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-------------------,--------------------------------------------------------Ticaret Vekili 
lzmirden döndü 

DON 
25 

evvelki gün 
55 

llir haftaya kadar ilk va
pur Amerikadan geliyor == . 

Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Londraya atılan bom
balar az hasar yaptı 

Sırp- Hırvat Nazmi Topçuoğlunun 
birliğinin · gazetemize beyanatı 
Yıldönümü 

Yazan: ASIM US 

\' Doıt ''e mütteffü memleket 
n:roalavya Sırp - hırvat a.~la§-

• 
11nın birinci yıldön"" ·· ·· "d. tiJc d" umunu ı 

\'el e •Y.or. Bundan bir sene ev· 

&.lbır>:ı":t' .i~Ç':D ağustosun yirmi 
Velrili za ıdı ki! Yugoslavya Ba~
tnea ... vetkovıç Hırvatların mti
li 11 1 Doktor Maçck ile Sırp -
ıyat anlaunaııru imzalamıştı. 

ı,· . ~ioalavya nüfusunun ürte 
ltını t L•ı ;ıı 

)n'- • eııu eden Hırvatlar mcm
~elt "d 
değ·ıt 1 .aı-eai laı-zından memnun 
ke;ı~·~r~ı; devletin idaresinde 
kaf 1 erıne vcrilmiı olan mev~ii 
tnill' bulmuyorlardı. Hırvatların 

l t-.. kk"'ll rind 1 • • Yeti -:r- u e c;fı huauıı· 

İzmir fuarının nçılış merasimini 
yaptıktan sonra şehrimize hare. 
ket eden Ticaret Vekilimiz Nazmi 
Topçuoğlu dlin nkşnm Tırhnn va
puru ile gelmiştir. Vekil. rıhtımda 
vekalete bağlı mUe.sscselcr erkfını, 
matbuat mümessilleri \'C dostları 
tarnfmdan kar'§ılanmı~tır. 

Ticaret Vekili muhtelif ticari 
meseleler trafmda kendisi ile gö
rü;:ıen bir muhanirimlze ~u bC'ya. 
natta bulunmuı;ıtur: 

"- lstruıbulda bir ka~ gUn kal. 
dıktan .sonra Ankaraya doncceğim 

.. ,,., w ... 

Burada bulunduğum mliddet zar. 
fında ithalat vaziyetinin faaliyeti 
ile meşgul olacağım. İhracat mev
siminin arifesinde bulunduğumuz • 
dan, hareketimden evvel 1zmirdo 
ihracat tüccarlarlle yeni mnhreçle. 
ro gönderilecek mall3rrmızın vazL 
yeti etrafında konuşmalarda bu • 
lundum. 

1thalatımızın "ekalet tarafından 
kontrol allına n.lınncağı hakkında· 
ki şayialar asıls11.dır. Esasen vckı\· 
lct birlikler vasıtası ile icap eden 
muraknbede bulunmaktadır. 

( Deı·amı 2 focidc) 

/ngiliz tayyarelerinin 
Almanya ve F ransaya 

baskınları 
Lonclnı, 2j (A·A·) - Bugün 25, 

dlin de 55 düşman tayyaresinin 
dü§lirüldükleri resmen bildiri!. 
mektedir. BugUn dört tayyarcmiz 
Ussüoe dönmemiştir· Üç pilotumuz 
kurtarılmıştır. Dün 19 tayyare 
kaybettik. bunların mürettebatın_ 
dnn 12 pilot hayattadır· 

Lonılra. 2S (A·A.) - Dahili 
emniyet nezareti tebliği: 

Dün öğleden sonra Portsmut U
zerine )apılan hava hücumu esna. 
sında bir kaç ölü \"0 bir miktar ya
ralı olduğu ı.ıimdi teyit edilmekte.. 
dlr· Bunların ekserisi, tam isabet 
vaki olan bir sinemada bulunmak. 
tn. idiler. Bazı hususi meskenler ve 
ticaret e\•leri hasara uğramı§trr. 
Ramsgate civarında Manston tay
yare meydanına lmn:ı yapıldığı 
haber verilen hücumdan başka di
ğer bir tayyare meydanında da za
yiat olduğu §İmdi öğrenilmiştir· 

Londr:ı. mıntaknsının bazı kısım. 
Jnrı ür.er1no dün gece yapılım ha. 
va lıilcumu hakkıııda :ılınan rapor-

' 

lnr burada da zayiata sebep ver
di~fni fnkat ölülerin adedinin az 
olduğunu göstermektedir. 

l'IJUş1crck Tebliğ 

Londra, 25 ( A.A.) -I lava ve 
anavatan emniyet nezaretleri bildi 
rıror: 

"Dün gece bü}•tik bir kısmı mün 
fcridcn hareket eden birçok düş
man tayyareleri Londra mıntakası 
da dahil olmak üzere lngiltcrcr.in 
birçok mıntaka'anna ,.e cenubi 
Cal cyaletir.e bombalar :ıtmıı;lar· 
~ır. Birçok nol:talard:ı tayyare' da· 
h bataryaları harekete geçmi~tir. 

f Devamı 2 incide) 

Romen kralı /{arol gc1:çlik frşrkkiillcrinc bayrak ııetirke11 

Cenubi Dobruca- Romen - l'iacar 
nın tahli esı görüşmelerı 

Y Aln1anyanın tavassutu 
10 teşrinievvelde , ü-erine 

başlıyor 1 Bir Macar şen rinde 
Bükrcş zs5 < A.A.J - v.ı\ .IJ. yenı· raen baş'ııyancak ajansı bildiri;>•or: U 
Emin bir membadan oğrenildi· T ·ı h. l 

ğine göre Crajovada H.omenlerle ran:;ı vanya şe ır erin· 
Bulgarlar arasında cereyan eden de halka sığınaklar 
müzakereler esnasında cenubi Dob yapması emredildi 
nıcanın tahliyesi tarihi üzerinde 
mutabakat ha~ıı olmus ve bu tarih 
10 tcşriniewel o!arak tesbit edil· 
mi~tir. 

Sof~·n, 2;; (A .• \.) - Krayova 
Romfln - Bulgar görii§mclcrinc 
i tirak eden Bulgar heyeti reisi 
Pomcnof. hükftmetc raporunu 
vermek üzere Sofynya gelm~tir· 
Bu akşam tekrar Krayova'ya avdet 
etmr>ri beklenmektedir. 

Cenubi Dobrucanın Bulgarista
na terkine ait tc!errüat hakkında
ki müzakerelerin müsait bir ııe
kildc lnki nfına ve Bulgar kıtaatı. 
nın Dobruca topraklarını işgal e· 
dC'cekterf tnrihin tesbitine ve tek
nik m~selelerin halline milteallik 
seri bir anlaşmanın husulUnc inli 
zar edilmektedir. 

Sovyet - Alman 
dostluğu hakkında 

Bükrcş, 25 ( A.A.) - Turnu · 
Se\·erin müzakeratının yeniden 
başhyacağı bir sırada, Transilvan 
ya meselesinde ahali mübadel~ı 
şeklinden ba~ka bir sureti hal alev 
hindeki Romen muhalefeti artmak 
ta gibi görünmekte ve matb:.ıat. 
kampanyası da bütGn ~iddetilc dr 
vam eylemektedir. 

Gazeteler, hududu nezaret :ı!tm 
da bulunduran Romen kıtaatilc 
Tunayı kontrol etmekte bulunan 
donanmadan bahsetmektedirler. 
Diğer taraftan da Macaristana a 
razi terkedilmesinin aleyhinde bu· 
lunan Maniunun faalıreti de: e 
hemmiyet itibarile hiç de azalma 
maktadır. 

ere .. ör 1_, . . . 
llıuht . .. c, -ıırvat:sb:tn ıç.ın 

liı arıyet istiyorlard:. 
ti uı: t\·atııınn bu yoldnl:i talcple
~b.pun ı zaman dahili ihtilaflara 
Coıİ 0 du. Birçok defalar Yu -
ti5atı:Yan~ İstikbalini tehlikede 
ioata ·en hadiıcler bile çıktı. Yu
lirıdc v;anırı yül~sek idaresini c -
ltıcıcıe:~n Prens Pol bu Hınat 
''e y lllı kati olarak halletmek 
hf .. ~goslavyayı lıaricc kar§ı za. 

1 Jalyanlamı cTe gcçirclikmck 

do-Sovget 
nanmasının 

Çanakkale lıo w azın
'an geçmesi için 

islcdi"1rri Nilden bir giirilniiş 

Tı ablusgarp Dahiliye vekili 
hududunda Manisada 

iZVESTıYANIN 
BıR MAl{ALESı 

Romen • Macar hududunda i~ 
bir endife havm:ı esmekte ve bit 
çok kimse1er :'\Ianiuya mektup ya· 
zarak, işlerini tac:firc edip yerlerini 
tahliye etmelerinin mi yoksa l.:al· 
malarının mı daha münasip claca· 
ğım sorrnu~lardır. Maniu k~1dilc· 
rine, yt'rlerind~ kalmalarını tavsi· 
ye etmi5 ve bu tavsiyesi için de 
bütün mE'c:ulireti deruhte ettiğini 
beyan etmi~tir. Hava müdafaa ted· 
bir~eri almmac:ı hakkında kara;na· 
meler neşredilmiş ve en geç 15 f'Y' 
lule kadar sığınaklar rapılması l'nl" 
recıılmiştir. !iududda balunan A· 
rad şehri ahalisi. Macar radyosunu 
dinlemekten menedilmiş 'e bu em· 
re muhalif hareket edenlerin <ih·a· 
nıharbe ,·eriteceği bildirilmi~tir. 

... ostercn b" "h ·1· f ortadn 
1 

ır r tı a unsurlmu 
A"rup n taldrnnak karannı verdi. 
bcp ol~ harbinin patlamasına se
d<!rck S btıhranlardan istif nd~ c· 
ltıafrll • u·~~arla Hırvatları nnla~
haYet ~c ırlc§mciee scvketti Ni· 
oldu. y u al"'2uıunda muvaffak da 
koviçirı ugoılavya Başvekili Zvct
aldığ1 ~u~terem kral naibinden 
kcl"eler t.atahıyc.tlc giriştiği müza
lendi, /\.:anı bır itil!lf ile r.etiec
laJı orta lllanya Be Lehistan ihti
ate!leri ie g~rbi ATnıpoyı harp 

çcrıınc ata1·kcn Tuna 
(Devamı 2 incide) 

Türkiyenin rızası 
istenmiş değil! 

ı'\loskıJ\'a, 2:; (A·A-> - Tas a
jansı tebliğ eiliyor: 

Sovyct hükümctinin, Balkan 
yanmadası mmtalrnsında bir harp 
zuhuru halinde. SoYyct donan
masının Çnnnkka1o boğazından 
geçmesi için TilPkiyenln rızasını 
talep etmiş olduğuna dair bu
gUnlerdc yabancı matbuatta ha
berler neşredilmiştir· Tas ajansı 
bu haberlerin sırf uydurma ol· 
duklarnu beyan etmcğc mezun
dur· 

lngilizler 
istihkam kazan 

ltalyanlo r a 
hücum ettıler 

ita/yanlar 20 ölü, 7 esi1· 
ve1·diler 

J..ontlra, 25 (A·A.) - I'alıirede 
neşredilen resmi tebliğ, Trnblus -
garpta keşif kolları &rasındd vu • 
kubulan bir müsademeyi zlkret • 
mektedir. 

Fort Capuzzo'yn yaklaşmakla o 
( Dcı•anıı 2 incide) 

Öğretmen okullarından 
bu sene diploma alanlar 
Maarif Vekô.letincemuhtelif 
Vilô.qetlere tayin edildiler 

(Yazısı 6 mcıda), 

Mıınh;n, 2;; (Hususi) - Dahili.. 
yo Vekili Faik ÖT.trnk bugün An
karadan şehrimize geldi· BUyUk 
tezahüratla kaıııılandı. Vekil ynrm 
tetkiklerde bulunduktan sonra lz
mlre gidecektir· 

"Almanya ihtiyacı olan 
İptidai n1acldeleri 

almakta, Sovyetlere 
silah vermektedir, 

:Moskoua. 2:; ( A.A.) _ Tass 
. AJansı bildiriyor: 

Atlantl.kfekı· . "Bü~·ük tarihi ehemmiyeti haiz 
b'.r t~rıh,, ba~lığı altındaki ba~ına- XEŞREDILEN TEBLlC 

k 
• · ı kalcsı_nde "lZ\estia,. gazete i di- Turnıe - Scvcrin, 25 (A.A.) _ orsan gemı Si yor kı: (Det:amı 2 incide) SttıJani: (f)cvamı 4' ıinrijr/t') 

Büyük bir İngiliz ' Gün/erin peşinden: 
vapuruna 

hücum etti 
\'l'llin,;ton• 2;; (.\·A·) - B!lfi\'C· 

kil Frnzer. 8·706 tonluk Turaklna 
1ngiliz vapurunun salı akşamı Tas. 
manie denizinde bir korsnn gemi· 
sinln hücumuna uğradığını telsizle 
bildirdiğini beyan etmiştir. Mütc
ca\'İz korsanı bulırak Uzcrc Yeni 
Zelanda deniz ve \ n kuvvetleri 
tarafından bütün tedbirler nlınmış. 
tır. Tnharriyata devam edilmekte. 
dir· Temmuz sonunda bir Alman 
korsan gemisinin ntlantlk ccnu -
bunda fanllyette bulunduğu ve bir 
deniz muharebesinde lngiliz mun
vin kru\•azörlerinden .Atcantara ta. 
rafından hasara uğratıldığı hatır. 
la.rdadır· Bu korsan gemisinin iki 
İngiliz gemisini batırdığı ve 10000 
ton cesametinde olduğu ve bir İs
veç ticaret gemisi maske.si altında 
gi;lendiği malümdur· 

-
Açıklık, kapalılık modaları 

d K?dınlar yüzlerini açmalı mı? Yokca kapalı mı tutma ı? Bu, eıc.-
enbcn. halledılmiyen bir meseledir. Modaya göre her memleket bu 

me~leyı bır başka ~ckilde hallediyor; fakat bu da çok zaman dc,nnı 
e.tmıyo_r. Açıklıktan sonra kapa.ılığa doğru derece derece merıl ba)ı
~ı?r. Bır gun tamamen kapalı bir modaya kadar gidiyor. Ondan sonra 

a te~~.ar açıklık geliyor. 
.. 1 t~rk kadınlarının bir içtimai inkılap olarak attıkları pcçelerı biı 

gu~ g~lıp de Yunan kadınlarının moda diye alacakları kimin hatınıı;:; 
g~lırdı? lşte bize inanılmaz bir latife gibi görünen bu hal şimdi Yuna. 
~ıstanda bir hakikat olmu~. Atmada çıkan Ele(lcron \'in~a gazete ı 
adı~l~n ara~ıııda başlayan bu yeni modadan bahsederken ~oylc dıyor. 

i: unan kadınları c:imdi de peçe modac;ı çıkardılar. Anlaşılan açık 
s~;~~hkla müşterilerini' kaybeden kadınlar yeniden giz:cnmeğe lüzum f _?rurorlar. Fakat yüzlerinden peçeyi atan Türk kadınlannın güzellik 
t~~nunu kaybettiklerini bilmiş olsalardı belki Yunan kadınları vak. 
ın e ~ kadar fazla açılmazlardı.,, 

. .Bız Yunanlı meslektaşın bu sözlerinrlc bir noktayı tashih et.:ncl• 
}~tcrız. Türk kadınlan yüzlerinden peçelerini atmış olmaktan dolayı 
uc:Onlarmı kavbctmi-.. deg';iJdir l stanbulda peçelerden sonra va\'ac; \a-

Va5 J ' • • • -
~ çorapların da atılmağa bac:]aması ve hatta çıplak ayak modasının 

meydan alması bu iddiamızın bariz bir delili syılabilir. 
HASAN KUMÇAYl 
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Hadiseler Arasında: 

Hi e· garp 
cephesinde 
GUnUn en mühim mesel i Al· 

mnnlarm B!iylik Bıit:ınya adasınn 
yap:ıcakl:m umumi taarruz lı;!dir· 

U·i ~n evvel liitlerln Uerlindcn 
garp cephe indeki kamrgiıha giılL 
i de bu truırruzun baı;1ıunası ilo 
aliılmdar görülü) or· 

Almanlar )irnıI gUndenbcri in. 
gtlterc lizerlno 1-::esU, fnsıln.sız ha
\"n taarruzlan yaptılar· Bu ta.ar· 
nızluln Büyük Brltanyı:ı. adnsmrn 
muhtelif lstlhkiinıln.nnı 'o fabrl· 
lmlarını tahribe çalı;tılnr; nynı zn.. 
mo.nda ge.ıJ_ş ınlkyıısta. yapıl:ıcak 
umumi Uınrruz için icap eden ma. 
lfunatı edinmek üzere bir ke,Jf \ıı.. 
zlfcsl de gördiller· 

J:ğer Alınruıl:ır hakikaten bö)IC 
umumi bir taı:ı.rruz ile İngtıtcrcli 
i tııa cdebtlcceWerfne innnıyorhırı 
yahut İngiliz en.an umumiye ini 
:-.ulhı:ı. meylettlrcblleccklerlne iti· 
mat ediyorfarsa nrtık bugünlerde 
harekete geçcccklcrdlr; ~linkli lld, 
üç hnfta (]nba gecikecek olursa Şi· 
nınl denhinde ha\ıı.l::.nn bozulma· 
sı taarruz harckctlni lnıkfinsız ha. 
le getirecektir· 

lngiltere her ihtimale 
karşı hazır 

Bu rnziyet Jm.r?7ı mda lııgiJtcre 
hor ihtimale laır§ı hazırlanmı~hr· 
Düyük Brltruıyn. nılıısı baştıınb:ısa 
mü.stahkem blr kale lınlloe gcUrll
mlstir. Adaya havadan inecek, de· 
nlzden gelecek dü~mn.n km"\·etıc· 
rlnc Jmrşı mUcadcle etmek üzere 
icap eden askeri tedblrhır hep ıı... 
lınmıştır· 

J;nknt İngiltere bu fürJii Jıazır. 
hklarb. da flltifa etmlyor· Batta 
Büyük Brltnnya ada.sının Alman -
lar tarafından lı;gnl cdilmf:'öi ihti
malini bile dü üncttk onu göre 
tedbirler alınıyor- lnglltercnln nl· 
dığt bu türlU tedbirler nrnsmtla .A. 
merikn ile olan münnst'bctlerlnl 
tanzlnı etmek te vanhr· lngiUere. 
nln tclldni Uzerlno Kanada ile Eir
ıc~m Amerika cumhurlvetleri ara- { 
sındıı. mii terek müdaf;., teşkilitı 
yapılnuıi,ra b:ı5lanmı5tır· Bu müıle.· 
faa tesldlatı h klkatte bir ittJfıı.k_ 
tan baı;ıka bir t:eY ueğlldir· lngUtc. 
renin bir domlnyonu olan Kıı.nıula 
ile Amerika nnı.sında a.ktetlllcn 
bu Ittllak. dolayısllc, bir lnglllz -
Amerikan ittifakı addcdiiclılllr· O· 
nun içindir ki bir So\'yet gazetesi 
sayet Alruanyn. İngiltereyi l~gal C• 

dt'rtlc İngiliz hUkiimctt J\:aııailııya 
gidecek olursa otomatlli olarak A· 
merlkanm muharip \"n%1yetlne se. 
~CCPğfnl yııznuştır• 

lngilterenin Amerikaya 
verdiği üsler 

İngiltuc Amerikayı Almanynya 
ka~ı kazanmak i~ln son günlerdo 
lldncl bir tedb!rc daha ha§ nır
mu tur. Bu tedbir İngiltercnin 
harp bo~larıruı. mukald! mUstcm
lekclerlnae, hlJhassa Antll ndaln· 
rrnda AıncrlJm.ya on sekiz Us ,.er. 
nıJ_ş olnuısıdır. Jnglllıl<:"r bir t:ı.'"nf. 
tan bu sekUde Amerlknıırn müda
faa te kflStlanna yan1ım etml5 o
luyorlar· Diğer ta.rnftruı nrnumi 
harııtenbarl mua.l.IAkta kn1an harp 
borçl:mıu tasfiye etmiş bulunuyor
lar. Bu t.asfJyenin neticesi olara!{ 
Amcrikada.n yeni krediler almak 

rcslnl temin ediyorlar· 

Mısıra taarruz; meselesi 
İtalyan knynaklamıdıın ~ılauı 

Juıberlcr 1taıynnm. dA arnk MlSır 
ilzerlne ynpac:ığı taarnız mesclcsL 
ııln clıcmmlyetli btr safluı.yn !,'irdL 
ğlnl gö Uınncktcdlr· Stcfanl ajan. 
mın "İtalya Mısım taarruz ede

cektir, :fako.t Mısır ahallslne değil, 
oradshl tnglllz i gal lmwctlert· 
ne> .. " diye bir tebliğ nesrctmcsı bu 
nokt.adan maıuı.lıdır· ltnlyruıların 
bütün gn.yrctlerl tmı.rruz hallndo 
.Mısır 1ılikiimottnfn İngiliz ordulıırı_ 
ruı. yurdun etmesine mnnl olmaktı. 
Fakat Mısır R:-.şveldll Basan Sabri 
Pnşnnm bir İtalyan tnaı nızn karsı. 
mda Mısmn harp Ufuı edeceğini 

. öylcmcsl ,.o bu be.>nnntm Mısır 
gazetclcrlndo neşrcdlhncsl Ronuı • 
da derin bir tesir uynndmnıştır: 
hununln berubcr Mısırın İngiltere 
ne müşterek surette memlekcU mil 
da.fa.ayn. hazır olması )ine tmıyıın. 
l rı taarruz Jtarormılnn Ynzg~. 
hlleccği ~ole şüphcliılir· 

Postada Tayinler 
Anknrn., 25 (Uw.usi) - Posta 

ve telgraf umum mUdilrlUğU ıevn.. 
7.ım müdllrlUğüne eski fen mUfct. 
ti Jetinden Hikmet TekebP~. mil • 
baya:ıt ı;ubcsi mUdUrlUğUn .. t~le -
fon ifllcri rc;sliği şube miı.i.lrle -
rinde~ Burlıancttin Erelma•1 t&~in 
Pdilrnl§tır. Levnzmı nıUdilrü Kenan 
da başmnrc•tijlik k:ıdrosul'..a gc<' • 
ı .. mic:tır. 

