
......... bBllt •klaJlllU -

v AKIT KIT AP KUPONU 
l ...... adar lılr ... lnlpaa lep ... .......... ....... .,....,... 

...... , .... ~&wuıa- .... 

ERYERDi 3 IURUI 
Habeşlstanda isyan 

.. .. .... ........ ,... .. elmılll ..,. .... 
• .....,...,. _J 

Garbi Yunanistan bombalanmadı 
Mm., 11 (A.A.) - Gu1ı1 Yumniatanlll 

t&J1areler taralındın bcımbarclw edilmff oJ• 
ctuı-. llllt.edair, lulberler, rellMft tekzib edil 

IC.lılıire, 18 (A.A.) - imparator Haile 
Selbienin halen Şapdenizi bölgesinde bulun· 
duğu hakkında henüz teeyyüt etmiyen pyia· 
lar Uzerine aıağı bölgelerdeki mmtaJralırda 
mukim Habe9 aşiretleri arasındaki pleytam 
arttığı bildirilmektedir. 
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Almanya taarruza geçmeden evvel 

lngi liereve uliimaf um miıhive-
tınde sulh teklif inde bulunacak 

Ticaret Vekilinin Gazetemize · Beyanatı ---~ -=- ... -· - 1-1 - - -

Almanya ile ticaret anlaş-
f~ Fransa ..... -· Nevyorktan gelen haberlere göre : 

ingiltereyi tehdit Kont Cıano ve Molotof 
ediyor B ı · ·d · 

"Men-Elkebir suikaa- . er f ne g f f y 0 r 
Jine Franaa cevap ver· N~iirih,Zllrb 16 (A.A..-:- Röyter 

• • bil 1ct• ...... er ıuetesının Roma • 'it 
mesını ece ır., muhabirine göre, tngiltereye hü- ıngı ereye 

V' • ( cuma ba1lamadan evvel Roma • 
. • lfl. 16 A.A.) - Havaı bil- Berlin mihveri Wtimat~m mahi· 

ması bugün imzalanıyor 
Almanlar harpten eYYelki siparişlerimizi tama· 
men yerine • etirecekler, biz de tütün, tiftik, 

arpa, buğday, lamı meyva vereceiiz. 

diriyor:. yetinde 90ll bir ıulh teklif' . t 
• Sallbiyettar ımbfeller Çörçi· cak ve bu ıulh teklifi Kon:~::. aarruz 

lin '°'? nu~u eon derece 80- n~un Berlin'e yapacafı )'eni bir 

Almanya ile 22 milyon liralık 
ticaret .,ı"l""'UDID di1a AnJcara. 
da imalandıfına dair bir ruete· 
nin verdiil halMr Uzerine Ticaret 
Vekili Numi Topçuotlu ile dün 
akpm telefonla ı~hilftük. Bize 
ıu beyanatta bulundu: 

''- Almanya ile yapılan tic:a-

~ .. ==·püf' ~ .. ~.;,~tır. ::ı.......: 
nilz imııllnmamııtır. Yarm (bu• 
p) imıaJnmaıı kuvvetle malı· 
temeldir. 

Anlıpmya ıCSre, AJrMDll• 
harpten ene! kendilerine yapıl• 
Dllf olan bltUn 8ipariperi yerine 

ğuk bir ihtiyatla karplamıtlar nyareti takip eyJiyecektir. 
dır. Bu mahfeller Men - El • 
Kebirdeki çirkin ıuikaıttan son- ~~re ıuetesinin Roma mu -
n Çörçil'in Franaaya teemmW· Jıabiri, bu haberi verdiktm IOOra 

ıetirecelderdir. Bundan yalnuı lil denler vermekten tnaldd e6zlerine töyle devam etmekte· 
denizyollan tarafmdaıı lipuif edebileceii fikrindedirler. B. dir: 
ecfilrnit ve orada kaJmıı Yapur.. Çlrçil eski bir harp dottunun Bu pyialar ile Gayda'nm Gior 
lar hariçtir. Aynı zamanda AJ• emniyetini temin için ona hU· nale D'ttalya'ck çıkan bir mab
manJar makine ve yedek nwkine cum etmek cibi kendisinden fu· 1eal araıında intibak mevcut bu
pan;alan verecelderdir. Buna Ja bafbanı korumak ifratından lunmaktadır. Gayda, bu makaJe· 
mukabil bizden atacaktan mallar ..-&nazar edebilirdi. B. Çörçil, ıinde, tngilterenin inktyad ve 
bilbana tütün, tiftik, ırpa, bul· verditi hüsnüniyet ftminatı, l muhakkak tahribi ile neticelenek = ve bilcUmle kuru m-'yvalar" Fransa tarafından İngiltereyi harp şıklarından birini seçmesi 

,..._Ctlll.~JCll~~ ,.,_ ~ ıu..,eWij;iui~yuaüta idia ~ 
kanun yb4e kli1anı tutaaktsr~ bfi nuaran ı•Up bir manyuun nihai safere itimadı, 

AhmnJanm 1ıisde e.adden Jra• flldJcle alçtlaUzclUr. Hareketler bir çok Nui memleketlerinde 
lan •lacaldan, ~ ""1 dube dahi olsa Fw cevap kencijaini ıa.termekte ve Nul 
ftl'dllimls siparifleriiı aftlllları ftlmealnl bilecektir. Aynı nmharrirler. bq makalelerindee, 
lle kapabJacaktır. Eler .a.ı- müfeHer, emrine itaat ettiii Almanya ve İtalyanın Avrupaya 

..._,,.. -.ı methini yaptıp ald ...,,. hükmetmek hakkı üzerinde 11rar 

Mehtabm on dördüne 
tesadüf eden 19 Tem· 
muz gecesi baılıyacak 

8 O O bin kişilik ordu 
emir bekliyor 

N..,.or1r, ıı - P6ti Doklmuva sa· 
•tealnln Bern muhabiri Alnuuıyanm 
mehtabm B Une teaadUf ~den ıt 
'l'9uDm 1luildDdlt I00.000 Jdtl1lk 1111' 
arda De tııcnteN7e taamısa ~ 
llDt 7UID&kt& ve bu itte nakll:J&tl 
ı.mn ecleoek 1'lzlerce JdlcDk nakllJ9 
pmtatnln ablllere topluumf oldulD
DQ ft Alman d«manmumm ..-.ı 

n-•stncle tedbir a1dJlml blldfrmlldıt
dlrc ,,,.,,.,,,, 1 _,.,. J1m hülanda timdi B. Çörçil'ln "'•"""'• 1 nt'ld•J 

------------------------------- wt dananchtına ipret etmek" ------------------------

Boğazlar Japon kabinesi ~~~ 
Meselesi ı. Wmamaaldır. 

Yaua:ASIMUS istifa etti ·-A-me-rik-al-I -
Tobo, 16 - Japon kabinesi kabine çekilmittir. Yeni kabineJl 

bqün iıtifa etmiıtif. istifadan Prens Konaye'nln tefkil eclecell 

1 1 :==.::· . .::-..u.: ~"'ı::!:=-..~~ ayyareci er 
yeııi siyaset hakkında ordunun lik bir maziye sahip otan m.._ 
noktai nazarım bildirmi,tir. Bu fırkuını fesl:ıetmiıtir. Kanada hava 
mlillkatta Nr karar alınanw...., 

Arıburnundaki şehit
lik ziyaret edildi 

' 

Çanakkalede kanlarını döken kahra
manların mezarlarına çelenkler kondu 

(fam 2 ncltlc) 

.kadrosuna yazlldı 
0ttoq, 16 (A.A. ). - Hava 

nearetinin bir memuru, yUkaek 
enafı haiz bir çok Amerika pi
lotunun ahiren Kanada kadrotu· 
na yuıldıklarını bildirmiştir. 

N9Y1ork. 16 - tnıiliz hava 
auareti Amerikan tayyarecileri· 
ae bir mesaj yollayarak tncilte
reye ıeJecek olan Amerikan tay
yareci ve teknisyenlere Ameri· 
lııln tabiiyetinde katmak prtiyle· 
4te Brhe verileceğini bildirmit
tir. 

Sabık b i r Fransız nazırı diyor ki: 

Harp pariô.mento kararı 
olmadan ilô.n edildi 

Eski hükumet adamlarından 
· 20 si tevkif edildi 

l '-'errond ti < A.AJ -Clermon r maka 
Sabık n zırlardan Deal bir • 
le "nele ba•l Cll tunları yazmakta . 

dır· ı ıt 

Deal, asbrl kreclllertn ltasfte 
harp ilAnı saJ6hiyell ara11ada bir 
tetenDt huıulilne mınf olmak ı. 
ein alınan ledbtrlel'ln tarihçesini 
ıaı>maltadır. 

RUSYA 
Romanyayı t iddetle 

protesto etti 
....... 11 (AA.) - Rörtv: 
tlnjet bWcbıeU, ROIDuyadaa Be-

IU'Üf&1& ilden ldJueleJ'iD ID&l'Ull 

Filistindeki limanlar 
dün yine bombalandı 
ftQlya Filistini himayesine 

almak istigormuş ! 

YARIN 
0AZETEMiZDE -
Kadın 

Bu ya? 

r· 

Yazan: 
Muzaffer Esen 

Atk, Gençlik ve Spor 

lol,Jll. ıt - ltal7U 11&\oa Jaanet
lerl bactln ,_... l'DlatlDdekl mG1ıJm 
llDllDl•n ft ubrl lle&ıfteıt bomlıa:
dmlall etmffleıdlr. 

Newyork, 11 - 1)'1 haber llUl .m&• 
ı batilin beyaıı ettiğine ıGre ltaıJa J'I• 

llatiD üzerine protektora l'&lttmllc 
istemektedir. 

Nevyork, 11 - ltaıyan tayyanlr 
rln1D dUD Hayta üzerine y&plDJI ol
dukları taarnızda bir 1dft Glmtlf, 1ılr 
ktf1 a&ır ve birçok ldmae1'1 de llAllf 
JU'&lan,mıf tır. ltaıyan t&7)'8Nleıt 
eW bomba atml§lar4D'. 

( D•rHlllt• J nclde), 

Adliye 
Veki·/i 

Boluda mahkOm
larla konuştu 

Her ıe) dl'n ene1 blUnmeı, • 

ı •e' Fransız parllmen • 
zım o an ~ ~· 

Daladier ile Re) no. h1ik6mttln 
bu ltredileri talep etmekle her ırt 

( DtrHUnı 1 ndcftA 

)elMJan feD& m11amele)'l RomUJ& romanı 
blkGlaetl ııadl.Dde PddtUe prot.to \.. ,,, 

Bolu. 11 (A.A.) - Adlıya Vekili 
Fethi Ok7&1' bugQn aaat 10 dl A.cClyt 
dairealM llderek mUddelumwntdlD 
mubakemelır hakkında luhat a1mJto 
tar ve ırörtllea i§lere 11&zar&11 malab
melerlD faallyettııdell lsban ıueamu 
9119t etmJflercUr. BlltOll mahk_d .. 
rl ldnr birer din.ll)'G Adliye Veldll
mlz blllıaaaa atır eea mabk .... ab•ll 
1ılr bWdlm tdh1mlıd 80DUM ...... 

laldp etmiflerdir. BuDdaD _,. -
mm tett1t bıqurmUflar .. 1ı1&111 
mabJdmlırm bal ve lıa~ w 
mablcbd;ret HbeplertDI ....... •• 
NDat»r mabJrOmJanD ~ t,. d iı .. nı hal'P kararının nı 

tosun an • il kt1 ınıretle dolandırıldılını b me r. 
~. 1111111 1 11111111111111•11111111111111111 ,,,.,,.,,., 1 ııcld~' 
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''Türk ınilletinin 
irade kuvveti,, 
Deyli Telgraf takdir 

ediyor 
Londrıı, 16 (A.A.) - Bay Çör· 

çil'in radyoda söylediği, nutuk 
etrafında mütalaa yürüten Lond
ra matbuatı bu nutkun muhtelif 
memleketlerde ve bilhassa Arne
rikada bıraktığı musait intibaı 
kaydetmektedir. 

