr<' • 
dilnıedifl için buna cevap verildiği manasmm çıkarı)ma51Jl& da aklı. 
nuz ermez. HASAN auMÇAYI 
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~ehi~ -M..:'selele!!;_ ı ingiliz bombard!· 
Emınönü meydanı man tayyarelerı 
t · d .1 k Londm. 14 (A·A·) - Röytcr: anzlm e 1 lr en Hava nezareti tebliği: 

• • • İngiliz hava kuvvetleri büyük 
Eminönü meydanını bu ay so- bombardıman tayyare filosu dUn 

nuna doğru tertemiz ve muntazam gece ~talyada askeri hedeflere 
bir halde göreceğiz. Bu sene kış muvaffakıyetli bir hücum yapmış
uzun sürdüğünden meydanın tan- trr. Gelen ilk raporlar Milano ve 
zimi işi biraz g~ikti ise de planlı Torinoda tayyare fabrikalarının 
bir mtsaiye dayanan inşaat tamam büyük hasara. uğradığını göster. 
olduJ...ian sonra meydana bakanla· mektedirler· Bombardıman tayya· 
nn meydanın eski dar ve sıkışık relerimizin hepsi salimen üslerine 
vaziyetini mukayese ettikten son. dönmüşlerdir· Sahillerimize yakm 
ra bugün,kü ferahlık karşısında oh yerde denize inmeğe mecbur olan 
çekerek memnuniyetlerini izhar e- bir tayyarcmiz mürettebatı hayat. 
decekleri muhakkaktır. tadır. 
Meydanın Yemiş tarafı da im- Bombardmııın lıakkmda taf llit 

kan elverdiği zaman a~ılacağı gibi Londra, 11 (A·A·) - Hava ne-
EmU\k bankasının bulunduğu sa- zareti lsUhbarnt bürosu. ltalyanm 
ha da istimlak edilip yı.ktmlacak, en mühim iki tayyare fabrikası o
bu suretle meydan biraz daha ge- lan Mfülnoda Kapronl ·rn Torino. 
ni§liyerck muhteşem ibir abideyi da Fiat tayyare fnbıikalarma. kar
daha ziyade göze çarpacak bir va· ı:ı diln gece iras edilen ciddi ha.. 
ziycte sokacaktır. sar hakkmdıı aşa,'ldaki tafsilfi.tı 

· vermektedir. 
Eminönü meydanının bu tanzı- lngiliz ta"yareleri üslerine dö-

mi işi bitmek üzere olduğu bir sı- .J 

rada meydana çıkan yollardan iki- ncrlArkcn fabrikalar nlevler içliı
si hakkında bir mülfillaza derme- de idiler. •~ir plotun bildirdiğine 
yan edeceğim: nazaran Alpleri tekrar aşarken 

Bu yollar Sirkecide Araba va- yanmakta olan Kapronl fabrlkasL 
pur iskelesindeki köşeyi döndük- nnı çıkıırdı''l ziyn oldukça uzak bir 
ten sonra önümüze çıkan iki yol- mesafeden görülmekte idi· Bom· 

bardıman tayıı:-cleri tahmlııen 
dur. Biri gümrük ile yolcu salonu 2·600 kilometrelik bir uı;ua yap. 
önünden geçen Reşadiye caddesi, m~lar ve Alpleri a§mak için beş 
diğeri de hemen ona muvazi olan bin metreye kadar yilselmeğe ınec
ve clyevm tramvay hatlarının geç- bur kalmI§lardır· 
tiği yoktur. ikinci yol Reşadiye Gece yansı ile biri çeyrek geçe 
caddesinden daha kısa olmasına ıırasındn FJat fabrikası üzerinde 
rağmen ile kavisi muhtevidir ve bu uçmakta olnn bir pilot hedefini 
hat Beyoğluna, Ortaköy, Beşiktaş tam isabetle bulan müteaddit bom 
hatlarına geçecek tramvay araba- balar ııtmıı;tır. Büyük bir yangın 
lanna güzergfill olduğu gibi Top. çıkmış ve bunu müteakip iki bU
kapı, Yedikule, Edimekapı tram- yük infilii.k olmu§t.ur. Pilotlardan 
vaylanna da güzergi.h ve ayni za- bir diğeri binalarm cenup mUnte. 
manda durak yeri vazifesini de hası üzerine tam isabet eden yan· 
görmektedir. gm bombarlan atmıe ve yangın. 

Bu ikinci yol üzerinde yirmiden lar Gikarm~tır· Bir bUyilk bomba 
fazla nakliyat anbarı ile ibir tütün da. lbu 8Il"ada. fabrikanın başka bir 
deposu da mevcuttur ki bunların kısmına dUemU.~tUr. 
önlerinde daima ya ytik indiren üçUncU bir pilot ta yangınlar 
\eya yükliyen arabalar durmakta- çıkaran tam isabetler kaydctmiş
dır. tir. Bllabara gelen bir pllot ta in-

Bu yol üzerinde her hangi bir filak ve yangın bombalan atarak 
tramvay arabasına bir sakatlık a- yangmlan gcnlşletmi§Ur. İngiliz 
nz olduğu zaman veya bir atlr ara· bom"oardmıan tayynrclerlnin he. 
banın tekerleği fırlayıp araba ha- men ihepsl attıkları bombala.n he
re.ket edemediği zaman bütün deflerine isabet cttlrml~lerdfr, 
tramvay münakalatı sekteye uğra- Tayyare fabrlkalnrmm garbmda. 
makta, arabalar Sirkeciye kadar bulunan demlryolu garajma. da 
~ıralaıımaktadır. isabet vuku bulmue ve Turln'in 

Beri yandaki Re~iye caddesi cenubundaki demiryollan iltisak 
ise yalnız otobüslerin Bcyoğluna hatlarmıı hUcum ed1lmiitlr· Tayya
gidi3lerinde takip ettikleri bir gü· relerden biri .batlıırın dllğümlend.f. 
zergcllı olarak kalmaktadır. Gazi ği noktanın iki tarafına bomba.lo.r 
köprüsü yapılmakta olduğu sıra- atarak raylon tam isabetle uçurt. 
larda bütün atlı ve motörlü nakil muştur. 
'asrtalan günün muayyen saatinde Pilotların hepsi bombardıman 
Karaköy köprüsünden geçerlerdi. tayyarelerin! imcıl eden MilAnoda-
0 zamanlarda Reşadiye caddesi bu ki Kaproni fnbrlka.smın esas ateı
gibi nakil vasıtalarına bir toplan- ycsi üzerinde bombalann infil!k 
ma yeri olarak kullanılırdı. Fakat ettiğini görmiqlerdir· Atılan yan
bugün arabalarla motörlil nakil gın bomba gruplan bina.lan ta. 
Yasıtalan "otomobil ve otohu ler ltlben sıra ile dlişınUş ve arkala
müstesna., hepsi Gazi köpnı u.ıd"'n rmdan atılan ağır bombalar fabri
geçmektedir. Yani Reşadiye cad· kıının mUntehaıroıda bulunan bi
desinde izdiham tehlikesi tam~ men n .. lıır anısında bir çok büyilk infi. 
kalkmıştır. laklara sebebiyet vermiştir. 

Halhöyle iken Beyoğluna ve Or- MilteaddJt infilak bomba grup-
taköyle ~iktaşa geçecek tramvay Jım da fabrika.ya alt hangarlara 
arabalarını buradan geçirmek, di- Ye tayyare meydanma. dilşıntlştUr. 
ğer caddeyi de Edirnekapı-Top· Bir. başka. pilot bombalarmm de4 

kapı-Ycdikule tramvay arabala. l1iz tayyareleri deposunun asfalt 
rrnın durak yeri olarak kullanmak- pisti tizerino d~tüğUnti görmiln
la beraber dönüs yerleri olarak is· tur. Bu pilotun attığı diğer bombL 
timal etmek fikri ortaya atılıp bu. Iıır da hangarlar üzerine Uzerine 
nun üzerinde tetkikler yapılamaz dUşmüş ve sebebiyet verdiği infi· 
mı? Yapılacak iş gidiş istikame- Wun arkasından yangın çıkm13-
tinde bir rayı diğer caddeden sö- tır. Vuku bulan infilAk tesf.Mtm 
küp Re~diye caddesine almaktı:r. cenubu garbi kı.smm.da bulunan 

Bu takdirde bir ticaret mınta- fabrikanın bir k<i§cslni u~rtmuo
kası olan caddedeki izdiham or. tur. &§ka bombardunan tayyare. 
tadan kaldmlmış olacak, yol tı- Ieri tahrip hnreketine sistemli bir 
kanmak hadiseleri de önlenmiş o. tanda devam etmi@ler ve bir mUd· 
Jacaktır. det sonra hedefin bUtUn sathı yan. 

Böyle bir yol tıkanma hfidisesi gmlarla. kaplanmf6tır. 
ı.olsa bile hatlardan biri aı;ık bulu- Başka pilotlar da. 300 metre nl. 
nacağından biri diğerinden istifa· çakta.n uçarak Casantdadaki demir 
de edecektir. yolunu ve köprtilerini ağır bom • 

Eminönü rnerdam tanzim edi- balarla ve iki tanı isnbeUe hasara 
lirken buraya çıkacak olan yollar- uğratml§tır. 1talyan mildafa.a ter. 
dan geçecek nakil vasıtalanrun da Ubatı tamam1yle baskına uğraınıg 
vaziyetlerini gözden geçirmek fay- bir vaüyettc lmlm~ \'e ancak ha-
dalı olur, diyorun1. · f.if ve tes!mz bir ntevie muk6bcle 

AGIP O etmiştir. Tayynrelerimizin hopsl 
YEK.TA R NEN ib1ri m.·· ... ~ı salimen ünlerine dön 

nülşlerdJr. Bu tayyarcmlz sabJlle
rlmiz civarında. denize inmek mec.. 
buriyctindo kalmıştır. ankin hükOmeti

ıun Amerikadan 

.................... , ..... 

stanbul Gazino ve Bahçelo. 
ri artık §an verdi. Biribiri 

ardınca ıuç iıliyor ve biribiri ar. 
dmca kapablıyorlar. Fakat hiç 
birinin akıbeti de, ötekine ibret 
dcrıi olmuyor. Pahalıya ıatmak, 
{azla para almak, adeta kendile. 
rinde bir "ikinci tabiat" haline 
girmiş. Bunu yapmasalar rahat 
edemiyorlar. 

hm. Bu iane İl() komşumuzu Hac. 
ce gönderelim. Ya ölür, §errin. 
den kurtuluruz ..• Yahut geline; 
yine zarar vermeye başladığı za
man, kendisine: "Artık Hacı oL 
dun, ayıptır'' der ve bu 11urctle 
terrinden emin oluruz. 

muı. Herkes: 
- Hacı efendi! Bunlar $atla 

y raımaz. Artık hacı oldun. Cü. 
nahın kalmadı. Etme, eyleme, de. 
miıler! 

Hacı efendi cevap vcnniş: 

Vaktile bir mahallede herkesi 
dedirgin eden, famatacı, ınuzir 
bir adam varmış. Raıtgeldiği ile 
kavga, gürültü çıkanrmıı. Bu 
hali gören akdlrca komşulardan 
biri, diğer komıulan toplamıı ve: 

- Bu adamın ika ettiği zamrp 
lardan korunmak üzere, hatm. 
ma bir teibir geldi, demiı. He. 
pimiz birer miktar iane topbJL 

Fikir muvafık görülmüş; pa. 
rayı toplıyarak, baş belası kom. 
§Uyu Hacce göndcrmiıler. 

Hac yapıldıktan sonra adam 
ııvdet etmiş.. Komşulan kendisi. 
ne, artık "Hacı efendi" diye hi. 
tap ediyor, hürmet gösteriyor, 
büsbütün bqka bir insan mua· 
rneleıi yapıyorlarmış. 

Fakat biraz sonra bizim Hacı 
efendi, yine eski adetlerine döne
rek halkı bizar ebncyc, türlü mü.. 
nasebetsizlikler yapmaya koyul. ..... •. . . 

- Günahım kalmadı ne demek? 
Ben innn oldukça, yine kazanı
nınm! diyerek meydana atılmış. 

Bizim Ga:tinocular da aşağı yu. 
kan bu halde... "Ceza mı kesil. 
miı; eski defterler kapanmı~ mı 
görünüyor?... Biz gazinocu oL 
duktan sonra yine halkı izrar ede. 
riz'' demek iıtiyonnuı gibi iter. 
de, kimbilir, kendilerine ne ka
dar daha ağır cezalara mal ola. 
cak gafü cüretkirhklanna devam 
ediyorlar. 

HiKMET MONIR 
.. ..... 

Ziraat ve 
Vekillerinin 

1 icaret 
etkikleri 

Ankara, U ( A.A.) - Ticaret 
Vekili Nazmi Topçuoğlu, bugün 
saat 19.30 da Ankara Ticaret ku· 
lübünde Ticaret odası tarafından 
verilen bir ziyafette hazır bulun
muş ve §ehrimiz tüccarlariyle has
bihatlerde bulunmuştur. 

Oda reis vekili Nauni Balkan· 
oğlu, Ankara tüccarlariyle hasbı
hal etmek maksadiyle geldiklerin
den dolayı Vekile teşekkür ettik· 
ten sonra "Ayni zamanda bir mes
lektaşımız bulunan vekilimiz:in 
memleket davası olan derdimi.ıi en 
geni~ bir şekilde dinleyip ka,·rıya. 
bilecekleri ve bu müşkül anlarda 
hunları hallederek en doğru yolla· 
n en jyi bir şekilde gösterecekleri
ne tam itimadımız vardır,, demiş
tir. 

Ticaret vekili Nazmi Topçuoğlu, 
memleketin bugünkü şartlar dahi· 
linde üzerinde yürümesi ıazım ge
len istikameti tamamiyle müdrik 
ve tüccarlanmızm mesat 'Sahalann
da her \-akit milli menfaatleri tam 
bir §Uur ile ihata ve idr~ ederek 
çalı~ta bulunduklanna vakıf 
buJunduğunu ve bu lüzunuı teba· 

ler. Sabaha karşı saat blrde lsviç. 1 
reden gelen dUı;man tayyareleri 1 
Simal vM.Ls1nc blr akm yaparak 
bombalar ve risaleler atmışlardır· 
:MilCı.no 5ehrinin evlerinin üzerine 
otuz kadar infiIA.k ve yangın bom
bası ntılmıştır. Askerl mahiyette 
hiç bir hedefe isabet vuku bulma
mıştır. Hepsl sivil olmak Uzere 12 
ölil ve 44 yaralı vardır. Torino ü. 
zerine takriben 15 bomba atılmış· 
sa da askert tesisata ve endu.t.rl 
fabıikalarma hiç blr isabet kayde. 
dilmemi§tir. Burada bir ki.si öl
mil~, 8 qi yarala.nnı.J6tır· Ales
sandria ve Tortona. da bombardL 
man eclilm.i§U,. AJessandria'da üçü 
vul.fc baeına koıınn etfaiye e!ra· 
dmdan olmak üzere 9 kişi ölmüş 
ve bir kaç kişi yaralanmı§tır. Si. 
rag\ızada Augusto Uzerine 4 bom
ba atılmış ise de in.sanca zayiat ve 
hasar yôktur. Bahriyenin hava. ba
taryalan tarafmdan torpilli bir de .. 
niz tayyaresi dllşUrülmU& bir zabit 
vo bir neferden ibaret olan müret
tebatı esir. edil.ıni§tir· 

19 6 Alman tay
yaresi duşuruldu 

Londra, 14 (A.A.) - Bugün 
doğu cenubu sahilleri üzerinde 
ccraya:t eden şiddetli hava muha.. 
rebelc:'in'C 300 tayyarenin iıtirak 
ettiği h::tbcr verilmektedir. 

Dornier tit>inde bir düşman 
tayyaresi uhil yakınlarında de. 
nize düşürülmü§tür. Mcssersch. 
mldt 109 tipinde bir tayyare de 
karaya düşerek yerde parçalan. 
mıştır. 