Londra siyasi 
mahafiline göre 

Fransız Hariciye 
azır1nın 

inandığ vaidler 
Hür Fransızlar tarafın
dan ciddi telakki edil-

~ . mez, acnıyor 
L®dr:ı., 25 (A.A.) - : Röyter 
SaUihiyettar mcıhafil, Fransa 

Hariciye Nazırı Boduinin Vişi 
hükumeti tarafından 2 ağust.:>s 
tarihinde İngiliz hükfımetine, yi· 
yecek maddeler hakkında müsbet 
tekliflerde bulunduğuna mütedair 
iddiasının tamamen asılsız oldu
ğunu beyan etmektedir. 

Hakikatte Fransız sefaretinin 
memurları Londrayı terkettikle -
rindenberi Vişiden İngiliz hüku -
metine bu mesele hakkıda hiçbir 
resmi müracaat vuku bulmamış -
tır. Budoinin beyanatının daha 
umumi mahiyette olan kısmında
ki, denizaşırı Fransız müstcmle • 
kelerinde bulunan fazla gıda mad
deleri stoklarının Fransaya gel • 
mesine İngiliz hükumetinin mfini 
olduğuna mütedair işareti, Lond· 
rada hiç de hayret uyandırma -
ıruştır. Zira karşı tarafın fazla 
gıda maddeleri stoklan hakkın • 
daki politikası, Çörçi!in 20 ağus· 
tosta söylemiş olduğu nutukta i
zah edilmi~ bulunmaktadır. Lond 
rada işaret edildiğine göre, mez
kur gıcla ııtokların:ı vaziyet edil • 
mesi ihtima1lerine karşı Budoi -
nin gösterebileceği yegane ga • 
ranti, nazi hükfımetinin vaidinden 
ibaret bulunmaktadır. Hiçbir hür 
Frans1z böyle vaidleri ciddi ola -
rak telakki edemez. Budoinin bu 
vaitlere karşı gösterdiği pek saf 
bir inan, Vişi hükumetinin ne de
receve kadar Berlinin sözlerine 
nakil vasıtası olmus bulunduğu· 
nu bir l:ere daha göstermekte -
dir. 

Sırp-Hırvat birli
ğinin yıldönlimü 

(Baş tarafı 1 incide) 

ba\'z.'lsmda Yugoslayya c?evlctini 
teşkil eden iki unsur dele veri • 
yorlar ve birlik vesikaınu imza
laını§ bulunuycrlardı. 

Hakikati haide bu anlnfmanın 
tahakltuk cbnesinde Sırplar ka • 
ciar Hırvntlnr da iyi niyet ve Yu
goslav vatanına merbutiyet eseri 
&Öatermiştir. Bilhassa Hırvat li
deri Doktor Maçek yüksek ka • 
rakterli bir vnt.nnperver olduğu 
kadar değerli bir diplomat oldu· 
ğu:ıu da isbat ctmiıtir. Bu sayede 
bir senedenberi devam eden tec· 
rübe Sırplarla Hıl'V1\tlar ıırasındn
ki anlaımanın ameli kıymetini ef
kan umumiyede tebarüz ettinni;· 
tir. 

Ş.imdiyc kadar gördüğümüz 
tecrübeler şu hakikati vazıh ola
rak meyda."la koydu ki, Avnıpayı 
kasıp kavuran istila lurımın en 
büyük ıilalıı hayat sahası addet
tiği memleketlerdeki dahili ihti· 
ıannrı lıöı"iikle~tir. Sırplar ile 
Hırvatlnrın kendi aralarında bu 
suretle anlaırm§ olm:ılnn mü§te
rck düşmanlamun ellerinden bu 
ailruu nlrmıtır. Bnlkanlarda ve 
Tuna havzasında harici entrika • 
lamı büyük faaliyetlerine rağmen 
Yugoslavya geçen bir senelik 
kargaşalık devri içinde vakur bir 
sükunet içinde her türlü tahrik· 
lere knrtı kayıtsız bekliyor; bu 
mc.nllcketin öyle kolayca Avlana
lbilecek bir nv olmadığttıı gÖtıleri· 
yor; dolayıaile bütün Balkanla • 
n:n ve Y Okın Sarkın sulhu na hiz
met cdiy-01'. ~ 
Vakıa Romanyada cereyan e -

den hndi&elerden aonn arhk Bal· 
kan Pnktmın ölümünden bahse • 
<!ilmeğe baıla.nmiıtır. Bu jfnde 
Romanya b«ııbma doğru olabilir. 
Hatta geri kalan &llmn menle • 
ketleri arasında hiçbir ohdi anla§• 
ma da kalnuynbili.r. Fakat Bal
kan Pnkbrun Balkan milletleri n· 
rnsında yarattığı his ve menfaat 
birliğini yol..--cbnek müıriltün de • 
ğildir. Fevkalade vaziyetler kar
§ısında {:'CV§emiı gibi görünen 
Bıillmnlarnr.ııı birliğir.in tnrihi 
ve <.-oğr.ıfi bir zaruret olduğumı 
hadiseler gösterecektir. &ikan 
Pnktınm Balkan topraklanna ek
tiği t::nlb~ ve yakınlık tohum• 
lannın verniği filizler harp ateş
lerinin tesri nlt dn kunımuı ol· 
sa bile sul'u.:n ba.'ıar yağmurları 
b:.ışladıkbn sonre. ti:ipheıiz tek • 
rar cenlnnnccl;tır. Çünkü Balkaın 
miil .. ti:rjııin mÜ!lcre,'c refahları 
ancak 'nkınl.k \"C birlik bnvaıa i
çir:de ):r .. ~mn'::.rın::ı ooğlıdır. 

ASIM US 

Sovyet -Alman 
dostluğu 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu tarih 23 Agu~tostur. Bir sc. 

ne e\\'el 23 Ağustos 1939 da Sov· 
yetlerle Almanya arasında ademi 
tecavüz paktı Moskovada imza e
dılmiştir. Muahedenin imzası, 
harp müşevviklerinin körüklcdığı 
Almanlana Sovretler arasındaKı 
basmana duruma nihayet vermiş
tır. 

So\')'etler komüni t partisinin 
18 inci kongresinde Staıini harp 
mü:ıcvviklerıne karşı ihtiyata da
vet etmişti. Bu müşenikler kendi 
maksatlarına varmak için Sovyet
leri başka devletlerle muharebeye 
sürüklemeğe ga)TCt cdıyor!ardı. 

Iki memleket arasında rnuahedı:: 
akdınin iptidai saıhalarmı hatır
ıattıktan sonra lzyestia şu suretle 
devam etmektedir; , 

~.Nyctıer yi.ıKsck ştlrasının dör
düncii içtimamda verdiğı raporda 
B. l\lolotov, iki memleket arasın
daki :ıulhperyer münasebetlerin e
hemmi) etıni go.:.tenni:;ti. 
~ Agustos 1939 muahedesi yal

nız Sovyet - Alman rnünasebet
ıerırun ıarıhçesinde değil ayııi za
manda J\\TUpanın ve hatta şumü
lü onu da aşan hakiki bır aonüm 
nokta:ıı olmuştur. Bu muahede son 
seneler dış münasebetleri tarihinin 
en bu yük ve mühım bir vesikasıdır. 
.Bu muahedeyi imza ederken iki 
taraf, ideal ve rejim farklarının ıki 
devlet arasında dostluk ve iyi kom
şuluk münasebetlerinin te:sısiııe 
mani teşkil etmemesi Hizımgeldiği
ni nazarı itibara almışlardır. 

Sovyet - Alman paktının şiın
diki harbin arifesinde ve f ırtınarı 
haber veren bir hava içinde imza
landı&rıru unutmamalıdır. Yir.e u
nutmamalıdır ki mualıedcnin ak
dine takaddüm edçn uzun aylarda 
lngiltere ve Fransa, Sovyetleri, 
kendi emperyalist maksatlarına 
\ a.ıta olarak kullanmak için dur
madan t~bbii lerde bulunmuşlar
dır. 

Bu planlara tevfikan harbin bir 
hatırası olarak ademi müdahale si
yaseti tatbik cdilmışti. Yınc bu 
planlara tevfikan bu siyaseti, Mü
nib yani sulh siyaseti takip ctmi~ti 

Bu siyasetin failleri muhtelif 
merhalelerde muhtelif ~illerde 
hareket etliler. Fakat maksatları 
nyni idi: Sovyct kuwetlerinc karşı 
koyarak daima artan Alman kud
retiyle miıcadele etmek için Sov
yetleri Almanya üzerine yahut Al· 
manyayı Sovyetler üzerine saldır
maktı. 

Sovyet - Alman paktının akdi, 
bu mü_şevvik faaliyete nıhayct ver
nıiştir. Bu muahede Sovyetlerlc 
Almanlar arasındaki ga;Ti do~ta
ne münasebetlere de nihayet ver
miştir. Yalmz bu netice, Sovyct
Alman paktının başlıca ehemmiye
ti haiz bir sulh amili olmasına ve 
öyle rnalkasına kafidir. 

Sovyet - Alman paktının im
za~ı. harp mesullerinin üzerinde 
uyandırıcı bir tesir yapmış olması 
tahmin ediliyordu. I\Iaattccssüf 
ooyle olmamış Ye A vrupada harp 
patlamı~tır. Atmacaların Polonra
sı askeri sergüzeşte aularak ilk 
darbeler altında yıkılmıştır. 

Dundan sonra Izvestıa, Alman 
hariciye nazırı von Ribbentrop'un 
Moskovaya yaptığı ikinci ziyaret 
esnasında 28 EylUl 1939 da iniza 
edilen dostluk ve hudut anlaşma
sından bahsederek §Öyie devam et
mektedir: 
Şimdi Avrupada sağlam ve de

vamlı sulh esaslan vazeden yeni 
Sovyet-Aln:ı.a" anlaşması. ayni 
zamanda kıtamızm öbür ucunda 
harbin bitmesi için bir hareket 
noktası olabilirdi. 

O zaman Almanyanın, İngiltere 
ve Fransaya müracaat ederek Jvır
bi bitirmek teklifinde bulunduğu 
malumdur. Bu teşebbüsü Sovyet
ler ittihadı takviye etmişti. Ingil· 
tere ve Fransanın bu teşebbüse 
karşı aldığı vaziyet bütün cihanca 
malO.mdur. 

''Pravda'' gazetesinin muharriri
ne verdiği c.e\-apta Stalin Yoldaş 
demiştir ki: 

Jngiltete"\·e Fransayı idare eden 
mahfiller, Alman)'anın sulh teklif
lerini ve harbin kabil olduğu kadar 
süratlc sona ermesi için Sovyetler 
Birliği taraf mdan yapılan t~bbüs 
Ieri kabaca reddetmişlerdir. Bu rcd 
keyfiyeti, kan d&aneğe de'\'am mc
suliyetinin tamamiylc Lontlra ve 
Parise ait olduğunu göstcrrni§tir. 

Yeni Sovyet--Alman miinasc
.betleri )'alnız iki filtit taraf arasın
da mlhu tc:;isc meyyal değil fakat 
ayni zamanda diğer memleketler 
arasında <la sulhu t~ is etmek te· 
ma} ülüncle olduğunu bir kere daha 
tevit etmi5tir. 

Bundan sonra ız,·c:;tıa. Sovyct
Jerle Alm:ıny:ı ara~mda 19 Ağu • 
to l 339 da imza edilen tica:-et YC 
k"t.'.'di muahede :ni ıikr,.tm<'ktedir. 

1 
Yunan Kralı 1 

Yeni ataşemrlıte-
rimizi kabul etti 

ltalyan filosunun Girid 
civarında olduğu hak
kında malumat yok 
Atina, 25 (A.A.) - !tefani a· 

jansı bildiriyor: 
Yunan genelkurmay ba1kanı i· 

le donanma kumandanı ve Tiirki~ 
yenin yeni ala§emiliteri Kral ta 
rafından kabul cdilmi~lerdir. 

Londra tarafından yayılan kas 
di ve yanlı§ haberler efkarı umu 
miyede endişe uyandırmıştır. İn• 
gilizlerin gaile ve kcrku, yarata
rak bilahara himaye ve yardım 
teklif etmek istedikleri barizdir. 
Fakat efkAn umumiyedeki endi
se İngilizlerin himaye vaidlerinin 
Yunanistanda fikirleri teskine 
kafi gelmiyeceğini göstermekte -
dir. 

Atina, 25 (A.A.) - Stefani a· 
jansı bildiriyor: 

Estia gazetesi, Arnavut ekal -
liyetine zulüm yapmak üzere ~
teler te~kil edildiğine dair bir 
Arnavut gazetesinde intişar eden 
iftira hakkında Yunanistan mc -
todlartnı ve Yunan devletinin şim 
diki teşkilatını bilenler için tek • 
zibe lüzum yoktur. 

Yunanistan bugün öyle bir 
memlekettir ki, orada birinciden 
sonuncuya kadar herkes ycılnız 
devletinin karar ittihaz ettiğini 
ve mesuliyet deruhte ettiğini bi
lir. Şimdi Yunan devleti ise ka • 
rar vermekten sekinmeyen ve 
mesuliyetten korkrruyan bir dev
lettir. 

Bugün Yunanistanda hiçbir 
kimse böyle bir teşebbüsü düşün 
meğc ve bu nevi mcsele!C"rde ha
rekete geçmeğe cesaret edemez. 

Ufak dahi olsa bir kısım Yu • 
nan halkına zulüm yapmak için 
çete teşkili fikri bile inamlmıya· 
cak bir §eydir. Birkaç bin Ama • 
vut için böyle bir tedbir almağa 
lünım yoktur. Diğer Yunan lttm 
şehrllerine gösterilen ihtimamın 
aynini gören ve onlarla tam bir 
ahenk içinde yaşıyan lbu Ama • 
\'Utlar Yunan hem§thrileridirler. 

Esasen bu ekalliyet Yunanis -
tanda sükOneti ve intizamı ihlal 
edemez. 

Dış siyaset sahasında Sovyetlerle 
.ı\lmanyamn işbirliği iki taraf rne
nafüne tamamiyle tekabül etmek
te olduğuna ~iiT)'.le yoktur. Sov
yet-Alman i ·ıdi milnasebetle
rini n mesut in., .afmın da bu men 
faatle:re tamamiyle tekabül ettiği 
münakaşa edilemez. • 

19 Ağustos 1939 da So\•yetlcrlc 
Almanya amsında yapıları ticari 
anla)Jlladan bahseden gazete <li
ror ki: 
Soı;yet-Alman ticari anla~ma ı. 

nm ehemmiyetini takdir etmek i· 
çin, mcriyete girdiğinin ilk senele

.rinde Sovyetlerle Almanva arasın
daki ticari mübadele fukişafımn 
umumi harptcnberi hiç ulaşmadı
ğı derce.eyi bulmuş olduğunu söy. 
ıcmek kafidir. 

Bu anlaşma sayesinde Almanya, 
bu müddet zarfında evvela. Alman
yaya sonra da bütün Avnıpaya 
karşr yapılan İngiliz ablukası yü
zünden bilhassa ihtiyacı bulunan 
iptidai maddeleri almaktadır. Du
na mukabil Almanya da Sovyetler 
Birliğine sınat maddeler, ezcümle, 
halihazır beynelmilel vaziyetteki 
gerginlik dolayısiylc oldukça mü
him olan eslaha vermcktedır. 

Geçen sene 23 A~rustos 1939 mu
ahedesi, bilyük tariht ehemmiyeti
ni isbat etmiştir. 

Almanva ve Sovyetler, dü~man
larırun ilt mem!cket arasına an
laşamamazlık ve itimatsızlık sok
mak için hfıla tahrik cclici teşebbüs 
lerine rağmen, Sovyet-Alman an
la~ması halihazır f ırtmalı de,•rin 
yoluna çık:ırdıt11 bütün imtihanla
rı şerefle geçirerek sarsılmaz sağ. 
lamlıl:'lnı isbat etmistir. 

Sovyetierle Almanya arasındaki 
bu muahede, ve onu takip eden si
yasi ve iktisadi an!asmalar ile Al· 
manya §arkta süktlna ka\'uşmuş
tur. Bu muahedeler ap1i zamdnda 
Almanyanın önünde dikilen iktisa
di meselelerin lıalline de mtihiıt1 
yardım temin etmi~lerdir . 

Sovyetler Birliğine gelince, Al
manya ile dostane münasebetlerin 
idamesi garp hudutlannda milli 
vazifelerini yapmm:ına yardım et
mi~ ve dış siyasetinde e-;as hattı 
hareketini takip i~ini kolayl:ıştır
mı ;tır. Bu hattı hareket, cereyan 
~den harpte bitaraflık ve u!hün 
id:ınıc-iclir. 

Düşürü,en 
Alman 

tayyareleri 
(Baş tarafı 1 incide) 

lngiliz a\·cı tayyareleri dü.manın 
faaliretine mani olmak içm hava 
lanmışlardır. Bir düşman bomhar· 
dıman tayvarcsinin dü5iirüldüğii 
haber alınİnıştır. Londranm tica· 
ret 01ilesseseseleri hasara uğramış· 
tır. İtfaiye ve yardımcı servisler 
ate.si süratle söndtinnü~lcrdir. Şeh 
rin diğer kısımlannda bazı e\'ler 
hasara uğramı~tır. 

IAmdraya. düşen bombalar 
Londra, 25 (A·A.) - lıondrada 

tahminen 20-0 metrelik bir sahaya 
yüksek infilfilt kabillyctindc dört 
bomba ile lılr miktar yangın bom· 
balan düşmüı,ıtilr· Yangın bomba. 
lnrından biri bir hastane ilzerlne 
dU.,mUş fakat ika ettiği yangın si. 
rayet etmeden söndürillmilştUr. 
Diğer bir yangın bombası da bir 
fa.brlkn üzerine düşmüşse de hasar 
yapmamıştır· Bombalaım bir kıs· 
mı da yangm çrkarnmam.ışlardır· 

Maam.afih bir kısmı da yangın çı
karmışlardır. BUyük bir ticarethn· 
ne hasara uğram~ fakat yangın 
sürntlo eöndUrUlmüştilr. 

Lotıdra, 25 ( A.A.) - Hava ne· 
zareti istihbarat bürosundan 
bildiriliyor: 

Dün erken Alman ha\'a kuvYet· 
leri !ngilterenin c.enup ve cenubu 
şarkisine birkaç defa hücwn etmiş 
!erdir. Mütecaviz tayyareler bir 
dalga kaybolur olmaz yerine bir 
diğeri geliyordu. Oğleden az evveli · 
ne kadar hücumlar Kent kontlu 
ğunun şarkındaki tayyare meydan 
lanna hücuma. başlamış, diğer bir 
filo da Portsmoutha hücum etmiır 
tir. 

7.45 ten 9 za kadar devam eden 
birinci hücuma 80 Alman ta·yya· 
resi hücum etmiştir. !kinci hücum 
saat ondan evvel başlamı}tır. 30, 
40 Alman bombardıman tan-aı elık 
rilolar biribiri ardından gelerek 
Kent kontluğu üzerinde uçmu~lar· 
dır. Alman avcı tayyareleri bu fi 
lolarm iıstün<le ve çok yüksekten 
uçmu~lardır. 

Londra. 25 ( A.A.) - Hava ne· 
zareti tebliği: 

Cumartesi gecesi lngiliz hava 
kuwetleri Alman)'arun .cenubu 
garbi ~hirlerindeki askeri hedefler 
üzerine hücumlar yapmı~lardır. 
Bunlar arasında Franf urt, Ludvi
goh:ıven ve Stuttgart bulunmakt~
dır. Fransa, Belçika. Hollanda ve 
Almanyada birçok tayyare mey
danlarına da hüc:um edilmiştir. 
Bunlar arasında da Plouceat, Dur
ard, I~toy, Viergon, Flessingue, 
IIaraland ve Dernshadt tayyare 
rnc~rdanları vardır. Tayyarcleri
mizden ikisi yoklamada bulunma
mıştır. 

ltalrada da ~1ilan ve Sesto Ca
lende askeri hPC!efleri bombardı
man edilmişlerdir. ltalra üzerinde 
)apılan lıarekilta iştirak eden tay
rarclerimizin hep:.i ü !erine dön-

T~carai Vel<ili 
izmırden döndü 

f Be ta• '''' td 
lrnn transitiııin mcmleketint 

den geçirilıııesl i~iıı lirnıınlnrrın1 

da.ki tesisat henüz kafi değildi 
Ancak, ileride me•~gul olacağıltl 
mevT.ulaı·dan l.ıirisl do bu olacak 
ur. Suriye - lran - Türkiye l 
miryollarmda muhtelit tnrifl" ha 
kmda da bugUnlerdc Ankarada ): 
nmunalar yapa~frz· 

lngilizlerle 60 milyon liralık ~· 
ni bir mal mlibadclcsi yapacağ 
hakkındaki şayiaya gelince. hen 
bu hu~usta bir anl~a yapmış d 
ğiJiz. 