Gazeteler İngilterenin müdafa· 
ı.lsına müteallrk kısımların ehem· 
miyetine işaret etmek hususunda 
müttefiktirler. 

Taymis diyor ki: 
Mesul makamların, imtihan sa.

atı gelince vcril~ek emirlerde 
kan§tklık olmaması için ne ya· 
pacaklarını ve nasıl yapacakları
nı bilmeleri çok büyük bir ehem
miyeti haizdir. 

Dcyli Telgraf da şu satırlan 
yazmaktadır: 

Türk Milletinin, Bay Çörçil'in 
sözlerine göııterdiği büyük alaka 
nazarı dikkati celp etmiştir. Ya· 
kın Şark müttefikimiz, uzun sü· 
ren bir ittifak içinde meziyetleri
mizi tecrübeden geçirmiştir. 
Türk Milletinin iradesinin l-uv· 
vetini takdir için bir sik muhik 
sebepl~ıniz vardır. 

Bir hafta zarfında 
22 gemi battı 

Loııdra, 16 ( A.A.) - Halırlyc ne
zaretinin bugün bildirdiğine göre, 
7 .. 8 tl'mmuz gecesi nihayet bulan 
harta ıarfındaki ticaret gemisi za. 
l iatı, lına hücumlarının ,.c deniz
altı faaliyctinln artması sebelıile, 
cYvelki haflalardald zayiattan ~ok 
yüksek olmuştur. 

Bu hafta zarfında 2~ İngiliz. 

19'.W 

Aln1anyanın sulh · Japonya Felemenk Hindis- IArıburnundaki şe-1 Arada bir: 

, tanına bir hev'et gönderiyor hitlik zıyaret edildıı-K-an-dı-rnlaca tica-tekli ti 
(/Ja:;laru/ l 1 uıcıdeJ 

muharrirler, bu makalelerinde, 
Rusya hakkın.da hiçbir bahis 
yoktur, fakat Alman tekriblerin~ 
rağmen, Rus • Alman münase
betlerinde bir değişiklik bulundu· 
ğu hakkrnda şayialar deveran 
etmektedir. İsviçre hududuna ge· 
len bitaraf yilcularm söy\edik-

Amerika Birmanya yolunun 
kapanmasına muarız 

. A halk Al :\'evyork, 16 - Japvn hariciJe'>l lenne göre, lman ı, man- .. ~ . . . . 
yanın ingilterenin işini bitirdik· n~mına sü7. suj'lenıe~e salalııl ellı 
t R ·a ·ı mettgul ota· bır za.t Japonynmn hlcmenk Hin-
e~ sf~nkr~ d ud~y 1 

e "-' I distanına bir siyasi heyet ı;önt!er. 
cagı ı nn e ır. -· . b 1 1. 'k' ı 

Nevyork, 16 _ Al;nanya in· rece,;ıııı ve kı~ H'~ e ın .. ıb ı tlı~en~ ~-
·ı k ket arasında ·ı ena mu ~ eiesını 

gı tereye arsı taarruza gecmcz- . . , 1 · • l d 
1 H.~tl R ·~ d ~ .. ıntızama sokaca,; o an :;ırası e • 

den evve ı er ay"....-g a soy• . . .. , d ~ - · b'I ı· • -· • :ı-. • hırlerı iıJlıuza . .:ere e ecc~ını ı t ır. 
lıyecegı bır nutukla ıngıltereye . t' 
uzlaşma te~1if edecek ve böylece mrş ır. 
bir kurtuluş kapISı açacaktır. 1·aşinylon, 16 ( A .. 4.) - Hariciye 

Neı;york, 16 - Bitter lngit· ııczareli Blrnıaııya yulıı gibi büyük 
tere hal:lundaki kat'i karan:-ıt dünya münakale yollarının kapan
bildirmeden evvel bir kere dal:a ma.sına rnuarıı olrluğunu bildir-
müzaker~c!e bul:..ıımak üzere mcktedir. 
İtalyan lıariciye nazın Kont Çi· 
yano Berlinc gidecektir. Sovyet 
l1aricive komiseri Molotof'un ela 
bu toplantıya iştirak için Berline 
gitmesi kuvvetle muhtemeldir. 

l.orıdra. 16 (.4..1.) - Tinıcs ııa
zetesitıin d!plom:ılik muharriri. 
Craigie • ı\rita ı;öriişmeleı·i hak. 
lmıda a!5ağıdaki nıo.lCiınııtı veriyoı·: 

tn~i!Lereııin Tokyo büyiik elçisi 

Sır Robert Crnıı.:ic, Japon harici· 
ye nazırı 13, ,,rita ile y:ıplığı son 
~örii:;;ııeler es•1:ı~tıı ~a tiı; ay ıııuü 

dctle bazı nevi mallanıı Dirmunya 
yolu ile Çine göııder:tınccı;fnirı !ah· 
didi ni teklif cimi~ ,.e şa r t olıırak 

d:l bu üç ayın umnmt nıalııyette 

t.:rnk Ş;1rk mc:.elcleri tizcrlnde lıir 
anla~nı3~ a \ arm:ık için ktıllaıııl. 
ma~ını ileri ~ürmü~Uir. 

E.sasen Çin • .Japon h·trbiııin bi
rlayelit1dı>nberi, fmıillere, t:n·a~su. 
tunun ayni znmand:ı heırı Cin hem 
Japonya tar:ıfından kabul cuilmesJ 

,.e yapılacak anlaşmanın hakka-
niyete ınul<aı·ln bulıınrnası ~nrtları 

ik Cwk S:ırkta hir aııtn~ııınya yar. 
drma h:ı7.ır olduğunu lıırçok dda 
bi ld irnı i ~ti. 

CURI\.\ LE DiT,\ f, Y.\Nl.N 
;\fAKAIJESl 

Roma, 16 (A .. 1.) - D. ~. D. a
jansı bildiriyor: 

Cunınlc Dit:ılya gazetesi, "on 
hesaplar,, başlığı altında yaıılığı 
bir mnkale<le, Çörçilin nutkunda 
İngillerenin kendini ciılrli suretle 
tehdit altında görmediği lınkkın· 
daki iddiasını cerhctmektedlr. 

Şilide Nazi tedhiş teşkilatı 
meydana çıkarıldı 

Gazele. müb:ıliiğalı bu nikbinll .. 
ğin izhar edilrııe~ine sebep olarak 
da Amerikaya yapmak istenilen te_ 
siri göstermektedir. lleleki ami. 
raUik lordu ,<\merikadıı.n yanlıın ta
lep ctmi~ bnlunınakladır. 

Curnale Ditalya makalesine şöy. 
Ie devam etmektedir: 

2gündür tevkif at yapılıyor 
Nevyork, 16 - Nevyork 'rayms ga- mu, ye Şıli meşru hUknmetlnin yıkıl

zet.e.9i Amerikan Blrlegik devletıerhılıi maııını temine çalışan naz! casuısluk 
Panamcrikan g-örıı,melerlnde bllbas- ·n tedhl~ teşldlAtı meydana çıkarıl~ 
sa L6.tln Aınerllm.swın mUdafaa;oıınt mıştır. Dün \'e bugün blrçol~ tevkif· 
ınevzuu bahııedeceğinl yazmaktadır. ler yapılmıştu·. BugUn Cenubt Brezil· 
Filhaldlca L[ı.tln Aınerikasında ve b!l· yada btr milyon Alınnn ya.,şa.rııal<ta· 
hassa Rlll ve Brezilya üzerindeki dı:r. Bunlar Almanların naayonallııt 
Alman b.z;ı1kl gUndon g·Une artmak· ha.reltetlni bektemel(ted!rler. 

Çanakkale, 16 ( A.A.) - Hal
kevi köycülük kolu tarafından 
Arıburnundaki r.chitlikleri riya· 
ret için tertip edilen seyahat pa
z:ar günü yapılmı~tır. 

Çaııakkakden 500 kişinin işti· 
cak ettiği bu merasime Eceabat 
kazası halkı da iltihak eylemiş
tir. 

M e r a s i m e askeri ban-
donun ~aldtğt ve bütiln 
halkın ıı;tirak ettiği İstik-
lal marşı ile başlanın'§ ve bunu 
matem ::nar§l takip etmiştir. Bu 
esna.da Çanakkaleli genç kızlar 
tarafından hazırlanan çelenkler 
ve buketler Memctci:< abi<lcsine 
ilı tiramla ~onulır.aywa başlanmtf 
tır. Konulan çelenkler arasında 
lııgilü mezarlıklar komisyonu 
reisliği tarafından gönderilen bir 
çelenk te bulunmakta idi. 

Abi<le başında söylediği bir nu
tııkta Halkevi köycülük kolu 
ba:}kanı. Aziz şehitlerimize karşı 
bütiin milletçe duyulan miımet 
borcunu ifade ederek onlara kar· 
şı olan bilyük borcun, ancak, bu 
vafanı ve Türkün §Crefi ve istik· 
lalini heme bahasına olursa olsun 
korumak ve icabederse bu yolda 
can vermekle ödenebileceğini 
söylemiştir. 

Hatip sözleri.-ıi bitirirken ebedi 
Şef Atatürkün manevi mevcı.:di· 
yetine hitap ederek, mezarlığınızı 
düşman çizmes\yle kirletmemek 
icin tek blr Türk kalıncıya kadar 
ç~rpışacağız ve öleceğiz "ina:ım" 
demiştir. 

Köycülük kolu ba§kanrnın bu 
heyecanlı hitabesini bir kxz çocu
ğunun okudt1ğu ve bütün halkı 
içten müteessir eden ~ifri takip 
eylemiştir. 

Bundan sonra abide etrafında 
mcvlCıt okunmuş ve genç bir 
teğmen tarafmda:ı Çanakkale de· 
niz ve kara harpleri hakkında 
bir konfera.ıs verilmiştir. 

rete paydos! 
tı..tu;at '\.·eı.a.ıetlnin dlln neşrottıgl 

tebliğ Uo 8 Eylfllden sonra Tttrldyedf' 
imal olu.nan blllknıum yünlü. memuaı\t 
ile deri ve pamuklann üzerine '"J'ttl'I; 
Malı., U:ıo.reııtnln konul.mut meebori
yetlnln va:r.edlldlğtni öğt"llıllllllı bulı1· 

nuyoruı. 

llaşU u.zwı bJr tetkike i&Unat ed~ 
relt p<:k C*Ub bfr ~kilde verilen bn 
kararm faydasını nılliıtebUk vatau· 
da)lar EyllUden •onra ya.ldııen ;-öre 
celderdlr. 