Nazmi T opçuoğlu 
Ankara tüc

carlarile görüştü 
Ziraat Vekili 
Uludağa çıktı 

rüz ettirerek yakin bir atide bütün 
ticari hareketleri muhik bir surette 
halledeceğinden ümitvar bulundu
ğunu söylemiş ve bu nevi toplan
trlann milli faydası üzerinde dur
muştur. 

Nazmi Topçuoğlu bundan son
ra §ehrimizin muhtelif tüccarlari· 
le . ayn ayrı konU:.c;arak fa~·dalı 
hasbihallerde bulunmuştur. 

ZI RAAT VEKiL! 
ULUDACA ÇIKTI 

Bursa, 15 ( A.A.) - Ziraat Ve
kili refakatlerinde vali, bazı me
buslar ve ziraat mütehassısları ol· 
duğu halde dün Karacabey harası
na giderek buradaki muhtelif mü-

essesclcri teftiş etmiş, hayvanların 
sıhht dunımlarile ilgili laburatu· 
varları, hastahaneleri. aygır dePQ
larmı, Merinos ağıllanm ayrı ayn 
gezerek tetkiklerde bulurunu5tur, 
Bilhassa Merinos koyunlarile bun
ların üremesi, cin::.i kabiliyetleri 
hakkında mütehassıslardan izahat 
almış ve her sene, içinde miktarı 
artmakta olan hara hay\·anlarmın 
daha iyi bir şekilde inki~f edebil
melerini temin yolunda bu araziye 
yakin olan bazr büyük çif tliklcrin 
istimlakinin muvnhk olacağına i
~rct etmiştir. 

Ziraat Vekili avrıcr. beheri 240 
hayvan istiab edc.cek büyüklükte 
iki ahırın daha yaptrrılmasınr ala
kadarlara bildirmiştir. 

Ziraat Vekilimiz ayni zamanda 
ron seylap hadisesinden zarar gö
ren köylülerimizle de yakından a
lakadar olmu~lar, köylerdeki hny
\'anların ot ,.c saman ihtiyaçları
nın haradaRi sfoklardan temin e
dilmesini emretmi~lerdir. 

Muhlis Erkmen bir kaç gün is· 
tirahat etmek üzere bugün Uluda
ğa çıkmıştır. 

Milli Şef dün gece 
Ankaraya döndüler 

(Baş tarafı 1 ıncidt) 
Çorum, 14 ( A.A.) - Reisicum

hur lsmet Inönü :bugün 10125 de 
§ehri.miıden ayrılmışlar ve başta 
vali, mebuslar, komutan, parti, hal
kevi ve belediye erkılm olmak üze
re bütün Çorumluların candan 
sevgi tezahüratile uğurlanmışlar
dır. 

Milli Şef hareketinden önce vi· 
Iayet ve halkevine şeref vermişler 
ve halke\inde Çorum ve civar ka
zalar halkı He görüşmüsler ve ha!
kevi faaliyeti etrafında izahat al
rıu~ardcr, 

l'ozgat, 14 (A.A.) - Reisicum
hur lsmet lnönü bugün Çorumdan 
Yozgadı teşrif buyurmuşlar \'e 
vali, mebuslarımız, askeri ve sivil 
erkan, belediye \'e parti reislerile 
§ehrin kenamxla toplanan halk 
kütleleri tarafından coşkun teza. 
hilratla karsılarunrştır. 

yare ve 18 haziranda başladıktan 
kütle halinde hücumlar.danberi 
de 523 tayyare kaYbctmişlerdir. 

Londra, 14 (A.A.) - Hava ve 
anavatan emniyet nezııretleri ta. 
rafından bu sabah neşredilen teb. 
liğde §Öyle denilmektedir: 

Milli ŞeJ bir müddet vali kona· 
ğmda istirahat etmiş ve müteaki
ben saat üçte Ycrköye hareket bu
yunnuJardır. 

MII.L/ :;}EF ANl\.ARADA 
Ankara, 14 ( A.ıt .) - Orta A· 

na.doluda yaptıkları kısa bir seya
hatten oonra Reisicumhur Ismet 
lnönü bugün saat 21 de hususi 
trenleriyle şehrimize dönmü~lerdir, 

Milli Şef Ankara garında Büyük 
Millet Meclisi reisi Abdülhalik 
Rcnda, Baş,·ekil Doktor Refik 
Saydam, Marc,."ı<ll Fevzi Çakmak, 
Vekiller, Cumhuriret llalk Partisi 
Genel Sekreteri, Parti umumi ida
re heyeti azaları, mebuslar, genel· 
kurmay ile milli müdafaa veka.lcti 
erkftnı. \'ckfüetler müsteşar \'e mü
dürü umwni!eri, Ankara \'ali ve 
belediye reisi. merkez komutanı, 
emniyet müdürü ve kalabalık bir 
halk kütle:ıi tarafmdan karşılan
mıştır. 

yada. Holandnda, Bclçikada vo 
Fraruıada. 14 tayyare meydanı il· 
zerine hUcumlar yapmışlardır. Tay 
yarelerlınizden biri i.lssüne dönme
m.iştir. 

Torpidobotııırın mııharebesl 

Londra, U ( A.A.) - Amiralhk 
dairesinin tebliği: 

isteği 
Şanghay, 14 ( A.A.) - D.N.B: 

Ajansı bildiriyor: • 

Pike halin.de hücumlar yapan 
Clört bombardıman tayyaresinin 
denize düşürüldüğii kuvvetle zan. 
nedilmcktedir. 

Dün cereyan eden dikkate la. 
yık muharebeler hakkında alınan 
tam ve kat'i raporlar, diişlirüldü· 
ği.i muhakkak olarak bilinen düt
man tayyaresi adedini 78 olduğu. 
nu göstermektedir. Avcılarımız. 
dan l 3 ü kaybedilmişse de pilot. 
lardan l O u sağdır. Bunlardan ü. 
çü yaralıdır. 

Londra, 14 (A.A.) - Hava 

.Nankin hükumeti, sefiri \'asıta
sile, Amerikan kıtaatmın Çinden 
çekilmesini talep etmiştir. Bunla· 
mı Şar..ghaydaki mevcudiyeti, ln
~~ lataatının mevcudiyeti kadar 
gayri k~uni bulunmakıadır. 

Pilotlnrdan birinin avdetinde 
\'erdiği rnpora nazaran ilk bomba. 
fmlpu Dıedefin ct"nubuna isabet et· 
mi§ .ve çıkan yangın ihemen te .. 
vessu ctmiatir. !kinci bomba gru
pu fa.brikannı eeas blnalarmın or
taaına dilşmUutUr. Üçüncü bombtı 
grupu ibinalarm "irnnl mUntohıuır 
merkez.ine dilıı=nüştür· Dördüncü 
lbomba grupu da silratle geni~e
ycn miltcaddit yangınlar çıkar
mıştır· Hava ~ok güzt'ldi· 

I..onclra, 14 ( \.A.) - lngiliz ha. 
va nezareti tebliği: 

nezaretinin istihbarat bürosu ta- Dlln gece ltalya Uzcrlne yapıldı· 
rafından tebliğ edilmiştir: ğı evvelki tcbliğlcrd<> zikredilen 

ft~!yıın T<'l>li~i 

italyaya . 
Bir Yugoslav heyell 
gideceği haberi yal~ı 
Roma, 14 (A.A.) - Stefa!ll 

jansından: 
Yugoslav devlet adamlaW 

İtalyayı ziyaret edeceklerine d~ 
ısrarla dolatan ıayialar meyafll 
<la Yugoslav hariciye nazın ~a 
koviçin bugünlerde Kont C~ 
ile görüşmek üzere Romaya ' 
leceği söyJenmektedir. rlll< 

Salahiyettar Roma mahfille. 
de ecnebi propaganda teşl<ıU 
tarafından çıkarılan bu haberlı 
katiyetle tekzip edilmekte vetl 
talyan • Yugoslav münasebe; 
rinin aktedilen anlaşmalar . r, 
vaktile Duçe tarafından çitti 
direktifler dairesinde devaın et~ 
ği teyit olunmaktadır. _.; 

Mareşal Pete~ 
diyor ki 

( Baş ıarajı J ıncıd 
miktarı pek çok olan ajanları 
kabiliyetsizliği veya ihaneti yli' 
zünden semere vermediğini na"' 
eylemiştir. 

Hükiımetin Parise dönıne! 
meselesine temas eden Mareş' 
hükumetin, mütareke meriyeı 
girer girmez, bu dönmeyi te111ir1 

salrştığını söylemiş ve sözleril11 

§U suretle devam etmiştir, 
"- 1 Ağustosta, Alrran hül:O. 

meti, prensip itibariyle kabır 
hakkındaki kararını muhafaza c1• 
mekle beraber, bazı maddi §"rt 
lar tahakkuk etmedikçe bu naltl' 
teknik seb~plerden dolayı muvı
fakat cdemiyeccğini bildirmi§tır 
Buna lıinacn intizar lazımdır. Fil· 
hat artık sadece bir mühlet me5e· 
lesi mevzuubahis olduğunu tenli' 
edebilirim." 
Mareşal sözlerini bitirirl;er 

Fransızları sabra davet etmiş: 
- Hükumetin rolü münhasırat 

amme ncf'i için olan aşkındar 
ıılilhem müııtcmir bir icraat!' 
Fransızlara yarclım etmektir. 

Sadece cJimizdcn geldiği ka• 
dar, namuskarane bir surette, ce
saretle ve bütUn kuvvetimizle 
bütün kalb ve ruhumuzla müşkll: 
ve yüksek vazifemizi ifaya çatır 
ınayr tahhilt ediyoruz. Hepiıniı 
,·azifcmizi yapalım. ihtilaflarım!• 
zm tehlikeye düşürebileceği 
Fransanın selameti, ittihadımızın 
mükafatı olacaktır." .demiştir. 

Fransadn Birçok Yerler Aç 
Zurich, 14 (A.A.) - Baslet 

National Zcitun~ yazıyor: 
Vichy hükumeti sonbahardan 

evvel Almanlardan tavizler kopa• 
ı amadığı takdirde Fransada dıt· 
hili bir buhrandan sakınmak iın· 
kanı olmıyacaktır. Fransadan Ba· 
le'e gelen haberler Vichy hüktı· 
ı:aetinin gali~Jerlc herlıangi bir 
miizakerc tc§ebbüsünün beyhU· 
deliğini gittikçe daha iyi anlamt1 
olduğunu bildirmektedir. Mahal· 
Ji hUk(imet büyük mikyasta ısla· 
hat iHin edildiği ıündenberi ta!l'I 
bir karışıklık içindedir. Umurni· 
yet itibariyle münakale imkansız· 
d!r. Dcmiryolu münakalatı he· 
men hemen durmuştur ve bunutı 
fJaşlıca sebeb işgal edilen yerler· 
de Almanlar tarafından nakil va· 
ıttalarına muazzam 1.ıir mikyasta 
el konması.dır. lktısadi vaziyet;n 
de inhiUl.l bıılinde olduğu bildiri!. 
mekt~dir. Normal olarak ingil· 
tereye ihracatta bulunan Nor. 
mandie ve Bretagne'da ~Urüyc.ı 
gıda stokları mevcut olduğu hal· 
de diğer birçok departmanlar ar. 
1ık içindedir. Vaziyet keza sık st!< 
vaki olan Alman el koymaları yh· 
zünden de vahimleşmektedir. 

Balkanlar 
nereye gidiyor 

(Baş Jarafı 1 ınddeJ 
• Macaristan, Romanya • Bulga. 
ristan mcıelelerinin ıulhan hnlli· 
ne nlnkndnr olduktan halde Bal. 
kanlara temas eden diker ırn:ıe
lclerden uzak gibi durmnlarınd'.1· 
ki fırsatcüluk nwızaraıı pek ııçık 
idi. Acaba ltıalya ile Bulgaristnn 
bu fasal zamanının gclmi§ oldu. 
ğu b.ııklnnda Bertin ile anla§m•1 
mıdırlar? Arnavutluktaki ltalyon 
hareketi ile Bulgaristan seferber~ 
Jiğinin Almanya t.mıfmdan 6lı· 
yük Britanya at!ası ..i;:,u=ne kesif 
bir hava tıuırnı'T.\l silsi!csi l:n§ln.. 
dığı zmruınn tesadüf ctrn~sinc bn
bınca Almnnlnnn dn bu hareket. 
Jere kar§ı tamamen hnbtrıiz ol
maınıa ihtimal verilemez. 

Şimdiye kadar :nuharip devlet
ler kitaatmın gen çekilme ini ta
lep etmekle iktifa etmi'} olan Ja
pon miltalebatınm fevkinde o!ma
sı dolayısiyle Nankinin b'1 son 
m.ıtalebesi büyük bir tesir yapmı, 
tır. 

ıtaJyncla bir ınaJı:ıl, 1 ı (A·A.)
İtalyan orduları umumi karargfi.. 
hmın 66 numııralr tebliGI: 

SomaHde ve Aad:ı.r:lleh'in ı.ıar
kında anudanc> muharebeler devam 
etmektedir· :Kıtalıırunız karşılıış
tıkları şlddctıı muknv('mcte rağ. 
men ıu.rc::a'<\ d c·.,1. ı <'lmcktc<llr· 

Dün İngiltcreye ;•apılan At bUcumlardan mnada bugün havıı 
man hava hücum;. rı üç ®lgacla : kuvvetleri bombrdımıın tayyare • 
takriben 500 kadar ta}).Yare. tara. , terinden mUrı:kl:~p kııvvctli fiJola
fın.dan yapılmıştır. r•Jşürülcn Al. I rırnız Dessnn'<in ve Leip?.ig'in şi
man tayyarelerinin 32 si bombar. 1 mnliııde BcrnlJurg'da bu 'nnan Yun 
dııruın tayy~resi ve 23.ü bc:nb:ır. kcrs tayyare f.ıbrik<tları ve I.u. 
dıman - avcıdır. Almanlar lngil. nen ve Grcven Broich'dcki cepha· 
tere iizerine yapt ıkları hüc,umlar. ne fabr!kı:lıı.rı üzer ine ve füıhr'drı 
da son üç r,ün l:arfmda 196 tcıy_ muhtelif askeı 1 hedefler, Alm:ı.n. 

Bu sabah "l\lalcolm,, ve "Ve
rity,, torpido muhriplerimiz düş
manın teslih edilmi~ altı Balıkçı 
gemisi ile üç denizaltıdan mürek· 
kep hafif kuvvetleri ile temasa gel
miı>tir. Torpido muhriplerimiz düs 
mam görünce derhal hücum etmiş
lerdir. Dü~man gemileri muhrip 
]erimizin projoktörleri tarafından 
ardmlanmca derhal duman hulut· 
ları arkaı::ma ç::kilmişlerd ir. Fakat 
daha kaçmağa \"akit bulmadan ijç 
düşman gemi ine isabetler vaki ol
duITTı görülmü5tür. 

Bir silahlı balıkçı ge.miı:i ile bir 
torp;dobotun batırıldığı zannedil
mektedir. Torpido muhrip1erimiz 
hiç bir haı::ara uğramadığı gibi hiç 
bir ö!ü \Cya :·aralı d:ı yoktur. 

Balkanlar nereye gidiyor? Bu 
su.ate en doğru cevabı bulm.:lk di. 
ğer Bnllmn miJlethri uibi Türt.c: 
lcr için de buc-ünün en hnyeıtı 
mcseleııidir. 