1nglllz korporrusyonlıı.r lordu il 
lzmlrde görUştUm. Fakat, csa 
lngilterenln Balkanlar mlimessf 
olan bu zatla. eskidenbeıi tcn:ııı 

halinireydik. 
Amerika ile memlcket.imlı: ar• 

sında ticari nakliyatın açtlmaslll 
vekhletimU: temin etmiştir. Bir haf 
taya kadar ilk ecnebi vapurlar li 
manmnza gelecek ve ihraç malin 
nmw alarak Amerikaya götüre 
ccktir. Böylece Amerikadan sipıı 
rişler:imizi de bu vapurlarla getirt 
mek rnUmkün olacaltt.n-·,, 

T rablusgarp 
hudutlarında 

(Baş tarafı 1 incide 

lan bir İngiliz keşif kolu, lstih • 
kam kazmakla meşgul bir ltaıyıın 
nıilfrezeai görmüııtür· lngilizJcr 
dilşmtuıa sUngil lıilcumu yapmışlnr 
,.e on 1tah·ıı.n. öldürmliı:lcrdir· Di. 
ğer on nt1lyanın da ölmli§ olmr.st 
muh tPmeldir. 

İngilizlerin zayintı yoktur. ln· 
gilizler yedi esir alarak dönm\li • 
lcrdir· 

lllaltayn yaprlıı.n hücunı 
Malta. 25 (A·A.) - Avcı tar 

yarclerinln re!r.kaUnde olarok dli~· 
man bombardrma.n tayynrclerini!l 
bu sabah yaptığı hUcum eımasın
da hlikfimetc ait bazı b!nalardo 
hafif ha.sar olmu~tur· Bir dil~ 
tayyaresi İngiliz avcı tnyyareleri 
tarafından dil~UrtllmU~ ve pilotu e• 
sir edilmiştir· Diğer bir dil~en 
tayyaresinin de hasara uğrnw;ı 
zannedilmektedir. Zn) iat yoktur. 

J>rctorla, 25 CA·A·) - Ken;;:ı 
harekfıtrna nlt dUn nkşamki re ıaf 
tebliğ: 

\"azlret sakindir· BilJilk Miky~.s· 
ta kanı kesif hnre1•1)tlrri rrpıln11Ş· 
tır. Ke~if dcvrlyelerimiui<::>n biri 
Buua'nın eimnl mmtekns·nd:ı bir 
düııman devrlyı>slne nıslla..'Tltşhr· 
Dilşmen çekilmiştir· 

Dün sabah Prken, bir Cı:.proni 
lıomba.rdıman tayyaresi Tana göiU 
mınlakamıın altı bomba atmııstır· 
Hns.u ve za:-1ııt yoktur. -müşlcrdir. Sec;to Calcnde, Savoi3 
tipindeki tayyareleri imal eden mil 
him fabıikaların orada bulunmac:ı 
ile Jne$hurdur. 

Poronyah mülteciye ders o du 
Ş EUH1MIZDE bulunan Polonyalı bir mültecinin, Bcyoğlund3 

Nisuvaz pastahanesinde tanıştığı bir gencin delaletiyle Tak· 
simde bir eye giderek derhal bir kuınar oyununa ba~ayıp, paralarını 
kaptırmasına ne dersiniz? O sebeple dört kişi tevkif olundu. Yutulan 
paralar meydana çıkarıldı. Fakat benim ha;Tet ettiğim bir nokta, Po
lonyalı mültecinin her ne suretle olursa olsun kumar oynamağa kcrı· 
dinde bir meyil duyuşudur. 

Bizim bildiitimiz, bir insanın başına \'alanından cüda edilmek 
gibi bir felaket gelince, o insanın ağzını artık bıçak açmaz. Kederi pelC 
haklı olarak büyüktür. Dü~ünür. Biraz teselli ve neşe bulabilmek için 
başvurdu&ıu çareler bir hüzün ve fecaat ten ba~ka bir ~ey ifade etmiyc11 
acıklı haliyle tezad teşkil etmiyec.ek bir şekilde olur. O insanı Barlarda 
göremezsiniz. Zevk ve sefaya dalamaz. Hele kumara? ... Hafazanal· 
Jah; el sürmesi caiz değildir. Zira, ya kaybederse ... Memleketinden çı· 
kanldıktan sonra, zaten elinde ne }(almı5trr ki!.. Velev fazla bir şey de 
olsa, yine, idareli davranması icabeder. 

Halbuki bu Polonyalı, kendini kumarda teselli ctmeğe kalktnı!··· 
Yok a bizimkileri mi yutmak istiyordu? 

Gerçi tevkif olunan yerli kumarbazların cezası, kanuni mevzuatl· 
mıza Röre verilecek; bir daha bu gibi maceralara giri5irken ıabrta \-e 
adaletin amansız pençeleri kocaman birer karaltı halinde karşılarına 
dikilecektir. Fakat istikbali meşk<ık bir adamın, yabancı hir memle· 
kette, zavallı haline bakmayıp her hangi bir kumar teşvikine ''e)'\-al· 
lah,. demek gafletinde bulunusu, hakikaten bir "ders,. e ihtiyaç gös· 
terecek acaipliklerdendir. 
Radyo Gazetesine dair 

ANKARA Radyosunun gazete n~riyatını idare eden meşlektaşt· 
mız, henüz saat on sularında iken vazifesini bitirdikten sonra: 

"Değerli dinleyicilerim! Size rahat uykular temenni ederim,, demek 
şefkatini gösteriyor. 

Fakat bu ne deme.tetir? "Artık benden sonraki n~riyata kulal> 
asm:ıym. Gazetelerin ne dediklerini öğrendikten sonra, daha neye jhtİ· 
racmız olabilir?,, manasına gelen bir i~aret mi? 

O takdirde mesaisine daha erken başlayarak, Radyo idaresini de. 
dinleyicilerini tatmin etmek için giriştiği birçok diğer külfetlerden büs
bütün kurtarsa daha iyi etmez mi? z 

Bence, radyoda gazete neşryatmı idare eden arkadaşımız, ba.şm:ı· 
kalelerden "diyor .ki'", "diyor ki., ilslubiyle ba ma kalıp parçalar ııa.1-· 
!ederek o muayyen saati gerçekten urku bastıracak b!r hale getircı:e'• 
yerde, dinamik hir ifade sihri ile bütün radyo programının en ziyac!c 
emek harcanan hir figürü derece;;in cıkarsa daha h·i eder. 

HİK~1ET MU:-ilH 



.Politika: 

Transilvanya 
ihtilafı 

Rom.aya ile Macaristan anı • 
-- Tranailvanya hudutlan et
~• anlatmaya nrmak ha· 
li ınümkün olamadı. Romanya ile 
Macariıtan arasındaki ihtilafın 
lllevzuu arazi ve ahali meselele • 
ridir. Bu iki mevzu biribiriy)e ta· 
.___ tetabuk halinde buhmma· 
~iı içindir ki ne ahali müb.dele
"•ne de arui budutlan me.eleai 
llrahatla !halledilebiliyor. RO"" 
ı-.,,. ile Macaristan araunclaki 
meselenin haJli büyük müıküller 
•rzedecek mahiyettedir. Fakat bu 
llriiılrüll.i soialtan bir amil de 
~taya ablm miJliyet prmaipleri 
ı,. Macariatanm ve Romanyarun 
>ıalrunda hikim olan ve itiraz e
dilnıiyen iddialan araımdaki 
~-
1\.f~~~i Romanyanın veyahut 
~;~atanın busünkü iddialan 
ınillet"-' hudutı.nru tayinden i

'-ettir. Fakat hakikatte iddia 
Mdıır: Macaristan büyük harı>· 
tea evvel elinde bulunan "harp 
~" kaybettiği araziye 
tekrar ka't'11f1Mk istiyor. Ve l»u· 
nq yinni amelilc 1'ir politilcanın 
~bii ...mü sayıyor. Romanya 
~Jiilr harp ıoaraamda elde etti-
8.• -a~i 939 bar'binin tesirle· 
ı-ınden on aıpri hadlerle kurtar
nı.k iatiyor. Realite bundan ibe.
~ttir. Fakat eıki Avusturya, 
•nacariataa ve BalkMıların mulı .. 
telif mıntakalan. ötedenberi akın 
Yollan herine dü.ıtüiü ve muh· 
telif camiaları parça parça yqa-
1-ya mahkum ettiği isin Avru • 
~n veyahut dünyanın hirsok 
Yerlerinde kolaylıkla tatbik edi .. 
len "nıilli topraklar'' ı istirdat 
Cklitikuı burada kolaylıkla tat -
L imkanmı bulanuyor. Tuna 
QOYunun, Balkan yollannın ça .. 
d.iii bu tarihi kanşıklıklar dille
~·! kültürleri, İçtimai hüviyetleri 
Qlribirinden farklı olan ve batta 
hiriOirine dütm-n gnapmanları 
Y-.ıyaaa l.ulunmaya ve hu•umet· 
lerini idame ettirmeie icbar et • 
rnektedir. 

Balkanlann ıon aaırda geçir· 
eliti kanlı mücadeleleri, Tuna 
bc?l'\olun alacalı ve dalgalı etnor 
ı-.filc naritayı izah eden aftcak iMı 
ae\eptir. . 

Bu aa~da bulunan milletler i• 
~ ~r taraf harpten evvelki va• 
:ı.ıy,.tı, hir taraf tan da hüyiik 
harp ıonu11dA ~u) oı.n vaziyeti 
"'~ pyret.i güdüldükçe R'._t IMr neti~ elc:\e edilemez. 

om.oya ile Maariıtan aruın
d.ıq ihtilaflı meseleleri hal için 
~:'.:':!İlv-.ıya harituına balclnllk 
~· Tranailnnyaıun etnoi
Mlfik haritası yer ,.er, Macar, yer 
Ye~ Romen, Sakıorı cıuniaıma 
ıncinaup inaan topluluWaranı ita· 
ı-et eder. Yer vardır ki !ehir Ma· 
car, k~ylea-, krrlar batl~ta Ro
l'ltendır. Böyle hir §art içinde da· 
"-Rın halli için en doiru yol Lo
~ sulbünde Türle ve Yunan hü· 
t Gınetlerinin büyük bir dirayetle 
~ile imkanını f>ulduklan ahali 
~'"-dcleıini birinci plana almak
l'i) • Ah.ali mübadelesi eşaa itiba

e halledildikten ıonra hudut 
~lcrini hal için artık müı· 

\t at azalmtş olur. 

---. SADRtERTEM 

Bir lngiliz §İlebinde 
Yanaın çıktı 

~anı:rnıma demirli bulunan, 
'796ed Otlkiria Fotfcr ııccntcainin 
dU eno adlı mazot gemlsfndo 
~~ece blr )angın ~ıkmış. fakat 
~ önlenerek gemi berhava ol· 

tan kurtanlmı1'lır· 
Yan..... "d lamı. "' .... gcrnı e bulunan maz.ot-

llln doldUıne.ııı ve üzerine de bir 
:ruq ta dil§lnc:ıi ncticc.'!indc çık • 
fnı<İa Yetişen drniz itrai, esi tnra-

1" n. ıı6ndilril.lınUı:tQr. 
kata~~~ bir ha.sar olmamış. Uıhki 

•.J;V!lanm~trr. 

- o 

Bir ç.ocuk karpitten 
Yaralandı 

c1~-'{.Pea.Qı.linde, odal riQ aokağm
~ı~ ~ran A8mun 10 yqmdü.i 
lt,ıı. lta ~r. <lUn sokakta oynar • 
tll,y ı-pıt bubnU§, bunu hır ku.. 
llı~r~ldUJ'&ra.k paUatme.k isle-

.. ~~at karpitler çocugun tahmin 
y~ zamandan evvel patlamış. 
1'11\allt.euf Yüıilnden ve vücudun.un 
ht..l .. -~ l~rlerinden ağır surette 
-~·~ 
drrıım Beyoglu haatanesine Jı:al

?Ştır. 

• 
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1 Şehir Haberleri . 
1 

Köylüye 
cak 

dag.., ıtıla-
arazı . 

. Maliye Vekaleti milli emlake 
aıt t?pra'klann yirmi senelik uzun 
talcı.ıtlcrle fakir köylülere veril -
mesı ıhakkında hazırladığı karar
name. P.rojcsini vekiller heyetine 
vcrmıstır 

Görüp düşündükçe: 

Festival! ~······•••••••e••••••••••••••••••o•••ft••+•••••••••••••••••••e•e••••••• .. 

1 Gördes heyelanı·! 
hakkında müte- 1 
hassıs raporu 1 

Karadeniz boğazında 
bir motör battı 

Motör kaptanı boğuldu, dört tayf ayı 
"baygın,, motörü kurtardı 

Karadeniz boğazr, açıklarında 
Kara.burun önlerinde evvelki gece 
blr denlı: kazası olmue. bir kişi öl
mU§, dört kişi do boğulmak üzere 
iken ikurtanlmı§br· 

Kaza şöyle olmuştur: 

Rize limanına kayıtlı ve Haydar 
admda bir kaptanın idaresindeki 
"'Deniz kızı., motörü, evvelki gUn 
içinde dört tc tayfa bulunduğu 
halde, Ala'dan odun yUklemia, yo. 
la çıktlll§t:ır· 

.Fakat gece saat 11 e doğnı hav& 
birdenhire bozmuı ve motör Kara.. 

burun önler.inde dalgalara fazla 
tahammül edenüyerek batml§tır. 

İçindekiler aulara gömUlmllf ve 
lraptan Haydar lboğulml13tur. Diğer 
dört tayfa da boğulmak üzere iken 
Mehmet adında bir kaptanm ida· 
resindeki Baygın motörU yetişmif, 
kendilerini kurtarmıştır. 

Kazazedeler limana. getirilerek 
tedavi altına almmrılar, kaza. tah
kikatına. bqlamn11tır. 

Kaptanm cesedi henüz buluna _ 
mamşbr. 

Türbe kurşunlanm güpegün
düz söken sabıkall 

Bir ay on gün hapse mahkOm oldu 
Sabıkalılardan Cemil Köse dlin 

pazar gUnü.niln tcnhalığmdan üıti· 
fade ile Nunıosmanfye camiine git
miş, avludaki türbenin kur,,unla.• 
nnı sökmeğe başlamıştır· 

Fakat bu sırada bir polliı görün. 
müş ve Cemil Köse kendisini tür. 

beden qağı atarak kaçmağa b&1· 
lamştır. 

Uzun bir kovalamadan .tıonra 
yakalanan hırınz, UçUncll sulh ce• 
za mahkemesi tarafmdan 1 ay ıo 
gtin hapse mahkfun edilmiştir. 

Nüfus sayımı ha
zırlıkları ilerledi 
Profesörler ve ilim adamlan 
radyoda konferanslar verecek 

Nüfus sayımı l,ıazırlıkları mem· 
Jeketin her tarafında Herlemiştir. 
lstanbulda da numerotaj işi ta· 
mamlanmış. kontrollere ~aıunış 
tır. lstanbuldaki numerotaj faali· 
yeti statistik umum müdürlüğü 
tarafından takdir cdilmişir. 
Sayım, 20 birintşin pazar gü· 

nü sabahı en geç saat 8 de başlıya· 
cak ve öğleye kadar bitirilmesine 
çalı~lacaktir. Bu neticeyi elde e· 
debilmek için sayım mıntakalan 
75 er kişilik gruplara aynlmıstır. 
Sayım hakkında hazırlattınlan dı· 
var ve salon afi~cri yakında bütün 
memlekete dağıtılacaktır. 
Sayım günü yapılacak radyo ne~ 

riyatı için bir program hazırlan· 
mıştır. Statistik Umum müdürii 
C.etal Aybar 12 ve 16 birincite~n 
günlerinde Ankara radyosiyle iki 
konuşma yapacaktır. Bu konu~ma· 
farda umum müdürün sayım hak· 
kında vereceği izahatı, vilayet, ka· 
za \e nahiye rnerkezi olarak radyo· 
su bulunan 350 mevkiin takriben 
yüz bini bulan sayım memurları 
dinliyebileccklerdir. 
Sarıma takaddüm cdrn iki haf· 

ta zarfında bütiin mekteplerde tale· 
be ile sayım ctraf ında konuşm::ılar 
yapılmac:ı için de statistik umW1l 
müdürlüğü ile maarif vekaleti müş 
tcrekcn bir program hazırlamakta· 
dırlar. 
Sayım memurları en geç 5 hirin-

citeşrin tarihinde tayin edilmis ola 
caklardır. Bu vazife, bir memleket 
hizmeti olarak üaetsizdir. Fakat 
ikametgahları haricinde va.zif e a· 
lanlara yol paralan verilecektir. 
Yapılan tahminlere göre bu şek.il· 
de vazife görecek memurlara veri" 
lecek yof paraları 140 bin liraya 
baliğ olmaktadır. 

Bütün memleketin elbirliğiyle 
mükemmel olmasına çalışacağı sa· 
yım işi etrafında vatanda)arı ikaz 
için Ankara radyosundan geniş 
mikyasta istifade edilecektir. Mem· 
leketin tanınmış ilim ve ihtisas 
adanılarr bu maksadı temin için 
konf erans1ar Yereceklerdir. Dr. 
Remzi Gönenç ••statistikJerın nü· 
fus artması \'e nüf uş sayımı ile 
alakası •. Şevket Süreyya Ay~mir 
"Sanavi ve nüfus hareketleri ara· 
sınclaki munasebetlcr,, Roma de· 
moğrafi lakülttd mezunlarından 
Ratip Nüfus sayımları ve nUfus 
siraseti,, Dr. Muhlis Ete "Devlet· 
terin yeni nüfus siyasaları '-e n~
fus saylffilmız.. Servet Berktn 
"~üfus sayınu olmazsa <li~er sta· 
tistiklerin kıymet \'C manası olur 
mu? .. Vedat Nedim Tör ".Nüfus 
kemiyet ve keyfiyetçe na ıl ar 
tar? .. Nefi KQrürek "idari ,.c po· 
!itik bakımdan nüfus sayımının 
~hcınmiyeti,. mevzulu konfcran<ılar 
\'ereceklerdir. 

Baıvekil Relik Saytlamın Karabüke giderek 
F abrikaJa tflflıikler vaptığını yazmlffılı. Remıi
m~e 8QfVekili tetlıikleri sırcuıncla görüyoraunuz 

1 
Geçen kıJ mevsiminde Gör-1 

des kaza merkezinde vuktıa ge·: 

i 
Jcn heyelanların tehlikeli bir ı 

1 
gekil almur üzerine hükUınctçc. 

1 tetkikat icrasına lüzum görül-ı 
• müıtü. Fakat ayn ayrı tetki~t I 
: yapan iki mütehauısrn verdik-
1 leri raporlar arasın~ ihtil~~ı ı 

1
: birkag nokta bulundugundan ~-
~üncü olarak heyelan roahallı· ı 

inin tetkiki için Ankara Yülaıek 
i Ziraat Enatitiiaü jeoloji enstitü· 
! sü direktörü ile Universitede 1 
i jeoloji enstitüsü direktörü cön· 
derilmişti. 

ÖnfunÜzdeki ay faaliyete geçi
lerek tevzi işi i~in komisyon ku
rulacaktır. 

İlk. olarak Trabzon, Gümüşha
ne, Gıreson, Samsun, Eskişehir 
ve Ankarada tevziat yapılac.ıktır. 

Hadımköyündeki 
Yangın ba§langıcı 

• Evvelki gece Hadımköyünde 
hır yangın başlangıcı olduğunu, 
1staı:rbuldan itfaiye gittiğini yaz
mıştık: B_ir fırının bacasr tutuş· 
muş, ıtfaıye gitmeden söndürül
mil~tü~. -~~ndan başka dün Sil -
~.rı Bınıcılık mektebinin yanında 
~br~ı~.r tutuşmuşsa da çabuk 
sondurulmüştür. 

---o-
Tramvaylardan atlay~ 

33 kişi yakalandı 
Dün .de şehrimizin muhtelif 

tıemtlerınde tramvaylara atlayan 
ve asılan 33 kişi para cezasına 
çarpılmış, aynca bir dilenci yaka
l~ş, ibelediye nizamına muha
Jıf harekette bulunan iki şoför 
hakkında da zabıt tutulmuştur. 