Arlık her hangi bir mağ;~T::ııya g;rip 
önUnl\U) &eTllen kuma~m lCrll mi. 
Auupa. uıı. lngil~ veya Framn: :nah 
mı olduğwııı eormak r.alurıeüne '"c 
bütnn ııor(Ulannrr.a hattı ~.ene clökw 
tezgAJJtımn '"7~ gösterdiği J.-wnaşıtı 

haUs lnglllz malı oldu4'u lll\kkmdaJd 
yeminine tağmen kanmak beıdba bth• 
ğuuı. dtişml) ec.ekllnlr.! 

EylQlden •onra göstru'Ucn iter .,-erli 
kumqm Jrenııımd.a l.mff.1 odlldtğ1 lab• 
rikanm oıtr ile ınarlCMI ''fi &!-rıc.ıı 
""l'ilrl< nıaıı,, kellmelcrJııl bulacııhl!-ı 

na. CJddt'n sağlam "e tok gll:r..t•l ılu-

kunıııı ku~larmın.t artık hiç blı 

mağaza ııalılbl, Jılı; bir teıgA:ıtar A\ • 
rupa nıalı dlje iÖ~terli> iki ü~ rul~li 
fiyat lıteyemlyooek: 

Sult.ı\nJıanıammda. Ka.raköyd .. kl hu· 
)·ük kumaı ma~za.l&n ~lındlye kcı.d'lt' 

rerll f:ıbri1Vl1Ur8 kıutıa, ,.ı,arl'jl \.Pfl• 

yor \'e bir ~ atıruuıyonılan fo~lfü. 

yalıut ~.ko!!IO\'ııık damga..~ '"r. H.netıi 
kcUnıeler ~-azdırıp çoit ~·ükstık fl~atLı 
satıyorlardı. Bo nev1 ticarette nıll~

tt>h1lkll'r fıtd:ı para ödeyor, fa hrlkn· 
tar norm.al kazııııçl&ruıı t.ewln edl:f•'r• 
buna mukabil :t;İırruayeciar kıllna,.,ı:ı
lar, Allah ne ,·erdi tııc diyc•llın, !f"'Çf· 
nip gidiyorlardı ( ! ) 

Rlik(ımetlu yıeut karan bu M'\i al· 
datnıaea ticaroe~ p~ydO!i! born>11J 
çaldı. ,._ n. 

Boğazlar ıneselesi 
müttefik veya bitaraf vapur zayi 
olmuştur. Bunların 114.137 ola!l 
mecmu tonilatosu şu suretle da.. 
ğılma.ktadır: 

Bütün Düyük Dritanya impara -
ıorlu;:iu, pasifikten Hint denizine 
kadar tecrit edilmiş Lu!rınılu~ ci. 
hetle, lngillz adııc;ının iaşesi ~it. 
tikçe güçleşme'kledir. Bunun için
dir ki, İngiliz milletinin de Çör. 
çilin bu nikbinliğine iştirak edip 
etmediğini sormak caizdir. 

tadır. o kadar kl Almanya beyaz Haxanıı ltonferansmda öyle karar 
barp nan etmi§tir. 1 lnr lttnıaz oıunmalrdrr ki, ..AJmanlnrm. 

Şilldekl nasyonallst partisi ınerke- nazilerln en iyileri bile mUmltlln oldu
zlnde bir~ok nıUlıiın ·;esi'.;alar bulurı· ğıı kadar 11Z2.klıı.ra atılmalıdırlar. Türk şehitliğinde merasimin ı Hu•tııııı/ı ı rııı ıao 

75.833 tonluk 13 lngiliı ,·apunı, 
D.635 tonluk 3 müllefik vapur, 
::!8.669 tonluk 6 bitaraf vapur. 

Bu e!Snarla, Almanya ile ltalra, 
~fanş denizinde, Atlnnlikte ve im
paratorluğun sair nokt::ıJnrıncla, 
Jngillereye J;artiı .knıt ve nihol t:ı. 
orruza hazırlanmııktnllır. 

Sabık hır Fransız I 
nazırı dıyor ki : 

Adliye Vekili 
{ lJu,~turu/ı l tw.ldt) 

hitamında Canakkalede bizimle günkü beynel·nild &iyaGİ v~İyd 
kahramanca di:iğü:pıil§ otan Fran- icabı ola1·ak Montr~ kmıfa~·ansı· 
su: ve İngiliz mezarlıkları da .ıi· na iıtirak etmemi~, ttalya gihi 
yarct cdilmİf ve ~elenkler konul· ıonradıın da bu mukavcbyi in 
mustur. bul etmemiştir. 

Bu zayiat harbin bidayetinden 
beri geçen 44 haCtnnın vasalisin
dcn yüksek olmakla beraber aza_ 
ınl :cayiat lıuftnsının rakamı olan 
200 bin tonun yarısından biraz 
rıızladır. 

( l:Ju~t111u(1 I ırıı ille) 

itri birer birer tal;lp ederek menı:ıu
ıılyetle ıı.yrılmışlardır. 

Anbıırmmaan döııilşte Çanak· Bununla beraber Monb'ö mu· 
kaleden Milli Şef lnöniiyc çekilen kavelesinde hu,usi bir matlde var· 
bir telgrafta aziz şehitlerle birlik- dır. Bu rrnutdc mucibin~ Boğaz. 
te y~aııı1an büyük gürıi.in tahı.~ı" lar rejimi her be~ senede hir de· 

lngfüere şu iki şıktan birini in. 
ti hap etmek mecburiyetindedir: 

5Uretle olur~:ı olsua muha:-.aınat:ı 
başlama';: r.alı'tlıiyctinl kcnı.llsinrl~ 

sörrırediğini ,.c parliinıenlonuıı 
hukukunun rırnhufıız~ ed ilecc~inin 
la bil bulunduğunu hey:ın c1m i~lcr
dir. 

Bundan sonra belediyeye u~rarnı~ 
lar, belediye re!ııt ile hasblhe.llcrrie 
bulunmuşlardır. Tam '-llA.t 12 dtı Par
tiye gelmişler ve ~ crcflerlııe tertip 
edilen 00 kL5ilik ~yafelte bulunıuu.r 
tardır. Zıyatette vali \'e Bolu mcbıt~· 

lan ile deYa.lr mtidiranı \'e te!Sekldll
Je?' mUmcsslllcrı hazır bulunmu;;ıar· 

dır. Yemekte parti ,·i!ayct lt.are be· 
yeti reiel şcre.t Sarıerln söylevinde 
r;eı;ınlı: hA.dl.sa.tt lı~trrlıı.tarak lmp:ı.rn· 
torluk devrinue bir nazırın göril§lll"k 
ve hlr şofrada bulunmak ımkfUlsızlı-

sii"=leri ar,ı;edilmistir. f 
Bu telgraf m',..rası'me · · ı~ a gözden geçirilecek ve ahvalin 

'"' ıştıra.r> icabına göre lüzum göriiltn ta
cdcn halk arasmdi!n seçilen ve diller yaptlac.ıı.ktrr. Ş:.ı ha!d~ hü· 
Canakkale harplerin.de b-ulunmu' ,,.ük bir Tuna deY}cti olmak itihıı. 

Harbin hidayelindenberi kafile 
halinde 1nglllz bahriyesinin hima
yesi ollında seyahat eden \'apurla
nn tonilatosu 100 milyon tona ba. 
lig olmaktadır ki bu rakam 150 
milyon ton homuleyi temsil eyle
mektedir. 

Ya Anupanın kalkınma kuvve -
linin karşısınrla mutayant etınek, 

veyalıut, Çörçilin söylerliği ı.:llıi se
nelerin değil, fakat günler 'e sa -
nllerin teşkil erlrceği ı;on derece 
çelin ve anudane lıir harlıe kaL 
]anmak. 

Bu şerait daire.sindedir l,i, büt. 
çe koın İ.'>l'Onu tarıtfındaıı krediler 
kalıul olun:ır&k üğlcden :;onra par
liımento celsesine lıaşlaıuıştır. 

.. 'ht. k .. ·r· t f lan imza uç l ıyar oy u ara ınc · • rile bundan sonra toplanacak oll\11 

lc:nmıştır. 1 yeni Boğazlar konrerans•nit. Al-

Filistindeki 
limanlar 

Alm:ın:ra ve ltnlya, diğer Avrupa 
millellerinin gittikçe ıniitebarlz bir 
suretle iltilıak elmel:tC' olduk!::ırı 
Avrupanın yenileşme J,uıJrl'lini 

Başvckilin bir Iıeyıınatındnn son ı:;'tllı tebarUz eltirmlş ve billıamıa dUn· 
ra parlamentoda 1'rc<lilerin müza • yanin her bucıığrnın huzursuz olduğu 
keresine başlanmış Ye birlmr; me- §U anda Türk milleti bilyllltlerlnc ve 
Lıus tarafından lrn rht• kar~ı son bir partilllne olan lııanlylc mllsterilı ve 

T'icaret Vekilinin 
gazetaınize 
beyanatı sllltün iı;iı:ıde ya.5a.:nakta ve Milli i;l~f!· 

baraj ceknıek tc~cbhü~iinılc Jıııltı • nıiz 1smet 1nönüne kaI"§ı olan bnğlr· 
nulnıu1tur. lıldarmt teyit cdcıek svzlerlni bltJr / Hıt;ctıırıı/ ı ı ırıciıle) 

temsil ettiklerine knııi Lulnnınnk. 

tadırlar. Bu milletlerin hozıl:ırı 

da lıirknç lı:ırtıı enci tnı;:ilt\'rcnln 
lıır:ıfında mevki almakta lııılıın:rn-

Evvclıi '.\loııii~cnv ı.ır:ıfındırn :;o d'' t ı~ tl · oı "B' { Ua~luru/ ı 1 tncide) J u-: en :ıonra , e H •yar, ıı: ve- buna muitabil il:ricle alacaklı ka-
ka dar mebusun da t:ıhiye elliği lıir klll-'?r sizlerin aranızda bulunmııktR 

lnglllz Ha\'a Kuvvetlerinin ' lar itli. takrir llerriol'~tı ı·erilıni,1ir. flu şeref duyarız. Duı;UnkU hUl<ümetırı hrsa hesap o zcıman tasfiye edile· 
Taarruzu takrirde hükunıelin politllrnsı hnk_ prensibi, ıum Şe!ln etrafrnda toplan- cektir." 