/'.SiM US 



Garsonlar mese
lesi hakkında 
Müddeiumwniliğiıı 

bir f.:a vzihi 
1 stanbul M ütldciumumUiğitıdcn 

§U tavzıhi aldık: 
Gazetenizin 14.8.940 gün "-e 8117 

sayılı nushasının 3 ncu sayfasının 
2 ve 3 ncu sutunlarında çıkan l(Ec
nebı garsonlar rnesclesı) (Milddei
umumUık yakında harekete geçe
cek) ba lıklı yazı hakkında ber
veçhi ati hususun tavzihine lüzum 
gortilznu tur: 
Kanu~en suç olan her fiil hak

km-::Ia zabrtanın takibatta bulun
ması 'azıfe i ıca':lındandır. Bu ha
dısede takıba a geçmeme..ı;i mey
d,mda b r ~uç c ;eri gtjrmcme5ınden 
Jteyt d'lli lir. 

l 
1 
1 . 
1 
l 
1 

1 
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~ Sehır Haberlerı 1 -T:. -k - ~binleri 
L.. ................. ,;;i"i"":j."k'"k"'""'"""*""""~~.::·~~·~•u..11 -1 Jng~o~ Almanya~m nula•; ha<p l•a\afam gcı:tl gr«>Uj 

Uçak mo e CI 1 ursu iMeseıe ı eır : 1 hl~-arenin nnsıl hir slliih oldu~u ılnlıa i~i nala ılnınğa b. ~1.ıı.dı~~l': 
;__ i lı.ı>anyada \'c Çin ul'uklarıntla ıla hunların do\ u~ lı:nlııhl eti ·~ 

Ç~hşmalarını bitirdi H ı· . t . , ...... 1 ncnmls izleri yoklanıJl ölçıilmilştii· J?aknt rıe de olsa, Asyanın u a ıcın emız IQI 1 tarafı-~ok ouktı \C lsp:uı~adalti !:l\rpısnıalar lsr. hl~ 1ıir 'laın:ın 
- hn;.;ünkü seı..li atmamıstı. Bil 

R •• •• k _ J Alma~.va be:;o ~Ül tııyyarellk 1ı~n11 ordularile lni~um ~di~·.or· 1. azar gun U U Ça SencJerdenberi sı c sık tekrar. ·ı tayyarecilcrin moförleri, hin, bin yuz. ben~ir ku\'\ctımledır· Şu ha 
1 lanan bir mesele var: Halici te. de bir tek hUcumda yirmi bin ton benzin harcanıyor deın<'l•· lla ~ 
: mizlemek. Bir te§kilat ve bir n1mılannın ne n:ıhalı lıir şry oltlui:·tınıı nnlnmnk için i::;tc o;izf' ya 

b k i sermaye işi olan bu temizleme, •· 
•• ı H ı· . d . l"kl . 1 l"'k ! men bir ölçii. 1 l. m USa a as l Var • a ıcın erın ı erıy c a d a. J Dünlrli "tfö .. ·tcr .. de lıulutlıır iıstii:ıılen rultrnlyöz sc<;lcri ı:;e 

• dardır. Senelerdenberi dolan ve "' ı B 
~ni ı·e fi')Ck kovanlarının dtilruldıiğünü bil<liren sııttrlar 'arı•· 

Türk Ha\'8 Kurumunun, memle. 
ketin muht<ılif yerlerinden getir
diği muallimler için bir kurs açtı· 
ğI malümdur• Bu scfcrJd ~clip ~it
mo üe:-cUcri kurum tara!ından te
min edilerek bu kurslarda bilgi 
ediıtmcyc, tayyare modelleri üze· 
rinde çalışmaya gelen muallimler 
kur8 mesailerini bu ayın on :re 
dinci ı;ünü bitinni!l olacaklardır. 

Muallimler kursun devam ettiği 
müddet zarfında birç.olc tayyare 
modelleri •yapmııl{lr ve tayyareci. 
Iiğe nit bilgiler edinmişlerdir· ~
allimlcırin yapbklan tan"are mo· 
delleri üzerinde Hava Kurumu ay· 
nca bir mtisa.baka yapmayı düşün
mÜ§ ve bu müsabakanın günU <>la· 
rak da aym 18 inci gününü tesblt 
etıniştir. 

Model uçuşları Zincirlikuyudakı 
golf sahasında sant ı O da yapıla· 
cak ve modellerinde muvaffak olan 
muallimlere :mükafatlar verilecek. 
tir. 

Miisabakayı müteakip mmtaka
Jarına dağılacak olan öğretme,nlcr 
öğrendiklerini tamime çalışacak· 
!ar ve kilçUklcrc tayyare sevgisini 
113ılıyacaklardır0 

Yı.nc arni mahalde. Türk llnva 
Kurumu daimi suretle alakadar o· 
!arak husu.si surellc modı>l yap
maktan zcı·k duyan İstanbul ama· 
törleri de bir toplantı )'apacaklar 
ve hazırladıkları modelleri uçura· 
caklardır· 

Türk Ha\•a Kurumu bunlara da 
mUnasip hediyeler \'ermeyi de ka. 
rarlaştırmış bulunmaktadır· 

böyle devam ederse bir gün E. 1 "°'an vağmurlannı kan ılamlamrınm taldp ctti~ine üııhe f k· 
yiibe vapur işleyemez hale ge. ! Oralarda çetin lm\~alıır oltı\ot'• 1ngill71cr ıle. Almanlar da hrp 'b 
leccğinden endişe etmek yerin· İ .,iii\ha ıla\llnarnk birihlrl<'ri~I nMırmnk istiyorlar· Bk ;.,rünrle alt· 
dedir. Fakat bir de Halicin iis. ı nu5 ta .... -.~ ~renin ı.lil ü de ,.:ı..;nsmnlann nasıl lu~ sıJ :ı . nıııldı 
tünü tcmizlemcl:, yahut temiz • ·' " ·• 

l . k _1 ı;ilste.rlr. . tutmal: mese cm arşısınuayız .• 
• Diki.at cdiinıcsl ı:mm ı::rlcn bir ııolttn dl'. su: 

I• ki bu ne bir sermaye işi, ne ele 11 Tcblifl<'rdc hıı allmı,, ta~·yarcden ~ alnrz ckizinln toplu, ~ 
öyle külfetli bir teşkilat mese- ı ı·· .. ··td"' ~ .. b'ld rl kalan c-lli ikhinin ıle a\ ı·ılıırın ınitrnlyözlcr11e l uşuru ugu ı lesidir. Sadece alakadar olmak, , ... _ ı ıa... 

1 
Ji;ı.·or. o hnliln hına ınüdnfnn.'>ının yerden ZİJadr, na\81 l\ ~ap sadece takip etmek bu ela. 
cn~a hiikmr.tmek ;::.-re!,tir. vayı başarmıya. kafidir. Haliç ·ı ı ı ı • ·ıctl 

civarı, gün .,.e,.tikrc cöplenmck_ ! ~on giinl<'rdı- bl7:de de ham t~inl, müstakı > r 1n\a '"" • 
"' 'I " • ne \<'rtnrk ls1i~·enİcrin çıkı..ı. ~mııı, hn lıa\'aılMcnlcn iitliriidur-

te ve hele Eyiip tarafları koku_ İ l alnız, hamı bir fikir olarak ıniintıka-:;a cdl'bilmck i~ln C\ ,tla 
.dan geçilemez hale gelmektedir. i hu~ünkü ksldliltm bütün mcı..-unb.masmı bilme~~. onm ıl hal'L 
Ahnacak tedbir, yalnız Halicin l - 1119 
ı::üzclliği için değil, halkın .da ! ('th~ı. diinyn miky:ısı l~hııfo llnlamai,'Jl mohtaen· Konu.c;anl:ınn 
sıhhati için lüzumludur. Hele i lıirinrlc höyle ~eni· ,.c ılr!rln bir snlnhiyet. pıliba yoktur· 

• Türkün ynradılı. cm heri, hangi nhnda imtihana ~C'ki'lr!IG 

1 
yaz ayları~ buna şiddetle ihti.: ~kil in, yüzünün 111.,_\i!\ tllmr. Hele iş, )Urelt• sinir, pekgözlUliik. 1

' yaç vardır. i feragat ,.e feılalmrlıgn b1'ğlı bir danı i c. o zaman bu yiiz bir gü• 
..... ....................... • ......... ........ . nes ;:ibl ımrlnr-

Dnha ~çr,n gün Türl•ku u lıocal:ırmdan biri: 

Turk1yroe Turl\: vatandaşlanmı 
tahsıs cdılcn sanat \"e hizmetler 
hakkında 2126 ve bazr hilldimlcri
ni d~ıştiren 2420 sayılı kanunlar
dan 2126 sayılı kanunun birinci 
madde ının A , c B f ıkralannda 
T.urk vatandaşından gayrisinin Y~
nı ecnebilerrn yapamıyacakları hız 
metler tasrih edilmiştir. Bu hiz
nıetler ara mda (Lokantalar), ya
ıılı de •ıldır. Kanunda sarahat ol
ınadıkça her hangi bir fiili tefsir 
suretile suç telakki etmeye de irn
kAn yoktur. Bundan dolap taki· 
bat yapılmamı~tır. Aksi halde her 
~i bir şahsın hilafı kanun ta
kibata maruz kalması gibi gayri 
kanunt ve müessif hadiselerin zu
huruna bebiyet '\'ereceği lişikfü
dır. 

Fiyat mürakabe komisyonu Meccani 
bugün toplanıyor 

- Gcnçlcrlmizjn ı.atıra.mnn :lhlgnnlıhlarına. intibak l;:ıbDI• 
ycllf'rine hayranım! Knnctttnn chinen hlr tek delikanlı ~önncdiıD-
1\cn•lilerinl derin bo 1u~ ~ozlerlni l ıTJlmadl\n ahyorll\r· 

Demi~ti-
Esasen bu kanunun tatbikine 

dair lcra Vekilleri Heyetince tan
zim edilmi, o1an talimat.namenin 
l 7 nci maddesinde de lokantalar 
sarahaten istisna edilmiştir. Gerek 
kanun ve gerekse talimatname ıca
bı ;ruç olarak takıp cdilmiren e<.
'Jlebi garsonların vaziyetleri hak
kında izah edilen sebeplerden <io
layı diğer i<1ar1: makamat arasında 
b'b.-gQna ihtilitf tahaddüs etmemiş· 
tit. Ve yapılan nnıamele de .rr:"
~~etimızce 'kanuna uygt't' "'! • 
jtmüstür. 

Türk - Irak 
den1ir oUarında 
Mii!terek bir tarife 

hazırlanıyor ' 
Tilrk ve Irak dam!ryoll&mıda 

mfifterek bir yük ve yolcu tarlfcm 
~için Ankaradn. ik1 memle
llet demiryolla.n idarelerinin, mu-. 
~ aramnda. mümma1er 
ıb!BJıı.mı§Ur· B-.ı suretle Basraya 
ltadar kolayca. na.kli}-nt yapıla. 
~tlr· Bu tarjfeniIL esas ticaret 
,em"aSt müb~ kolnylaştı.r
maJrltr. Aynca Basranm harld tL 
c:aretimiz için 'bir transıt merkezi 
o1mna.r hususunda.· <la. lnı.k hükil
metile tomns'l2ra. ~l~tn'· 

ilk tedrisat mü
fettişler· toplandı 
yem okul ·ılı ihtiyacı 
için edbirler almıyor 
İlk t~riMt mil~erlnin, ö. 

ntlın zdeld dere )'ÜI ihtiyaçlarmı 
fit.b!t e'tlıick Uzere mae.."'if mü~il. 
ri1 Tevfik l{ut'un roeka.nllğı.a.ltm
da eh dUn ilk todrW.t milfetp.c:ıkrl 
bir torlantı :vnpmL5lnrdır· Toptan· 
tıdn mı )"tl okulların bina jşl~r:L 
nnihtclif llıtiyaçlan, talebe,..riıik. 
t::ı.rla.r.ı v öğretmen vaz.l~ıoti .. görü.. 
~llbn[İ'1tl.ir· l1k teı:lrl5nt mUfetUşle
ri .süratle kendi Mlgclerlnde tet
kikat yapa.rek bn seneki durumu 
maarif mudürlü :üne bildirecekler. 
dil' 

l'f aarif Müdürünün 
tetkikleri 

İzts::ıbulda yeniden sçtla.cak o. 
la:ı ilk okulların }'e.rlcrlni teSbit 
etmeıc ve baluna.n hl.ruılnn tetkik 
cl.ınek üzere mao.rlf mUdürll Tev
fik Kut Btlyükdercye gttiniştir· 
:Bu sene Bilyilkdercd&d okula 11!
vctcn yr..'liden iki dcrsaneli .birıilk 
oltul c! t · cdilecch-t:lz'· Diğer 
kazıı.ıarJa a ac::ı.k okullarm teL 
klkıer..ne d :ım od.Uccektir· 

ııan ., 
~ ~ tfuı:kn~ 
U32 lt.rlhhı.1:ı btanb:ılc!a do~e.n 

~V''4 Ll-Ti c~ Ntrtm !&rl, !:Cndi ta. 
..,. l'ClllL~ la.:ıun ab!m bôru et
Ole.Qı ~ gele~ dınt telk1nat 

·~ ~~. )1n13 lmıdl tn.lclile tı.c!T 
'~'"1) konu.muıtıv. 1lı\:o ~1~. 

. leyli talebe 
Manifatura satış fıyat- Bu yılkimüracaat her: 

ll<-nlm, f:lıtı:ı imnnım ,·ar, ki Tii~k at ü tünele, yer) üz.ıind(' il&. 
11111 c~sL•: lıir ftö,;i~tü isr. ha, nda da öyle yamnn hlr fiahindir· BI· 
ı>im lc:in tf'hlik~ 7<ırdıı. ıt<-ğll kola.) daclır- Tclılike ne kadar hüy\lrte. 
7iirkiin 87.nıl ' o lmrlrt"tf ile o kaılar artar· l'oerıle fnfih olan 
hnalarıla elbl'tte lıoyun e];cocklcrılir· 

HAKJ\I SÜH.\ Gl;zGiN 

k 
yıla nazaran fazla -

lan il§.n edil ece m~.:..·ı:::.~:.;~;~ .. :·::.:-::: Maarif Vekaletinin çok yerin 
edilmektedir· Ka~'lt lii ağustos cu-

1 ~1~~~~k~:~ ya~~~ml:nn::aa!~~- de bir kararı münasebetile Fiyat murakal>e komisyonu bu
gün toplanacak ve mımlfatura e~-

bit edilen ki.r nisbetleri üzerinde 
tenzilat icra odihni&Ur. , 

lar ~cçen senekine n.isbetle daha yasmm toptan, perakende ~.atış 
!iyatlcırmı vo kA.r nisbetierini ilan 
edecektir· Vok&.lotin emri üzerine 
manifatura çe.ııitleri hakkında son 

Bundan başka lumrlanan liste
ler bntün perakendeci manifatura. 
cılara dağıtılmıştır. Yarından iti
baren hıı.lk bütün manüatura çc. 
çitlerini i>u listelere bakarak ve 
nilmuneler üıerin<le'ki fıyRtlart 
tetkik ederek satın alacaklardır. 

fazladır. lmtihanlara bir eylülden Ta r 
1
. h "'ı e 

8 
e r 

1 
e r .

1 
m 

1
• z 

itibaren baelanacaktır. 
~ 

Yapıhnakta <>lan tntkiklcr de la. 
nuunlanmış, huı kuırmla.rda tadi· 
ıa.t yaptlmıştır· Bilhassa ipekli mrt. 
nilatura çcşiUeri için cwelcc tes-

Alma.nyaya yapı- t f d b · ! f · k · 
lacak siparişler ~•a~~ki~~stan~dahl v~ ~:l~~çünc! M~r~ 

Bir satıcı seyyar 
Arkadaşından yediği dayak
tan sonra hastalanıp öldü 

Ticaret Vekaleti allkadarlara 
bir taminı yapmq, .Almanyaya. yn· 
pda~lt sipariflerin aynı zamanda 
derhal mmtaka ticaret mUdürlük. 
krino bildirilıncslni cmrctrnlştir. 
Böylelikle .Almanyadan ne kndar 
mal geldiği ve siparişlerden yerine 
getirilmeyen olup olmadığı kolay
ca anla§ılacakltr· 

Beyoğlun<la Sakc:ı ookağmda o
turan Naci adında bir se1yyar satI
CI, bir hafta kadar cvı:cl ayni so-
kakta oturan arkadaşı Ahmctlc bir 
alacak yüzünden kavga etmiş \'C 

Ahnıettcn bir hayli dayak yemiş
tir. 

Merdivenden çıkarken 
düıüp öldü 

Galatada Yelkencilerde bir tor
nacının yanında çıraklık yapan 16 
yaşlarında Jirayir. dün dama çık
mak fizere kurduğu merdhcnden 
düşmüş. öl.müştur. 

Ç..XUgun cesedi morga kaldml
mı~ tahkikata başlanmıştır. . 