Haber aldığlDllza göre, üsün-ı 
CÜ defa olarak <iördese ciden 
heyet tetkikatını yapmıf ve ra
porunu hükUmcte vermiıtir. Bu 
raporun bulisaıı §udur: Göroes 
heyelanı tehlikelidir. Hendek 
kazmak, yer altındaki suları a
kıtmak vesaire gibi tedbirlerle 
tehlikenin önüne ıeçmek müm· 1 kün defildir, hem de sok mas- Bir İtalyan heyeti 

: raflıdır. Yapılacak iJ kasabayı Suriyeye geçtı• 
i tamamile civarda bulunan ve 
i heyelan arızasından masun bu • Dün a.baJ.~l<i ~kspreslc italya -i hıhan bir yere nakletmektir., ~n 12 kiJi1ık hır heyet gclmi~ • 
j Kasabanın nakline en ziyade tir. 

müsait ve muvafık olan yer ise 1 Heyet azasının altısı asker al
§imdiki kasabanın kuJbakı§ı lbir ~sı sivil şahıslardan mürek'kcp-
buçuk kilometre garbinde Akhi·ı tır. 
sar • Gördes şosesinin üzerinde Heyet azası herhangi bir beya· 
Karamutlu, yahut Çemen Ma- natta bulunmaktan §iddetle içti· 
halli diye maruf olan bir yerdir. i nap etmişler, yajnrz transit .ola -
Bu yer, takriben 700 metre ra· İ rak Suriyeye gitmekte olduk1an
lmfundadır. Şimalden Karaoğ-! nt söylemi~lerdir. 
lan dqlarmın etekleri ile kapa-& Balıktan zehirlendi 
1r ve cenuba mütcveccihtirı Bu! Galatada Lüleci caddesinde o-
yer heyelan bakımından sağlam- İ turan Kemal adında 8irisi, dün 
dır. Mütehassıı. raporunun bu 1 akşam balık yemi§, uyuyacağı sr
aon ve kati kararma göre, va- ı rada şiddetli .bir sancı ile yerlere 

,, kit geçirmeden harekete gcçc· ı serilerek kıvranma.ğa başlamııtır. 
rck icap eden tedbirlerin alın-1 Yetişenler Kemalin zehirlendi
ması lizımgelmcktedir. Zira kııİ ğini anlamışlar, kendisini hcmn 
yaklaşmııtır. Sonbaharda yağa-! Byoğlu hastanesine kaldırmışlar
tak·yağmurlar ile heyelan tchli· ı dır. 

keli bir şekil alabilir. i ==================== 

;:;:-:~rhoş.~lan 'M~clis-i Meb'usa~ 
Şukrü Yapışkan 1293 = 18~7 
Para cezası ödeyecek 

Ahmet oğlu Şükrü Yapıttan a· 
dmda birisi. dün Ç&r§ıkapıda. ııar. 
hot bir halde ııira atarken yaka. 
lanmıf. üc:üncü sulh ceza mahke
meaiııc verilmiftlr· 

Muhakemesi ya.pıldığı .ııırada a• 
yılan Şükrü YapJ§kaD: 

"- Siz benim aoyadı.ma bak • 
maymız. Bana hem rakı, hesn p
rap içirdiler de böyle oldum. Yok. 
sa ben fena adam dQğilim ve bir 
daha da sarhO§•olmıyacağun.,, de
miş, ağlamağa bqlaınıı;lır· 

Neticede ŞükrU Yapf1'kan iki 
lira para cezaama mahkOm cdil
mlıstır. 

Oda komşusuna 
hakaret eden 

Beş gün hapis yatacak 

Ye§ildirekte kimaeaizler yur .. 
dunda ya.tıp kalkan küme.iz Zey. 
can adındıı. bir kadm. dün oda kom. 
§Ulu Mc.hmedin her gece sarbo0 
gelerek kendilerini nhataız etti • 
ğinden &ikayet etmi.8, Mehmet te 
buna kar§t kendiaine hakarette bu· 
Iunmuıtur. 

Mehmet üçüncü sulh ceza mah• 
kemesi tarafından 5 gün haplı!, 10 
lira para cezasına carpıl~tır. 

-> 
~ 
c( 
....... 

pazar tcsil . Salı 1 
26 Ağus. 27 Ağus. 

1 it ce 

bız.ıı 11'1 1 
U Keceh 

lıı7ıt 114 

Hakka Tarık Us 

ilk DeVTenin müza
kereleri: 

•OO bayııic aahllalık bir ldtab. 

Her kitabcıda bulunur 

Faydalı Bilgiler: 

. Almanyanın 
llalyaya tesiri 
yeni değildir 

Bugünün muhariplerinin bilhas. 
sa harp malzem6si imaline doğru 
istikamet verdikleri sanayile§llle 
h.arekeU yirminci a.srm başında ile
n hamleler halinde görUtmeğe baş 
laınqtır. 

Almanya. 19 uncu asrın son se
nelerinde büyült adımlar atmağa. 
baııenustır. 1873 senesinde 2 mil. 
yon 200000 ton olan Alman. ticaret 
filosu 1895 senesinde yedi milyon 
tona çıkmıştır. Hamburg limanı 
Nevyork ve Londradan sonra dün. 
Yanrn UçtincU limanı vaziyetine 
ginniıtir. 

_ 1899 senesine kadar \"Uiyet 
boyle devam etmiş ise de 19 uncu 
aann, IJ<>n ııenesinde Alman ticare
ti, bilhassa. ihracat azalırugtır. Bu
~a ~bcp Almanyanm demir, çc.. 
lık gıbi imalatı harbiyeye yarıya. 
ca.k maddeleri dahili .istihlak ic;:in 
nyınnağa başlamış olmasıdır· 
Alınanyada bilhassa bahri in§S

at sanayii 1899 senesinden itiba -
~en büyük bir ilerleme gösterme_ 
gc başlamıştır. Almanya !iantiye. 
1~'.İ itibarile lngiltereden sonra 
dunyada ikinci mevkü kazanmıştır. 

"FcstivaP' , hiçbir zaman benim 
hayalimdeki alacalı mefhumunu 
gideroncdi. Düğünün, derneiin, 
clonanmn, §enlik gıöi ıözlerin zı· 
hinde bıraktığı duru tortuyu on· 
ela bulamıyorum. 

Biribirini tamamlamadan akıp 
gid~ renkler, kıyafetler, dans 
lnr, havalar, türlü akortta seıle.r 
ve şarkılarla "festival" gerçekten 
alacalı bir şeydir. 

Güzelliği var mı? Bilmiyonam 
Faydası nedir? Bunu da asla IDes 
tircmiyorurn. Birkaç yıldanberi 
adet oldu. lstanbulda festivaller 
yapılıyor. Gcçcnkiler için hiç bir 
şey ıöylememiştim. 

Gnzctcler, fıkra ve havadislerı, 
hatta karikatürlerilc son giin]er 
de bu kelimeye takıldılar. Kırk 
gün lark gecelik düğüıılerin tim· 
di sırası nu?~tanasına gelen §CY 
ler ıöylüyorlar. 

Uzun düğünleri, azıcık maıal 
aleminin bir yadigin sayanlar, 
bunları tabii ynıayıp pek yakıJ· 
tırarnryorlar. Eğer eğleniliyorsa, 
itiraz neye? Vnrsm zevk sahiple
ri felekten birkaç ~ün ve l>idcaç 
gece daha uğnlasmlar. Madem ki 
geçen yıl da bunlar yap.ıu:bn 
kimse gık dcmemi§ti. Şimdi ses
lerin yükselmesi için naııl bir ıe· 
bcp var? Eğer: 

- Yeryüzünde harp var! 
- Kan gövdeyi •ürüklüyorl 
Dmilecekse, eskileri yapdırbn 

de İspanya ate§ler içinde, ''Çin" 
kana bahm! bir haldeydi. Yok e
ğer Erzincan felaketinden ötürü 
böyle bir eğlence perhiii isteni 
yorsa, ıöyleyenlerin lüç birinden, 
onu hatırladıklarmı gösteren tek 
söz işitmedik. .. 

/' 
Şu halde festival aleyhtarlıjr 

nm şuur ve manbkmı kestirmek 
hayli zor. 

Yukarda geçen festivaller iç.in 
mütalaa yürütmediğimi söyle
mi§tim. Fakat doğrusunu iıter 
seniz, bu senekini ~inçle br§ı 
lıyonıın. 

Herkesin ailiha sanlcbğr, aıiı 
naklara kapandığı, hudutlarma 
korku ve heyecanla baktığı bir 
zamanda, bizim zevk ve keyif 
düşünebilecek halde bulunuşu 
muz, bana adeta gımır veriyor. 

Evet gurur veriyor, çünkü bu 
festivali, aa1a gaflet uykusunun 
yaldızlı bir rüyası sayımyonun. 
Bilakis, her tarafa tlağılan büyük 
''e kavi emniyetin bir mükafatı 
telakki ediyonım. 

İzmir sergisini de yine bu zih 
Jıiyetle bir ikbsat varbimsıı üı 
tünde bir hadise gıöi selimlam1ı 
bm. Gerçi sergiyle festival, biri 
birinden ayrı ayrı §eYlerdir; fa 
kat l>u aynhk içinde ~e eı nolc 
talar sezilir. 

HAKKI SUHA: ~GIN 

debilmcleri imkfuı h::ı.ricindo kaldı 
ğmdan Almanlar Lombardiyada vo 
Pjycmon'da. fabrikalar. tesis etmiş_ 
ler, yüksek ticnretlerile blr 20k şc 
birleri cldc etmişlerdi· Almanlar 
V eloo deniz nakliye Jnımpe.ııyasmı 
ellerine almışlardı· İtalyanın bir 
çalı: demiryoJlan kumpanyalan da 
.Alm.ı:uı parasile işlemekte idi. :Al 
manlar bir çok §ehirlerc elektrik 
ve tramvay 5ebekeleri kurdtilar 
Semplon seferi bir Alman kum 
panya tarafından idare Olunuyor 
du- Bir çok Alman deniz nakliye 
kumpanyalan İtalya ile Çin. Ja 
ponya. ve Amerika arasında munta 
z:ım postalar tesis ettiler· 1taıya.. 
da .hareket eden bu .Alman tctki 
latlart gerek Ahnanyadald mal 
müesseseler gerekse !taıyadaki 
Alınan banka.lan tarafından h er 
tilrlil yardım görmekte idiler. 

Gariptir. :Almaıiıar Fransa.ya dn 
1899 senesinde tesir ctmeğe ba.c;.. 
l~lardır- İtalyadalrl geniş ve sc
rı olmakla beraber .Alm&ıı. tesiri 
Ruba ve Lyon'da dahi hi:ıscdilm~· 
ğe başlamıştı. Alman ticareti ne 
kadar kuvvetli ise de Fransada 
ciddi manialarla karşılqmıısb· Bun 
la.mı en ba.,'UD.da.1ngilterenin rclca. 
beti galmckte :idi· :tngilizler ipUdn 
biraz havai davranmışlar fakat Bon 
ra rekabetin çok ciddi ve tehlikeli 
olduğunu görerek lilesiye bir mU· 
cadclcye ~erdi· 

Bu ticari rekabet gösteriyordu 
ki AJ.nuuıya 1taıyayı, İngiltere d~ 
Fransayı kendi tesir hasalan dıt
bilinde görmekte idiler. 

t;Uneşln 1 Jl Jt '8 & H 1t SO 
dtrtu1u · 
öfle l% 11 & 2S ıı 15 5 :u 
tlwull 1G oo 9 oa 11 Ge 9 08 
Alqam 11 6Z U: 00 18 51 ll IO 
:raaı 21 sı ı Si 20 so ı 37 
1ımak 3SS Sst SU SU 

Yınninci asra girerken Alman • 
Yanm en bUyük faaliyeti İtalya Ü· 
zerine tesir etmek olmuştur. Al _ 19 uncu asır yıkılmış yirminci 
rnan fabtikalarmda yapılan eşya. :ısır gelmiştir·· Falmt hiç bir fCY 
lar, :ınamuı olarak dıs piyasalara değişmemiş, lnlllkis tekcmmnı et _ 
da stlrUlilyordu. Almanya bilhassa mi!jtir· Almanya. ile ltalya. 1ııgi1 • 
İtalya üzerinde muvaffak olabil • tere ile de Fransa yirminci asrm 
nıek için metodik ve sa.btrh bir ça- ilk yansında birer mtıttefik hal ni 
lı§ma yapmışıtr. Bazı kanunlar do- niınŞo.rclır· 
layUıDe Abnan.larm ttalyaya pa _ (1900 senesinin f]dıs&di meemu-
rnuklu ve diğer lnnnqlarr ihraç e- alanndan almnuştır.) 
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Yeğen amcasını Antakyada feci bir 
öldürdü otobüs kazası 

Katil ~de başından Altısı ağır olmak üzere 
agır yaralı üç kişi yaralandı 

on 

A ııbı.l,yn, 23 (l l u<tusi) - Bu sa. 
bah ı::aat 10 a doğru çok feri bir 
rınayct olmuş. tuccnrd:ın Osman 
:Mıstıkoğlu Abdurrahman Mıstı'c 
adlı bir _genç bir p:ıra mt'SClC'si :rü· 
1undPn münakaşa C'ttı' ı nmcası 
Omer Mıstı;:;ı kC'ndi 1ınbunhanelcri. 
nın odasında t:ıbanc:ı kurııunu ile 
ldıirmUı;tür· 
Katilin tabancasından çıkan Uç 

kureundan ikisi amcasına biri de 
krndi başına ısabC't ederek n~ır su. 
rette yaral:ınmaıımn f'brp olmuş 
H k:ıtil hastaneye kaldırılmıştır. 
:Katilin hayatından limit yoktur. 

Konyada 
otomobiller 

20 kilometreden fazla 
gidemiyecekler 

Aııt.nl,~n, (llusu~i) - Narlıca 
ko) il civnrmda bir ııoförün ehli. 
yclsiz bulunmnsı ve üstelik fazla 
)olcu alması )tizilnden feci bir 
kaza olmuştur. 

Fctike köyün len Mehml't Yah
ya Mısırlıya aft ve şoför S:ıdık oğ
lu Baklavacının fdnreslndcki D7 nu. 
maralı otobüs. 20 ye yakın yolcu 
ve b('ş çuval buğday ile muhtelif 
eşyaları yliklU olarak Knrbeyru:. 
d:in Antakynyn gclirkrn Narltcrı 
köyü civarında muvnzencsini kny
bederc-k devrilmiş ve i~indrki yol· 
culardan 6 sr ağır olmak Üzl're l 3 
kişi yaralanmıştır. 

Knza:ı ı mütr:ıklp firar rd"n şo. 
förlin c-hliyctnnmC'slz olduğu vo 
kazava fazla ylik ve yolcu ıı.lmak. 
tan ha'-"ka şofôrUn nC't:miliğlnin sc-

AJANSTAN : 
Kısa haberler 

bC'bıyet verdiği nnl::ı.şılmıştır. 

Keza mah:ılline d"rhal yetişen 
z1bıta yaralıları h:ıstancyc kaldır
mıı::tır. Yaralılar arasında bulunan 
Sabri Bona ile iki kadının yara. 
ları bilha"s:ı çok ağır ve tchllke· 
lidir. 

1\azrı eımasındn ynrnlanrın yolcu 
Jarın isimleri şunlardır: 

Dörtayak mahallesinden Yahya 
oğlu Mahmut, Kcfcllhit kö:rUn
d~n Hasan oğlu Dibo. Mırhanodan 
Cuma o~lu Hasim. Antnl<yadan 
Hnlef Esm"rli, fü•.rbe) azdan Musa 
oğlu Ahml't, TilrkmerT mazraasın
rl:ın İbrahim oğlu Hnlil. Ali kır.ı 
Havva, Anlnk)alı llnmit oğlu İ· 
na.yet. Mahmut kızı Vedia, Şükrti 
Gürler, Snbri Bona. 

Romen -Macar 
Konya, 28 (Hu usi) - J{onynda 

şehir içinde eoförlerin fazla. silrat· 
le gitmeleri ml'ncdilmlıılir· Şoför • 
lere 20 kilometreden fazla gitme
meleri tenbih cdllmiııtlr· Aksine 
hare.ket edenler §iddetle cezalan. 
drnlacaktır· 

Buenos·Aires, ·2s (A.A.) _ görüşmelerı 
Arjantin meclisi bir reye karşı • 
yüz yetmiş reyle Reisicumhur (Baş tarafı 1 incide) 
Doktor Ortizin istifasını reddet • Dün.akşam saat 22,10 da harici· 
miştir. ye nezareti matbuat servisi şefi 

Şangay, 25 {A.A. ) _ Tas a - 1 gazetecilere her iki murahhas heye· , 
jansının haber aldığına göre, Ja· ti namına a~ğıdaki re~i tebliği 
ponca Şangay Haymişi gazetesi, okumuştur. 

ikbal §İlebi Mersinden 
a rpa yükledi 

Merııln - Mersin limanına ge. 
len "İkbal" eilcbi Mersin iskele• 

Çin hükiimetinin Şang Knige git· "I\lurahbas heretlerin şefleri 
tiğindenbcri kapalı bulunmakta müzakerelerin seyri hakkında men 
olan Fransız konsoloshanesi tek· sup olduklarr hükUmetlcre şaÇsan 
rar açılmıştır. izahat \'erdikten sonra Macar ve 

Romen heyetleri 24 aj!usto:ıta saat 
ıo.~o da üçüncü bir içtima akdet· 
mişlerdir. Heyetler bugünkü celse 
protokolunun, Almanca metin esas 
ittihaz edilmek üzere, almanca ve 
f ransızca olarak tanzim edilmesi 
kaydile konferans lisanının alman· 
ca olması, hususunda mutabık kal· 
mışlardır. Murahhas ••Hory,,. Ma· 
car kraliyet hükumetinin bir muh· 
trrasını okumuş \'e bu muhtıranın 
tetkiki için celse iki buçuk saat 
tatil edilmiştir. C.Clse tekrar açıldı 
ğı zaman Homen murahhas "Valer 
Pop,, öğleden evvel Macar murah· 
has heyeti tarafından tevdi edilen 
muhtırara cevap \•ermiştir. Müza· 
kereler için bir esas bulunama· 
ması dolayısile Macar heyeti ~efi" 
nin talebi üzerine görüşmelerin ni· 
hayet bulduğu bi1dirilmi5tir. Bu· 
nunla beraber Mju muzakerelerin 
pek kısa bir zamanda tekrar başla· 
ması ümidi mevcuttur. Macar mu 
rahhas heyeti dün akşam Budape~r 
teye hareket etmiştir. Heyet, öğre· 
nildiğine göre görü~melere gelecek 
çarşamba günü devam edilmesini 
teklif ve bundan maada müzakere· 
lerin Macar arazisinde kain "Sze· 
gedende cereyan etmesini teklif ey
lemi5tir. 

ııfnden Toprak mahsulleri ofisi A.. Berlin, 25 (A.A.) - D. N. B. 
dana ajaMmın mllbayaatmdan 22 ağustosta doğumunun 80 
1.800,000 kilo a rpa ve yulaf ala- ine~ devir se~e~ini tesit ed:n t c· 

• raJc 1skcndcruna hareket etmiş_ levızyon .mııcıdı B. Paul Nıpkol, 
tir· İsk~nderundn da 3.000 ton buğ cumartesı sabahı kalp sektcsin • 
day alacak olan vapur b u hamule- '( de ö111:ü§tür. 
ıılnl Tc.kirdağ, Çnnakkalo ve Gell- \ Vaııngton, 25 {A.A.) - Har· 
boluda bo~altacaktrr. t1 biye nezaretinden bildirildiğine 

göre, Amer ika Başkumandanı ge· 

A danada parasız . 
neral Mar&hall, merkezi ve cenu• 
.bi cumhuriyetleri ba kumart'dan· 
larile bu memleketlerden birer 

ııncma l zabiti, Amerikanın askeri tesisat· 
lannı gezmek üzere teşrinievvcl
de Amerikaya davet etmi§tir. 

A dan& - Halktwi sinemasında· 
Jkl lıaft& halka parasız gösterilen ~ 
filmleri 12,000 k~inln 11eyrettiğt. 
anl~lmır;tır. 

İn<:İr ıatııları Borsada. 
yapılacak · 

1 

lmtlr, 25 (A·A·) - Bu !K'ne in· 
cir tıa.tl§lannın mlinhasırnn borsa. 
da yapılmıuu ve borsa haricinde 
incir rşı yapılmaıruuıı katlyetle 
karar altma alnunıgbr. 

Vaıinrton, 25 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Hariciye nezareti Troçkinin cc 
aedinin Amerikaya nakline mü • 
saade etmemiştir. 

Şanrhay, 25 {A.A.) - Şang· 
hayda yapılması mutat bcynelmi 
Jel bir merasim esnasrnda oto -
moMlle gitmekte olan iki Japon 
zabitine Çinliler taş atarak teca
vüz etmişlerdir. Zabitlerden biri 
alnından yaralanmıJ ve hastane· 
ye kaldırılmıştır. 

Simav Panayırı açılıyor Londra, 25 {A.A.) - Londra 
uUihiyettar mahfellerinde bugUn 
beyan edildi ğine göre, General 
Dö Gol kumandasındaki kuvvet· 
ler devamlı ve her taraftan artan 
yardım görmektedirler. 