Lonıır:ı, J6 - İngiliz hava kuvvet- Çörçilın dünya menııfiinclen hah kında her türlü kuyudu ilıtinu:iye mrş "lan nıilletin yük.'lek meniaatre· 'Ticaret Vekilimiz, harici tico-
Jerlne mCDsup ağır ve orta bombıı.rdı· setmcsi hoştur. Ilih iik Brilanya dermeyan edilmekte iıli. rlni temin etmekten ilı:ı.rcttlr. Ilaşl•:ı. ret[nıiz hakkm:laki <liger sııaıte· 
man tayyareleri diln gece ve bugdıı sırf g.endi egoizm ve iıııpunıtorlu- ı;ayeml;:: yol~tur. MU!i Şeflmlzln başı- rimize de şu cevapları ''ermiştir: 
dll§tnanm Şlm:ı.11 Fransa ye Holla.n- ğunu miıclofoa clmC'kledir. Snniyen, mahrem konıilcnin bir nıızda bulwıma:; ı bizim !cin bll)·Uk bir "- Son za:nanlarcla ftalyadan 
dadaki hava kuvveUerlne taarruz et- talebi iı;in imzalarımızı ,·erdik. Bu nimettir.,. diyerek sözlerini &lkt~lrırlıı memkketimize idhalat csyası 
~terdir. Şlmall Fransada Lizyö, Et· • talep U. r:crgery tl'traf1nda11 'eril. , bltirmi~lerdir. gclme.ktedir. üc milr~n fü::ı.lık 
rö hava meydanları Jlcı Hollandanm 111gı·ııereder1 ı·sveçe eli, fakat mumaileyh süz ıılnıııy:ı Fethi O:;:yar l'artlden ll)T:.larak rn- alacağımız z milyon 800 bin lira-
Doka bava. meydanı tahrip edilmiştir. muv:.ffak olamadı. Yukarıda bnh _ il l:ona~mı t~rif \'~ bunu mUteal !p . 1 Rubr mm.ftt.ft~·ndakt ue HaDO\"lldakJ b 1 d'• c balı""~· 'd '< •·aı~ D .... t ra inmi§tir. Italyanlar ma gön• ~ • ' • scdilıın krediler kalıul edildi. On e e ıy ........ ıoc gı ere. ... •• - .. 
benzin depolarma, Osnabrult Pader- f lltar kadar muhıılefel oldu. Fakat harp ı:: 30 da Mudurou'ya müteveccihen dcrmckte de;·am edeceklerdir. 
bund demlryolu §ebekelerine, askerl 

1 
h' U' .. , Boludan aynlmıı,lar ve kalabalık bir Bu suretle alacağımız tasfiye 

hedeflere vo Dortınund mUhimmat A 1 hak.-:ı ~~.a .~~ · ır muza.-er~. c~~eyan Jıalk l:Utleı:ıi tnra!mllan uğ'urlanmı~- edilmiş olacaktır. 
tabrikaama tnnrruz edilmiştir. BUtu.n Londra, 16 {A.A.) v~m ctmedıgı f(ı ı. me~ele de ııc r ıa_ ıardır. Avrupa ve B a l k a n 
İngiliz tayynrcleri lislerlne dönmUş· Kamarasmda bir suale yazı ıle man hükumet ı::mıfın<.lan orı:ıy:ı a- wzwwww waıwwww :n~mleketleri ile tk.ari münase• 
!erdir. ceYap veren hariciye müste~an tılmamı~tır • betlerı"mı·~ 1·0 genı·ı:._ lem""s'ı 1·c.,;n tn· 

B ı Ö 1 d • · e5:ı:,l de hükumet larafındun bili- ... ._.. - ~ " 
Alına.ıı tayy~rtılerl btıgUn ö"'leden ut er § y e emıştır: - •) r nı""•lar de"am etmel·tedı' .... Yakm-ı:; Ertesi sun - e}liildü. ngillel'e 1- nerek ihllıl crlilmiştJr. "'" • • • 

sonra !ııgUlz enhlller1ııe tnnrruz et· l "lt hük" . · Al k r l 1 i\1 ' · 16 '"' 1• 1' da ",1racaıı.'•·ta11dan An.karaya bı'r ngı ere umetL man ·ı- le beş saat nsı :ı ı olmak üıere, ı cvr1or,;, - nevyor..: osl sa. H .. 
mt~lerdir. Bu taarruzda Almanla? t k · 
ıuuıar Yerdirememl§lerdlr. üç Alman taatımn sveç üzerinden geçme- Fransa • Almanya ile hafi lıarpte 7.elesl Vişidc ~·irnıi Frnnsız gaıete- ticaret heyeti gelcce tır. 
tayyareel dü§UrlllmU§lllr. sine müsaade cdiimcGini vahim olduğunu beyan etmiştir. Keyfiyet, el ,.c hükümet adaınmın te\·kir o. Romanya:ian alacağımız ve 

Londra, 16 (A.A.) - H-ıva. ve ds- telikk1 eylediğini ve İsveç hüku· parrnmentonun haberdar erlilme<li. Junrluğunu yazmaktadır. mukahil olara~t vereceğimiz bir 
lıill emnlyet nezaretıerlnden tebliğ e- metinin bu hareketinin bitaraflık ği bir altim::ıtomla ihbar edilmiş - Dunlara Ya.hucli daını;ası \·uru! - cok maddeler üzerindeki mii.zake· 
dllmtştir: kanununun ağır bir şekilde ibl§li tir. maxt:ı Yeyahut e~ki illifak siy:ıs<'- ;elcre Ankarada devam edilecek· 

Blr dUşman })ombardıman tayyare- olduğunu 1svcç hüku~tine bil- 1 Harp parl:\~nento tarafından ka. tine sadık olmaları <ıuç ~ayılmak. tir. Romanya ticaret heyeti ya-
Ei bugün lskocyıuun doğtı • ~imal sa· dirmi§tir . • rar altına alınmadığı sibi, kanunu tııdır. landa gelecektir." 

manya dahi iştirak e<lebilir. Al· 
manya tarafından ileri siirül~!• 
mülahazalar içinde kor:ıferansca 
kabul edilecek cihetler de bulu· 
nabilir. 

Demek istiyoruz ki B{)ğ:ız!aı
reJımını tanzim ec1en Mıı>ntro 
mukavelesinin bükınü değiımez 
bir mahi)rette olmayınca, Tiiı'· 
kiycnin bayati emniyeti ırıhfuz 
olmak şa'rtiy)e zaman zaman Ka· 
radıe:ıiz ve Akdeniz deYletlerini11 
i,tirakile kurulacak bir konf e
r'anıtn icab~den tadilatı yapm::>.1' 
imkanı mevcut olunca ortada Bo 
ğazlar meı.elesi deniJc.-, i~tc na
ıd bir fevkaladelik buiuoabilil'; 
ve elde bö3rlo beynelmilel bh· 
ltonrerans yolu varken buna rMı 
olmayıp ta filan veya fabn d::vlc
tin kendi arzusunu Boğazlara n 
bip olan Türkiye ile beraber bii· 
tün Akdeni.:: v~ Karadeniz dcv
letlerini.'l arzularını yerine koy 
mak te~hbüıünc kalkması nurl 
hatıra gelebilir? 

Hulasa Boğazlar mcM!lcsi 
Türkiymin !hayati emniyetine 
suikast için bir \'esile ya.pılrr..ıı· 
dılcça beynelmilel bil- konu~rnR 
mevzuudur. Bu t.akdirdo ikide 
birde Boğa7.lar rejimini bir me· 
~ele ı;ibi orta!ı"a çıkannak istiyc•1· 
}erin hataları kendiliğinden ar.la 
tıhr. 

ASIM US lılller!nde muhtel~ mah.:ıllere bomba- !ıım_ .. ___ ...... --.. - .... mıl!!l ... - .. --........ _ ........ __ .... __ ...... ___ ...... _!!lm ___ ....... -----.. --11! 
'a.r atmı§tır. Bir !taç ev tahrip edil· ---------------
mi§, fakat yalnız bir li:ac ki~ yara- E.!lki blr vatı anıattr. Küçük hikAye 
lanmıştır. Botnbardiye dal::a sonra •.•. kaza.smda kaymaka.mdı:ıı. 

denize dtl§UrlllmUştllr. Haylı da gençtim. Otuzıu;c birisi mU. 
Llbyadald Twı.rrnz teme.diyen geıtyor, vazlle istiyordu. 

Kıı.ltlre, 16 (A.A.) - Llbyada Tob- Ehllyeti yok dfğildl. Fakat münhal 
ruka karşı diğer bir hücum mu\•a!• yer bulunmadığnıdan kendisini bir 
!akiyetıe icra eclllml§tlr. Birçok bom· türlll bir yere lt0yamıyordum. Rica. 
balar atıtınrıtır. İnfiliklc.r kaydedil· dan tavsiyeye kadar her ştıye ba,. 
m!ştir. Dlenhelm tipindeki te.yyarel.?r vurdu. Fakat bn;lrn.ı:ıınt çıkartıp on'J 
Bardla bUyUk topçu rnUhiınmnlı d~- tabnin edcmczılim ya?.. Ak.'111k b'.l, 
polarma hUeumlnr yapmışlar ve tam hiç de rnilnhal olmuyordu. 
isabetler kayeylemi§lcrdir. Bir gün dalı·eden çıkmı~. paza•ı 

Kahire, 16 (A.A.) _ 14 tem· te!ti~e g idiyordum. ianınıda birkaç 
da memur varuı. 

m:ızda topçumuz: düşmanm ca· 
puzzo'ya ginn~k istiyen motörlü Ben önde, memurlar biraz geride 
nakliye kollarım bir araba ter· Uerlerken kalabalıl;ç:ı bir yerde l•:ır_ 

,ıma vazife isU;en rı.ıahut adam çık_ 
kederek geri çekilmccğe mecbur tt. Halinde bir ba~ltalık ,-ardı. Kol-
ctm!ştir. Bir petrol ve mühim- larmı şiddetle ileri geri Ealla;-;a ıal
ma tdeposuna ateş verilmiştir. ınya yakl~tı; 
Capuzzo kalesi İtalya harbe gir· 
cliJ...-tcn bira~ eonra İn~i!izler ta· 
rafından zaptedilmis ve daha 
sonra İtalyanlar tarafından istir

J 
- Ba.-ıa bak.!ana l{oymakıı.n1 d ... 

dl. Benim I~ nı:ı olaı;:ak? 

Adamın l.ıu iıltabı kı:ır1:1smd& ho. 
-z:ulduın, alttan alıp §dyle ce>ap ver. 

DAYAK 
ki: 
-'' Kaymaka.ın pcstilimi çıkardı. 

(.;:endi.sini mahkemeye verecetfm,, 
ben önledim. Hele biyol kaymıı.kam. 
la görtı.şaylm dedim. 

- DUştındüm, yaptığnn llarek<'t 
Yazan: Yekta Ragıp O nen eezayi mucipli. Ustelik yanımdl'Jd t. 

- ____ .. kl memurun da aleyhimde l}R.bad~t-

dını : 

- Daireye gel de orada dileğini 

etiyle ... 
- Ben daire !alan bılmem. Atla.L. 

tı~m yet:?r in.Aanı ... 
- Seni polise te~lim ederim ~im. 

di! .. 
- :E:c!crseıı et. Poli.s ne yaparmL~ 

&dama. ... 
Ve bu fekilde ktia~-.Jıca J,o:ıu~ması. 

na devam etti. 
~erde ı;"enciik var c!'?clik ,>a! Go. 

ı:i.lm karardı, herifi oı-ada &d::.mahıl . 

1ı bir ratakladını. t:r.:ıkle.;-ıyordum, 
yc:-de topraklar il•~ünc uzanmtll o_ 

lan adam başını kaldırdı: 
- Sağ-ol k:ıymakanı dedi. E~o rle 

bunu istiyordum. 
Doğru.su bu sozden b!rf ey anlay:ı_ 

mad:m. Dayak bu adnına ne ı;lbl bir 
ııi!rık:lr tesir yapmıştı? 