Osküdarda bir 
yaralama vakası 

:(]sküdarda, Jcaclirede Sinema 
sokağında oturan. Todori oğlu ls
ta\Tİ ile ayni sokakta 12 numara
da oturan "işan oğlu Artin dı.in 
kavga etmiı;ler, İsta\Tİ. Artini bı
Çc!kla başından yaralammır. 

Artin tedavi altına alınmış. Is
tavn yakalanmışt.rr. 

Bir gümrük memuru 
hapse mahkiim oldu 

1 

Naci arkada~ okluğundan Ah
mooi şİkA}'et etmemiş \'C C\ İnde 
tedavi edilirken dun birdenbire öl· 
mu~tür. 

Vakaya miıdd~iumumilik clkoy
mu~. Ahnıet yakalanmı~trr. 

Ceset morj!a kaldırılmıştır. 

Sun.diyenin sahibi mah
kemeye itirazda 

bulundu 
Suadiye gazinosu sahibi verilen 

sed kararına mahkeme}e itirazda 
bulunmu~tur. Karar mahkemece 
tasdik edilirse gazino kapatılacak
tır. 

Diğer taraftan hclcdiycnin Tak
;,im gazinosunda tarif enin Yüksek
liğinden ~ikayet edilmişti. Beledi
yede alakadarlar tarafından \·eri· 
len cevapta Taksim gazinosu tari
fesinin diğf'r l iıks yerlerin tarife
si nelen ucuz olduğu bildirilmekte
dir. 

Kunduracı Osmanrn 
ce1'edi bulundu 

Diğer taraftan Alman hilkümcti 
henüz yc.ni Türk - Alınan ticaret 
anlaamasını tasdik ctmcntielir. Bu 
yüzde~ Almanyaya yapılmış olan 
BİJlarjşler yola çıkarılmamaktadır. 
Almanyaya. bilhMSa kimyevi ecEa 
üzerindo mühim rıiparialcr veril
miştir· 

Müıtqar Naki 
Ankaraya döndü 

Bir müddettenberi şehrimizde 
tetkikler yapan Münakalat Veka
loli mU:ıte§an Naki Ankarayıı. dön 
mli3tür. MUn.akaliı.t Vekili .Ali Çc. 
tinkayanm bugünle.Ne vohrinıue 
t;clm,.& beklenmektedir. 

Tıb fakültesinde 
imtihanla r bugün 

ba4lıyor 
tsla.ııbul iini\'C.1'.3iloııin!n tıp fa. 

külksl taleh!'siııin son ı;uufa de. 
"am edfiltlerln ikmal imUhanlan 
bir ay cwel yapılacaktı. lmtihRn
lar~ bugilnden itibaren bailanıı. 
caktır. 

Pazar ı;:unü Haliç.tc de\-rilen -~ 
c:anda1dan denize d~rek kaybo- Altın Fiyatı 
lan kunduracı Qı;manrn cesedi düıı Altm fivatlan bir milddette,nb,._ 
ll'Jlunmuştur. ri aynı se,·iyeyi muhafar.a rtlnek· 

CeFoet cıdlire doktoru Enver Ka- · tcdir· Dün de 2;160. ku_ruş i.izcrin. 
ran tarafından muayene e<lılmiş, den muamde gorm~t\ir. 
defnine ruho;at vcnlmiştir. · · 

75 lira ihtilftc; etmek suçundan 
ikınci ağırcezada muhakeme olu
nan gumrük rntıs işleri memurla
rından Mustafanın muhakeme i 
dün bitmiş. 2.5 sene ha pi~. 3 ~ ıl 
memurivetten mahrumıyetine ka 
rar veriİmiştir. 

.----~------:-------

.Yeni maarif 
müdür muavini 

A<;Ik bulunu lıt.snbul ~rü 
mMilr muıı,inliğfne ilk tedıi.5at 
mUfettişl.r.rinden 17,.,et Koça.il tıı· 
vi.n odilın~~tlr· Tt>ni ınüdUr muavi. 
cl. ı.,e ba.§lıı.mJŞtır· 
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tarihi ~şrne ve türlıcleri tamir 24 kadar kızının gömülü ol.du 
ettirmeye karar vermiş. Bir ay ikinci Selim türbesi .. 
kadar mevcut eserler tcsbit edi. Kanuninin, oğulları Jki~ci S 
lecek, sonra tamirlerine başlana. Jcyman, İkinci Ahmet, bir hase 
cakmış. Tarihi İstanbul için bu Kanuninin kız:ı Mihrimah Sult 
k«rar derecesinde alkışlanacak İkinci Süleymarun validesi Dıl 
ne olabilir? Her adım başında şup Sahihe Sultan ve İkinci A 
rastladığımız kınk dökük canım medin kızı Asiye Sultanın göm 
çeşmeler içimizi sızlatan birer Jü olduğu "Süleyman Kanu 
yara gibiydılcr. Seneler ve sene. türbesi" .. 
lc.rdir Tophane çeşmesi için yazı. Uçüncü Muradın kızı Hatic 
lanlar, en kücük bir hiımnet vesi. Sultan, Şehzade Mahmut ile vaJ 
lesi olamadı: l 96 senenin binbir desi. Cihangir camiinin ahı 
tahribatına mukavemet eden bu Şehzade Cihangirin kızı, Hu 
lianat abidesini, 209 senedir bü. Şalım kızı Fatrnanın gömülü o 
tün ihtişamı ile "ebeni kurtarın" duğu türbe. 
diye bağıran Azapkapı çeşmesi. Bunlardan başka Dördüne 
ni ve 211 seneyi yüzünün akiylc Mustafa ile tlçüncü Selimin 
arkada bırakabilen UçUncü Ah. gömülü bulunduğu Birinci 'A 
met çeşmesini; bugünkü halleriy. dülhamit türbesi, Ayasofyada. t 
le mi görmeliydik? çüncü Mehmet ve Patihtc Fat 

Yosunlar!a kaplı birer çöplük Mehmet türbeleri.. 
haline gelen daha nice küçük çeş-
meler .. Onlan ağıza alan bile ol. Burada §Unu kaydetmek i t 
muyordu. riz, ki bu 1:ürbclcr, pek tamır 

Türbelerden ne .kastedildiğini muhtaç değildir. Halkın Tür 
iyice bilmiyonız. Malum olduğu Tezyini Sanatlar'ını görebilme! 
i.ızere lstanbulda birçok padişah rini temin için biraz temizlenm 
türbeleri vardır: 1619 da yapılan lcri ve görülebilir hale getirilm 
Birinci Ahmet ile oğlu İkinci Os. lcri kafi gelecektir sanıyoruz. 
man, diğer oğlu Dördüncü Mu. Tarih ve sanat bakımınd 
rat ve İbrahimin vulidcleri Mah. Türk emeğinin. Türk zekası ı 
peyker Kösem Sultan, DördUncü mahsulü olan bu eserlerle b 
Muradın kızı Hanife Sultan ile bcr korunması ve harap ol:nak 
34 şehzade, sultan ve hasekinin kurtarılmcısı icabe.den daha 
gömülü bulunduğu çini tezyinath çok eser vardır. 
"Birinci Ahmet türbesi".. Bir de istanbulun birkac 

Y enicamiin ikinci müessisi kesi. Bir 
1

milletin bunycfiln 'en 
Dördüncü Muradın annesi Tur. ğup tarihi d~vresin~ ~km l 
han Haticcnin, Dördüncü Mch- bu yerler, yıne tarıhın m ı 
met, Üçüncü Mustafa, Üçüncü malıdır. Mesela Beyoğlu ?Vicv 
Ahmet, Birinci Mahmut, Uçünüc vihanesi. Bugün mahvolmu t 
Osman ve birçok şehzadelerin 44 Halbuki buranın tarihi old 
lü bulunan Hürrem Sultan tür. kadar edebiyatı da. sanatt da a 
be... kadar eden mühim tarafları v 

İkinci Selimin şehzadesi Sul. dır. Hüsnüaşk mübdii G lip D 
tan Mehmet ile İkinci Ahmedin, ve daha birçok şairlerin bu te 
İkinci Muıtafanm kızları gömü. ke civarındaki mezarları n~.d 
lü bulunan Mürrem Sultan tür. sc ctlar arasında kaybolup &i 
besi.. cek. 

Abdülmecit ile üç oğlu Safi. Gelecek nesle telek<' h. kkın 
yüddin Osman, Mehmet Abdüs- elbette ki izahat ve fikir \Cm 

nmc.d ve Mehmet Vamık. kızı bir tarih borcudur. B.:nun ca 
Cemile Sultan, BC§inci Mchme. eserlerini yaşat<?bilmck irnkanl 
din biraderi, Birinci Sellin.in ka. bugün için mevcuttur. ~ar 
rıaı Ayşe Sultan, km, Kanuni. çok geç kalmış olacağız. l~ı~ ? 
nin•çoc.uklan Murat, Mahmut, ma?.sa eski tekkelerden hın 1 

Abdullah ve bir kadınefendi gö. tihap ~ilip burası miıze hali 
mülü olan Birinci Selim Tüııbesi.. getirilebilir. . A • 

ikinci Selim, Hasclti Nurbanu Maarif Vekaletı meşkur . hi 
ile kızlan Eamihan, Gevher, Fat. metleri arasında ~ ~ih.ct~cri ~ 
ma, Uçüncü Muradın tahta geçi· ihmal etmezse. tanhın mın~~ 
iİnde boğdurulan ıehude Sille\•. kaaznmış ol"1Jknr. 
man, Omıan1 Cihangir. :Muatafa NlYAz.t AIAIEl 
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Macarların Romanyadan istekleri münasebetile 
Koskova, 13 (a. a.) - Tasa

jansı bildiriyor: 
Cenubi Dobricenin Bulgaris

b.na iadesi hakkında !zvcstia ve 
Pra\ ada gazetelerinde çıkan bir 
maknle<lc deniliyor ki: 

Avrupa matbuni~ Bulgar - Ro 
men münase·~<'tkri ve bilhassa 
evvc>I o Bulg-nristana ait olup 
bılilh re Bulrraristaııdan ayrı
lan crazinin akibeti meselelerini 
llJ sırada hüyük bir dikk:ılle ta
kip etmektedir. 

Macar ordusunun 
bllgünkü kuvveti ? 
Macar istanın tayyare mevcudu dörtyüzdür 

İ"nrct edildiğine göre Dobri
ce lıakkmdaki Bulgar talebleri 
hali hazırda sureti mahsusada 
had bir şekil almış ve Bulga
ristan Dobricenin hiç değilse 
cenubi Dobricenin iadesi için 
Romanya hiikOmetine şimdiden 
taleblerde bulunmuştur. Bulgar 
resmi mahf ellerinden öğrenildi
ğine nazaran cenubi Dobrice a-
halisinin büyük bir kıs .• ı Bul
gardır ve Romenler ancak nüfu 
8UJl yüzde ikisi nisbetindedir. 
Bulgar cfküri umumiyesi cenu
bt Dobrucenin Bulgaristanın an 
i>arı olduğunu ve öyle de kalma
m lazımgeldiğini idiia etmekte
ilir. Bulgar hariciye nezareti 
matbuat bUrosu tarafından Dob 
riçe hakkında n,cşredilcn vesaik 
ayni mealde beyanatı ihtiva et
mektedir. 

177 inci asırda da Dobrice Bul 
pristana niddi. 3 mart 18i8 ta
rihli Ayastafanos muahedesine 
t.evfikan Türkiycye ait olmakla 
tieraber Dobric.e 1878e kadar 
Bulgaristanm bir kısmını teşkil 
etmekte idi. Şimali Dobrice Ro
man.yaya ilhak edildi. Cenubi 
Dobrice ise ikinci balkan muha
rebesinde Bulgaristan epey za
yıf düştükten sonra 1913 de Ro
manya tarafından alınmıştır. 

Cenubi Dobricenin Romanyaya. 
kati surette ilhakı 10 ağustoe 
1913 Bül.reş muahedesinin im
za.siyle kararlaştmlmıştır. 

Birinci büyük harpte Alman 
ve Avusturya Imparatorluklan 
ya.nında cephe alan Bulgar kı
taatı 1916 da Alman kıtaatiyle 
birlikte cenubi Dobriceyi işgal 
etmi~lerdi. 1918 de Almanya ile 
Romanya arasında aktedilcn 
münf erid sulh neticesinde ce
mıbi Dobricc Bulgaristana iade 
edilmişti. Halbuki bilahara 27 
ikincitcşrin 1919 da imza edilen 
Nöyi muahedesiyle Bulgaristan 
l& Romanya arasında 1914 <le 
mevcut olan hudut hiç bir tadi 
le uğramadan ipka edilmişti. 

Birinci umumi harpten son
ra. Romen makamatı büyük bir 

E'
lıkla cenubi Dobricenin 

• ~eştirilmesine başlamış-
. Bu maksadla 1924 de ce

nübi Dobricede bütün toprakla 
fı:iım üçte birinin hükfimet tara 
füıdan istimlak edilcbilcce;;i 
ll:la.kkmda bir kanun çıkarıldı. 
ıfu suretle Romenlere tevzi edi
ıl:>ilecck bir toprak sermayesi 
~Jck.iil etmiş bulunıdu. 
~· cenubi Dobricedcki 

Bir Tuna devleti olan Macaris. 
tan, bugünkü hadiselerin mecbu. 
riyeti tahtında akıbetini Balkan 
yarımadası memleketlerine bağla. 
mıştır. 

Bugün Macaristandan Roman. 
ya, Bulgaristan gibi Balkan dev
letleriyle birlikte bahsolunmak. 
tadır. Buna sebep Macaristanın 
da Balkanlar gibi bir ziraat mem. 
leketi olması ve mihvere dayana. 
rak gözlerini Balkanlara çevir. 
miş bulunmasıdır. 

Eski büyük Avusturya Maca. 
ristarun bir küçük parçası şeklin
de bulunan bugünkü Macaristan 
1914 • 1918 umumi harbinden 
sonra sun'i bir şekilde büyümüş 
olan Romanyadan Transilvanya. 
yı talep etmekte ve bu münase. 
betle akıbetini Balkan hadiseleri. 
ne bağlamış bulunmakta.dır. 

Tuna nehrinin iki sahiline 
atılmış olan Macaristan, merkezi 
Avrupadan Ege denizi ve Boğaz. 
tara giden birçok yollan elinde 
tutmaktadır. Habsburglar orta
dan kalkmazdan evvel Macaris. 
tan Avusturyalıların Bclgrat ve 
Selaniğe doğru yayılışlarının baş.. 
Iangıç mahalli idi. 

Bugün ise Macaristan Alman. 
ya ile Balkan devletleri arasında 
bir tampon vaziyetinde bulun. 
maktadır. 

Şayet Almanya bir gün aşağı 
Tuna havzasına inmek isterse 
muhakkak surette Macaristandan 
geçmeye mecbur kalacaktır. Hal. 
buki Almanya bugün Avrupanın 
bu kısmında bizzat hareket etmek 
!Ö}'le dursun, Romanyadan arazi 
talepleriyle kıpırdanmak isteyen 
Macaristan ve Bulgaristanı bile 
teskine çalışmakta.dır. 

Çünkü Almanya A vrupanın 
buğday ambarı vaziyetinde bulu. 
nan Tuna havzası ve Balkanlarda 
bir harp çıkmasını arzu etmemek. 
tedir. 
Eğer bir gün Romanya ile Ma. 

Bulgarların kuvvetli mukave
meti ile karşılaştı. Romen ma
kamları §iddetll bir askeri ted
hiş makanizmasmı iş başına ge
tirdiler. Hatta Staroeseloda bir 
asekri program bile hazrrlandı. 
Cenubi Dobricenin romenleşti
rilmesi bir çok Dobrice köylü
sünün hicret ett1rmiştir. Bu e
saslara istinad ederek cenubt 
Dobricenin Bulgaristana iadesi 
hakkındaki taleh!eri tamamiyle 
yerin~le ve haklı t('lakki etmek 
lbımdır. Bilindiği gibi Sovyct
ler Romanyaya karşı serdedilen 
Bulgar taleblerini her zaman 
takviye etmişler ve etmekte bu
lunmuşln.rdrr. 