• ima,·, 2l (A·.A·) - Her sene 
olduğu gibi bu sene de ta.b1i gü. 
zclliği ve hayat verici ılrcalarilo 
meşhur kaza. mcrkczindo eylftlün 
Uc;lincü günü Simav panayırı açrla· 
caktn-. Panayır Uç gün devam e. 
decek ve eylülün altıncı günU ka· 
JmMCll.ktır· • 

Dünyanın her tarafından bil • 
hassa Amerikadan gelen Fransız
lar hu artan kuvvetlere iltihak 
etmektedirler. 

Çeviren : S uat Devıvış - 6 
- Sizin birinci sualinize cevap 

\ ereyim: Mister Hargrcavcs fcl~
ket haberini derin bir hayreUe kar 
~ıladı. Bu da gayet normal bir şey. 
dir. Bu ilk hayret geçince genç a
dam tab'I surette, babasının olü. 
münden dolayı bitkin bir halde o.. 
lan Mistcrs Bayford ile meşgul ol
du. lkinci sualiniz.e gelince: Aile
den olmadığun için tabiidır ki aile
nin aralarında ne gibi sırları oldu
ğunu bilemem. Bütün aile efradr 
bana l\lister Brunton'ıın gösterdi· 
gi <'mniyeti göstermezler. Size söy
lıyectğirn şeyler ancak şahsi fikir
lerim olabilir. Otedc.nbcri ;l\1ıstcr 
J Iargrcaves'ın, Mi ters Bayford ile 
çocukluk arkadaşları olduklarını 
duydum. Fakat kendisini yeni ta
nıdım. Misters Bayford e' lcndi~i 
zaman genç adaın lngilterc}i tcr
kclmi~. iki sene ecnebi memleketle
rinde bulurunuş. ancak son zarnaıı
:arda avdet etmiş. 

- Anlıyorum. Acaba ('\'eke 
:\1• ter Hargrea\cS ile Mistcrs 
füırford'.un izdivarr mr\7.uu halı
:..olmuş mu zannedıyor...,umıı? 

- Bunu bilemem. Bana ait bir 
şey olmadığı içın beni alakadar et
mez. Ben herkesin işine karışan a
damlardan değilim. 

- Şayanı tebriksiniz Mister 
Harrison. Mister Hargreavcs ile 
aile efradı arasında olan m ünase
betin ne ~kılde olduğunu da SO} • 
li}·emez misiniz? 

- Bunu SO} lıycbilirim efendım. 
MıstC'r Hargrea\'es'in gelmec:inclc 1 

bırkaç gtincwel, l\tistcr Urunton, 
çnlı .makta oldu~m me ai oclac:ın:ı 

h;ına hu"u"i bir mektup 
yazdırdı. Bu mektupla evvelce ka-

.. . .ııı . oıdu~u bır ziyaf ~ti red
dcdıyordu. Konu masından ani. • 
dım kı Mi,tcr Ha;grca\·cs'in gcli,i, 
Mister Brunton'un canını sıkıyor
du. Diğerlerine gelince ... 

-- Sozunü~u kc meı:e mecburum 
Mister Harrıson. 1\li -ter Brunton
nac;ıl sözlerle, Mister llargreaves'in 
ge'mc inden memnun olmadığını 
ize ih;,as etti? 

- Bunu açıkça O} lemcdi nma 
;ozl<'rindrn hu m.iııa çıkı}ordu. 
~tmdı do •fUSU v:.ÖZICJ ini Oldugu i:I· 

Mal'ar h <'yefl reisi ı•e.5teye ilöndü 
Buda peşte, 25 ( ·A·) - Tam 

saHi.hlyetli elçi Horu, Macar heye
tiyle birlikte bu sabah Turnu • Se· 
verin'den Budapcştcyc gelmiştir· 

Horti muvasalatmr mUteakip der. 
hal Bn.'.}vekile ve hariciye nazırına 
raporunu vermiştir. 

bi burada tekrar ederniyeceğim. 
\ncak şu yolda bir §eY olduğunu 

~ oylıyebilirimı "Ziyafete gidemiye. 
ceğim. Aksi gibi şu Hargreaves 
ayni günde gelmeğe kall:tı... Ne 
can sıkacak şey! ... ., Daha sonra da, 
ziyafetten iki gün sonra olacak bir 
randevudan bahsederken: "O gün 
de şu lfargreaves bizde l>uluna. 
cak ..... dedı: Şunu söylemek istiyo
rum ki efendim, açıkça bir şey söy. 
lemedıği halde ~listcr Hargreave~ 
in ziyaretinden memnun oımadığı 
uı;ikfırdı. ( •• • a 
• - :-. ıö yöler ... Şahide bac:ka suaı' 

so:mak i tiror mu unuz? ı ~a!;ıl? .• 
Aııl:ı) nmadım ... Tekrar eder misi· 
niz ekndım? Evet, e\•et. Mi ter 
J larrıson jüri he) ctı ı:;izden, b·rnz 
ela, ükki mi afir l\lıs Lamorrtan 
bah'><!tmcnızi i ~tiro:-. Polıs memu
ru Cra\ ley bu mi"'1ririıı. Mi ter 
Brunton'un olumtiııdcn son dere
cede mtitce ir 'e bitkin bir vazj. 
yctte olduğunu söylemişti. J;un:ı 
bir şey ıhhc eder mi iniz? 

- Hayır rfcndim. Bu sfülere i
lave cdec k bir şcyım yoktur. Ben 
po!i-. m muru Crn\ le)"yc, kendisi· 
ain anlalmı':' o!du~u gıbi, :'\lis La
ınort'un odn nıa kadar refakat C't
tim. Genç kadının üstünde bu ha· 
her çok ku\\ etli bir te ir bıraktı. 
Sinirleri bcrbad o!du. 1çerıde ~ıyi
ııirkC"fl miıtcmadircn: .. :\ll:lhım ... 
Allahım!. .. dı) ~ mınldaııı) ordu. 

7.30: Program, ve saat ayan, 7.~: 
MUzik: Halit Musiki (Pi.) 8.00: Ajanı 

8.10: Ev kadmI, 8.20/8.35: MUr.ik: HL 
fit nıuslki, (Pl.) 12.30: Program n 
memleket aaat ayan, 12.35: MU.ı:ik: 

Fasıl heyetl, 13.20/H.OO: MU.ı:ik, Ka.· 
rıoık program (Pl.) 18.00: Program ve 
memleket saat ayarı, 18.05: MUztk, 
Oda muslklal, (Pi.) 18.'40: MUzlk Rad· 
yo Caz orkestrıun, 19.10: MUzlk, 19.45 
Memleket ıraat ayarı ve Ajana, 20.00: 
MUzlk, 20.30: Konuşma, 20.45: MUzik, 
Dlnleylci istekleri, 21.10: MUzlk: Bes
te Ar Simaları serisinden, 21.30 (Rad. 
yo Gazetesi), 21.45: MUzlk: Radyo sa· 
lon orkestrası, 22.30: Memleket saat 
ayarı, Ajans, Ziraat, Esham - Tahvi· 
ltt, Kambiyo - Nukut borsası (Fl
ynt). 22.'45: MUzlk: Radyo 11alon or. 
kcstrıısı, 23.00: MUzlk: Dana Mllzlği 

(Pi.) 23.25/:?3.30: Yannki program. 

27.8.940 Salı 
7.30: Proı;ram, ve memleket saat 

oyan, 'i.35: MUzlk: Hnti! Musiki (Pi) 
8.00: Aj:ı.:ıs habl'rlerl, 8.10: Ev kadını 
Yemek listesi, 8.20/ö.30: MUzlk: Ha
m musiki tPI.), l2.30: Proı;ram ve 
memlcltct e:ınt ayarı, 12.35: }.lüzlk: 
Mulıtell! &ıarkılnr (Pl.) l2.GO: Ajans, 
13.015: MUztı•: PH\klarla muhtcllt şar. 
kılar, 13.20/H.OO: MUzlk, 18.00: Pro· 
gram, ve memleket saat ayarı, 18,05: 
hlllzllt: Cazl:and (Pi.) 18.30: Çocuk 
saaU, 19.00: MUzlk: Çocuklar için 
(Pi.) 10.15: Fasıl Heyeti, 19.45: Mem· 
leket sa:ıt ayarı ve Aj:ıns, 20.00: MU· 
zlk: Çlltçlnln aaatl, 20.15: Konu§ma, 
20.SO: MUzlk, Ankara Radyosu kUme 
sc3 ve saz heyeti, 21.15: Serbest saat, 
21.30: Konu~a. (Radyo gazetesi). 
21.45: 1dllzlk: I' .. 'ldyo Salon orkestrası, 
22.30: Memleket s:ınt ayarı. Ajamı 

haberleri, ziraat, ICsham - TnhvllAt, 
Kambiyo - Nukut borsası (Fiyat). 
22.'45: Mtizlk: Radyo salon orkestruı 
programının d~vanır, 23.00: Mllzik: 
Cazband {Pi.) 23.25/2::.::o: YarmkJ 
program \"C l:apanış. 

Ballkesirde atış 
müsabakaları 

yapıhyor 
J~ıılıkesir, 23 - Ealıkesir böl

gesi abcılık ajanlığı, şclırimizde 
me\'cut biliımum kadın ve erkek 
vntanda~ları nlrcılığa l1>şvik mak· 
sndile mua~ yl'n tarih ve giinlerde 
alt§ yaptırmağn. karar vermiş ve 
ilk defa olarak hükiımet memur _ 
lan arasında bir seri mUsabaltalar 
tertip ederek gllzel bir program 
hazırlamt§lır· 

'l'anzim r-dilen lııı ı>rograma gö. 
re. ilk atıı: dün 5aat 18 dfl vilayet 
erkanı ve memurini ile nafla ve .se
ferberlik daireleri tarafından ya
pı~tır. 

Diyarbakırda 
sıcaktan ölenler 
Diyarbakır - Diyarbakırda bu 

yıl mUthiş sıcaklar hlikUm sürmek
tedir· Sıcaktan ölenler vardır· Di. 
yarbakır belediyesl halkın öğle za
manı uyumaması için §ehrin her 
tarafında ilfınlnr yapı~tırtmıştır. 

~lüternadiyen tekrar ettiği bu söz
ler insanın sinirlerini bozuyordu. 
Sofaya inince, cesaret Ye kuwet 
bulmak ister imiş gibi l\.1isters 
Brunton'un kolları arasına atıldı . 
Çok müteheyyiçti. Bu felaket ha
beri karşısında, bütün aile efradı 
çok daha fazla soğukkanlı bulun
muc;Jardı. ı lizmetkiirların sö\•le
diklerine nazaran ertesi sabah ·ak
şama kadar od:;sında yatmış, ve 
ağzına bir lokma ekmek bile koy
mamış. Birkaç defasında da inler 
gibi bir sesle bir şeyler mırıldandı. 
ğım duydum. 1 IiÇoşüphe yok ki bu 
facia ona son derece tesir etmiştir. 

- Te.şekkür ederim. Mister 
1 Iarrison sizi bu kadar uzun istic
Yap ettiğime çok müteessifim ama, 
soracak bir sualim daba var. 

- Buyurunuz rica ederim· Ben 
burada vazifemi yapıyorum. 

- Esasen bu sonuncu sua!im
dir. Mbter Brunton'un hususi ka
tibi olmak sıfatiyle, mesai odao:ına 
her giri!lte kapıya vurmak itiya· 
dında mı idiniz? 

- Ne münasebet! Bunu ancak 
hizmctkflrlar yapmak mecburiye
tindedirler. Benim vazifem esasen 
bu m~~ai odao:ındadır. \'c bu odayı 
biraz <'a kendime ait kıyas ederim. 

- O halde acaba neden o gece 
oda~ a ~ m"den e\ ve! kapıya vur. 
nnk zalımetını ihtiyar ettiniz? 
Kendi ifadenize nazaran mesai o· 

B{J 

Beria birdenbire bir burgununo 
kalbini deldiğini hissetti; Mediha.. 
ya yaklaştı. Genç k adrn şimdi ye
niden yaralanacağını, başka bir ız
tırapla perişan olacn{;'lnı sezmiş 
gibidir· 

- Peki, ne var? Bana niçin 
böyle garip garip bakıyorsun. 

Medihanm sesi korkak, mUte
reddit bir bal aldı. Aradığı kelime
leri bulamıyor· Bu hakikihati ni.. 
çin evlenmeden evvel Bcriadan 
gizlemişlerdi, buna ne lüzum var· 
dı sanki? Eğer öyln yapmış olsa
lardr şimdi boş yero Galiple Beria 
biribhini yaralamamL, olacaklar _ 
dt· 

Mediha bUtiln cesaretini topladı: 
- Dinle Beria. dedi· Galibin A 

daya ilk geldiği günU hatırlarsın 
değil mi? Hani seninle beraber an. 
nenin yanına girdiğimiz vakit onu 
orada bulmuştuk· lşto o gün ... 

Beria gözleri arkadaşına dikili, 
sabırsız sabırsız sordu: 

- Ey. o gün ne olmuş? 
- O gün Galip zaten biliyor 

mUŞ•" 

- Neyi biliyormuş? 
- Turgudun evlendiğini·" 
Berianm gözbebeklerinde şim _ 

ııekler çaktı. J.fedihayn öfkeli vo 
kindar bir bakışla baktı. 

Mediha gittikçe daha fazla. sa·. 
kinle~l'rek sözüne devam etti: 

- Öfkelenme! Sükunetini mu. 
hafıwı ederek dinlemeğe <,:alış· Sa.. 
na hakikati olduğu gibi söylüyorum· 
Kocan ... Galip Mısırdan dönerken 
birkaç gün de B<'nıtta kalmış .. lşte 
Galip Berutta iken Turgutla, BC4 
rutun zengin ailelerinden birisinin 
kızı olan Eetul'un nikahı kıyılıyor. 
muı,ı. Bu uğurlu döğUnü bütün su· 
riyc gazeteleri yrınnış. Fakat bu 
gazeteler lstanhula gelmediği için 
bu evlenmenin Türkiyede pek aklıı 
lcri duyulmamış. 

Beria şiddetle itiraz etti: 
- Doğru değil, yalan .söylüyor. 

sun. 
Bcr.ia öfk:ed~n Ulrly.erek a rkada• 

§ının Uzcrlne ylirUyordıı-

- Yalan söylliyorsun··· Bu defa 
da bu masalı uydurdunuz. Fakat i
nanmıyorum. hiç birinize inanını_ 

yorum artık··· 
Beria, en ufak bir tereddüde bi· 

le Jilzum görmeden avau çıktığı 
kadar bağıra bağıra bu sözleri &Oy. 
lUyordu. Kapının arkasında. m"rak 
!o.n patlayan hizmdçilP.r. artık ku
laklarını kapıya dayamadan rahat 
rahat dinleyebiliyorlardı· 

Mediha sinirli ıılnirli: 
- Rica ederim Beria, dedi· Re• 

zalet çıkarmağa lüzum yok. Söyle. 
diklerim yalan değil, hakikattir .• 
~batı çok kolay olan hakikatler··• 

Beria kulaklarını tıkadı: 
- Olamaz. Turgut böyle bfr fa 

yapmaz. 
Medihn arkada§ına yaklaştı vo 

fısıldar gibi: 
- Hatrrln, dedi· Turgut latan· 

buldnn ayrıldıktan bir milddet ııon 
ra niçin mektuplarını kesti. :E~vlcn_ 
mek için kararlaştırdığınız gUn yak 
!aştığı halde bile zahmet edip de i· 
ki sntır bile yazmıyordu. Döndiiğli 
haberini gazetelerden öğrenmedin 

dasında ışık görerek Mister Brun
ton'un hfilA çalıştığına hükmetmiş 
\"e kapıya vurmuş unuz! Bunu ne
den yaptınız? lzah eder misiniz? 

- Bu sualiniz beni müşkül bir 
mcvkie koydu. l Ialbuki ben. bü
tün bildiklerimi açık Ye samimi bir 
surette anlattığımı zannetmi5tim. 
H er halde buna çok gayret ettim. 

- Bunu teslim ederim Mister 
l Iarrison. Şimdi de yine ayni tarz
da bu sualime de cevap vereceğini. 
zi ümit ediyorum. Her ~ense o 
gece, kapıya \'urmadan mesai oda· 
sına girmek istememişsiniz. Şüphe
siz ki bunu yaparak Mister Bnın
ton 'u rahatsız etmemeği düşündü· 
nüz ... Yani Mister Brunton'un hu 
şeyden rahatsız olacağına hükmet· 
tiniz! Oyle mi? 

- Eğer bu hususta benden bir 
ce,·ap almakta ısrar ediyorsanız si
ze: Evet diyeceğim. 

- M ister Harrison burada mah· 
keme huz.urundasımz, isticvap edi· 
Iiyorsu ııuz. şimdi h1tfeıı açık suret. 
t e cevap veriniz. Demek Mister 
Brunton, odaya, kapıya \'Urmadan 
girmenizi istemiyordu. Yani bunun 
için ortada her hangi bir sebep 
\'ardı? 

- Bu sualinize cevap vermeğe 
gerçekten mecbur muyum? 

- Tabii! Rica ederim bana va· 
kit karbettirmeyiniz. Şimdi)•e ka
dar hiç terecldüt etmeaen konuştu-

ESE v 

mi T 1ş apaçık meydanda· 
· Mediha söyledikçe Beıianm y\1-
zü bozuluyor· Gözlerinde §aşıran 
irusanlarm mlnuız ifadesi var, in
leyen bir 11eııle sordu: 

- Fakat niçin, ni~in bunu yaptı 
Turgut? 

Mediha omuzlarını silkti: 
- Niçin yapmasın .. İngiliz Adil 

ve §{lrektım miless~inin fena hnl 
de olduğunu öğrenmişti do ondnn· 
Onun için seninle evlenmekten kor
kuyordu. 

- Turgut ve korku··· Yanynna 
duramıyan iki kelime· 

- Korkar, o da korkar... Her 
s porcunun ürktüğü bir daldka var· 
dır. O, zaten korktuğu için 1stan
buldan aynldt· Seninlo yüz yüzo 
gelmekten utanıyordu, onun hicabı 
nı yabancı memleketlerde sakla • 
mağa gitti. 

Beria muztarip inledi: 
- Sus. Mediha. swı ! 
Ve yüzünü cllerile kapadı. 
Mediha arkadaşını kardeşçe ku -

cakladı; bir koltuğa oturttu, veba· 

§mı kızıl saçlarına dayadı: 

- Seni incittim yavrum, fR.kat 
kabahat benim değil. Sen Turgudu 
ketıdine bir emel cdinmiştin. Onun 
hayalini Q1'ktnn bir sehpa üzerine 
oturtıruş. tapıyordun. ~evdiğin 
Turğut değil, yarattığın bir hayal_ 
di. Seni bu hayalden ayırmak iste
yenlere, sana hakikati göstercnlerr. 
kızıyordun. Turgut, gUzcl, parlak 
yakışıklı bir delikanlrydı. Sen bu 
güzel, parlak. yakışıklı delikanlıyı 
diinyanın en iyi. en temiz, en <lü
rilst insanı gibi görmeğe çalışıyor· 
dun. ·Yanlış ... Her türbede evliya 
yatın az. 

Beria tekrar hararetlendi: 
- Hayır, bu meselede aldanmış 

olamam. dedi, onu her bir gün blr 
parçasını anlayarak tanıdım. 

- !:layır, Beria, hakikati k~a. 
mağa uğraısma! lştc bütün ~il:ini 
kaybetmiş olarak hakikat apaçık 

karşında duruyor. Turgul zannetti• 
ğin aıık mabudu değildir· Hatta 
Suriyedeki e\•lenişc dair bile d tli· 
kpdular var. Eğer söykncnh~rc i· 
nanmak lilzımgelirse Turgulla Br_ 
tul'ün evlenmesi öyle kolny olmn· 
mış .• Turgut bu tcmiı: aile kızını 

Jekeledikten sonra bırakıp kaçmak 
istiyormuş. Fakat zengin aile 11!.fm
Jerinin bu suretle lck<'lenmesine ra· 
zı olmamış ... Turb\ldU cvleruneğe 
icbar clmi§· Delikanlının çalışmak 
zevki ) ok, hol paraya da ihtiyacı 
var ... Onun için bu izdivacı kabuldo 
bir mahzur görmemiş. 

Berin bozulmuş çehresini yav~ 
yavaş kaldırdı· Bütün hulyasr hır 
an içcnıinde yıkılıvermi§U, vo bu 
lıulya k&inatının bir parçası olan 
ıztırabmdan bile elinde bir §t'Y ka. 
lamıyordu. Artık lıu hulya Aleminin 
acı ve sönilk birhatımsından ba§ka 
bir §ey knlmıyacak. Şuuru bir an 
içerslndc boşalmış gibi· 

EllC'ıini Umitsiı: bir variyetle 
blrlc§llicrek: 

- Aman yarabbi! diye inledi 
öyle ise aşk ne oluyor, m!nıusız bi; 
kelime mi? 

( !Jcı•amı var) 

ııuz, rica ederim bu tarzda devam 
cdınız. 

- Pekala efendim. Jstcdiğiniz 
gibi yapacagım· Madem ki be.,den 
bir cernp ısuyorsunuz, hu cevaoı 
\'ermek vazıtemdır zaımooıyorum. 
lşte o gece mesai odasının kapısı
na niçın vurdugumu ızaı1 edcyıın: 
\ 'urmadan girnı<'k Uemedim, çün
kü belki de Mister Brunton'un içe
nde ) alnız otmacıığını duşundum. 