Bir gün sonra. bunu da öğrendim. 
Kaıab:ının eı;rafmden biri geleli : 

Kaymakam bey dedi. tnscınltk 
hali bu! ... Asa'biyeUc 'ba!!ınızdan bir 
ı al:a ;;cçmi~... Ali)i - ''azife istl
,·oıı - temiı:ee pataklaınt~!!ınız. Ş11 

1 •i kapat:ı.lmı di:;•e s-c-lıliııı. KımdlsL 

ne ı-:ır ,·azi!e bultn·crırı;enl7. hanı <fa .• 
vasn:ıc!no \'Rzı;er.ccck. Yo;ı:sıı. diyor 

tc buluıınıalart kuvvetle muhtemel~ 
tli. Şö~·le dedim: 

- Sen onu banZL yolla.. Görüşe. 
tim. 

Urtes! glinü dayak at.tığ·rm adarrı 
b!iyük btr ne~~ içinde içeri glrdi: 

- Kaymal:am bey dedi. PIAnnnda 
ınuvaffal>: oldum. Dayatı yedim am
ma. i'im de oldu her halde .. 

• Azizlm bu adama bir vazife bulup 
veremedim amıı. tam doku?. ay ma.'\
ı:1ı mdr.u iıçte !;iri ile kendisin! bcsır. 
tlirıı. Sonra bul<lu~m v;ı.:ı;iı'ed-:? d~ 
h3.kkile rnu\'ol!ak oldu ... 

Romanya Balkan An· 
tantından çıkmadı 

Bükre.ş, 16 (A.A.) - R~:lN 
ajansı bildiriyor: 

Rcmanyanm yakında Balkar: 
antantrndan çekileceği hakkındo 
bazt ya.hancı gazetelerin nesret 
tiği haber, tamamiyle asıl&ızdır. 

Amerikanın Fransa 
sefiri dönüyor 

!1.-ıwyork, 16 (.\.1\.) - !'ie,·:·o~ 

'faymis gaz.etesiplo bfü!irdl..,iue ~01 
Llzbon'dan tıı.yya:-e ile buglin Amerı· 
kaya harel>et eden. P;.Jis bUyu'; eı~ı 
nulli, Fransa.da. Petc:'I l~ü:-<Ometi ne· 
dind,.ki \'azlfcsine dö.mı:yeı•e' ti" 
Bıılli, hükfımcti ile i:oıt~ tı.r"'ue h1Jı1ıı 

m~k Uzere Amerikayrt rıığ1rılmı, bıı· 

dat edilmiştir. 
___ .. ________ 1!11 ____ .... _____ , _______ ... ______________________________ _. Junnıaktadır. 
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Poutıka: ı Lise ve ortaokullara 1000 
Peten. ve Laval da meccani talebe allDIJOr 
terhıs olunuyor 

A~-.ıx rniitarekeaindcnheri Şehrimizde yeniden beş kız ortaokulu açılacak 
.. .. ıı.tbaatnıda zaman zaman 

t9t'ül~n n~riyat Frmsadaki kor· 
~l!f devlet rejimini kuranları 
llıllh. il" •ıırette memnun edecek 
da ~!::r değildir. Gerçi Franıa
derh l A ı __ tnevkiine gelenlerin 

ehrim12:de orta. okul ibtiya.cı alt.. tekemUl edecektir. lıstaııbulun ilse lebe miktarı orta. ol•ullara 1000, Jı.<;f'. 
Ş tından §imdiden t.etktke ihtiyacı a.yncıı. tetkik edilmektedir. lere de 1000 olmak U:r.ere 2000 taıe. 

kadarlar tara L1SE VE ORTA OKULLARA. ıooo bedir. lıılllsabaka imUhanma gıreb•ı· 
bqJaıımIObr· tııc m:ok~:danoıcı':: 1'UOOCAN1 TALEBE ALINIYOU znek için Uk ve orta oltulları iyi d~ 
olan Ulebe ,sayı kull Maa.rit VekAletlnin her yıl olduğu recede bitirmek ıuıındır. Orta dereNJ 

.R Diden ar-ılacak olan o a.rm 
gvre ye " dil gtb1 bu yıl da orta okul ve 11.ııelere de bitirenler imtihana kabul edl\mlı:~-

a ...,....nanya için pek nm.ıes-
na Yaııff arı ı.._. d 1 halin. 
alnııaa •qıız oat ar ı 

1 taıaVVur edilemez. Fakat 
~ Z&nıan ıiddetlerıen, bazan 
ne • <>tnanın taıvibine uğrayan 
, f'l'lY~t Franıada yakında yeni-
~ ~ır takrm §&hıiyetlerin yel'· 
ennı teı·ked-ekleri ..... _.. _.ı· lebif" ........ ne ır- -~ cuı• 

d lr. Esa1en Reyno hükiimetin· 

bu rakam& göre hesap • e. 
.ayısı ıruıı nAveten mtlaaba.ka. ile mecean11eylt talebe ala· 
cektlr .)ı{evcut orta 0 ara tık. Klla&baka hazırla. 
Ba.ltrrklSy 2 ncl Kız orta. Beyoğlu cağını yazınl§ 

Cağa.loğlu 2 ncl Kız na.n ta.Umat.na.meye göre bir eylUlden 
2 net KIZ 

0;ta~ci KLt orta, 'üıküd&r be§ eylWe kadar biltUn vilA.yet mer. 
orta, Eyilp mak UU be§ Kız kczlertııde yapılacaktır. Kaydedilecek 
4' t;ncll Kız orta ol l .._.~e talebe bir ağwıtolt.an ftibe.ren başla. 
orta okulu daha açı aca......... tün 1 .. · b -• 10 ununcıı nacatı için bu husuıta bQ v ı~yet· Taksim Li.lesıne u :-ı- u 
ımu! ta llAve edilerel< okul tedricen Jere tebllğat yapılml§tır. Almaca.k tt... 

ceklerdlr. 
İstanbul ilk tedrisat mtlfe~lerinl.L 

teftiş bölgeleri de maarl1 mU.dürlUğıl 
tarafmdan teabit edJlerelc tasdik lçtn 
Anka.raya gönderilmiştir. 

:MUfet.l.şler yenl bölgelerindP- yakaı. 

da. faaliyete geçeceklerdir. 

. ~ •cmra gelen ve mütarekeyi 
i~Jann Peten hükumeti galip· 
en!' •rzu ettiği idarenin tam bir f elcilde teıisine muktedir olabi· 
D~ ~ratt~ adamlar değildiler. 

aha ılk gününden itibaren ko
'!ulan teşhi• ihtiyar mareşal 
~--ct;n hiikumetinin bir istihale 
'A.llbınegj olduğu merkezinde idi. 

Milli korunma kanununa 
aykırı hareketten 

Bir demir tüccarı da
ha tevkif edildi 

ı iskenderuna vapur 
seferlerı niçin 
başhyamıyor 

~eten mütarekeyi inuaıadL 
Mutareke §artlannı hiç kaçamak 
llll! tatbik etmeğe çalı§tr. Hatta 
l>u maksatla Frnnso.: donanmas1-
nın !ngjliz donanması ile çarpı§• 
fnanna bile nu göııteı·di. Aynı 
~ııbine Fransıufa rejimleri değİf 
lırdi. Parlamenter Fransa kor" 
ı>oratif bir devlet oldu. Bütün 
bunlar mihverin Franıada tene
lerdenberi yapmak istediği iş
lerdi. Bunların tahakkukuna Ma· 
ı·eşa1 Peten ve başında Laval oJ· 
hlak Üzere eski Fransada - par
laıuenter • eski ı-ejimi.n adamı 
\'asfını k.u.annu§ adamlar hizmet 
Cltikr. Fakat bugün Fransada 
Almanya , . .., f talyanın istediği 
l'ejimi tatbik edenler bütün bu 
lıizmet!erine rıll.ımen ne Atman· 
Ya, ne de l tal ya için yüzde yüz 
ıtrzu edilen inaanh:rdrr. Mihver 
<levletlerinc göre Peten, Laval 
\'e nrkadıı§ları iııtihnlc devrinin 
ical:ıettici hizmetleri yaptı1ar. Fa
kat mihver için liızrm olan şey 
bu kadar değildir. Yapılanlar 
ancak aıgari miktarı ifade eder. 
Halbu ki mihver jçin asgari olan 
Peten ve arkadaşları için bir e.-
211.mi fedakiırlıktw. Hal ve ,art 
odur ki e.rlık Fransada mihverin 
istediği azamiyi tatbik edecek 
7.aman ynklatmaktadır. Bunu 
Kim lemin ed(:r? 

Peten Alman i~gali altında ç.a
lıımayı kabul ebe de yine yapa
nıaz. 1 talyaya Habe~ harbinde 
ntuvaffakıyet lemini eden en 
hüyük unsurlardan biri Laval bu 
noktada daha çek muvaffak oJa
fnaz. 

Mihverin istediği §&rllan em• 
niye~le tatbik etmek için mihve· 
rin gavlayler"i mutemedi .ola~ 
bazı §C!lııiyctleı·i bulmak ıdareyi 
f>'l'ılara vermek 2nruı·iolacaktır. 

Demir üzcı·inde ihtikar yapar. 
ken cürmümeşhut halinde ynka~a
nan bir demir tüccarı daha. dun 
asliye yedıııci ceza mohkcmesı lıt
rafınd:ın tevki! olunmuştur. 

Baki Tezcan adınıta olan bu la· 
cir 18 ve 20 kuruşa satması lazım 
gelen rlemiri 23 kuruşa salmak su~ 
çundan mazı111ndur. Baki Te~can 
as1i3·e ~edinci ce:ı:n ıu:ıhkeme~ındc 
sorsu~·a çekilmiştir. Su1:lu bu de
mirleri 4-cnrlisinin 13 m:ıyısta yani 
gazetelerle demir fiyotınııı ilanın. 
dan 2 ı:ıün ev\·el sııllı~ını irldia el
nıis l•endisl ile lıcraher Kazara:\ e• 
dı~da bir tacirin htanlıul ,·iJayeti_ 
ne 21 kuru,lan 200 ton demir sat. 
tığını ileri silrmüştiır. 
~Iahkeme Dtıki Tezc.'lmn te;kirl. 

ne ye bu cihellerin tahkikine ka
nır ,·enni~ ve mahkeme~ i bn,.ı.a 
güne bırakmıştır. 

Dükkan kirasını 
artbran suçlu 

Cihangirdeki aparlımanının ıılt 

kcıtında bulunan mana\· dıikktiru -
nın kirasını artırmak isteyen ]ıhı. 
zafrcr :ıdında birisi, milli korun
ma kanununa göre asliye ollıncı 
C'eza m:ıbkcınesine verilmişti. 

Muzafferin muhakemesine dün ele 
llev:ım olunmuş, maznun kirayı ar_ 
tırm~k lstedijji zaman mim korun
ma kanununun meriyetlc olmadığını 
sö~·lemiş ve askere gideccAi için de 
\·ariı;te tutulmosmı eli !emiştir. 
Mahkeme askere gideceği icin da
\·ayı 3\'Ukalımn takibine muvara • 
kal etmiş ve karar ''ermek üzere 
muhukcmeyi lı:ı;;k:ı bir güne bırak. 
m1ştır. 