Moran'ın küçük kızı da ortada 
4 yok. 
~ Demirel yerinden fırlıyarak a. 

Gizli 
Çete 

----. "'· ............ 
ı-

yağa kalktı. Yeleğinin i.ist cebin. 
den çıkardığı minimini bir mah
fazadan avucuna döktüğü sakızı, 
leblebi taneleri gibi ağzına fırlat. 
tı. Hid<let ve kinle dişlerini gı. 
cırdatırcasrna sakızı çiğnemeye 
başladı. 

Polis hafiyesi Demirel, en mü,. 
kul anlarda sakır çi~ncmeyi adet 
cdinmijtİ. En korkunç haydutlar. 

Polis hafiyesi Demircl'in mua. la çarpıı;ırl,cn, sakız agzır..dan 
.. 00adan içeri g-i:-d!gi vakit düşmezdi. Yeni bir tahkikata b~ş. 

Cmircl, kL-ıapeye upuzun uzan • • lıya~ağı, bir ipucu ele geçirdiği 
• , göz:leri taV&-ıda dütünt:yor- vakıt aynı hareketi tekrarlardı. 

?ılta•ıini:ıin içeri girdigini Fakat son bir aydır sakızı ela u
a=t gilıi vıuiytttlr.i bozma. nutmuştu. Çiinkü Amerikada bi. 

Birkaç dU:ika derin bir •liki'ı. le o val:te karlar riu}•madı;;ı vaka. 
d • ~ 

cn-a.:n c:ttl. Sonra söze lar Jtarş1smda idi. l'renköyünde, 
el lafiadı: Bilyükderede ve en sonuna Ye. 

- lhbe:-ia ~ mı 1 dedi. ıilk6vue üstüste üç ev soyulmuş. 
~:li Burhan sabrNıdıı..la: ttı. Fakat lıu soygunculuk~ aklın, 
- Ne.don? .. l'ilyt 1ıOrdu. hayalin almıyacağı şekilde esıar. 
- "{(11}J. v.ad.an.. ongiJ eller tarafından yapılıyor-
.._ Yi:ıe mi?- du. Soyulan evlerde tek bir eşya, 
•- D..ı ae 1er de Yeşilk~yde, de:. mücevh-:r bıralcılmıyordu. Eren. 

• ~ bir kUşkü soyrııtJ!lu.. köyündeki köşkten çok kıymetli 
- · • .ı.yru ıel.IIJ~ mi?.. eşyalarla beraber birçok halı da 
- S<ıc:& ..abda bı.:n~ bir :?}!rIİmrf, ev halkı sabahleyin her 

caristan arasındaki Transilvanya 
meselesi bir harbe sebebiyet ve. 
rirse bu takdirde Macaristanın 
Romanyaya kar§ı harekete geçir. 
teceği kuvvetleri nedir? 

Haziran 1920 tarihinde yapılan 
Trianon muahedesi ahkamı Ma
caristana mecburi askerlik ile el. 
de edilen muntazam bir ordu yap. 
mak haklarını veriyordu. 

Fakat 23 Ağustos 1938 de Bled 
de küçük antant devletleri ile Ma. 
caristan arasında yapılan bir an. 
laşma Macaristana yeniden sil.J.h. 
lanmak imkanını verdi. 

Bu anlaşma üzerine Macaris
tanda 3 senelik mecburi askerlik 
hizmeti kabul edilmiştir. 

Bu münasebetle Macaristanın 
ordusu tamamen yeni bir teşkilat 
ile meydana getirilmiıtir. 1930 
sınıfına kadar olanlar hiç bir as. 
keri talim görmüş değillerdir. Fa. 
kat son zamanlarda bütün ihti. 
yatlar üçer aylık talim devreleri 
için silah altına çağırılmışlardır. 

Maacristanın sulh zamanında. 
ki kuvvetleri 30.000 kişiden mü. 
te§ekkil olup 8 kolordu, iki suva
ri livası, bir motörlü, makineli 
birlik ve hudutların muhafazasi. 
le alaka.dar bulunan sekiz avcı Ji. 
vasından mürekkeptir. 

Bundan maada dört tabur ve 
kırk parça motörlü gemilerden 
mürekkep bir nehir kontrol ve 
mtihafaza grupu mevcuttur. 

Bir harp halinde Macaristanın 
bugünkil ordusu 200, 300 bin ki. 
şiye çıkabilir ve 8 kolordu tama. 
men faal bir vaziyete girebilir. 

Macaristanın esaslı ihtiyatları 
üç ağır topçu alayı ile iki hücum 
arabası taburundan mürekkeptir. 

Macarların hava kuvvetleri 400 
tayyareden ibarettir. Umumi har
bin sonundanberi yenilenmiyen 
Macar ordusu silahları pek iyi 
değildir. 

Maacristan umumiyetle bir zi. 
raat memleketi olmakla son sene. 
ler zarfında sanayiine de büyük 
bir hız vermiştir. Fakat petrol 
hariç olmak üzere ham maddeleri 
yabancı memleketlerden ithal et. 
mek mecburiyetindedir. Maca
ristanda taşınacak silahlar ve mü. 
himmat imali için fabrikalar var. 
sa da modern silahlar ve tayyare 
imali için lüzumlu teıisat mevcut 
değildir. 

Bu münasebetle Macaristan 
bütün küçük devletler gibi hü. 
cum arabaları, tayyare, tank dafi 
ve tayyare dafi topları ve emsali 
silahları yabancı memlı::ketlerden 
almak mecburiyetindedir. 

Macaristanda 30.000 kilomet. 
re uzunluğunda yol vardır. Bun. 
tarın 3 bin kilometresi beton ve
ya asfalttır. Macaristanda 25.000 
otomobil ve dört bin kamyon 

uyandıkları vakit dehşet içinde 
kalmışlardı. 

Nasıl uyanmamışlardı? 
Anlaşılamıyordu ve hırsızlar 

hiç bir iz bırakmamışlardı. Yalnız 
köşkün bahçesindeki köpek ölü 
bulunmuştu. Fakat bu ölüm de 
esrar .doluydu. En tanınmış bay. 
tarlar, uzun muayene ve tetkik. 
lerdcn sonra: 

mevcuttur. Demiryollarının uzun 
luğu 9 bin kilometre olup bunun 
pek az bir kısmı çift hattır. 

Macaristan tamamen ovalık bir 
memlekettir, hudutları her taraf. 
tan açıktır. Yalnız şimali garbi 
ve cenubu garbide Tuna ve Dra. 
va ile şimali şarkide Karpatlar 
Macaristan hudutlarının bir kıs. 
ımnı kapamaktadır. 

Memleketi tam ortasından ve 
baştanbaşa kateden Tunanehri hiç 
bir miirlafaa sistemine malik de. 
ğildir. Bu münasebetle Macaris. 
tan herhangi bir taraftan üstün 
kuvvetle gelecek bir taarruza kar
şı koyabilecek vaziyette değildir. 

15.8.940 Perşembe 
7.30: Pros:;ram ve memleket aaat 

ayan, 7.35: Milzik: 8.00: Ajaruı, 8.tO: 
Ev kadını, 8.20/8.30: MUzlk, 12.30: 
Program ve memleket saat ayarı. 

12.35: ?ı.IUzlk, 12.60: Ajan3, 13.05: MU. 
zile, 13.20/H.OO: MUzlk, 18.00: rro. 
gram ve memleket saat ayarı, 18.05~ 
Müzik, 18.40: MUzlk, 19.10: MUzlk, 
19.4.ti: Memlel<et saat ayarı ve ajaruı, 

20.00: MUzlk, 20.30: Konuşma, 20.45 
MUzlk, 21.15: Konuama, 21.30: Ko· 
nu§ma, 2l.4ri: MUzik, 22.30: Memle· 
ket aaat ayan, Ajans, 22.!15: MUzlk, 
23.25/23.30; Yarınki program ve ka. 
panııı. 

16.8.940 Cuma 
7.30: Program ve memleket aaat 

ııyarr, 7.35: Müzik, 8.00: Ajan3, 8.1 O: 
Ev kadını, 8.20/8.30: :Mlizık, 12.30: 
Program ve memleket saat ayarı, 

12.35: Müzik, 12.GO: Ajans, 13,0:I: MU· 
zik, 13.20/14.00: Mll:ı:lk, 18.00: Pro
gram ve mcmlekcl saat ıı.yarı, 18.05: 
lıılU.zlk: Oda musikisi, (}>!.) 18.30· 
:MUzlk, 18.50: MUzlk, 19.15: lJU:ı:lk, 

19.45: Memlekrt saat nyıırı, Ajans. 
20.00: :Müzik, 20.30: Konıı~a. 20.50: 
Müzik, 21.lll: Knnugma, 21.30: Kn. 
nuııma, 21.4~: :MU?.lk, 22.30: Memle
ket saat uyarı, .Ajans. 22.45: :ıı.rnzık, 

23.25/23.30; Yarınki program ve ka
panı~. 

E. Sadi Tek .Tiyatrosu .... 
Bu gecf' (Bostancı l~k .. le gazlnrysunda) 

"Stlt Kardı-şler., Vodvil (3) Perde 

----o---

Raşit Rıza Tiyatrosu 
15 .Ağ\lstoıı Per§embe gilnU akııaını 

Kadıköy Sllreyya Bahçe3lnd~ 
"AFACAN., Komedi (4) Perde 
~ 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün 14 dP.: 1 - Aslan Adam: 

Kaaba, 2 - Vicdan Azabı: Moto, 
3 - Mlkl. 

- Ya köşk sahipleri yalan söy. 
lüyorlar, yahut bu işleri cinler, 
periler yapıyor .. diyordu. Birkaçı 
bu sözleri büyük bir imanla tas. 
dik ettiler. 

Hademe aksam gazetelerini 
getirmişti. Demirel: 

- Bakalım yine neler yazmış. 
lar .. diye bir tar.esini aldı. Birin. 
ci sa •fa, hemen hemen baştanba. 
şa bu hırsızlık hadisesine tahsis 

- Bu köpek kalbten ölmüş .. 
raporunu vermişlerdi. 

ı edilmişti. Y eşilköy.deki köşk sa-
Dcmircl ayakta geziniyordu. hibinin, hizmetçilerin resimleri 

Di§lerini biribirine geçirip sal:ızı. alınmıştı. Hayri bey çok ileri gi. 
nr çifncrkcn bunları bir daha dü. diyor, çocuğunun da kaçırılmış 
~iinoü. Sonra gülümseyerek mua- olduğu için gayet acı söylüyor. 
vinine: du: 

- Bütün faaliyetimi1: tıb il· - Bir değil, iki değil.. Şehri 
mine bir hizmet olclıı. Köpekler. htrakıp köylere mi ı:idelim. Şim. 
de kalh durma .. ı::.C:a ı öliiyornıuş. diye karJar m3la olan zz.rar, in. 
Ne saçma şey.. Zavallı köpeğin sanlara Ja oluycr. 
tam o gece mi ka\ı)i tutmııştu ?.. Demirel. birden: 
Jnan ki bu şelv·kc, bizim şimdiye - Ben §İmdi Ye,ilk8ve, köıtke 
kadar bilmedi~i:ni.r. vasıtalar kul. gidiyorum .. Sen buradan ayrıl. 
tanıyor. Eski devirde clsaydı cin. ma .. Beni bekle .. dedi ve ıüratle 
ler, periler diyecekler.eli. dışarı çıktı. Bir taksiye atla.dı: 

Muavini Burhan atıldı: - Yeşilköy .. dedi. 
- Şimdi de diyorlar .. Mahal. Demirel köşke gelir ~elmez 

lelerde, kahvelerde konuşulan tek Hayri Moranı buldu. Kendisini 
şey, bu soygunculardır. Dün Ga- tanıttı: 
latada bir kahvede oturmuıtum.. - Beni atak odanıza ötüril-
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Ilir başka gün, Güllü teyze, BerJa bazan Galibi sevebileceği· 
genç kadına Galibi mazur göster- ni de düşiinilyor: Bir balıkçı ail"
nıek i~tiyormuş gibi ve bir sır söy. si ııt'dmda büy\iyen ve hir usla· 
ıcrce11ine mınldandı: bqmm oğlu olan Galibi ... Afü~sL 

- o çocukken de deniz diye bi- Din vaziyetini saklamıyan, akraba-
lerdi ! amı alnı vukarıda takdim edem Ga-

Beria alaka ile sordu: libi ... H~ bu aileden niçin utan. 
_Nasıl denizi çok 1'1U severdi? malı? Galibin babası Tahsin Efen· 
- Çok severdi söz mil ya, çıldı· di uzun ömrünün arkasında çalış. 

rırdı. TatiJlerde buraya geldiği vR. madan ve namustan dokunmuş hiı 
kit denize açılan bütün reislere ıeref halesi sürükleyen iyi bir in
kendisini de beraber götürmeleri sandır· Sonra bu köyde gördüğil 
için yalvarıp dururdu. Gemide de kadınlar ne kadar temiz ve bu ka· 
boş durmaz, tayfalara yarrlrm e- dnılarm Berianm şemdiye kadar 
derdi. lyi yelken kullanır, miikem. tanıdığı boyalı salon kadınlarından 
mel dümC'n tutardı· Fakat anneıııl daha çok asil olduklamııla şüphf' 
oğlunun gemici olmMma bir türlü yok! 
razı olmadı· Bütün soyunun sopu- Galibe ;;elince: Bu d111lka!llı çok 
nun dalgalar arasmda can verdiği· nazik vaziyetlerde kibarca har.:?ket 

i gördükten sonra bu., 11 cesareti etmeği biliyor .. Bu vazlyetlerdıı 
almamıştı. o da. bütlin Mhil ka. salondan ve zengin bir mlhillco 

dınları gibi Karadeni7Jn bütUn er- yeliı.ıen baıka bir erkek Galip kr.. 
keklcrimizi. bir dah:t vermemek dar nazik ve diirüııt lınrekct ede
üzcre kalplerimizden kopararak al. mezem. 
dığrnı billvordu. Ayşe daha çocuk- Beria bugüne gelinceye kadar 
ken sevgililerini denlze kaptırma- hayatı olduğundan çok haşka tür. 
yacağma yemin Ptmişti. Bunun için li1 anlamış olduğunu ö~rendl· 
karada yaşıyan birlı:ıi!e. bir tütün Beria köyde kalacağı son ak!Jam 
amelesilc e\'lendi ve oğlunu da bah_ yokuşu çıkarak evine döncrkPn 
riycli değil mühendis y~ptı. Galip bunları düşünüyor· Akşamın kiil 
denize deli gibi tapmasına rağ- rengi dumanları arasında havada 
men anncııini üzmcm('k için güzel pembe pırıltılar koııuyor· 
mesleğinden uzak kalmağa razr Birdenbire yolun dönemccindr, 
oldu. Güllli teyzenin evinden sızan hafif 

Beria kendisi de hilmiyor, hiç a. 
Jakadar olmadığı bir erkeğe dair 
olan hu sözlnri ne diye bu kadar 
dikkatle dinliyor! 

Güllü teyze, esmer ellerinin u
cunda bir ihtiyar kadın saçı gibi 
titreyf"n hembeya:r. örPkc .. inl silke· 
rck sö?.ilne devam etti: 

- Talihin varmış kızım, çok iyi 
bir kocaya ra'3lladın .. İyi C\'Iİll iyi 
bir koca olur. Cesurdur, on imıan 
kadar c;ah!ıır0 

İhtiyar kadm, BP.rianm diişün. 
ccJj SlİkÜI il karŞL<IIndll adeta endi
şeye dlişmiiııtür. Esmer simasında 
hlr kor gihi parlıyan r;.:7.lcrlc ı:cnç 
kadına baktı: 

- ÖyJe değil mi yavrum? 
Beria Giillü lo~·zenin miitalta~ı. 

nı derhal tasdik etti: 
- Evet. 
- Her gÜ7.<>l ~bi onun da hlr 

kusuru var. iyi SÖ7. ~ylcmel'ini 
bilmez. Görünüşte birıu: sert bir 
insan gibi görünür· Bütün hu ta
raf inııanl:ı.rı gibi. Burııda biilün 
rrkekl,.r çok konuşm:-zlar. hiitün 
ömürleri insan !H~sini boğan rfrr.· 
garlıır vn dıılgıılar arasında gec_:tiıfi 
için scssi7. durmağa al~mışlardır. 
Sonra inııanrn hPr vakit konuşma. 
ğa :htiya"ı olma,; ki· Kalbin ayrı 
bir dili vardır. kızım· Konuşmak 
için k<"lim<'lcrc ihtiya~t olmıyan 
bir dili Galibin kalbini b('n çok iyi 
tanırım. Terlf'miz bir kalp. Bu kal
be aşk hir defa ~iro:li mi, taşlık bir 
zemine kök salan bir nebat gihi bir 
da.ha oradan ayrılmıtz· Bu netıatı 
o kayadan ayırmak için kayayı ba. 
nılla almaktan l)aıJka çare yok
tur. 