- - O halde cevap almayınca ne
den buna ra~'11lcn kapıyı açtınız? 
Madem ki yalnız bır randevuyu 
kaydetmek ıçın geliyordunuz, bu
nu sonraya bırakabilirdiniz, değıl ., 
mı. 

-- Bu bir iş meselesidir efendim. 
.Müsaade ediniz de bu ~yın ne ka
dar muhim olduğuna ben hükme~ 
deyim. Mister Brunton daima be
nim işlerımden memnundu. Esa
sen yanınaa .uzun müddet kalmı" 
olmakhğım da bunu isbat eder. Ne 
dereceye kadar harekatımda ser
best olabileceğimi benden lxı5ka 
kimse bilemez. Esasen Mister 
Brun'un yalnız olmadığı muhak· 
kak değildi. Belki de bir şey oku· 
mağa veya yazmağa dalmıştı. 

- Peki, peki. İçeride biri oldu
ğunu farzettiğiniz zaman Mister 
Brunton'un kimin!e olabileceğini 
düşündünüz? Kızı ile mi? Kansı 
ile mi? Oğlu ile mi? 

(Devamı var~ 

d 
d 
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Elektrik faturalarının 1 
1 

Istanbul kürek 
• şampıyonası 

Musabakalar sonunda Güneş ekibi 
il puvanla şampiyon oldu 

son mühleti hakkında 
Elektrik umum müoürlüğünün ver

diği cevabı neşrediyoruz 
Elektrik fatumlıı.rının son mUh

letinin ay başlarına getirilmesi et
rafmda halkın dileklerine 'tercü. 
ma.n olarak gazetemizde çıkan bir 
yazı bakkmdn elektrik işleri u· 
mum müdürlilğilnden dUn bir mek 
tup aldık· İdare bu mektubunda 
vıızıdaki dileklere mufasııal surette 
~cvap vermektedir· Dğerli bir mU. 

dürün b:ı§ında bulunduğu idarenin 
, yazımıza gö.<5terdiğt yakın allikaya 

tcşekktir ettikten aonra yazıya \•e
rilen cevabı aynen ne.~rcdiyoruz: 

"H • 8 _ 40 tarihli nüshanızda 
"Şehir meseleleri., sarlevhaslle 
:•aı;uıış olduğunuz makaleyi dik· 
mtlc okuduk. 

sile mezidır tahsilat işi.nl.ıı ufak 
l.ıir hlırunetle yoluna konulabilcce
ğindcıı bahsedilmektedir· 

Hnlkm menafii ve gikAyetlerllc 
aliLlt!ldar olmanız tamamen lınklı 
ve ~ayanı ~Ukran olmakla beraber. 
iııin tarr.ı cereyanı hakkında vere· 
ccğimiz izahat ile meseleyi daha 
kolaylıkla tetkik edebileceğinizi 
ıanııcylironız· 

Abonesinin miktarı 1000 - 2000 i 
gcçmi,ren işletmelerdeki tcşkilii.t.~a 
müşteri miktarı 125000 i tecavuı 
eden işletmelerdeki usullerin n;.111 
olması kabil değildir· Bu teşkilat 
kiiçük iııletmc!erde daha basittir 
\·e memurlarının, arın bir kısmm. 
da bir takım ir;leri görüp le ay lınş
larınd:ı <la talısilat yapmaları ka. 

Bunda, elektrik faturaları tahsi- bildir· Fakat bUyü.k işletmelerde bu 
:at.ının son mühletinin ay sonları. usuıun tafülklnin yalnız biz.de de· 
na getirildiği mevzuubnhis cfüe- ğil A\TUpa ve Amerikanın bUyllk 
rek, bunun ay başında olması da· mücsseqelerlnde de kabil oltimıya
lıa mllnasip olacağı dermeyan e- cağı bittecrübe anlaşılmışlır. Çiln. 
riilmekte ve bazı milşterilerln bu kU mllessese bUyüdiikçe taksimi fi. 
halden müteesııir oldukları dolayı. nı!i.l kaidesine lttibaen vazifelerde 

A.lon ilıtisasn daha ziyade ihtiya<; görlll. 
• birinci ıeltn GS. iki çifte bc,·anların..11 miikc'ifallarmı treriyor. nıekte ve aynı memura daima. bir 

ı. .... _bu Fe e b h ıstan ı.~ verilmek suretllc iyi randıman dfitı ... , l kürek şampiyonası leıi girdi. Hemen deparda Gala- n f a çe • alınmaktadır. 
daJct S.ınatya ile Y e-nikapı aratıın· tasarayın rakiplerini atladığı gö - • Şunısmı arzetmek icap eder ki 
tiride (2000) metrelık saha üze - rilldü. Kendisi Güneş n Beykoz bulsnoru 2-0 yandı tahsilat yapabilmek için evvela sa· 
\'e k Yapıldı. Yarıılar; müptedi ekipleri tarafından sıkıstmlıyor. ~ allerl okumak. JşareUerl tcsbit et-
~c .lden:ıliler olarak iki katagori Nitekim bir ara GUneş Galatasa· nıek, bunlann füturalarmı tanzim 

rtnd~ yap ld Ba'U ı ray futasını g-iyor. FP..kat bin Dün Fenerba.hçc stadında. eylül· ·1 • k'ld t lıtı~ ı ı. .ran.ar ara· -:ı Jc başlryıı.cnk lik mnçlarma bf\:r.rr. C\'lemek ve -işin l mı 11e ı e etı1. 
lilr ~ı'Jan yarış 1000 metre • metrede Galatasaray futası yine lık olmak üzere Fenerb:ı.hçc _ k·Uatlnndırılması için de- tahsil-

n eydi. basa g~erek rakiplerini geride • 1 b" darların mesaisini nııntaka mmta. 
...:1.. Undan evvel yapılan ı"kı" te" . b , B f d k. uıtanbulspor takımları husus ır B" t k 
••ıı;teıı bl • "' ıraı{lyor. u $e er ara a ı me • mUsahaka yapml§lardır· Çok mU- ka ayırmak Jizımdır· ır saa o u· 
·~ de nnciaini Güneş, ikincisi- safeyi de epeyce açmağa muvaf- 'la.it bir ha-;a jçinde YC dostçn ce- ma memurunun ve bir tahsildarın 
likl . Galatasaray büttin birinci fıık oluyor. Yarışın sonlarına yak r<>yan ctm~tJr. her müşteride ne kadar meşgul ol-
jl..! crı alarak kazanmr11tı. 'Bevkoz Ja~tık.-a Galiltasarayın dört nu • . iL dugu· kolaylıkla hesap edilerek 
:; teıvike ..a. iatjrak !t•=r.ı· h.atd• - ~ Mlisabakanın birinci dencBı m 
"urek .

1 
. ıu.. .... ~ wa ... maralı ltlirekçi•I AJberin yorgun- tevazin cereyan ederek O-O be· bunların bir ay .zarfında ne kadar 

11 iU~ı enrıfn iyi huırlanmama· 1uk al&imi gösterdi~i glhil1ü1or. rabcrlikle neticelenmiştir· mUşterlnin iıJinl görebilecekleri 
b. ~ iln~en bir derece alatr.amıı; Bundan istifade eden Güneşli- lkinci devre başlar b~lamaz tecrübe ile anla31lıruştır. 
ltıİt} "Dıpıyona üzerinde bütün ü· ler, biraz mesafeyi kapatryorlar· ;r 'lH'rli!er b:ıriz )lir h!lkimiyct ku. Bu tecrübelere iptinacn, nym 
rind er Güneı ve Galata.saray üze- sa da netice değişmiyor ve: rarak lstanbulspor kalesini sduş- her gUnUnde gerek Bayıcı okuyan 
mü c toplanıyor. Ve iki!lci teşvik Reşat; Turgut, Suat, :Fikret, lırmaf:i başlamışlardır. Fakat sa- '\'e gerek para tahsil eden memur-· 
lı:trsabalcalarının neticesine ba · Alber eki pi l 0,16 ile birinci olu· .. 1_'li\'nh t"..krm kalecisi Snlmin ye- lan i gnl etmek iizere umumi bir 
ıa ilk ekseriyet neticeyi Galata - yor. rino~ müdahaleleri \'C çok güzel 0 _ plan yapılması Ye fatura tahsilatı 
dU~{ .. lchine gör{iyordu. Fakat Suat: Zeki. Emin, M:ırat. Sa - yuııu karşısında nncak beı::lncl da- da bu plana göre semt semt "e a
ltıi ~ Yarışlar ekseriyetin talı · bahnttin Güneş ckipi ı 0,24 ile i· kikada Nnci, 4 ı) ıncı ılP.kikadn. Ya- yın her günUndo yapılmak üzere 
pi;lerinin hilafına: Güneşin şam kinci. Ethem: Mehmet. Şahap, :ıımn ayağı ile iki gol ~ık::mırak tatbik edilegelmekte bulunmuştur. 
;nluğu ile bitti. Snfi, .Foyziden ınürekktı> Bt:ykoz ı..:ı-rı galip gelmt'!l~"r· Mftı. 1 d b h dildi~ 

-u··dn ile. § günlük bir ç.alı<:mıı • . . 1 ·ı .. UAtl. e e mevzuu a se s• 
•• , detı rf d - ~ cKıpı c e 10,32 ı e Ü!;uncil oluyor. gibi tahsil mUhletlerlnin ay ııonuıı.a 
1.. :r:a m a Beykozlular da "' b tl il t d"I a n ııı;endiı • • · ~ e U sure e m P ,. ı er raıı • Ati t• gelmesi ancak mllşterilerlmWıı bir 
ı,_ enn. ı gostcrdiler. Ve 'l•arıs.- daki yanslar da bütUn birincilik· e ızm -crın ti J • kısmı cilzlsine alt bir vaziyettir· 
~i ne ce ve derecelerinden de leri alan Galatasaray on beş pu - Hakikat halde ve her ayın nihaye. 
h a§ılacağı gibi her üç ekip de vanla birinci: Fener ve Güneş müsabakaları tinde tahsilat yapıldığı için bir kı· 
,,:;ıcn hemen aynı kuvvette bir (3) puvanla ikinci, Beykoz (2) sım müşterilerin mllhlctleri ay ba-

~ık olduklarını gösterdiler. pm·anla clördüncii, Demirspor (1) 30 ağustosta Sivas mcrkc~rJııde, şma. dlğerleriııin ayın 3 Unc 4 Une 
ı alnız Beykozl:.ılann bilttin ça ımvanla beşinci oldular. §:ırk grupu aUetizm mllsabakala. ve daha başkalarının da a'-·m 8 ine 
ısrnaı.r n ~ .J 

eki 1 . l a ~a.gmen teşviklere tam Bayanlar: rı yapılacaktır· Bıı gıı.ıpa: Erzu- iiah .•. is:ı.bet eder. Yalnız kati olan 
l'ctl c.rı~e gırıp müsabaka kabili· Bayanlar arasındaki yanşlara rum, Trabzon, füunsun, ~ivas. Kay bi l"§C'Y \'arsa o da lıer müşteri için 
piy crını t~rübc etmemeleri, şarn y.;;lnız Galatasaray ve Fenerbsh- seri Ye Genç milli takım atletleri mühlet gunu -araya pazar "e 
larıonada daha il•i derece alma · ce klüpleri girdi. iştirak ~eccklerdir· bayram girmesi halleri milstesna 

l>na engel oldu. Tc!< çifte: 1 evliılde Malatya merkezinde. olmak üzcıo-- ayın aynı tarihine 
ll\U Ur.~ü yarışlarda kıdemli 'e Bu yarışı rakipsiz Ga.IAtas.aray Diyarb:ıkır, Elılzığ, l\fnlatys. S<'y- tesa.dtif etmesidir. Bu surPtlc mil6-
rln Ptedıl_cre i§tirak ede 1 klüplc - fı.ıtası çekti. ve 8,39 ile Galata - hnıı. lçel \'e Genç milli ta. teri, senelerce devam <>den bir tec-
n adedı: Galatasara,. Güne" s.·,raylı Nazlı birinci oldu. :t:m nUcUeri ikinci şark grupu at. rllbc ile kcn<.ll elektrik fatura!!ını 
~:Ykoz F J ' ,. b k ı k k r:ı.irs • ener, Beylcrbe}·i, De letizın müsa n ıı arım yap::ıcn · ta ribcıı haııgi tarihte tediye eyli. 

YtdiPQd~· Altınordu olmlk ü:cre Jki cifteler: tadır· rcccğinl bilir· 
B Y ı. Bu ~üsnbakaya Fener ve <in· Genç mlll! atletizm takımı: Sc· Mtişterlleri.m.izin büyUk bir ok· 

dcııı~nlardah bir kısmı sadece kı- lat<:saray ekipleri istirak etti. Ya- zaı, Cihat, Ahmet (sUrat), Q<:man. aeriyeU için vaziyet budur. Esa-
ı Yarışlarına girdi. t:s "'Üze! ve zevkli oldu. Netice- H::ıli!. (mukavemet). Şerif, Etem, Ben faturanın ibrazından t.ı.kriben 

İlk •. Müptediler tle: hBchin; Nazlı. Giizclden mü· (gülle, disk. cirit), Necip, Uç t<>k· bir hafta cV\·el saati okuyan me. 
tc.ııc ınusabaka mUptedi te]t ç=r- rekkcp Galatasaray ekipi 7,10 ile F'!"J!un, Şerif (allama) den rnti. mur da, sant işaretini kendisine 
GaJa._ başladı. Bu yarış..., sadece birinci. rckkrptir. Bu atletlerin henüz hiç bildirirken yakında faturanın ib· 
Cüre~•aarayın futası giı di. Satım Melek: M ü:ehhe.r, Müzeyyen- birisi 18 ,·ıışını doldunnam~ ol· raz edilt>cef;i.-li iliıve ederek ikaz 
ralti,:. çcktigi bu tekne ı 5,2 ile den mütesckkil Fener eki pi 7,18 mnkla bcmbrr atletik rııc:ılyeU<'rJ <l.} Icr. 

ıı;:·ız. olarak birinci geldi. ile ikinci oldu. ifbariylc ön .safta g('lmekte ve yıı- Ufak bir klsım mUştorllcrin, ay. 
l3 1 çıfteler: Dört tekler: rın i~ln bUyUk UmiUcr vermekte. lık ,.al"idatl::ırını muhtemel ihtiyaç· 

"'- u Yarıa.:o o · F Bu yarır .. ı Fener, Galatasaray . dir. lanı göre tcrtlJl etnıC'mlR oın-.nln· ~lata ıı- emırspor. ener. .... 
\'arış ~;ay futaları istirak etti. futaları girdi. Yanş heyecanlı _.. - - rıııd:ın dolayı, fnturnlarının tcdi. 
tıahak RUzcl ve zevkli oldu. Mü- başladı. Ba.,ba~a çı'{an futalar Ga ekipi de 7,4 ile ikinci oldu. y~uıin nv b:ı..o;ma kadar tehiri, 
rayı.ı anı~ itle an1annda Galat~ı>a- latasaray iki numarasının . ~ena Yarışların sonunda Galata:sa - kendileri için bir fayda değil belki 
~Üçlijakr rakiplerini ıı:ecmekte kürek atması yü::iindcn gerılıyor raylılar 13 puvanla bayanlar ara· borçlarının bir milddet daha ge. 
Gatıa c;ekmediler. Neticede: ve rakibi tarafından rahat rahat ı sında lıirinci gelerek ajanlığın ciktirilmc:ıi sıır(•tilo -arada sar. 
r.ktbi •:0ray~: Reşat, Fethi, Ralıa aeçilivor. m~kafat olarak koydugu kupayı fiyat devam ettiğinden- fillen 
ınih O ,19 ıle birinci. 11han; Sc .., N;t'ekim vanşm yarısında iki a!d1lar. Fener (8) puvanla ikinci mevcut borcun artmasından baeka 
·ı ' sınan (F k.b. 7 fota arasır.claki mesafe en az ı'lört oldu. hir şey değildir-
• e ikin · ener c 1 ı) 11.5 bak Bittabi bu ktirük ekalliyetin ik· 
hit (J) cı .. Bahaettin; Necati, Ca- beş tekne boyu idi. Mü~ a Kıdemliler: " 
d emırspor 1 ·ı .) .. .. .. 1 sonunda: Fenerin Melek; Fıtnat, Sıra ıtimdi senenin şampi) onu- usat liriklerine uymayan arzuları· 
ı.lar e t1 ıı ucuncu o · · o ~ nm tatll"Jni l,.in -tamamen ga.vrl 
4 · Nezihe. Dura. J...cman ekıpi 6.4 nu belli edecek oian müsabaka - "' 
:e Telcler: ile birinci. !ara geldi. Taraftarlar heyecanda. n!Rntıki olmak sureUle- bUtUn 

u Yar 1 Jal y tahsilabn av başlarında yapılması 
Fener :S 1fa Gcılatasaray, Güncs. Behin; Nazlı Gilze . e ve anştn sahasının etrafını çepc • d ta · ed"I b·ı· F k t • eyk G l t .. b ~ a savvur 1 e ı ır. a a , yu_ 

oz, Alt no,.du ekip • Fai1 adan mürekkc:> a a asaray çevre saran motorlerdcn lgırı§· k d bilvesile arzedlldiği gibi her 
1 . "d 1 •. k r arı a I Is ma ar teşcı nı a arı yu s: ıyor. • fatura tahsil işi bir zamana ihtl· 

1 r b .-sta n t u r u Hakem dobasında yarışa gırecek yaç gösterdiğinden. şimdi bir ayda 
11 tek çifte kıdemlilere ilk ihtar ya· ynpıhın tahsilatı -mesela 5 g'Jn. 

8. • k pılıyor. Galatasaraylılar şampiyo· de yapmak icap ederse- tablati· 1s1 1 t . . b k 1 ar nayı kazanacaklarından emin... lo 6 misli t hsild::ır kullanmak 'e e mu sa a a 1 t ~a~ış yerinde ~lüpler~nin re.~klc· binaenaleyh -bu memurların di-

l
' rını taşıyan muteaddıt motor ve ı,'teı· zamanlarda bo!i kalmaları ha. 

Hazırlık& b l M"lr T k kotralar göriilüyor. Biraz ileride discsinden maada- mUesscse için 
.. ız U unaı~ . 1 ... l a ~ımız j Giineşin seyircilerini taşıyc:n gil - de bilalüzum 6 misli masarif ihti. 

'\'u rnuıabakalara ıştırak elinıyor zel bir motör açıı(ta deniz ticaret yar elmck icap e 
n:trni:~slavyada "Sırl tnn turu'' n"ı"'ralta ba.slıyacıık \"C 7 etap<la 1 mckte1linin kotrası. ynııında Ce • r~sa2cn clizi bir ekalliyetin ar
k~l!ur. O?'gan·zl"' t'dil n bisiklet ıwg kpomet.rc kııtcJilerek ı;rnt vat Abbasın (Bark) yatı. Beykoz zusıına te\''lfuk cdec<'k olan bu 
~dildiğı ~ ınıın t..ıkun mızt dat et kralın doğıun giiııU olan 6 <'l Jüldl' Altınordu, Fener motörleri de sa- l·"llde tuh sil edilecek ıı.eğlıll; yapı
nıııa bi~.d~ıı C:Wt-1 01': ı 'Uculnrı . gene Bclgrotta nihnyet bulacak . hil_de ... B.ir Galatasaray motörü ıaclk masariften her halde dOn o. 
den lıf'd ll'lnjştik Da\· t" t tklk e· tir. H~r ct;ıp birincisine bUyük mlıtemadıycn futalarını dcp:ır ye- lur· 
tcirluğtı :ı{erblve!i G nel k bir mllkiı.fnt vcıilec·,.ği gibi sorı rine çekme!-le mepgul. Ruııd;t Ga Diğ_,r cihetten milli ellere. geç. 
~ 11.tışa ha letç lerım n u n bir taııınifte. en nz 'Zaınruıda turu ik- latasaray hastaları var. 1"te Ha · rol.ıı olıın bu müesseselerde işın da· 
ll~ne aıar:~r b<>lmadıklnrınt goz ö mnl ederek birine! obn milsahıkn h1k San, Süleyn.a ı Rk·ı. V czne · lın zl) ade tasarrufla idaresi mem-
ınıyecefirnw u v r l irak ede da kral tarafındrm bir kupn vf'ril' dar Adr-c.n r.ıüte:nadiyen miına : ket ıncnufline daha muvafık 0-

R'.raı ikin 1 
1 r . lr eektir. Bıındnn rnar.dıı ko~unun cc ka~ndalar. laca~ın·' ın lli:ıulll!IUZ yere yapıla. 

~,..~ le Pı n i <S k hi l""Ylln ettiaj cu•hlrlcr de kendi ~l'. l Tek çi"tc: cak m ar <'in Fizce de ten'iç edil· 
ıı.tı a lnlda s,1 t " 'V'- t . 
2 

'V(I ı-ad\osu t' gra mat'lu. hi krlnc hlr"ncl ol'lr:ık ızclcn ko u 11k ycırı, l 1 • Jı Gu,r un 1 m · ,.r,~!ndt•. şilphe .e mc) 1.1.· 

~·Uı,.,. rnU ab ~afrn< ın or ırnı cul rn ıullkfı..fııtlar h"z.ıriAmrt;laı j Dursun. Beykc d"n l,1 hr. t Ca r.ıı ' silE' ile dı•rın s:ıvgılarımı-
a 9 a~<ıto ta dır. /Jı ı ı ı ı ı ııc ı 1.:ı ı 1 zı • .nı~. •z .. 