Muhakeme edilen çivici 
beraet etti 

45 kuruştan, 11 kunış 10 paraya 
250 gram çivi satarak ihtikar yap. 
tığı iddinsilc altıncı asliye ecza 
mahkemesi tarafından mevku(en 
mulıalıemesi :nıpılrın ı;ivici Agopyo. 
sun muhakemesi dün bitirilmiş, 
hakkında beroet kararı ,·eritmiştir. 

Romanyaya gönderi
lecek yapağılar 

Gümrük idaresi vapura yük
lenmesine müsaade etmedi 

nom:ınyuy:ı atılan lirtik \e y:ı_ "tcbliğut yupılınadı~mı ileri süre • 
p:ığılar çı1.:ıın bir hadise ile liıua. rek malların gümriikteıı _çıkmasına 
uımııdaki Sulina isimli Romanya müsaade etmemiştir. 

Bunun iizerine tüccarlar ye ihra. 
cnt birliği Ankurnyn müracnnt eL 
mişlerdir. Gümrüklere emir veril
mesi beklenmektedir. 

Bı.ı şaJ1siydlcr kimlerdir? Bunla- vapuruna yükteneıneın i5tir. 1\rnllor 
rı !İmdiye kadar parliıment~ ~a· , vapura götürülmek üzere mn,•n.ıı_ 
lıları altında boy gösteren barın- ı )ara yüklenmiş fok:ıt tam bu sıra• 
ci smıf Fnnaız devlet adamlan da giimriik idaresi kendisine lıir 
aresın<la bulamayacağız! Çünkü ----------------------------

o~lar topyek\ın parlimenta · 2 3 aşında lıı·r Akdenı.zdekı· 
tizmin hauııını teneffüı ebni;f Y · 
•erdir. Bunlar daha çok yenide:ı kadın Vapurlarımız tt~hur olacak §ahsiyetlerdir. 
. Mcıeliı bug~1 Pariıtc ~ı.':1~~ • 
1daresi altında Alman nlılıgı~ı r abanca kurşuniyle iki vapurdan Mete 
kabul etmiş olnn eski •Paris pohs 1 ağır yaralandı geliyor 
nı\idiirü Kiyap ve ayarında in· 1 · ıs 1 ı·sp"""·anın Barselon lı":"'anında ıa la b 1 b·ı· J Zibade OJ. cninın numara ı ..... ,, ·•• 11 

,. u arada akla ge e ' ır. · d bulu·nan ı'kı· "İlebi ..... izden Mete 
n ı· d f evı'nde serma,,·c 23 yaım a " ....... 0

"'. 
1nden ve Rcm.a an raıı- " 1 memlekete dÖmek üzere hareket ıı~ d J d '-~ ılan Nazmiyeyi dün sabah E.rzurum u 

1 .. C\• et a amuıuna yap r•t et e~-:.._dir. Bir haftaya kadar ge· 
lUc: B iki d Ali isminde bir genç zıya " - ı.uu~ 
b- umun 11ebebi budur. e e '11. metres hayatı yaşamalan leccği ümit edilmektedir. Mete-
k\l vaziyet Beı·Ii.n tarafından bu mı,., den sonra Barsclonda bulunan 
lldat raL k ~·ı dr t,a}cbinclC bulunmU~tUr. • • 
~ "' "'l ortaya au rnaz • b ı tn eyın Demir şilebi de bugünlerde hare· "ak"t p h k 4 t• • Al· Nazmı'ye bunu ka u .e 1

• • "' eten Ü ume ının ile ı ket edccütri. 
t'tl~"'n1 kuvveti karaı•mda kendisi- c:e .Ali tabancasını çel~ş· .. _ ~. e 

ı 815 F ı< "' .b. "--'· k Nazmiyeyı gogsun-.İate • raıuası gı ı gorıı>eıa ateş edere . · fe • 
'ta ille~, Ve bunu hararetle orta- den yaralarnı§tır. N~n:ıyen~n d r 
J;.tı' "~1~ olması, diaer taraftan yadına polisler yetışm•Ş, 1-aladını 
.. n QI ı·~ 0 __ı_ ~ 1 lıast.ahanesine .ı;_ ır-
gös.tc"d! ... •.gi )'apmak hususun""'ı· Beyol gdu Alı' elın' de tabancasile 
t\İn p' liı bii:rük tehalük Ber ı· mış ar ır. 
Fta eten \'e La,·aJ de saln•erilen yakala.rumştır. 

nsı.ı d h. ı:: Cibalide 1 M numaralı saç 
c<leceğj or .. U&undan ıonra terk ıs fabrik''"'tnda çalışan 60 y~ında, •. 
dil' l\inleri yaklaıtırma ta: .... ilk e 

Ohanes dUn dört metre .. y re~ ; 
SADRI ERTEM 

1' ezy· .. • 
ını Yolların ınşası 

. l},cl'..tl~cri hıı·akıldı . 
llııı. k Ye, koordinat>yon heyetı-
rı· ·atarııı • 1 n-ıaı . a Uj,.gun olarak tezyl 
~eti b 11Ycttc olan yol inşaatını 
rı~ ~ak~ ~ 'I' 1'11~t !Itır. Bu arada .,uıta· 

aı.;:~~· Beyazıt meydanlarile 
ll'ıc~iltlı~ ~~lası ve Sürp Agup 
Yolıcı.r gı ıçmden gececek asfalt 

}! ~Cti bırakılnu~'tır. 

, ı ıaııb'sra Yolu açıldı 
11al'Q1 tıl .._ , 
~uıı 1111tıı 1 llasra demiryoln ta. 
r.ı : r::ııı aı \'e ı,ıctmcj e açılmıştır. 
•la ,1 lı rıı~ 1nr~ Dnsrnyn akt:ırma~u: 
l ı ı· ı.tı , 8oııdercmt·k vem ora· . • :ı ~ • 

S'-!tirnıek kalıil olacak-

likteki merdiventlen duşe Oba: 
ğtr surette yaralanmıştır. 
nes hastahaneye kaldırılnıı§trr· 

Eminönü meydanı 
çabuk bitirilecek 

Vali ve belediye reisi Dok~o~ 
Lutf Kırdar Eminönü mey a 

dı ki calısmanın hrzlaştınlma-
nın a ~ • 'd alaAkadarlara 

1 nda "enı en . 
sı yo u . J • va idaresı 
emir verrnıştır. T:am . Y. Kö • 

1 rog-unu doşernıştır. P 
ray arın :s - üksel-.. ün Eminönü ayagının y 
run ..• ag-us ...... sun ilk haftasın· 
tilmesı ıu ""' 
da tanıa-;;,lanmış ol~caktır. 

Altın f ıyatı . . 
Altın fiyatı yülr.~ek s:.viycsını 

muhafaıa ctmekt~dır. Dun 22~f. 
.. erinden muamele yap kuru5 uz 

tır. 

Kırmacılara 
verilecek buğday 

Ticaret odası meclisi dün b:>p· 
lanmış ve kendilerine ofis tara· 
fmdan artık buğday verilmeyen 
kırmacılarm şikayetini tetkik et
miştir. Neticede belediye iktrsat 
mÜdürlüğüne müracaat edilerek 
kırnıacılara tekrar buğday veril· 
mesinin teminine karar verilmiş
tir. 
~ 

Polis mektebi mezunla
rına diploma verilecek 

İstanbul polis mektebi elli üçün. 
cii devre mezunlarına 19 temmuz 
cuma günii merasimle diplomaları 
yerilecektir. Ayni ~ünün sabahı 
mer.unlar Taksimde Cumhuriyet a· 
bidcsine merasimle ~elenk koya. 
caldardır. 

Taksim Gazinosu 
Taksim gazinosunu l)Jctecrk o • 

lan Yorı:ıolcsl;o Romanyadan ~el
ıniştir. G:ı7inonun t:ıkımlurı seti. 
rilmi5tir. On güne krıdı.ır açılncak
tır. 

Hükumet Istanbulla hkenderun 
arasında şilep l~letmeğe mfü~:ıoclc 
etmiş; deniı:ı;ollan idare~I ise he. 
nüz faaliyete geçememiştir. Hıılbu
ki lzmirden aşa~ı iskelelcrtle l>iri. 
ken ;e nakledilmek için vapur bek
leyen mühim miktarda ihrac:ıt eş. 
yası ve diğer bir çok mRddclerin 
çürümekte ve~ı:ı bozulmakta oldu~ 
gu lıabcr verilmektedir. Bilhassa 
!\(ersin Ye diğer ch·ar Jim:ınlardan 
yeni mahsulatın sevk zamanı olma
sı bir an evvel vapur gönderilmesi. 
ni icap ettirmektedir. Bu vaziyet 
karşlSlnda denizyollnrı idaresi si
gorta parası fazla tutmasın diye 
küçük ve eskl, kıymeti az şilep a
ramaktadır. Armatörler biiyük şi_ 
leplerini idareye kiralamağa h:ızır 
olduklarınl bildirıuişlerdir. Dcnlı
yolları umum mtidiirliiğü kıymetle. 
ri fazla olan bu şileplere yüzde 
dört üzerinden çok fazla ~igorla 
priıni ödereceğini görerek tutma • 
mıştır. 

İdare erkanından biri bn hususta 
bir mubarririmize şunları söylemiş. 
tir : 
"- .Milli Reassörans ,.e Ticaret 

Vekaleti fstanbuldan lznıirc kadar 
yüzde 1,25 ve lskentleruua kadar da 
yüzde dörlle gemi sigortasıııı temin 
etti. Fa'kat bizim tüccn r<lan alaca~ı. 
mı2 navlun paraları eskiden h:ızır
lanan tarifeye göredir. Sigorta prim. 
!erinin tarifeye :zammı ic.ap etmek
tedir. Buna <la şimdilik imkan 
yoktur. Na,•lun ücretlerini arıtıra.. 
mıyaca#ımıza göre, CaıJa sigorta 
primi vermemek için küçük ve 
eski şilepler araınak zaruretinde -
yiz .. , 

DiMer taraftan milli reassörans 
şirketi bu fikirde deijildir. Şirke. 
tin sal5.hiyettar bir erk~nı mulıar 
ririmize demiştir ki: 
"- Diz Alcdenize ç. ılrnc:ık Türk 

vnımrlarma sigorta ı>rirni teshit 
ederken her noktayı gözüniiııe al _ 
dık. Denizyo1I:ırmın bugünkü n:t\·

lun ücretlerine tamamen uyf{ULl o. 
larak ')'Üzde 1,25 ve •1 nisbctlel'ini 
kararlaştırdık. Yani rleni7:yollnrı i. 
daresi na,·lun iicretlerlni orltırmn
d:ın yüzde dört sigorln primi öde
mek suretile nakliyat yapabilir ..• 

Temyizden beş izi. 
tekaüt edildi 

Temyiz mahkemeı;i azalarmdan 
Ahmet Refik, O:;man Remzi, 
Mustafa Asım, Mahmut Kudre
tullah ve Ahmet Şerafettin yal 
haddi dolayısile tekaüde eevke· 
dilmişlerdir. Yerlerine henUz 
kimse tayin olunmamıştır. 