Bu Güllil teyze ırnıma ila Ş:-P\'tze 
bir kadın ha!·· F'akat RPriR bu kıt.· 
dınm sözlerine yine kulak \·eri. 
yor ... tik günlerde Berianın bu söz. 
leri dinlerken gözlerinde şüphe e. 
den bir ııştk vardı· Fakat gii11ler 
geçtikçe harici teıııir altında, hislP
ri geni§liyor. Giillü teyzeyi daha 
ciddi dinliyor. Ve dinlerken Adeta 
mUteeı9fJir oluyor· 

ve titrek ışığı. her ak§am döner. 
ken kendisini karşıhyan ışığı, iki 
haftadanberl ahıstı~ı "\'C sevdi~i ı· 
ıığı görünce gizli bir heyecanın Sİ· 
nirlerinde dolaıtrğmı sezPr gihi ol 
dU· 

Bu cwdekl sakin havayı:ı bir an 
P.vvel kavuşabilmek için adnnları. 
nı ınklaştırdı· Beria §İmdi evde 
na.sıl ka.rşılacağını çok iyi biliyor .. 
Kapıyı Esma gelip açacak... Onun 
ayak seslerini işitir işilmcz içeri· 
sine bir sevinç doluyor. 

Beria her gün bu sakin yuvaya, 
yüzü Karadenizin çılgm rUzgf. :la. 
rile donmuş ve kıwrulmuş bir ?tal
de, dudaklarmda denizden ı:;elC'n 
rüzgarın tuzunun tadı, titreye lit
reye ~elirdi. Her ıık~am içeriye ~
rer girmez ocak başının en g\izcl 
yeri kendisi jçin boşaıtılırdı· 

Beria her akşam buraya girer 
girmez, Güllü teyzenin ayaklarına 
koymak için hazırladığı tuğlayı sı
cak bulur, ayaklarından \'Ücuduna 
doğru yayılan tatlı ılıklığı r.cvkle 
hissedf!rdi· Ve sonra GUllü teyze ile 
};sna bir kenarda tatlı tatlı yemek 
hazırlarlarken Galip balıktan dö. 
nerdi, :ıonra sofra başında. tallı 
tatlı memleket hiknyelcri anlatı
lırdı· 

Bunlar cin ve perilerden halı!!11-
den bir takım çocuk masallandır. 
Periler ay ~ığı altında yavaş ya
vaş. işitilmeyen bir mu!'ikinin a. 
hengino ayak uydurarak d~nııc
derler. yedi başlı devin peri pa. 
dişahmrn kızına Aşık olurlar, Kal 
dağından •bilmek için koca da
im kılyalımnı dillerile yalaya ya
laya ııigara kağıdı kadar inceltir. 
lf"r· Fakat o anda uykulan Jı:Plir 
\'e eahahleyin uyandıkları vakit 
rlllğı lekntr koca kayalarla öriil
mü, bulurlar· 

Beria yavq y1tvaş Galibin niçin 
hıLyallerile bqba§ll kaldığmı, l!es. 
Bizliklen ve yalnızlıktan nirln bu 
kadar ho~landığmt anlar gibi olu
yor. 

(Devamı var) 

Hayri bey kendine gelememi§. - Hayır, korkmayınız. Şimdi 
ti. Hala titriyor ve konuşurken derhal gazetelere ilan veriniz. Ço. 
dili tutuluyordu: cuğunuzu nasıl bir va&ıta ile o. 

- Mahvoldum .. Bütün evimi hırsa olsun getirene on bin lira 
Go~lttıkları yetmiyormuş g'ibi, verecegini7.İ vaadediniz. 
çocuğumu da götürdüler.. Ben. Hayri Moran hiddetle haykır. 
den ne istiyorsunuz. Ne soruyor. dı: 
sunuz .. Zabıta vazifesini yapsrn, - Bay Demirel, ıormuyorsu. 
e§yamı bağı§ladım.. Çocuğumu nuz ki on bin liram var mı?. Be. 
isterim.. nim bütün servetim mücevherle. 

Demir, soğukkanlılığını muha. rimdi. Onları da ..... 
faza ediyor, ihtiyarın asabiyetine Demirel sözünü kesti: 
sükunetle mukabele ediyordu: - Rica ediyorum .. Hiddetlen. 

- Hakkınız var .. Fakat vazife. meyiniz ve aasbiyete kapılmayı
mizi yapmak için sizi rahatsız et- nez. Bu işler, aükünetle halled~ 
meye mecburuz. lecek karışık meselelerdir. Hidi. 

- Ben kendimde değilim. Mer. se olmuştur. önüne geçme çı. 
kezden tahkikatı bitirdiler. Akıl. releri değil, içinden çıkma çare. 
larına gden sualleri sordular.. leri aramakla meıgulüz. Siz ilin 

vereceksiniz, para değil. Bunun 
Demirel gülümsedi: ötesi bize ait. kabeedrse on bin 
- Fakat ben tahkikat yapma. lirayı hırsızlara verilmek Ur.ere 

ya gelmedim .. Sb:inle ctele verip, bi7. temin edeceğiz. 
hırsızları ele geçirec,ğiz. Çocu. 
gunuıu kurtaracağız. Vakit geçir. D~mirel, Hayri Moranı gue. 
meye gelme7... telere ilan vermeye ran ettikten 

"Çocuğunuzu kurtaracağız" sonra kötklin bütün oda1annr do-
kelimesi Hayri Moranı biraz tes- Jaşn. Fakat yine hiç bir ize raat. 
kin etmiş, fakat bu sefer de teea. lı:ramadı. Birden köpek aklına 
sürden gözleri dolu dolu olmuı- geldi: 
tu. Dudakları titreyerek : - .Sizin k8peJinfz yok muydu? 

- KOOO.l.1U:ıs'.U~ ...-..ıuu..a.ı•---....... -~ 



At koşuları hakkında 

Valimizden bir temenni 
frn!anş ve ıslah encümeni tara.. 
l' an tertip edilmekte olan at 
n~l"I§lan önUınüzdeki pazar gUnU 
balı ayeueıunektcdir· Ankarada ilk
l" ar ve sonbahar koşulan asgari 
" hgtta, hmirde de ilkbahar ve 
~~ahar ~lmılk-üzere liiika'i"i'ö 
ee devam etmektedir· Halbuki 
leh~ binici ve meraklısı bu iki 
lcün tiJniıdeki binici ve meraklı ye-

undan fazla olan §ehrimizde 
~d lamı altı hafta gibi kısa bir 

dete ı11ğd1.r1Jnıası lstanbulda.ki 
rneraklılaıın bu nıilli sporla alaka-

:ı. ~tnıaktadır. Fakat yarış a-
dinı arttırmak ıslah cncllmenin. 

~: k~bU~ olm.adığmdan her vilayet. 
Ya 0 dugu gıbl vilayetimizde de at 

1 ~lannın hususi idarece konu· 
:ıcaJt tahs" tl 11.: hafta, ıaa ıı. hl~ olm~· ~ 
euıa U~tılma.sı hakkmdn okuyu
?nak~an bir çok mektuplar al
'Ya d Y?z. Bunlardan birini ~ğr-
• ercediyonız: 

Sayın '1akıt ı;ıızcfesl at yan,. 

lan muharrirliğine: 
nu ııcnc at yan lannın temmuz 

Mda\"ctinde baslamıı.sı a.t yn.rJBlıır 
n ~crnldılannı se\indirmlıtti· O 
zıınuuı sazr.t-Olr.rdo hu eno İstan
bul yaz at yan.,Jarınıu 2 Jıafta da.
ha fazla yapılacağı nlıikadarlaroa 
kararla~tığı yazıldı· 

Bu pazar ~"l\"' \ 'C ıslah cne\i. 
meni tertip ettiği 6 haftnhk ya.. 
n~ların sommru u :1 npılacaktır· 
Demek oluyor lll muhasebcl lıU5U· 
ıtye de hmir \illycUnde yapıldığı 
gibi ağust-Os gayesine kadar iki 
ko~u tertip edcceloUr· 

nmuısc:a Rcisfoomhururnnz İnö
nü \'e B:ı~Yeldllmiz Refik Sayda.nl 
t:ırefrndan himaye gören atçılığı
mızm inkfsııfı fdn saym \ 'alimizin 
do aynı h&&sasiyeU göstererek ba 
temennimizi yerine getireceğinden 
eminiz· 

Karilcrlntzden: 
:Sc\1m Günı;ör 

Erkelc - Bir tocuğu olana oıı be"i gUn f:rln \"Oriyorlar· 
Ka(lm - Anlıyorum· Benimle e\"lenmck tst.lyonıwı demekt 

Her mesıeğln lçydJızü: 

Askeri liseler su sporları bayramı S .. t k t k h · I B . i- u e su a ma ıy e 
u pazar Kulel bile sayılmaz .. 
de yapılıyor Çünkü daha öyle sunturluları var ki!.. 

k Her sene deniz nıcvsirnlndo as- YL'.ilar· 
crl liseler arasında yapılması 2 - Liseler bayrak yan§ı· 

~u~ı; olan. su sporları bayramı; 3 - Elbise ilo atlama ve s.o-

Sütçülük ve mahallebiciliğin ne 
dereceye kadar hile kaldmr bir iş 
olduğunu bilir misiniz? 

Bazı insafsız sanat erbabının bu 
sütleri iki üç kere işledikleri de va
kidir. n~ilzdclti pazar gtinU Kuleli li- )ımma· 

ıesınde yapı:lacnktır. 4 - Suda boğu§ma· Yanlış anlaşılmasır!. Süt derken 
terkostan ıbahse1eceğimi zannet
meyin .. Ama siz: 

Baba do-tu sütçü yoğurtlar 
hakkında da şunları söyledi: 

Bayrama tam saat 15 to İslik.. 
l!l .Mnl'§ı :ile baelanncaktır. lBtik· 
ltıı nıaıvından sonra bir söylev ve
rilecek, söylevi mUtnkip yapıla. 
cak geı;it resminden sonrn milsa.. 
bakalara ba§lanacaktrr. 

Program f:U ııckilde tcsbit dil 
ın.fı;ıtir: e • 

1 - Tromplen ve kuleden atla· 

5 - Kurtarma ve taşrma· -
6 - Elbiseli yüzme. - Süt güğümleri terkos muslu

ğundan doluyor, diyeceksiniz. 
Keşki öyle olsa .. Tcrkos gölünde 

8 _ Tcchizatla atlamalar. .......: mandalar yatmasına \'e hatta için· 
9 - Padlbot. den hayvan leşi çıkmasına rağmen 

7 - Su altında yilune \'e ta
bak toplama. 

- ıo - Filika yar.ışı. ., ,. yine terkos suyu sütten hatta diğer 
ıı -~J!PlııYa~an• '•' 4 ,Wr~ sular~\IA t~zdir, 

- Temiz yogurt yemek için 
kendin yapacak m.. Yok a süt 
tortusunun maya \"e diğer ilaçlarla 
lıalledilmis. dondurulmuş şeklini 
afiyetle yersin. 

12 - su topu. Şimdiye lfacfar terkos suyun-::_:;============================- dan zehirlenmiş olanı gördünüz 
mü? Halbuki sütten zehirlenenlere 

Derhal hatırıma geldi. Bir sene 
Silivride, ~u yorgurdiyle meşhur 
Silivride kalinı~ ve yogqrt inwJ~ı
hanelerini görmüştüm. 

Burada ilk olarak hayretle bah
sedeceğim mesele bu imalathanele
rin pisli~dir. Yoğurt yemeğe töv
be etmek isterseniz bir yogurt ima
lathanesini geziniz.. Fikir vermek 
için bir noktayı işaret edeyim k§.fi: 
!~ilerin geceleri Üzerlerinde yat· 
tıklan çuvallar, ertesi gün yoğurt
ların üzerine serilir. 

SAMSUNDA 
Tarih Kurumu kazıy~ 

basladı 
Samsun, 14 (A.A.) - Yurdun 

nıuhtelif yerlerinde olduğu gi. 
bi Türk tarih kurumu bu sene 
<' 
vamsunda kazıya başl=tmış ve bu 
<:raştırmalara başhyalı bir ay gibi 
kııa bir zaman olduğu halde mer. 
k~zi ve garbi Anadolu kültürleri. 
~ı~ yayılı! ve harici münasebet. 
d~rıne dair önemli eserler elde e. 
ıhni~tir. Buna nazaran Samsu. 

nun tabii mevkii icabı olarak ilk 
cağ.~ardanberi meskün bulunduğu 
~~ on Asya kUltür çevresinde mil-
llmk bir yer işgal ettiği anlaşıl

ma tndır. 

d Kazıya birkac mevsim <laha 
evam olunacaktır. 

----o-
Şehrimizde ve Zarada 

zelzele oldu 
lstanbul, 14 (A.A.) - Kandilli 

rasathanesinden: 

3 
Dün yaz saatiyle 18 i 48 dakika 

t O sanıyc geçe merkez üssü İs. 
~nbuldan 8700 kilometre uzakta 

, ~ddetli bir zelzele kayde.dilmiş. 
•tr. 

~- ~nrn, 14 (A.A.) - Bu sabah 
cı ırı saat beşte beş saniye güren 
d :nudi, diğeri de 5.10 da 3 saniye 
~eden iki zelzele olmuştur. 

IVloskova sefi
rirnizin gelişi 
n ı.~iU\bul, 14 (A.A.) - D. N. 

· 'r~~an~ı bildiriyor: 
çi i ~rkı)'~nin Moskova büyük el. 
nu .., · Alı Hay<.lar Aktay raporu. 
İtin ~~nıck Uzerc kısa bir ziyaret 
1 ... cı;otcr Agustosta /rnknraya ge-

ır. 

. Ga.ıctc Tk 
l'lrı /\n1c eı ı mahfıllerindc se!L 
l•r ~irr~~aya Türhiyc ıle Sovyet. 
r;ı~cb ıgı .arasında daha iyi mü. 

Ctler · ı_ ~ "'1cl· iı ıın.,; nını muı:akcre et. 
tcdir. zere Çagrıldıgı bildirilmek. 
~u rtı 

ne töre a~fillcrde beyan edildiği· 
bu!;!ÜnJt' ·a.rşıhkh münasebetlerin 
ı:cyah:ıt~ va .. iyetinde sefirin bu 
a•f .. d· rı .. hu • b" • ~ ·-~ ıltnek . usı ır t'hemmıyet 
... ovyct1 •tabeder. B<;hı.:sus ki 
'·· ı Cr B' 1" ut t'lrj,i ıt ığbın A "kara bit. 
<!ı:.nbcri "ru 1'rr nticf de bir ay. 

1 1Yttle tlegıldir. 

Kızılayın felaket
zedelere yardımı 
Erzuruma 20 bin lira 

gönderildi 
Ankara, 14 (A.A. ) - Kızılay 

umumi merkezinden bildirilmek. 
tedir: 

Yozgat ve mülhakatında vuku. 
4>ulan son zelzele hadisesinde za. 
rar gören yurttaşlara umumi mer. 
kez tarafından evvelce gönderilen 
350 çadıra ve giyim eşyasına ve 
gıda maddelerine ilaveten yeni. 
den 161 çadır, keza felaketzede· 
lerin en mübrem ihtiyaçlarına ıar~ 
fedilmek üzere beş bin lira, telef 
olanların yerine yeniden çift hay
vanatı mubayaa edilmek üzere 
Erzurum valiliği emrine 20 bin 
lira ve satın alınacak işbu hay. 
vanatın mahallerine sevk ve tev. 
zir masraflarını karşılanıak üzere 
1000 ki ceman 26 bin lira gönde. 
rilmis ve aynı zamanda vaka ma
ballerlne iki kızılay müfettişi i. 
zam edilmiştir. 