AN.-lHTAR 
Nakleden: 

SA:t.YE ~ürda~e Hanım, 
bn:ım koy evıne misafir 

ge~mişt~.' 9elişine memnun ol· 
dtü<. Çunkü ber.:berinde b" · 
köy~e bulunmayan birt;kım ı~:. 
tu r\y~ce_kleri, kitap, mecmua da 
gc~ırmıştı. Bundan başka Safiye 
ü~dane Hanım. arada bir pek 
g~rıp bazı ha1leri olsa da, anha 
mınha hoş bir kadındır ... 
Akşam olup da Safiye Dürdane 

Hanımın yatma zamanı .. 
1 

• geunce, 
oııa msusı ~:r yer göstererek: 

- Geceyı, "Misafir Köskü" 
nele geçi~eceksin Dürdane :.:Ha
nım, dedık. Hakikaten bir kösk 
kndar güzel olan o kür·u·c··k ~. •• • :ı- u ev 
c:_gızı, r~a~sız ?lmasın diye bil
~ssa mısafırlerımiz için kirala· 
dık. 

Safiye Dürdane Hanım "Mi
safir ~öşkli" nü pek beğe~di. O
rada uç gece ilstüste kaldı. Uç 
gece sonra şehre döndüğü za· 
nıan, kapınm anahtarını da bera
ber götürtnü§tÜ. 

Safiye Dürdane Hannnın bu a
n~1t~r1. çalmış olduğuna hiçbiri
mız ıhtıınal vermiyorduk. Her 
halde yanlışlıkla götürdüğüne 
kaniydik. Fakat anal1tar yanımız· 
d~ ~.fmadığma göre, misafir köı· 
kunun kapısını da kilitliyemiyor
?u~: V c bu hal bizi birkaç gece 
~tuste rahatsız etti. Köşkte biri
~ı ratıp kalktığı için değil, sırf, 
ıntızamlı bir aile oldu'ğumuz için 
bu anahtarın üzerine düşüyor • 
duk. Her ~ey yerli yerinde ve ta· 
marn olmalıydı. 

Bun?an başka biz o köşkü a
nahtanyle beraber teslim alını§ -
tık. Anahtarsız teslim etmek el· 
bette ki hoşa gider bir şey değil· 
di. 

Nihayet dayanamadık. Safiye 
Dürdane Hanıma bir mektup 
yazdık. Bu mektupta, kapının a
ınahtarını da beraber alıp g-Ottir
düğünii bildiriyor ve mümkün ol· 
duğu kadar çabuk g<JntleYmesini 
rica ediyorduk. 

Dürdane Hanım, mektubumu -
za şiddetlice bir cevap verdi. Her 
yeri arayıp taradığını, fakat bu -
lamadığını, başkalarının anahtar 
larını alıp götürmek itiyadında 
olmadığını söylüyor ve anahta -
rın her halde ya kapmın içinde, 
yahut dışında olduğunu ilave e -
diyordu. 

Bunun üzerine anahtarı tekrar 
ar~dık. Bütün döşemeleri altüst 
ettık. Fakat heyhat... Anahtar 
yoktu. 

Birkaç gün sonra Safiye Dür -
dane Hanıma tekrar mektup ya
zarak, anahtar kendisinde bulun
masa hile, bunu tazmin etmeğe 
mecbur olduğunu, onun için bize 
k~~ının ar.ahtarını temin etmesi
nı ıstedik. 

~ev~p olarak şunu yazdı: 
Azız dostlarım 1 Anahtann 

bulu~amayışına müteessirim. Fa· 
kat hır anahtarı da. tazmin etmek 
k~lay .değildir. Mesela ben çilin
g~rc ~_ıderek "falan yerde kırmızı 
b~r k?§k vardır. Oranın kapısı i
cın bır il'."lahtar istivorum" de
mekle iş olup biter mi sanıyorsu· 
nuz. ~l.acağım herhangi bir anah 
t~~· sızın, kırmızı misafir köıkü
nun kapısına uyar mı? Selamlar 
ve hürmetler .. .'' 
Karım bıı mektuba fena halde 

ı;ıkıldı: 

- Bahane arıyor. dedi. Anah
tarın kaybolmasile hiçbir aHikası 
olmadığını göstermek için böyle 
hareket ediyor. Fakat ben ona a
nahtarı aldırmasını bilirim!. 

. Bunun üzerine ben de sinirlen· 
dım: 

- Pekala, dedim. Ona köşkün 
kapısını gönderelim. ölçüsünü al 
sın ve tam uygun bir anahtar bul 
sun ... E~~t •. kapıyı gödereceğirniz 
yerde kılıdıni söküp göndermek 
~ahildir ama, belki kilidi de kay· 

eder. ~apıyı gönderelim. 
~rt~sı gün biz, köşkün kapısı

nı afıye Dürdane Hanımın evi
n~. gönderdik. Doğrudan doğruya 
?~rdane Hanımın eline deg-mesi 
ıcın b" .. ır araba kiralamış ve kapıyı 
oyle~e ~~ndermiştik. 
d Bır ~un sonra, geç vakıt Dür 
~e Hanımdan haber geldi. Bi • 

zun bu hareketimiz üzerine, 
aıhh ti. • ... a mız yerinde olup olma· 
dıgını soruyordu ... İyi, hoş ... Bir 
nezaket bir şefkat eseri gösteri • 
yordu ama, ortada anahtar yok • 
tu. Cevap olarak kendisine bir 

1 kartpostal y4lzdık ve anahtar mc-

HiKMET MUNIR 
selesinin ne olduğunu tekrar et
tik. Aksam üzeri evimiz önilnde 
iki ada;. belirdi. Köşkün kapısını 
geri getirmişlerdi. 

Kapı olduğu gibi duruyordu. 
Anahtardan yine bir haber yok • 
tu. Ancak kapının anahtar deliği 
ne bir kağıt sokulmuştu. Kağıtta 
r.öyle yazıyordu : 

"Bu latifeleri başkasına yapı -
nız. Ben daha fazla meşgul olmak 
niyetinde değilim ... Bir iki gUne 
kadar da İzmire, gidiyorum." 

Dürdane Hanımın lzmire git -
tiği vakıt kimin evinde kaldığını 
biliyorduk. Kapıyı oraya gönder· 
dik. 

Dürdane Hanım İzmirc gitmiş 
misafir kalacağı eve girdiği za · 
man kendisine postadan bir san -
dık geldiğini söylemişler. Dülger 
ler çağırtılmış yanın saat kaclaıi 
bir zahmetten sonra sandık açıl -
mış. İçinde bizim kırmızı kÖ!l'Ün 
kapısı!.. 

Safiye Dürdane Hanım, bunun 
üzerine odasına çıkını! ve U%Un 
ıızun ağlamış. 

Bundan sonra Safiye Dürdane 
bize bir telgraf gönderdi. Telg • 
rafında: 

"Bu ne demek, diyordu. :Ali • 
mallah kapınızı yakacağım. Se -
lamlar ... " 

Cevap olarak şu telgrafı çek -
tik: 

"Yakarsan, ev sahibinin kapı· 
sını yakmış olacaksın. Cezası var 
dır. Anahtarı gönder... Alelade 
bir demirden de olsa, makbulü 
müzdür." 

Bu telgrafımıza cevap gelnr 
eli. Uzun bir .zaman bekledik. 1 1• 

hayet öğrendik ki, Safiye Düre= 
ne Hanım, Beruta, ktzkarde~iı,; 
yanına gitmiş ... 

Bunun üzerine biz şehre indil 
Bir marangoza kapı ısmarladık 
Kapının evvelce ölcüsünü almı§ 
olduğw~uz i~in tamamı tamamı 
na intıbak edeceğinde şüphe yok
tu. Getirtip köşke takdırdık. Fa
kat vakıt gece olduğu için. ma
rangoz yanlışlıkla kapıyı siyah<: 
boyadı. 

Kırmızı lbir köşkte siyah kapı. 
çok fena dunıyordu. Sabah olup 
da ortalık aydınlandığı zaman 
köşkü de siyaha boyadık. Bu su· 
retle kapı ve köşk, bir renkte ol -
muştu. 

Sonra birdenbire ~'ıre taşın -
clık ve küçük köşkle oturduğu • 
muz evin sahibine şu mektubu 
yazdık: 
"Köşkünüz kırmızı olduğuna 

göre, hakiki kapısı da kırmıtıdır. 
Fakat şimdi köşk siyahtır. Hür • 
metlerimizi sunarız .. " 

Bundan sonra da köşkün analı 
tarını buldum. Bir gece .oyunur
ken pantolonumun cebinden düş
tü. Bu anahtarın cebime ııası1 ve 
nereden girdiğine hSla hayret e • 
derim!? 

Ankaragücü 
28 yaşına 

• • 
gırıyor 

AnkaragUcil önümüzde.ki 31 a
ğustosta 27 yaşını doldurmakta ,.o 
28 inci yılına girmektedir· 

Malüm oldu~u Uzere Ankaragü. 
cü ilk önce Turan sanntkanm gUcU 
namlyle 1913 senesinde Istnnbulda 
imalCltıhıırbiyc sanayi mektebi ta· 
lebesi tarafından kurulınu.ş. 1920 
de azasının ekseriyetinin milll mil· 
cadeleyc iştlraklerl hasebiyle Ana. 
dolu • Sanatkaran gUçll naıniylc 
Anadoluda faaliyete geçmişti· 

1925 tc muvakkat bir inkıtaa 
uğrayan bu faaliyet iizerlnc 92G 
da lmalatıharbiye spor klülıU a 
dıyla tekrnr tesis olunmuş ve g33 
tc adını ''AnkaragilcU" ne tahvil 
ctml~Hr· 

Ankaranın bu eski klUbU 28 inci 
yıla girerken fevkalade merasim 
yapacak ve o vesile ile Ankaranın 
en eski bir takımı olan Gneçlerbir
liği ile de bir maç icra edecektir 
Gençlerblrllği bu maçı kabul eder. 
sc maç gUcUn yıldönUmUne rastlı
ynn 31 ağustos cuınartesl gthıü 
yapılacaktır. 

• 
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arından Traş bıçaklarının satışı ~o 50 ye düşmüştür •• v en o ~ 1 ÇÜNKÜ: 

O m a a ı an 1 a l'"I 1 ~ ''Rh~•n kn-motlo> l•kdn "'''" ıl E 
ıa\·anlıırn l\rlrt znınıınlorındu :ıe 1 ile c\'\cloe lO dcla tnıo olun:1blllrkt•o 1100 tekemmülü IM\yettrııl 
,.e· şe\'e kullonnco{tı mikrop uz. timdi rahat rahat 20 de!u ırıı:ı olmak lmbll oluyor. 

ogre-
• Traş Bıçakları 

jJI} tV 
ere 

-ıetince muhtelif 
t lJ n edildiler 

Ua.ır\f \ el.all'ti b:.ı 'ıl erı.u; \C 1'1l 
, •retn~cıı ok ll:ırın 1.ııı ıııeı.un olıııı 

~"ııtlt'rlml:r.I ı ıt. ili •• ıl;ı,\ etlt•rt· tnlı 

•ım Cllı>ınl,tır. Uu 1 1.t<plerd~n JDI• 

un Ad:uı \ c Sn':t o~rı•tnıeıı okulları 

bu 3 ıl m Lllll \Crınenıı,terilir. 

!ltll4r1t nıl' k~inc knrı ı.ıı .ı;ı•nçh•rl 

nılz \l' 'erildlkleri \ ll.13 t-l 1erin ııdl:ırı 

ııı ynı.13 oruı: 

ISTAı\BUL f..'RJ(i:.'K 
OGRETtın'NDE, 

Nurı Gunay. Hayri l.J} gur, rah 
,,in Karadenız. Sabahattın Gin, Sa 
IS.haddin Zoryılmaz Çoruha; Na· 
dir Polat, Hu' l i Tekgil l rla~ a 
Abdülhakim Arval. Muzaffer Gün 
doğdu, Samı Tuğray, E~ret Ozcn 
Zekeriya Aykaç Hataya. Nezıh 
.Kn)•ı, .Fuat Erözgan, Ali Attila. 
Karsa, Refik Zeynioğlu Yozgata. 
Mustafa Dişli Trabzona: Ali Kır 
oğlu, Omer Aytaç, Oğuz Bölük 
ba~ Sinopa; Fevzi Vural. Mu_ta 
fa Bilge, Zeki Ocel Seyhana: Mu· 
zaffer Bik Samsuna; Nüzhet Kılıç· 
ay Z<>nguldağa; Bürran Kaygısız· 
er, Süruri Terlan Ağrıya; Nail E· 
cc Mardine; Burhaneddin Karael· 
mas Tekirclağına; Zülfikar Ozkılıç 
Necdet Vural. Rifa Sungurte"'" 
Giresuna: Semih Kartalpençe Kırk 
lareline; Adnan Palandöken. Enı~ 
Türker, Behzat Yalçınkaya Antal· 
raya; Mithat Erdem Vana: Nuri 
Basçekenoğlu Aydma; 

ISTANBUL JUZ OCRETMEN· 
DEN: 
Semıha Karacaovah, Fazilet Oz· 

can. Avniye Yalçın. Mürüvvet Gür 
;,ınopa; Huriye Tanyeri, Fazila A· 
a Içcle; Ferhunde Şentürk, Emi· 

:le Bo'ol, Muazzez Ata~an Orduya; 
ıükriye Gülensoy, Sabahat Ç'.eli~· 
.• an. Mline\'\'er Tektaşan, Habr 
·c Ergün, Huriser Oyda~ık, Ne.zi' 
ıe l 'lusoy Sam::ıuna; Hatice Uy
.un. i\luallfi Ertem, Müı;erref Tu· 
.ı. i\ lıhrıban Yılmaz, Sevinç U· 

,J. lu. l.!ıtife Peker Antalyaya; 
dedıa Karahan, Feriha Eray, Ne· 
\in Gülgör, Efser Kotat, Mualla 
\rkun. 1ualla Çivi Zonguldağa; 
Muzaffer Ayca, Asüman Yavuzer. 
:\1elah3t Oztoprak. lkbal Akış. Ni· 
'üfer 3nd:ıl, Mü rref Güri~, Fik· 
ret lpman. Beria, Melahat Tan 
l'e'drc:lağına; Atiye Açıkgöz, Gül· 
um Gultckip, Hikmet Daylan Kas 

tamonuya; Meliha Ergün, Fatma 
Gülsün Bileciğe; Semahat Gültun· 
ra. Hayriye Tike Ç,Oruha: Leman 
Kılıça lan, Perihan Çabuk Toka· 
ta; l\lesude Nayan, Şükran Ozde· 
mir, Tevhide Akbaytürk, Ruhiye 
Bilgili Trabzona: Mürüvvet Kara 
Eskişchire; Samime Türkoğlu. A
dile Hiç.usanmaz, Fatma Tuna. 
Neriman Faizoğlu Gircsuna: LQtfi· 
ye Erten, Reşade Ozerten, Fevziye 
Erk, Ruhat Ozger, Hanife Ulyar 
Rizcye; Fatma Görünay Çankm· 
ya, Nezahet Erensel Kırklareline; 
r 'ezihe Küçükertan, Ülker Ç'.elen, 
Perihan Esmeli Afyona; Vecihe A
taizi. Mehlıka Ozbek, Muzaffer 
Metiner, Mualrn lşman, Beria 
Kartan Manisaya; Gülsüm Kasa· 
dar Kocaeline; Cemile Kozlu Mar 
dine: Müberra Uraz, Meliha Ok· 
tay, GümüShaneyc: Beria Erlcmen 
1 ~ihadc Olga. Fatma Arapkirlioğlu 
Çoruma: Fehmiye Akın. Şcrift' 
Etus Istanbula; \'e ile Giinerem. 
Aydına; Sanavbcr Timuçin Malat· 
raya: Vahide Küçükengin Giresu· 
na; Meziyet Bozkurt Gümü~hane 
ye; Sabahat Aktin. lı:met S~l\'ar 
Sıvac;a; Güzin Saraçoğlu Seyhana. 
Saadet Arat Karsa; Mücevher 
Vardarlı Çan3kkaleyc; Fıkret De 
ni~ lan Gazinantepe: 
Balıkesir Erkek Ogretmcndcn: 

Tah in Giray Sinoba, :Niyazı 
Şarrnan, O man Aydemir. A~met 
:\luhlis Karaman, Ahmet Re~ıt A· 
talay, \'eyrel Oz. İbrahim Kazanç. 
Zek1 Öztlirk. Naci Kahraman· 
Ba ri Ozgen, .Mu tafa \ urrlerı. 
MuzafCer Konakiı, Cahit OU.ey 
Tokat:a; Ferit Dündar, Nail Ak· 
h~ ut '\li Gül. Timur Hemzi Din
col, Süleyman Ozta~. lbra'ıim 
B·udoğan Nığ<leye; Ahmet Nih;lt 
. abanCI. Mu-.tafa ı;rgın. Ahm<.' 
1'.rtaş, Ahmet Ozkan, lffımıt Ata
bı.ike, Faik Tupan Kar:.'a; Hi.ısc
vin Gürcan. I\.a\ ah2., B zkı•rt. 
i~emzi Borhan, Orhan Ülkülü, Ab
dülkadir Şenbayram, Emer Pınar. 
ba~ı Urlaya; Halit Oney ~lardine: 
Ism:ıll Topcan Trabzona; Ahmet 
Şaban Coşkun, Burhaneddin Yıl . 

• 

dsı gen t\laıatya) a; ,\ bdull,adıı 
1, c t.,-...oy, lb;an Te\lık .'\lpn:an 
llı'Xln A:, a}, !\1chınt-t ı-..uı u ı 
,\Junır .t:.rgıııcan. ıu ... tala U::ıte. 
,\hmPt nemzı 1.Jatkıı. ı lamJı JJ3~ 
al, J{emaı 'ı ılmaı /.onguldak :.ı. 