BORSA 
- Ankara 16-7·940 -
•--ÇEKLER--

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc... 
100 Uret 
ıoo lnlçre Fre. 
100 Florin 
100 .Raylıımarl& 
100 Belga 
100 l>raJınıJ 

100 Leva 
100 Çek Kroaıı 
100 Peçeta 
100 Zloı:t 
JOO Penge 
100 Ley 
100 Dhuu 
ıoo l'cn 
100 laveç Kr. 
100 Ruble 

Altnı 

O.D9'1ii 
t.7·1'1!l 

U.90 

26.29:?.'i 
0.623 
S.4~n 

SS.:'.>S:i 
Sl.003 

- Esham ve Tahvilat 
Taln lllt üt.erine muamele 

ohnaou~tır. 
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KORSAN TAHTELBAHiR 

iogiltere adaları istila edilebilir mi ? 
'- Konan Doyl _ .. 

- Beni arıyor ... d iye diı~üııdüm. 
Bulsa, acabıı. ne yapabilir ki .. 

O zaman yarı dalmış lrnlnnııypr
dum; ,.c bana doğru gelince ele ta. 
mamen dalmağn h:lıırlantlım. Lfi_ 
kin bizcleıı yarım mil mesafede hu. 
lunduğu bir anda pupasıııı göster· 
di. Orada kırmızı zemin üzerine 
mavl daireli bayrağımızın d:ılg:ı -
lanmakta olduğunu gördüm. Bir an 
bunun, biıi menzil içine alm:ık için 
g:ıyet ::ıcytanca düşünülmüş bil' 
düşm:ın hilesi olduğunu cıaııdım . 
Derhal dürbünüınil yak:ıladım Yor
nal'i ta~ırclım . Gcmi:ri tanıd;k. Bu 
hasara uAramamış yegane knıv:ızö_ 
rürnilz Cono idi. Lakin Coııo'nuıı 
sancağımızı göstererek dü~man ~m. 
lannı.la ne işi var? Anladım, Yor· 
nal'e dönerek biribfrimizi kucak
laıiık. Du, ancak sulh veya müta. 
rette olabilirdi. 

Filhakika sulbtu. Coııo'nıın bor_ 
dasında SUyUn l'Üriİne çıklıihmız 
zaman tatlı h:ındb;ler Rldık Sonra 
bizi selatnlıyan gök güriiltUsünü an. 
dırır atkı~larla diğer tahtrlbalıirleri 
nramak için Manştan :as :ı !{l Cono ile 
beraber uzakfa~ıp Rittik. 

Aldığımız talimat, derhal lllen· 
geııberg'e dönmemizi emrediyordu. 
Deniı iistiinden gittik. Şlnı.:!l deni
zini lekmil lngiliz filolen arasın
dan geçtik. Efrat, bizi görmek için 
ı;ıemilerin bordal:ırm:ı toplnnmı)l:ıı·_ 
dı. Şimdi onların hiddetli Ye ye. 
isli yüzlerini görüyordum. Bir ı:oğu 
bize karşı YUIDl'Uk]arı111 r·':ıı·rır "~ 
biz gererken Ianet okuyorlardı. Il11 
ilbirar, onları :ıarar.a. uğratlıihmı7. 
için• de~ilrli. ESlci Boer h:ırbfniıt is
bat etU~i gibi t>nlarm, cesur hir 
düşmana kin ve nefret izhar etme
diklerini söylemekle haklı bir hii. 
küm Yermi5 olurum. Fakat btt n_ 
damlar, lıizim iidzlcre 'korkakça. llii. 
cum etti~imizi ve lı:ırp ~ı>milerin
den '· ııctı8'1m?11 t:ı~rıTv·n- "'lh·<'rh r
dı, bu da Arapların yan hiicunıı.a... 
nm alçaklık ,.e namerllane bir hi_ 
le saymnlanna benziyor. Faikiyel 
kazanmnk yeis Terici blr meşgale. 
dir. Düşmanın 7.ayıf noktasını bııl· 

mak tçin beyin patlatmak lüzım ge. 
lir. Ben sizinkini buldum diye be
ni muahaze clnıeğe ne hakkınız 
vardır. Bu, benim vo7.ifemdl. lhtL 
mal ki o mayn s:ı.balıı kücfrk '\"u. 
ta'ya kin ve gazap fırlatan zalıilaıı 

ve efrat, layık olmadıkları bu mağ-

lulıı retı 11 acısı geçliği zaman, hak
kımı teslim edeceklerdir. 

Rlengcınberg'e girdiğim esnadrı 

tı:ılkın çılgın sevincini, sır:ı. ile her 
tahtelbahir geldiği Yakıt yapılan 
muhtc~eın kabulü ba')kaları anl:ıl 

:.ın • 
Sulh !]:utları o kadar ağır desiL 

ıl i . Zira biz, Büyük Britanyayı ebe_ 
di dü,mnnımız kılmak için iktiza 
eden evsaf \'e şeraiti haiz bir hu· 
ı-umet değildik. Pekala biliyorduk. 
ki bir defa daha vuı.:uu muhtemel 
olınıy:m ahvalin miisaadesi ile har
hi kazanmı5tık ve bir kaç sene için. 
,ıe bu ada hükumeti gene e..vclkl 
karlar. helki daha zi--ıde ~evketli 
olacaktı. Böyle bir hasmı, üğrendL 
~i hir dersten hiddetlendirıuck blr 
rleJiJikti. Karşılıklı selamlama me. 
r:ısiml tertip edildi. Müstemlekeler 
h(ıchtdu hakem usulü ile tahdit e· 
dildi. Hiç bir harp tazminatı iade 
etmedik. Ancak, heynelmHel sulh 
mahkemesinin kar:ın ile Frann TC 

Bir]c<;ik Amerika hükQmellerlne -re
rilnıesi lilzım gelen zarar ve ziyanı 
fnı!Utereye kabul ettirdik. 

ı,tc harp böyle bitti. 
lngiltere bir defa daha böyle bir 

uykuı1.1 bulunmayacaktır. Onun bu 
derece gafil avlıınması, düşmanın 
ticııret gemilerini torpidolay:ıınıya. 
cağı hıılyasından ileri ge}miştlr. A. 
'cU bir mültth:ıza ile anlaşdnbilir ki : 
Düşman dfişmana kendisine en mu. 
vafık olan oyunu oynar, yoksa: 

- Sizi ne dereceye kadar zarara 
sokmama müsa11de edersiniz? .• diye 
sormaz. 

Duı;ıün, diinyaya hakim olan fikir 
şudur: 

Abluka ilün olunduktna sonra, ab
lukayı yarmağa sataşanlara isteni
len muamele yapılır. Harp e~nasın
cla, İngillereye erzak tıh:ılini me. 
netmek le aynı derecede makuldür. 
Nasıl ki, bir muhas:ır:ı. muha~ar:ı 
ettiği bir tabiyere erzak ithnlini mc. 
n<'tmck hakkını haizdir. 

NOT: 

Jfanan Dıı:re"nin bu hikayedel.i 
tezi, lnmamile kendisinfndlr. Mu· 
hnrrir. 25 sene ~vvel, lngillerenln 
bugünkü endişesini dU~ünmüşliı . 
İngiltere de bur.ıiinkü lmn-etli ,. :ı
zi)·eti He yirmi beş sene evTelintll"l 
her ihtimali dfişUnmüş oldu~uıı ı 
gösternıektedir. 

Dört sahife · gazete 
Kağıt k.&tlığı dolayııile gazete· 

lerin a.ay{rua• mı anitmak, acaba 
okuyucuların üzerind~ ıı.aııl bir 
~.r yapıyor? Senelerce çarpf 
rıbi ve yaprak yaprak gazet~lerc 
alıımıı yüz binlerce Türk karii, 
'imdi dört, bu.an iki yapraktan 
ıha.ret, muhtasar neşir vauta1an· 
ıu nasıl buluyorlar? 

Kat'i :r.ann-etleri bir yana bı 
rakacak olursak, bu değifiklikten 
~ ç~k. canları sıkıldığına hükme

' duebılır. Fakat acaba. o eski bü
yük gazetelerin her yaprağını 
ayrı am ol-uyorlar mıydı!? 
Doğruıunu isterseniz, biz ga-

Yirmi yıl evvelki Vakıf 
S"'FET ---- - - 46....-ı-z -

17 Temmu:r. J 9ZO 

Veremin içtimai sebep
lerini izale etmeli 

Tunınıuı;, doktorlarımızdan bir! \'c· 
reınuıeri hıtstahanede toplamak te
§ebbtlııll bakltllldakl noltta! nazarın• 
~yle izah cdlyor: "Verem ınlkrvp · 
lannt ta,ıyanlann J!crl:'estı;c gczm.:· 
leti cinasetlir. Veremi huıi'ılc ı;et.ıren 
lçtiırıal Eebcpleri izale etnıiyerek fert· 
leri hMta.ııfa istidatlı btralunak ta 
bir cinayetUr. Yeremdeıı kurtulmak 
a.rzu olunuyorsa. umumi l'e!ahı tcmı:-. 
edici içtimaı tedbirlere tevcssUl et· 
mck 11\zundır.,, 

Çarşamb.!Perşemb. 
17 Tem. l ıs Tem. -·-----------

1
1 { e1113 ahıı ı ·! 
hıım • ~ ııır ' 4 

\.ılürıt-ı \ '"au l'.1:.ıı11 \ ı.•.ıtı '·'·'" 

HUı.ı~ijUı 
ıtrı~u 4' 4S 9 ot 4 .J3 H 01i 

Öğle 12 20 4- 41 l'! :.!O f 4'! 
lklnd.i Hi 18 8 '10 16 18 S 40 
.\k~am 19 Sf) 12 00 l9 88 12 00 
l"al" 21 ~;ı l 5, 21 31 l Mi 
lmMk '! :u il .')2 t 3'! il :H 

.zeteciler de, adeti bir yaprak 
kalabalığı yarı§ına çdanııtrk. Ki
mimiz onaltı, kimimiz otuz ilci 
sayfaya kadar varıyorduk... Bazı 
Avrupa ve ekseriyetle Amerika 
gazeteleri, belki daha kalın çıkar 
ama, o niabeti zaruri kılan türlü 
gelirleri, ilanları vardır. 

Bence asıl gazete ~imdi oldu. 
Bugünkii zaruretlerin daraltbğı 
hudut İçinde, sözden ziyade ö:ı 
vernıeğe mecburuz. Yarın aki 
bolluğa avdet ettiğimiz zaman bi
le ,yine bu "keyfiyet gazetecili· 
Ki" dcn-am edeecek ve ancak, yük 
ten hafif ı.hada ağır nevinden 
olmak tartiyle daha çok ne§rİya· 
ta tahammül edilebilecektir. 