Macar heyetı yolda 

sık sık tesadüf ediyoruz. lstanbula 
süt civardaki köylerden ve lstan· 
bul civarındaki belli ba5lı çiftlik
lerden gelir .. 

Köylerden gelen sütler umumi
yetle temizdir, fakat bunlar §eh· 
rin göbeğine kadar sokulamazlar. 
çünkü köylünün nakil vasıtası 
yoktur, bu sebeple temiz silt sur Bizim baba dostu sütçüyü srkış.. 
dahiline girmez .. Ancak Bakırköy. tırdım: 
Topkapı, Yedikule, Edirnekapı, - Yahu, siiylc, dedim. Daha ne-
EyUp gibi muhitlerde ve bunlara ler biliyorsun? 
yak"ln mahallerde bulunabilir. - .Ne olacıık, dedi, süt yoğurt, 
Beyoğlu cihetinde ise temiz süt hepsi bu kadar. 
bubnak pek müskilldür. Süt, bura- - Ya mahallebi, ta\'Ukgöğsü. 
lara ancak büyük çiftliklerin oto- Sözümü kesti: 
mobilleri ile gelir. Bu sütlere yo· - Tav.ukgöğsi.ı dedin de hatırı. 
la çıkmazdan evvel veya yolda su ma geldi. Bak sana bundan bah
katılması meselesi muhakkak ki bir setmeği unuttum.. Umumiyetle 
hiledir. Fakat süt meselesinde bi- büyük mahallebiciler. yani müşte
rinci p!anda tetkiki lazım gelen risi gelip geçici olanlar tavukgöğ
su katılmış sütler değil, hile katıl- sünde tavu&'lln göğ ü yerine işkem
mış sütlerdir. be ve süt yerine de kaymakaltı 

Bizim baba dostu sütçü bu hu- kullanmağı tercih ederler. 
susta beni fÖ>'le tenvir etti: - Nasıl dedim. anlamadım, bi· 

- Sulu sütü bir kenara bırak.. raz izah et .. 
Bu artık tabii bir haldir, yeter ki Anlattı: 
işi sura süt kalmak derecesine - işkembenin beyaz olan bir 
vardırma~ınlar. A~ıl mühim olan derisi Yar ya. İ~te o tanığun göğ
mesele bu su katılmış si.illerin, süt- sü gibi lif lif olur. Bunun tavuğun 
çillerde. maha:lebicilcrde fena mu- göğsü yerine kullanılmasında ne 
hafazasıdır. Şehir içindeki sütçü!~ mahzur var?' Sonra gelelim kay. 
re, mahallebicilcrc süt umumiyetle makaltına.. Biliyorsun bir kilo 
akşam üzeri gelir. Bu süt hazan iki kaymak elde etmek için kilolarla 
üç gün işlenece~i için muhafazası süt kaynatılıyor. Bu siıt çok yavaş 
mühim bir meseledır. Gayetle te- ateşte kaynar ve üzerinde topla· 
miz kaplara konmadığı ve fazla nan kaymak muttasıl alınır. Saat

Buda/Je!itc, 14 < A.A.) - D.N.B hava aldmldığı takdirde bu sUtler !erden sonra artık süt kaymalt br-
bildiı i~ or: bozulur. Ama, bozuldu diye ma- rakmaz olur. Sütün bütün yfağı, 

Nazırlar heyeti bugi.ın Kont Te- hallebicilerin bu sütleri attıklannı kuvveti kaymak olmuş geriye sü
leki'nin rei liği altında top~nnmış- zannetmeyin .. Hayır .. Sabaha lor tün posası kalmıştır. İşte buna 
tu. Herct, caıi m~we:clcrdcn ba~a peyniri gibı !';ıl,an ke:oilmiş sütil iş· k:::ymak altı derler \"e her zaman 
yakında y::ıptlac::ık !\1acar • R~~~ lemek mümkündür. Bunun i~in er- afi~etle yediğimiz tavuk göğüsleri 
müzakerclcrı hakkında da goruş- babı olan sütün füerinde kalan su- yapılırken de süt yerine bu kay

yu süzer, ronrn kc<:ilıni~ süte bir makaltı kullanılır. 
müştür. miktar karbonat ila\"e c-.der ve döv- Baba dostu sütçüyü: 

İçtimaı m ıtealdp b~ş,·ek~ı ,,·e meğe başlar. Buna sütü açmak de- f - Daha ne biliyorsan anlat.. 
hariciye nazırı Tuı n - ~2\·crm de nir. Vuruldukça !;üt açılır. ,·urul- Diye zorlarordum Merhametle 
müzakerelere i~tirfık cJccek olan dukça açılır ve nihayet hoza gibi yüzüme l tı ve ftdcla paylar 
Macar dele~a yonu fız::ılarını ka· mükemmel koyu bir süt haline ge- gibi: 
bul etmiş!erdir. lir. Karbonat kokusunu iz:ıle için - Sen amma da cahilmişsin hal 

o N B her sütçünün !<endi ne has usulleri dedi. Bilmiyor musun, tavukların 
Budapcşte, 14 ( :1..1.) - · · · \ıırdır. gerileri yağlı hissini vcr~n diye 

Bildiriyor: Bu şekil~e ic:len:ni.; c::üW sütlaç sanya boyanır. şerbetlere boya ile 
Huktim"lİ taraf mdan Romen • mahafü'1Jİ ~ibi iJir!.aç" gü~ d:.ıracak renk verilir, a~ure kayDamış buğ

Macar m~zakerclcrini idare etme- sütlü tatlı"a-a !aı!lanmak dC1"r.ı ol- day suyu .t?rtusun~an, ba"ta ~
ğe memur cdılen !\lacar delegasyo· ı maz, bu sebep!" bunların kavna· mekkadayıfı . oldugu halde butun 
nu bu ak am \ apurla Turn - Se- tılmış olarak atılmac::ı !awndır. tatlılar zahanncen yapılır. B~nla
verin'e h~rekct edecektir. Y~~ l Bu İ§lenmiş sütler <:ltı saatt~~ faz· ~ bilmi

1
yor m~sun? .. Aman ?glum 

rütbede kurmaylardan \e harıcıye la dayanmaz .ve ye~ı~cn k.esılır. 1~- gıt .. Ya.tıtz murckkcp .~·atamak P~
nezarcti crkanınd::ır. mürekkep d~ lenmış sntlerı. ke~ıldık eı ı zaU'.aıı rn etme~. hayat ta mükemmel bır 
legasrona tam c:a fıhiycth scfır yaptıkları ~? ~· 'e .. ~ra.~mış; ren]c· mcl:tept.r. 
Uori ri,·asct edcce!,tır. lenn<len tefı ık ctm ••• mumkl.ndur. lı1 UZAFFER '1CAR 
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SADAK . T ••• 
Nakleden: HiKMET AfUNIR 

ı•cn inin ap:ırtnnanı... Pcr\'in cesinc eevaplur verili· F,,ğer ken. 
§Czlonı; iizl'ri.nc uznnnııı;:ı. derin bir disini bc>ğenmiyors'\Jll, tııraklp 
tcssür i~ln<lodir. Samimi arkada- git.mck.e serbeet olcuğumu söyle• 
~1 1\'ihal ~ılongun Jı:cnarma ili§- CÜ· ~~c ibu, son sözU olm113tu. Bu
ınlş; onu nc~clendlrmeğe s;nlısı_ nun Uztrlne ben taı:ıamen ke.:ıdL 
;yor. mi kaybettim· "Pekô.16. t;yleyse, 
. Nih:ıJ: Canon, bu gibi meselele- dedim· Bir da.ha. buraya ayak b&

n o kadar ciddiye almanın ıu.zu_ sarı:ram bana da Pervin demesin. 
nıu var mı ya? lnsnn çok defa Jcr!., O zamandn.nberi keAd.IGb:ıl 
herhangi bir şey için, ''nrt.Ik fili görmedim· (Pervin s(;zilnlin ibura· 
da.ha ~lfı. yapnuyacağnn .. diye ko.- smdn derin bir goğils E:,'eÇL."d.1)· BU
rar venr de, sonra yine sözUnden tün gece kendimle mücadeht ettim· 
döner··: Zaman geçer, her §CY yo. Nihııyet ertesi sabah te1ef('ll11 ~ 
luno. gırer; sen üzUlme cancağı_ rak Ccvıı.do. benim eve gelmmt 
zmı. ııöylcdfm... Ne cevap verao beğ .. 

J>ervln: Ji'akat bu defaki vaziyet nlr&in: ''Oraya ge1mekt.emıe ~e. 
b:ı§ka... Muhakkak surette onu ği tercih ederim··· Sekiz eenedir 
terkediyorum. Hem son sözü söy- senin elinden çektiğim i§kence ar.. 
leyen ben olsam, belki geri nlmak tık yc~r?.,, diye haykmyo~ 
mümkün olurdu. Son sözU söyle.. (Pervin sessizce nğlamağıı • 
yen odur: Cevat! dı)· 

Nihal: Pekala, Cevo.Ua. kavga • 
cbncğe sebep sen mi oldun? t .Nihal: (Onu o~y~) Z&val. 

Pervin: 'Maalesef evet. İnsan it arkadaş~ benim· .. Aglama! Ne 
hazan nasıl itidalini ka~ed l:ıJ- ynpalmı!· Bır kere olmuş ... Hem 
lirsin... Fakat geçen sekiz c.r, yl bann. öyle geliyor kf, o muhülcalı: 
göwnUnc getirecek olursan~~nc surette gelecektir. 

Xihnl: Demek sekiz sene oldu Penin: (Hiddetle) ns11 ... Gdse 
ha? 

de yüzUne bakmam· Bütiln haya-
. Peni.n: J.?'•et .. s.ekiz sene .. San- tmıca. onun yUzUne bakmak iste. 

ki bugünmüş gıbı çok iyi hnt:rr- mcm, 
Jıyorum. Onu bana "Arkadaşımız ' · 
Cevat Temizel; Paıisten henUz Nihn:l: (Uzun bir duraklamadan 
geldi,, diye tanl§tırnuşlardt. He.. sonrn): Bari onun yerini tutacak, 
men on dakika sonra çok f.}i nr- onun işinl görebilecek birfııl bul· 
kadnş olmuştuk. dun mu? 

Nihal: Ben onu pek az tanıyo- Pervin: Evnt ... Anastasyayı bul-
rum. Burada. yalnız senin evinde 
rastladım. Terbiyeli.. nazik bir n.. dum .. 
dama benziyordu. Nihal: Anastasya da kim! 

Pcn·in: Ne söylüyorsun Nihal? Penin: Kim olacak· O dıı Cevat 
O, melek gibi bir adamdr. Taruş: gibi ibir Kndm Berberi!·· Bugün 
tığımızdan altı ay sonra bir karo buraya çağırttım; ıaçlarmıı ona 
onu bırakmıştım. Yüzündeki hUz. yaptırdım··· Anastasyayı da eskL 
nU görmeliydin. Sonra. bir ny için den tnnırdmı. Cevat m~uniyet a· 
Balkanlara bir seyahate çıktmı. lıp ibir yere gittiği zaman, saçla. 
Derin bir teessür içinde beni uğur_ rımı An:ıst.asya yapıyordu· (Saçla
Jamağa geldi ve hiç te canımı eılı:- rmm kıvrnnlarmı göstererek) fa
mnyan bir latüe savurdu: kat şunlara ibakm ... Pırasa giıbi bir 

''Sakın bana ihanet etmiyesL hale koymU§... Halbuki Cevadm 
niz!,, diyordu. yıı.ptığI saçlar, bunun yanında. bir 

Nihal: Onu -bırakmana sebep şaheserdi!·· Şaheser!.. BUtün er-
neydi? Kavga mı etmiştiniz? kekler Uzerindeki muvaf.fakiycti· 

Penin: Evet··· MUl..hlş surette mi Cevadın maharetine borçluy. 
içim sıkılıyordu. Bııgmıdan tUrlU dum. Onun kadar usta bir kadın 
li?Yl~r geçiyor \"e ne yapacağımı berberi nerede? (Ve bu sözleri 
bilmıyordum. Böyle zamanlarda söyledikten sonra Pervin, ı:ıczlon
lnsan, nazı geçen kimselere karş; ga. yilzünll göm.erek hıçkrre. hıçkt. 
nasıl takılır bilir misin? Bundan ra. ağlamağo. başladı·) 
b.a§ka randevuya da geç git:ıniş-
tun. 

Nihal: Zaten sen.in ııAdet" d' p . uı ır. 
. ernn: Evet ... Fakat onun da s1. 
n:~e ~?kunan bu randevu m~ele
s~dir. ~7: \'erdiğin saatten geç git
tin m~ ıfrit kesiliyor. Altıda bu. 
l~şmagı söz vermiştim. Aksi gibi 
bı.: ~·erde konu§Illağa daJ.mıeı:m
~oylece hemen bir saat sonra git
tim. Ukin bir ııey söylemedi. Yal.. 
n~ ınahzun bir eda ile aaı;larımr 

S
eline aldı ve onları okşadı ok§adl· 

nnkl hiç bir kabahatim ~·oktu 
Nih 1 ., . 

Bir İtalyan gazetesinin l 
uydurması 

250 zabit 
Metaksasa ı 
karşı gelmiş! 1 

a : PekA.Ia. bu son kavgayn 
sebep nedir? Atina, 14 ,(A.A.) - Atina a. 
f ;crvln: Evvelki gece bir ziya- jansı bildiriyor: 
e Verdiğimi biliyorsun. HattA. 

sen de g ld" Torino'da çıkan Stampa gaze. 
l d'-· e tn· Geç vakte kadar eğ- tesinin Atina muhabirine atfen 
en ıgnniz için ertesi sabah öğle_ 

Ye kadar kalkamamışım. Öğleden mezkur gazete tarafından neşre. 
sonra da tcnbelllk ettim. Randa- dilerek bir yabancI ajans tarafın
v:ırnuz beşteydi. Tam nltıda git.. dan verilen ve guya 250 Elen su~ 
:Jm· ~akat beni görilr görmez bir- ibayırun son günlerde Metaksa:ı 
Cnbıre celallandı ve bu kadar hüldln:.etinin dış siyasetini pro

sencdeıı sonra bir defacık olsun testo için bir harekette bulunduk. 
tam zanıanmda. gelmcğe nlcln te. !arına .dair olan haber tekzibe bi. 
nc.zzuı etmediğimi sordu... üstelik le. değmiyen bir masal teşkil ct
~en de. on beş dakikadan fazla ka· mektedir. 

hanuyacağımı söyleyince, artık ta 
ıu.unuıu • 4 senedenberi biç bir subay si-
tı~ kalmamıştı ... Nasıl atış- d h h 
bı6unızı tahmin edebilirsin. Ben yasi mesele hakkın a ıne er an-
ll r. akııanı evvelki eğlentiden hay- gi bir tezahürde bulunmu~, ne 

ı.. :Yorulmu8tum. Sinirlerım· bozuk de tamamen askeri olan vazife-
end· · • 1 ı dinı. 1Blne gayet ters cevaplar ver- sinden başka bir şeyle meı;gu o -
:t\C.ıal: V h • h muştur. Tam bir müsal:..mct i. 
1>e . n • \a ··· Yazık olmuş. çinde bulunan Yunan ordusu lım:. 

ben· ~·ın:. Evet. Yazık olduğunu lma ve hükfimetine tam bağiıM. 
,,.._ e §undJ anlıyorum. Fakat iş 
k~n f.C';ti. LUzuınsuz Yere kıs ve itimatla hizmet etmekte ve bii. 
clıançlık alfilrni göstennefe be.ala: tün millet hükumetinin siyaset:ı~i 
rn~i~eş. gUndUr neden hiç göriin- tamamen tasvip eylemektedir. 