Ilı ..an Tuğ. uı. ı:..:mn uLL6il.rı. lJı 
ıiher l>enız, Hurhanettıa L.anatan. 
~cdıl Erdem ~amsuna: l :111111 /\. 
ç<m· uhittın U.ıgcu, 1'uat lycıl. 
ıorah•m lı~I u1ı .. a>a. Hayatı Sez· 
\;in ·ı urıc unc; Mehmet Irmak 
Kutah}:.ı}'a; Alı Altıok, Suıe) )a 

t.ultekın .Muğlaya; ııu .... nu Ta~e
mir, Emin Sağlamer t.fyona: • tu. 
ammer ~aygı, l\lu tala On.,a}. l\ru 
nır ÜJtmaz. Abdullah Budur Ha
taya; Mahmut Er, hu e)uı Pek
mezcio.;;m, Cemal Altay. Kemal 
Ko) er ::le) hamı: 1 liimı Guler .• a. 
zıt ~ayın Rıze) e; hcnan Akalın 
Celfılt'Cidın Zafer Orduya; .\hm.:t 
Guleç. :;ıiikru TekSl)y, Tayyar 
Turkmen Gıresuna; Abduıkenm 
Birol, Suphi Attıla Aııtalya}n: Re
cep Uzccngız. Adnan Erdır Çoru. 
ha; Hilmi aKratan, llam:ıi Arda, 
Mu~tafa Temel Sıvasa; O man Gu. 
lay lçcle; Abdullah Hılscl, Hamdı 
Oztürk Siirte; Omıan Tch:c;c, l!ay
dar Ozgur. Osman Yıldırın Bıngö. 
le; Mehmet Guh•en, O"man Demır
yüre1t Erzuruma; feyzi Yuzkat. 
Avni Giındüz, Huseyın Guna)dııı 
Dlyarbakıra; Ali Temırçek Ardı
na; Asım Nohut, Suayıp Tortıl. 
Huse)'İn Gezer, Nurcttın Çankaya 
Ağrıya. 
Bursa J\.ız Oğretmerıden: 

ı 1eriman Karaca, Penbe Yüceay, 
Nahide ller, Sesim Yucegün Aıyo
na; Mükerrem Demirel, Mukaddc~ 
Üıdiker Bilecik'c: l'\lclahat Üzer, 
Naşide Ozbatu Antalyaya; Scvınç 
Oıtürk. Cemile Ozcl, Nacı) c Gulır
kin, Feride Akyurek, Sen•11e Cun· 
gör Tokat'a; Türktin Gök~e.n. l\Ie
Jahat Üçkardeşler, Meliha Kutay 
Eski.chire; Meliha Kırgız, Ziynet 
Sillekli, Sftniye l 'kav l lata) a; Pe. 
riha Uzlam, Semıha Olcay, Badire 
Sırdaş, Nezahat Kırca, Muazzez 
Erkal Giresuna; Ha.met Sozen. 
Feriha Jzmen, Müfit Olmez Ma
lat)·aya; Fahri)e gr, Sabahat Oz
bil in, Edibe Ildır Se)hana: Ner
min Konuk. Saffet h.urul Sam~m
na; Melfilıat Tuna, Hardar üzen 
Kırkla?'§Cline; Melahat Po} ra.: 
Bursaya; Sulhiye Altayhan Balı
kesire; Hunser Doğan, Fikret Al· 
tınla~, Fatma Kemer, !\!acıt Şen
kal 'J ekirdağına; Behzat Ak~u Js
partaya; Muammer Ozkan l\lar<lı
ne; Muzaffer ToP!;U <.,::Oroha: ~a· 
ınıye Çelebi Orduya; Nadide ~:e. 
likkanat, Enise Dura Ka tamonu
ya; Bedriye Soyuyuce ıvasa; Na
hide Kaya Denizliye; 
Edirne Erkek Oğrclme11den: 

HulOsi Güven Diyarbakır'a: 
Mehmet Kaynarca, Hakkı Polat 
Çoruha; Ahmet Aktas, Ibrnhim 
llhan Tokat'a; Tahsin Palabıyık. 
Süleyman Coşkunı;ay, Hüseyin 
Pehlivan, Mehmet Uzgen, Ethem 
Gürol, Fehmi Ayvat Tekirdağma; 
Fethi Tanaç Afyona; lsmail hryıl
maz, Bekir Utkan. Haydar Aydın, 
Cemal Altaş, Hikmet Sayın Karsa; 
Hecep Açıkalın Sinopa; Nazmi 
Sanhtürk, Salih Doğruer, Sadettin 
Utku Samsuna; Ah.met Kok::;al. 
Rifat Oztürk Urfaya; ı razmi Tun
cel, Ha)·dar Kuzuoğlu Scyhana; 
Recap Yonetsel, Cemalettin Pakel. 
Şerafeddin Sezer, Bekir Ba~virgen 
Erzuruma; Kasım Bayraktar, İh
san Erdoğan Zonguldağa; Ferhat 
Tekcan, Ertuğrul Gunen, Behçet 
J\lpçetm. lbrahım o~~tay, Cihat 
Zorıu Gümüşaneye; Fehmi Erdo
ğan Sıvasa; Ya~ar Gok !OY Edıme
} e; A~ım Kavaıler Muşa; Ihsan 
Uhri, Nihat Taro"ay l\lardınc; 
\'celi Tandoğan Trabzona; Hasan 
Ozturk, Sezai A'paslaıı L>rd· ~ a: 
!\lehmet Ali Altın Kırklarclır.e: 
Sabahattin Ozşen Hızeye; l\lehmet 
Foçalıgil Tunceline. 
Edırne Kız Uğrrt111c11de11: 

Feriha Oncel, Jlu nire Obruzkan 
Rizeye; Mcbuse ı-4rgınez, <.1t z• ı 
. \kmanoğlu Diyarbakıra; Semiha 
Toı:un, Sahahat Ba~tuğ, J<atn. ı 
Güldağ. Neriman Ba~ta;;; .• ·~ ~ı!l'\ e 
Lna1• Semiha Çit, Sabiha Ozer. 
~ezihe Duruk .• Urt}C \ Uı. nı ')' 
hnna: Hahimc l'ğur. Eşref Satır, 
Na1ıa Ergürı;cl, • ımet Deliklita5. 
\'a.-ıiye Aka'ın. :'\edime Gü!tay. 
Muzeyren Erol, Şazi)·e Yük el 
Tckirdağına; Zülal Ozyurt Trab· 

zona: Leman Q,·er, I Uct Gtin~en, 
Latııc Kafl,a . Leman Dinçer Ha
taya; Ilarn Yıldırım, abrıye U· 
nı.-\, I·\:riha Gar al, 1 ffct ArmaoJ
u. :::ıabahat Çelebı, Mıhrişah Sey-

han. Şahinde e\ ıntumer. Hayriye 
'\kın, <)z Atalar Zonguldağa; Sul
hiye Akpınar, Müıc;-yen Alıngan, 
Hcmzıyt.> Bcnal, Bcdıa Altınok Sı· 
\'asa; l\lcmnunc Arda, l\le.ahal 
l') sa •. Adviye llgun, t.:;mruye Kıs
kaç Edirııcyc; Sabahat Guvcn, Dı
dar Yatman Tokat'a; Melahat Te
kın, Hurıye Akarık, !\lcliha Buuz. 
Bfud) e Ya~pala. Refika Taneri, 
Munırc Pınaroa~ı. Mt.ıuyycn Bıl
gin. Necmıye Scvın, Mürüwet 
Zanta Gircsuna; Samımc Ergun
duz 1çele; Melahat Ayla Kırklareli 
ne: Seniha Kurıcebe Çanakkalcye: 
Ferılwn Barla.;, Samıme Tolun 
l\ Iani:saya; J\yş... Kanı fer, Şerıfe 
Gök~I Aydına; Snmıye Kiremıtçı 
Kutahyaya; Nazmiye Oktay Ko
cae.ınc; Scmilıa Buknıe:ı, Fıtnat 
Ozgü Mardine; ~ her \",elen Ma
latyaya; Belki Kırızoğlu Sınoba. 
Erıumm Erkek Öğretmendr.ıı: 

Balkan, Oncr, Kaya, Güney, 
Çakay, Yakut Giimuşaaeye; Yük· 
el Çonıha; Yüıen h .öksal. ~im~ek 

Okay \'ana; Gi.ırcr Çoruma: Şahın. 
Baykurt, Akyliz, Ar.eı13, Saruhan 
Hakariye; Ser r,cı, Hocaoğlu. o. 
ruçoı.ılu ıirle; Erkoçak Dıyarba
kıra: Çelenk. Dikba~. Oznü Erzu
ruma; Kaban, 0.ıkan. Şenso}'. f. 
nanç. Salt Karsa; Ozkarakaş, Ya
lın. Göniıltaş f\1uşa: I\:ızılharr. Gli
lan .\[,rrıya; Altuğ, Alyanak ~anı. 
una; Ôzdemir l'rfaya: De\'eli oğ

lu Batara; Ertem Antalyaya: 

lzmir /{ız Oğ1eımc11dc11: 

Neriman Ont.amr, Muzaffer Arı
ka~·a, fatma Gurbuwl. Sabiha O
nat, P~rihan Okay, Lütfırc Sezen, 
Münc\'Yer Tozkoparan. Hurıve 
Ankara, Belkis Ozcrdem lımire: 
Hamide Çemen. 7...chra Pekin. Şük
riye Ercan, Servet Taner Ardın.1; 
Hikmet Akgiin Çoruma: Münire 
Altınc:oy, Emine Dilman, Saliha 
Ozgölgen, A. Aksor, Remziye, Tür 
kan Yılmaz, ~miha Eriilgen. Le· 
man Alptekin, Melahat Dirik, E
mine Ereğli, Naciye Dengiz Sey
hana; Sevun Salha, Rikkat Gü~ 
türk. Hikmet Vardaryıldızr, Sabi
ha Yukay, Jüiide Çıftçi, Halide 
Doğuman Samsuna; 1Hct Jnce, Sa
liha Benliler, Fethiye Aylrnn, Ll1· 
misel Altıntaç, Safire Ergün, Sa
fiye Zeytin, ~'ahide Kırgöı Antal
yaya; Nebin Tankut, Hıkmet Tü· 
zuntürk, Hanife Eren Hataya; 
Dürdane Gtllgiln Gireı;una; Hah· 
:;an Çullu Sl\asa Hikmet Ozgil, 
Leman AkmaP, Kılmran Pala, Mu 
azzeı Usuger, Hüsniye Tarcan, 
Mürşide On~dan, Nilüfer Gezer 
Manisaya; Neriman Ak~uz Kon· 
yaya; Saime Tançağı, Muni e Uy
gur Tokat'a; l\luzaHer Girgin ma 
beklemek üzere Istanbula; Miize\'· 
yen Ozbek, Jale Balta, Fatma Al· 
per, Zeyni Altınoğlu lçele; Nazife 
Çağlar .Niğdeye; Meral Tükcr An· 
talyaya; Melahat Gürle, Melek 
DHmen Yozgata; Sabahat Aktü· 
zün, Sabahat Şenel, Naime Kılınç, 
Tevhide Eti. Cemile Lübnan, Ayşe 
Ülük Afyona; Bahriye Nuren, ! 

1a
ciye Ozel Muğlaya; Mcliih.1t Ba· 
cak, Hemziye Kavas Kütahyaya; 
Nuriye Karaer Aydına; Hadiye 
Bozkurt Erzuruma; Meliha Bü· 
yükalp Kırklarcline; Perihan Yum 
Tokafa; Hefika Cuma l\luğlaya; 
Fatma Eren Zonguldak'n; Mediha 
Erdoğan Bursara; Naciye Karınca 
Kütahyaya. 

J(onya Kız Oğrclmenden: 
Hürrem Öktem, Maide lvriz 

l\lanh•aya: Nahi'de Soybay, Dür
d:ıne Kutlu, Fatma ünlü, Nezih<.> 
Ulcay, Nahide ytepe J\ntalyaya; 
Behice Maral Gaziantepe; Saba· 
hat Atanus, l\leliha Selçuk, Vahi
be Yücel Kutahyaya; Nezihe U
r.ı:ıy l\1ardine; Dursun Dereli lçe· 
le: Şerife Chelek. Zahide Gokbu
h.:t, Muammer Kaha Zonguldağa; 
Nazıra l'zunkol Adanava; Holidc 
Sezen. Lcmıre On el, Nimet Şar
lak h.onvava; Abide Aktav. N·met 
Oztcmc~iy Yozgada; Lutiire Tez. 
c:ın, Silh~\·Ja Yorulmaz. Nıhal Er
yeti~ir, r-.ıir::lenirc Kunım Scyha
na; Tayibe Güzclscs Hataya; Sai
me Potsalı Afyona; Ruhiye Şorba
cı .o:-uma tayin c.•clilmi§lerdir:. 

ufak, ~·umuş:ık ,., sıhhi t•n hırın. 
cı mahrem ıu,·nlel lıcılcr111ır. 
En inrc ,.lblsr!er ııltınılo bilr 

hellı olmı!'I:. 

FEMIL ve BAGI 
lfer eczanede, kadın berlıerlcnn. 
de \'e ~ıı,·nleı mn~:ı10J:ırınıh 

huhınur. 

Satılık kargir hane 1 
Fenerde Kl\Up Muslihiddin mnh l l 

lesinde l1erdlvenli yolm§Uı Uç odalı 
ha\·adar \'e denize nezareti olan 11 
numaralı kArgir hane satılıktır. 

Taliplerin Galııt.'\da 'l'Uncl yan BO· 

k:ıl<tıı GUI han 13 numıırada Cııy 

ŞUltrüye mUracanlları. 

f ransızca ders 
Ortıı ııl•ıt; .. µ Vl' lhl"lt'lıll' lklll •h 

ıuıl;.nlıırıı ve t'rıın•ı7<'ıı 1111 ıterlt•ı 

ıır." '"'''\f'lllcr~ ııı'huı ~t-nı ll· 
fran~ızt'ıı derı. Vf'rılıı 

"nu P•lt-n lrr \'ıı k ıı rııııll1ıııı ınıhı 

·t-ı aıı-ııı•u Oğrelmt'cıı" ''"'"'" ~I 
tolıt"n \'f')B tahrırl'n mürurna• 
ellı-hılıı t.-r. 

istanbul-kürek 1 

şampıyonası 

(Baş taraJı S inciilcı 

latl\sa:-aydan Ali Beylerbeyinden 
Hüsam ... 

Ç·kı;ta Ali başta gidiy~. Bi· 
raz sonra Beykoz tarafından ge
çiliyor. Yarış bu suretle bin met· 
re kadar ~evam ediyor. Fakat 
Güneşli Dursun bin metrede iki· 
&ini geçerek r. ldplcrini hayli ge· 1 
rid'! bm~.kıyor. Bu kürekçi yarış 
ba§ladığı gibi bitiriyur. Derece:.i 
11.38. Meh::r.et (Beykoz) 13,21. 
Ali (Galatarıaray) 13,27. 

iki Çifteler: 
Bu yznı;a beş tekne gir.ıli. Y.H· 

rı sok zevkli ve heyecanlı oldu. 
Deparda Beykoz başta gidiyor. 
Biraz s.-nra Güneş ve Gak.tasa
ray tarafından geçiliyor. Bir arı 
her üç fut:ı da başlı:ışa ... 800 met· 
reden sonra G:ılatasarayhlar ra · 
kiplerini açıyorlar. Ve neticeclc 
ll,18 ile Galatasarayın Reşat; 
Fethi, Raha ekipi birinci. l 1,39 
ile Ethem: Mehmet, Burhan eki· 
pi ikinci. 11.48,2 ile Ferit; Celal, 
Rıza ekipi üçüncü. 

Dört tekler: 
Bu yarışa kadar Galatasaray, 

Güne§ Vt! Beykoz ekiplerinin pu· 
vanları müsavi. (6). Şimdi sc ıe· 
nin şampiyonu ve şehrimizi Mar· 
mara grup birincilıklerinde tem
sil edecek takım belli olacak. 
Herkes heyecanda. Biitün ekipler 
:ranşı kazanmak için ellerinden 
gelen gayreti sarfedecekler. Bey
kozlular da az zamanda güze] ha· 
zırlanmışlar. 

Yarış başladı. Futaların dördii 
de haşhaşa gidiyor. 100 - 150 met 
re sonra Güneşin biltün rakiple · 
rini geride bıraktığr görülüyor. 
Şimdi daha ziyade çekişme Gala
tasaray1a Beykoz arasında ... Ya· 
rı§ın sonlarına doğru Be>•koz fu· 
tası Galatasarayı atlatıyor. Müsa 
bakanın bitmesine 40 • 50 metre 
kadar var. Beykoz dümencisinin 
bir hatası. Teknesini Galatasara· 
yın üzerine kırıyor. Sarı • Kırmı
zılılar kürek bırakıyorlar. Hare • 
ket hatalı. Hal:em heyeti ikinci 
gelmekte olan Beykozu diska1if· 
ye ediyor. 

- 1 Ferit: Kenan, Dursun, 
Abdürrahman, Yaşnr Güneş eki· 
pi (10,15). 

2 - Reşat; Turgut. Kesim. 
Fikret, Alber, Galatasaray ( 1 O, 
27,3). 

3 - Nedim: Muctafa, Semih, 
Behcct, Nuri Fener. 

Bu suretle Güne~ 11 puvanla 
senenin kiirek şa:npiyon1uğunu 
Galatasaray 9 pu\•nnla ikinci; 
B~ykoz G puvanla iiçüncü, Fener 
( 1) puvanla dördilncU oldular. 
Şampiyon Güneş takımını teb

rik eder Marmara grup birincilik 
!erinde de başarılar dileriz.· 

Yarışların muntaz&m ve bü -
yük nizam icinde cereyanını te -
rr.in eden hakemlere, susp~rları 
ajanını tebrik eder ve ajanhk a
dına lüzumu olan veaaiti temin e· 
den Liman ve Denizvolları mü · 
dürlerine de gösterclikleri tc~'1i • 
!attan dolayı sporcı·lnrın kendi -
lerine derin fiilkranl~rım biltlir • 
meği bir vazife addeclcriz. 

T. TiHAN 
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Cumhuriyeti 

an 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

·Sermavesi: loo.noo.ooo Türk Lirası 
Su be ve A inn~ adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banlc:a muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lira 

kramive Veri~ r 
~ırıı~n Bankllllıncta kumtııınıll "" lllbarsız tnsarruf hesaplannt:ıa eıı ıı 

60 llrası bulunnoıar:ı senC'de 4 defn c;ckllecek kur'a Ue ~ğıdakJ 
pl!ınıı göre lkrnruıye dağıtılacaktır. 

' Hl 
11111 

A•1 t 1.000 Llrııhlt 4.000 
Mo .. ı.ooo 

Z30 1.000 
t Ofl 4.000 
r.o r..ooo 

Ura .. 
• 
• 
• 

120 40 4 .800 • 
ı tCCJ "tO S.200 .. 

Pli\ l\.A T . HcŞ\I p•nnodnkl p ırıılnr bir sene tc;lnde 5'1 llrndaıı aoatı 

dil~wtyenıere tkramlye c;ıktı~ı tlll<dlrdcı % 20 fazlaalyle verUeeektır. 

l\ur'ıılar senede 4 defe: J EylOI. J Blrlnclkftnun. 1 rJart ve ı Hazlrıuı 

tnrib'C'rlnde c;eklll'<"ektlr. 
.. ,, LA· fHIMÇ a+fi**'Fi ,s:zıcaa 

r 
Devlet Demiryoll~r.ı ve .Li.n:anlan 
işletme Umum ıaaresı ılanlan - --

Mu1lnmmen bcClell (407G,4ri) Dörtbln dokw:yliz yetını, altı lira kırlt tıet 
kuruş oınn 1l kalem Bilsslng motor ''C Besch yedekleri 6/0/940 Cuma gtınU 
Sll..'ll u; de knpalı zart U3UIU llc Ankaradn idare blnıısında ııatm elm:ıcaktır. 

Bu ı~e E'İrmck isti yenlerin (3i:!.24) UcyUz yctnıl;Uç lira yirmi dört kurut 
muvakkat temınııt llo knnunun tnyln ettiği vesikaları \'C tcl:ll!ler1nl ayni ı;ilO 
sant H c kadnr komlııyon rcl ll ~.ne \'erm<'lerl Jı'lzımd.ır. 

Şartnameler pıınıs z. olnrnl< Ankıırnda Malzeme Dairesinden, Haydarpl'' 
oııda •rcS\''llm Vll S•••lt Şe!lığinllcn <lat,ıtıl:ı.C!lklır. (7CG9) 

/stanbul Maarif IJ.1üdürliiğünden: 

~taarlf Vckllll,.I ltöy cn"tltlllerl tein ıı,ağıda cins \'e miktarı yazılı ,.,r 
kclall.ın eyaltkabıl:ır ımp:ıtı M.rt usullylc chsUtm"ğe konulmu;,lur. Mubaıll 
men bedeli ı 7250 lira \'C teminatı 1293 lira 75 ırnru~tur. lııteklllcr bu ayalö• 
luıblara alt ş:ırtn:ımeler"I ManrlrMU'.l lrlU@ ynrdtrckt!5-JUğllndc görebnırıcr· 
Eksiltmenin 29 Ağusto3 ltHO Perşembe g1lnü t:ııat 15 de yııp1lncazı iıtı.n otu· 
nur. Kapalı uu:Clar en geç 83nt H do knd~r alınacnlttır. (727GJ 

UeherlnJn 03atı ı·eıcoı' 
EE}•anın Cinsi .Miktarı Llr:ı ıJrıt 

PoUn 
İskarpin 

1500 
lrıOO 

Nafia Vekaletinden: 

6 
Ci.G 

_____. 
9000 
82~ 

Bozöy1lk - lner.;61 - Bo~ıızkliy - Bursa - Mudanya ve Boğazköy 
• dÖ YenL,ehlr - Mckecc ve Bilecik r Knraltöy \'C lnöuU veryantı dcmlryol etU 

\'e Mudnnyada deniz lskıındll barit.ası kapalı zar! usul;le mllnnltnSBJ,. 
konmuştur. 

1 - h!Dnr.kaE:ı 4.9.940 tarihine tewdill cdrn çıı~mba gUnD ııaat 16 cı
Vekfllctımlz cıcmlryollıır ın,aat d:ılrcsln:Iclti münakasa komisyonu oJ:ı!llldS 
yapılacaktır. 

2 - Ba l~in muhammen bedeli C6630 liradır. 
3 - Muvakkat temlnntJ 4:181,~ liradır. 
<l - Mukavele proj"s1. cl>slltmo ,artnamesl, bayındırlık tş~ert genel fl\rt' 

namesi. gUzcrgfıb harllJl:u \'C dlğcr cnnktan mUtcşckkil bir takım mUoak~ 
evrakı 334 kuru~ mukablllndc dcmlryoll&r ın:aat dairesinden tedııri1' 
olunabilir. 

5 - Bu mUnakaaaya girmek l.stıycnler ber tUrJU rclcranıılannı sösterlt 
vesikalarını lstld:ılan.:ıa raptetmek suretlle mUnakan tarihinden en az """ 
kiz gün evvel \'rk(llcttmtzc mUrncaat ederek bu tıı iç!:ı btr chllyet ,·eııl1<4111 

lstiyeceklerdir. Bu mUddotlcn sonrn yapılacak mUrncaatıar nazarı dlkk•1' 
alınmıyacaktır • 

6 - Münal:asayıı girmek lallyenlerln 2190 numaralı arttırma ve eltailtto• 
kanununun ve mUnak:ısa. evrakı meyanındııkl eksiltme şartnamesinin tarif•U 
dairesinde bazırlaya~kınrı teklif zarnıırma VcklUetten alacaklan chll1eC 
v~lkalarıru da koyarak münakasa aaalinden bir saat evveline kadar nuın"' 
ralı maltbuz mul:ablllnde inşaat nrtumı. eksiltme ve ihale komisyonu bar' 
kanlığına vermiş olmaları lflztmdır. (4662) (7883) = _ ... __ 

U WWWYPIHAW !i!WW 

Sahıbı: .1SIM US 
Basıtd:ğı \·rr: VARiT Matbaası 

!WWWS -Umum neşriyatı idare eden: 

Rrfik Ahmet Seotnail 