gl.ını sordu ... Sonra mUstehzi-
~~~~:. ''İhtimal, benden dnha iyi 
T7 ını buıdun denıegwe bn .. 1 ... ..:ı •• 
.a.end· · · " ~ na 1 ısını, böyle bir eey olmadığı_ 1 
VC..'"m nandınnağa ı;alıştnn. Fayda : 
k edi. Yarını saat kadar nıüna-
a~~dan sonra ayrıldık. Reni u. r .amadı bile... Odasından ayrıl· 

den ayn"ya baktı:n. Oraya o.kse. 
e:~~~~zlinUn kaba bir hiddet ifade 

161nı görüyordum Ben daha 
~na lnzdnn. Ve or.a karşı i!:bnde 
r.d an bUtUn iik5.yetleıiml sayıp 

öktUm. 

bö Nih~1: Ah. ah ... BütUn kadınlar 
. Yleyız .. !';ikiı.reti ne kadar seve 

rız! • 
:Pcf\·Ju: Sözlerime lahklr eder-

Yugoslavyada bisiklet 
müsabakalarına 

çağırıldık 

.Belgrat, 14 (A.A.) - Yugos. 
lavya bisiklet federasyonu büyük 
bisiklet yarışları tertip etınelrt~
dir. Bunlara muhteliE Balkan 
mcmlcl:etlcri i§ti:"clc edecektir. 

Türkiye ve Y~ 1ılL 
hasu. davet edildiği bu yarışlar 
29 Ağustos ile 6 eylül arasında 

711pılacaktrr. 
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OL F O S F A H S O t, Karun en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı ıştah temin eder. 

Vücude dcvfl.nlı gençlilt, dinçlik v~rir, Sini.rleri ca~~a~dırarak Habi buhranları.. uykusuzluğu ~?rrir· M~~nn:d inkı" 
'>azlarda, barsak tem~lliğinde, Tıfo, Gnp, Zatumeyt:, Sıtma nekahatlerıne, Bel gevşeklıgı ve ıdemı ıktıdarda ve 

.,.........,... <İ)o almakta sıtyanı hayret faideler temin eder. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~FOS FAR s O L'ün diier bütün kuvvet şurub~nndan üstünlüğü DEVAMLI B1R SURETTE ~N,KUVVET, 

V V'™E_ T• 
1
. şcaı::•T .. -, ·H-A b lŞTIHA TEMi N ETMESt .re ilk kullananlarda bil• tcıirini derhal ıtÖıtermcıidir •• - ŞUrU U Sıhhat Vektı.letınin resm1 müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

--mr.J~?zı ~~wai!JE51 P. ~ -- -- -- - ~ 

il/, - Or/a - /..,ise 
TAKSıMOE Sırasalv;lerde YENi AÇILDl 

Müdürü - Eskı Şişli J erakki Direktörü 
M. Ali • Haşmet Kırca 

S::ıhhat ve içtimai Muavenet V ckaleti merkez 
hıfzıssıhha müessesesi satın alma komisyonun

dan: 
Adedi 

9000 
111000 

120000 

35000 
37000 

72000 

Cinsi 

2 cc 
5 cc 

ıo cc 
15 oc 

Muhammen bedeli 
Lira 

135 
1440 

4575 

1750 
2035 

3785 

llk teminat 
Lira Kuruıı 
----

313 13 

283 88 

1 - Mücsscsf"miz için cins ve miktan ve muhammen bedeli ve 
llk teminatları yukarıda yazılı serum ampulleri iki grup halinde ayrı 
ayrı eksiltme surctilo satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22-8-940 perşembe günü raat 11 de Ankr:.ra· 
da merkez hıfzıssıhha mlicssoscsi satmnlına komisyonunda yapıla.. 
caktır. 

3 - Ampullerin cam evsafı Türk kodeksine uygun olacaktır. 
4 - Şartname ve nümunesini gönnek istiycnlcr komisyona mü

racaat edcrler-
5 - Muvakkat teminat bedeli n:ıklt ve nakit mahiyetindeki C\". 

rak Maliye Vckiilcti Merkez veznesine yatırılması için taliplerin bir 
gün cwel ve kanuni vesikalnrilc beraber belli giln ve saatte komisyo
na gelmeleri. (6954) (4305) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

l - 1d:ı.re ihUyacı lı,:in 10,000 on bln metre Makaimc teli açık eluılltmeye 
çıkanlmıı;tır. 

2 - Muhammen bedel! (1300) muvakl<at teminat (9i,G) lira olup ek
siltmesi 19 EylCll 940 Pazartesi gUnU saat (16) da Anlmrada Evkaf Apartı· 
manmm 3 ncO ltapı, lncl katında satmalnın komisyonunda yapılacaktır. 

3 - btekliler muvakkat teıninat makbuz veya banka teminat mektu
bfle kanwıl vesikalarını hllmllcn mezkOr gün ve saatte o komisyona mUra
caat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P . T. T. Levazım Istanbulda Vnlde hanının 
2 ncl katında P. T. T. Levazım Ayniyat tıubesl mUdUrlUklerlndcn bedelsiz 
olarak verilecektir. (6Si8) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden · 
l - ldnrcl merkeziye kadrosunda iki yUz on lira UcreUI iki adet ıyUk· 

sek mimar veya yUkııck mühendis) mUnmali vardır. 
2 - lh~sas mevkii olarak kabul edilen bu münhallere Gllzeı Sanatlar 

Akademisi yüksek mimari şubesinden mc.."Un 3656 sayılı barenı kanununun 
6 mcı maddesi mucibince devlet hizmetinden ayrılalı en az be§ sene geçmiş 
bulunan tecrübeli mimarların tayini mntlQp olduğund:ın bu \•a.sınarı \"C 7SP. 
sayılı memurin kanununun t Uncu maddesinde yazılı diğer şartları hal:ı: bu· 
lımanlarm dllekçe ve evrakı rnUsbttelerilcı blrlU.tc P . T •r. Umum1 MUdllr· 
lUg-üne mUrncaatıarı !Uzumu IH\n olunur. • ( 4346/69S:I) 

· "t' ., .. .,e· · · · ,., · · _______ ... _______ , ,---------=---· ~ 

Türkiye 

Z• 
ıra· 

Cumhuriyeti 

Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000,000 Türk Lirası 
Sube ve A ians adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8 ,8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

liraal Bruıknsıoda kumb3raıı v1: lhbnrsız tnsarrut besapıannda en ıız 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek lmr'a llo 8.§Bğıdakl 

4 

40 
1 OCl 

120 
160 

plltıa gare ikramiye dağıtılacaktır. 

Adcı. 1.000 Llrulık 4.000 Lira 

" 600 .. %.000 .. .. 23fl .. J.000 ' .. .. 100 .. 4.000 )'" • 
60 .. 6.000 • .. 40 .. 4.800 .. .. ıo · s.200 .. 

DlI{I{AT: Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde 6"1 llradan aşağı 

dllamlyenıere lkramJyc cıktı~ı ltıkdlrde % 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kur'alar Eenedc 4 defa: ı EylQI, ı BlrlnclkAnun, ı Z.:art \'e ı Haziran 
tnrlblerlndc çekilecektir. 

l1P*":..:m11111111•g•~e~epa111:mı;a .... ı:ı1 .. m1 .. 11:11•m-s1ı~·~R1111:111ı::11s:ııs~· .. •~·•aa111 .. ~uı~ 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Yedlkulc - Balıklı Hastanesi yolunun ltatran kaplama §Oııc ln§aatı ka· 
palı zar! usullyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 25,372 lira 38 kuru~ 
\"e ill;: teminatı 1002 llrn 03 lrnruştur. Mukavele, ekslltme, bayındırlıl< işleri 
genel, husus! ve fenni §artnameleri, proje kc-;lf hlll{lsasile buna rnUlefcrr1 
diğer evrak 127 kuru;; mukabilinde Fen Iıılcrl mUdUrıUg-Undcn \'erilccckUr. 
lhnlc 22/8/9'10 Pcr§cmbe gUnU saat l5 de Daimi Encümende yapılacnktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tnrlhlnden sekiz gUn 
evvel Fen i~leri mUdllrlUğUne mUracnntla. nlacaldnrı fcnpl ehliyet ve 040 
yılına alt Ticaret odası veslkalarlle 249() numaralı kşnunun tnrlfatı ç~vrr. 

sinde ~ırlayacakları tekli! mcktuptnrını lh:ıle gUnU saat 14 de kadar Dai-
mi Encümene vermeleri JAzımdır. (0812) 

M i 1 1 
Piyango 

Zafer 30 Ağustostadır. Milli Pivango dş 
İzmir Fuarında çekilmek üzere bir Zafer Pi· 
yangosu tertip etmiştir. Türkiyenin her tar~· 
fında satılığa çıkarılmış olan bu fevkalade Pı: 
yangoda mevcut 300.000 biletten 63345 tanesi 
mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler 
( 1) liraya satılmaktadır. 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet alarak 
iştirak ediniz. Vereceğiniz paralar Ebedi Türk 
Zaferini temin edecek vasıtalardan biri oları 
Hava kuvvetlerimize sarfedilecektir. 

3 O Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevl<alade Piyangonun Planı 

ikramiye miktarı ikramiye tutarı 
ikramiye adedi - Lira Lira 

1 60.000 60.000 
t . 20.000 20.000 
1 L 10.000 10.000 
2 5.000 rn.ooo 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.00U 
. 

3.000 10 30.000 
30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 

,Yekun 

Türkiye Cumhuriyet 
AK TIF 

Merkez Bankası 10 / 8 / 1940 vaziyeti 
63.345 360.000 

·' Kasa: 
Altın: Safi 
Banknot • 
Ufaklık • 

Kilogram 71 'i'~I 480 100.881.998.85 
9.251.865.50 
1.829.231.23 

Uablldekı 

:rtırk Llra& • 
Juhnblrler: 

. • (i' 

Harlc;tekl Mubablrlrrı , e-
Altın: ~all f\:llogram ~Ol l'i Sl!S 

Aıunn l.Ahv11l kabil serbest dö· 
vızıer • • • • •• 
rJığcr d!h•lzler ve tıor,.ıu Kllrlng 
bakJycıer:t • • • • • , • 

Ha:ıJne Tab,illerl : 
Deruhte edUen evrakı nakdiye 
.karşılığı • 

I<anunun 6 • ~ maddclerloe t"vn. 
knn Hıı.zine tarafından vAkl le. 
dlynt. 

Scncdnı UU:ı:dıını: 

rtcart Sen edat • • • 
F. hnm \e tııh\·ll~ı cilı:danı: 

Ocnıbte edılen evrakı nııl<dl· 
yenin kıı.rşılıC-ı esham ve 
tnbvll!U IUbarl kıynıttle 

Serbest 8eham ve Tah vlll\ l: 

A \'nnslor : 
Altın ve dClv~ tlurlne aYnn • 
Tahvllı1t Uzerlne a vana • 

Hazineye 'kısa vııd. avans • 
Hnzlney" 3850 No. kanllll!l göre 
~ıınn altın kar,ılıklı a,·aruı • 
Hfsscdarıar • 
Uuhtellt • 

2.291.741.25 

7.041.216.74 
~$ 

38.821.10 

ı 9.988.204.20 

158.748.563.-

19.310.196.-

260.187.506.75 

. 
41 841.596.93 

8.277.057.57 

9.125.55 
7.808.722.-
6.467.000.-

31. 722.000.--
.,,.kan 

Llr.ı 

ı 1 l .96:t095.5 c 

2.291.741.25 

27.068.242.()4 

139.438 367.-

260.1s1.soo.n: 

SG.1 lS.654.SC 

46.006.847.55 
4.500.000.-

21.286.646.3 

• 668.861.100.~ 

1 T ~ •arfh!oden IUbareo : / 

1 
PAStF. 

Sermaye 
ihtiyat akçCJ11: 

l\dl ve fevknl~de , 
Hususi. 

J'l'dnvüldekl Ranknotlıır ı 
Ol!ruhte edilen evra'rı nakdiye 
Kanunun 6 • S inci maıJdelcrlne 
tevfikan Hiızlne tara!mdnn vakJ 
•ediynt • 
Deruhte !dilen eı•ralo nakdiye 
onklycııt • , 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ııaveten tedavUle .razedilen • 
'{eeskont ınuka bili Uıtvetcn teda . 
..-ved .• 

l\JE\'DUAT ı 
l'llrk IJrası 
l\ıtm: San Kilogram 

,, 
• 

181\26 412 
~850 No. kanuna göre bazlneye 
uc;ılnn twans mukabili tevdi olu· 
nan altmlnr: . 
3UI kilogram 86 711\ 4~,3 

DcM:& T&ahhDdatı r 
Altına tabvill kabll d!Mz!er • 
Olğer d!Mz.Jer 
clng baldyelerl , 

:,uılıteııt • _ , 

\'e alacaklı Ki!· 

• 
, __ ._ .... 

6.188.666.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

19.310.196.-

139.438.367.-

17.000.000.-

203.500.000.-

62.021.845.53 
26.480.939.68 

51.643.228.22 

3.359.77 

28.327.011.39 

Vt-ktn 

lıkonto haddi 'iO 4 Altın Uzerlne avo.ns '70 3 

Ura 

15.000.000.-

12.188.666.15 

350.938 367.-

SS.502.785.21 

51.643.228.22 

28.330.371.16 

113.257.683.23 

668.861.100.97 

w: *Wi!MN*AQHW ' 

lstanbul Belediyesinden : 

Hi/8/940 Perşembe gUnU aabalıın<lnn !Ubarcn ekmeğin ldlosuna on ı,u· 

ruıı otuz parn. ıızaml fiat vnzcdıldl~i ilin olunur. 

t11n1 .. 1m•m1119&i1&Eat~A~1~am!F11t1 ~·2m111111S81 .. 1:111 .... c•mwC11a~N11a&~1 .. 1r::ı .. -r.r! 
Traş bıçaklarının satışı % 50 ye düşmüştür 

ÇC KC: 
POKER Traş Bıçakları 

lle r.nelcc 10 defa tras olunııblllrlien on tekemmülü l!o'.lycsindı 
şimdi rahat rnhat 20 dC'la trnş olmal• knbll oluyor. 

iwcım;a~~S11&&::1.'!·WEJ'+E:~•s:ı=~tt~~;:1:1ııms11M1IB:im+sımı1111111 ...... ..,11:1wm1•mmz•..,.ıs:m1 .... ~ 
neyoç;hı DördUncü 

HCılclmliğlndcn: KAYIP!...AR 
J 114.0/114 

Cıhanı;lr şubesinden aldığım nelter 
ilk tezkeremi zayi ettim. Yenisini çı. 
knracaf!ınvıan csldsinln hUkmU yok· 
lur. l~nlııcnnlı 316 doJ;llınlu 

/ 

Ilnsan oğlıı bnuıll l "ny 
(33141) 

* • * 
MaarlCn Veklllctl Yayıncvi mlldUrlU • 

ğ!ı tarafından :Mntlios namına \'erli. 
mili olan 196,50/00 lira depozito akçc
cinl mubte\•l ve 17/G/:J{O tarih ve l 
numaralı makbw:u zayi etlik. HUkmU 
~·oktur. <Jrlinberg ve Şrrlld 

(33138) . . "' 
Pazar Askerlik §Ubcslndcn almıg 

olcluğ'um terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hUk
nıU yoktur. Tursun .nıln 13%0 

(33137). 

Iı'eruznğıı Z.'o.tmo. hanını npartıma· 
nının 4 numarasında ikamet etmekte 
iken ölen Şefik Altuğun terokcsıne 
mahkemece elkonulmuııtur. lltuı tnrı.. 

hinden ba§lamak Uzere nlacak vere· 
cek veya sair suretle alllknd:ırlıırııı 

lılr ny mlrasçıl:ınn Uç ay içinde Bc:Y" 
oı'tlu DördUncU Sulh Hukult hAklmlL. 
ğlno başvurmaları mUddetındc b:ıŞ" 

vurmıynnlnr haltkında kanunu mcdc' 
ninin 561,560 uncu maddeleri bUkuın.
lcri tatbik edileceği lltuı olunur. 

(3314.0) 

Sahibi: ASIM US 

Basıldığı yt>r: VAKiT Matbaas~ 
Umum neşriyatı idare eden: 

Refik Ahmet Scvengil 