HİKMET MONI R 

17.7.940 Çarşamba 
7.30 : l'rngra.m, 'i.3.5: :Milzik: S.00 

A3ans, 8.10: Ev kadını, 8.:!ıJ/S.30 M U· 
zi!<: ı2.:ıo: Pro;rıım ve uıcmleket 11.'l 

at ny::ırı, 12.35: MUZik: şarkılar, O 

kuya.n: Muzaffer Ilkar, J:!.50: Ajan 
haberleri, ıs.o;;: :Mllzik, 'l'ürklilcr (0 
kuya.n Muzaffer llkar), 13.20/ 14.: Mü 
zik: r..adyo .salon orkestrası, 18.00 
Pı'O ... ram ve memJeket saat cyıuı, 
18.0S: MUzlk: Cazband (Pl.) 18.40: 
.MUzilc Fasıl heyeti, 19.lu: I~onu,nıa 
(Dış politika h!l.dlseleri), 19,30: .MU 
zlk: Saı;ı eserleri, l 9.4.5: Memleket t:ı 
at 8!'al'I ve Ajans, 20.00: Müzl\\: Oku 
yan - Azize Tözcm, 20.15: ltonuşnııı 
20.30: Müzik: Amatör san.ti (l{enrnı 
r;olo), :!0.50: ]ı[Uzik: Geçit kons.ır 

21.ıü: Müzllt: 21.30: Konuşma (Rao 
yo gazetesi ), :!1.500 Müzik: Riyar;etl 
cumhur bandosu. 22.30: :Memleket .ısa · 
at ayarı, Ajans haberler!, 22.4.5: l\1U 
zilt: Cazbe.nd (Pl.) 23.25/23.30: Ya· 
ırnkl program ve kapanı§. 

RAŞlT RIZA TiY A TROSU 

li Temmuz Çaı·~amba gilnü ııJ<;anı 

Üsküdar, Bağlarbaşr lfa ie Bab<;'"sln• • 

''l\.Ar~lAfu\JUŞIK •. 

Yodvil (3) rerd~ 
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Kitaplar arasında: 

Zola hakkında bir etüd 
Genç ıuubarrlrlcriıaizdcn H u~ ;.ı. 

ı:ıettin Bozok bir müddet C\ \"el E· 
mil Zolanın dojumunun ) in:ünciı 
yılı mllnasebetile cidden takdire la
yıtc bir eser meyı1ana getirdi. Dit: ~ 
mlze kafi dercl"c•ll' '"e' rilınrıııiş n· 
memleketimizıJe k. t ı deı ~'"c•lc o. 
lmnmamış olan nu büyiik :1:rn:11kar 
hakkımla ynplıi:ı gcııi-;; ıetkilderınin 
m'lhsulü olarak orla)a koyduiju b• 
etüt ile nıuhıırrir Zolıının ha~ a: ~r. 
ş3hsi.) etini Turk o:. u~ ucularıı1.ı ı:>. 
nıtmıştır . . Maksadına · da kı,men U· 

IJşruış denebilir. 
Nalürı:liıın mektebinin ha~ın ci'> . 

bulunan Zolanın Frl\n:sız edehil a
tında muhakkak ki bu.) iık bir ıui. 
hl dejeri ,-ıırdır. Zolaııın cl.ı-nınıi. 

~eli sanatl.:lraııe bir iisla l 'l"e kabi_ 
liyetile 2 incl imparııtorluk Fransa. 
sasını teşrih cdebilruesinrle milfli~ 

roonar~i \'"C tereddiye ~ iiz tu•nıuş 
burjuYa zümrelerinin Lıülün cl:ıl:ı

'l"erelerinl haksızlıklarını 'e ah:ii.:.
su:hklannı gayet açık görme~inde 

'l"e göstermesindedir. 
Bunun içindir ki Zola biıtün h:1. 

yatı m6ddetince mürteci zümrt.le • 
rln muhalefetine maru~ kalroı~tır. 
Zola reaksi1'0D kanrslbının diğer 
unıurlannın da hald'kt mahiyetle
rini ortaya TUrmüta kun'etll bir 
sanatkAr kabfllyetl ıösterebilmlştir. 
O topladığı vesikalara dayanarak 
kalollk kilisesinin Te Vatlkanın kıl· 
rışık .,, kirli dolaplannı açı~a ,-ur. 
ınufhır. Ba 7ftsden de papalık Z". 
lanın eserlerini memnu kitapl11r lis. 
lesine sokınuttur. 

CoCt keskin ıöriiflfl bir mü~ahiı 
Te hassas bir psikobl elan Emil 
Zo1a zamanının lcdmd abamının 
sosyal tefeııallllldt. IN&Juıa ceml
Jelindeki smıl IDlcadellllnl ku"'· 
Tetle ıardü Te alllerdl. Amele ıı. 
nalını 1akındaa teamta.11 lcıia ma. 
den oeaWanada ldJe dola ... 1171 
deki Parla komlaa lm•ın..t. k 
m.......W mnfla ..W ı 'belL 
.. ....,...., ... ~. ı ı •••lf•• 
il ftlddeı hdaıllf .. ı ll•r• WA• ,...... ................. ..... 
... .. ....mı.u. Pabt .......,~ 
il .. lcllmal Jnmetl Te om luL 
hl TUlfe " ~!~ ·ıı1 Mr llı'
HI .. t& O, Fnna. .ıt _.. • 
ıua • .,_ eJmilte oı.a ~ 
dq. ~l .. lllııt 

tııual bir Zt ilıiıı ur.erinde lc dit\l t'. 

dilcbllirler. Bunun tabl11tla alAkası 

ııek roı.ııır . 
l~ıe lıur:ııld Ruso ,.e Dirlero'nuıı 

nalür.ıılizml ile Zolan ın nalüraliım ı 

arasın ıt.ıki b11y!ik fark orla~a çı • 
k:ır. r1thn ,.c l>iıl c ro ta:,iata olan 
hasrel'erilc infis:ı h halınde bulu -
:ı:ı:ı dl'relıe,·llk cem !yetinden, ona 
nazuran dıılıa ınülekarull Ye daha 
Yeni ohın burjuva cemiyetine geç
ını şlerılir. 

Zohı ise lercıldi ve sukut halin. 
el~ o lun k:ıpitalizmıJçn laırtıılmak 

ısteruck tedlr, rakol nereye ıtldece. 

ğini kesıircınemiışlir. Runun için
dir ki Tiu o ,.e Didero'nun o pesi· 
nıi ~"J'Hirıc nııLiulıil lliısaıııeııın Bo. 
wkun ha~ !"ellerine rağmen (sahife 
26> Zola pesimisıtir ıliyr.l>i!iriz. O. 
ııun hu rıe~ imi:ı:ml hiı; değil~e son 
ro:naıılarııı:ı kadar rle\·am eder. An
l'a k onıl:ı ıı sonr•ı o htı rııll bir sos· 
yali7mi orlaya ntınışlır. 

Znlamn bııyiık hir sanatkar ol 
m:ık k~lJiliveıi nıuhnkkak ki lnkiir 
l'ıli!emez. F:ılrnt ondaki e,tetik '9e 
fııntn:-i no':~anını ıl:ı itiraf etmek 
!ar.ımrlır. o.ıda hiç yoktıın hfr ,_ 
leın \".ıralın:\ 1' yanı k~nrli'linin eks
prcsyon pen;onel talıir ettl~I ha~ 

lcl yo:.:ıu. 7.o':·nın hnklkt realizme 
ulıışnrnRma.sr ~eheplerinden birisi 
de bu ol~a ~erel.tir. HakB:t rcaliı

me yükst'lcmrdi~i lı;ln ılt' Zo!A iç. 
lim:>l hildi selerin olu~ ııeyir ve se -
herl~rini ~örfmt'miş IPnkit eltiji 
içti mat nizamın ~·erine llelecek o -
lan sistemi ka,·r:ıyamamı~hr. 

Hilsamettin r>Q10kıın hu eseri 
kenctlsinln ileride dahı ıia yilklet 
menular flıerlnde daha bOyflk bir 
ullhh·eUe işleyebllecell limit Te 
kanaatini blıde kunetlendlnnlftlr. 

Sual Derrıtı 

(•) Jliıhturiri lllbam~ltin Boıok 
S"1MI S.nn e11I fll/Olı IO lamı1-

Fransızca ders 

1' Türkıye Cumhuriyetı 

Zi raa t Bankası 
Kurutuş 1 arihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Liraaı 
Şube ve Ajana adedi: 265 

~İra i .,,. ~;,c,. r9 hPr nPv; ban hl '"" rn~leleri 

;~ora otrıKtırenlere 28,800 Lıra 

ikram ive · Veriyor 
l.ı raaı Bacıı..n:-ıuıla k11111h1tralı ve /. ta"'•rrur hesapla. 
rmıla eıı " ' ,,. , tl MUCı b11l u na nlar11 ~en~c1• 4 defa çe kilecek 

k u r'a ıı.- ıt~a,lıdakt ııl :lna giir e lkraD1•ye tlağıtılaea ktır. 
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UfKKAT: HeıucııtHrıadatl paralar bu aene ıçtade &U 
ımıdaa aıatı dttşuılyenlere ikramiye ~ıll:lıfı takdirde .,. 10 
taalulyle .-ert1ec. .. 1rt1r. Karalar ıenede 4 ııe r.. . 1 ıı:1ıa1. 
1. BlrlnclktılNıa. 1 Mart •e.1 Hutran tHrlh1Prih1tt cektlPrPIU.tr 

Tuzla K1r em it .. T uQla F abrekaları 
T. A. lir/ceti idare Meclainilu : 

d iyesi 
r ı 

KIZILAV 
Hastabakıcı Hemşireler 
OKULU DiREKTORLUGüNDEN 

OkUlumuz yeni denı yılr için talebe kaydına bqlamlftır. Okut ,eceli 
ve paraıızdır, genç ktzlanmızr be~re ve ziyaretçi helJlllre yetiıUrmek' 
tedlr. Tahsll müddeti Uç yıldır, Derıler teorik ve pratlktlr. Tahatl mUd' 
deU zarfıada talebe modern ve konforlu bir yuvada yqar. Bakmı ve ı.tf 
rtat mUkemmeldir. Kabul ıarUan: 

ı - TUrk tebaam olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak, tahaUe ve hlmlete mani haatahk " kU 

suru olmamak. 
3 - Yqı 18 den &fGğl ve 2:5 yukan olmamak. 
4 - tcfet ehil ve lyiahllk l&hfbl olmak. 
6 - En az orta. taballlnl blUrmlf olmak "J'& bu derece tahin etut'· 

D1 ve8ikalarla labat etmek. 
6 - Evll buJırnmamaJr 
7 - Altı aylık tecrübe devresfnden IO!Jra okulu veya bet H1Sel~ 

mecbur1 htzmeU itadan evvel mealegt terkeyledili veya mecburi bJane~ 
emumda evlendiği takdirde okul tah811 murafml ödl,..cettne d&l1" DO" 

terden musaddak btr taahhtıtnama vermek. 
Kaydolunmak ve daha Cazla lzalıat almak lçlD Iataııbıuld& A.Uan.ydlt 

Haseki ·caddeıılndekl okul c;JrektörlUj'ilne mUra.ca&t edilmelldlr. lı:ahat 
almak için yazı ile de mllracaat edllebUtr. 

H EYLUL l HO DAN SONRA MCRACAAT KABUJ.. D>ILMEZ 

Sanatkar aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umuttı 

MüdÜTlüğünden : 
:Uotör JQ trenlerde çabıtınlmak tlaer9 lmtihanla blrlııcl ve tk1Dc1 -

tuvıyecl almacaktır. 

IŞl:RAIT IŞUNIAJUJIB 

A - TUrk olmak ve Türkiye CUmhurtyeU tabUyeUDl hal& bulunmak. 
B - 18 yaşmı blUrml§ olmak. 
C - HU.enUbal eababmdan bulunmak. 
D - Ecnebi Ue evli olmamak • 

Bu §eraltl haiz. talipler lmUhan dtleceklerl yer ,tarih aynca l(endllertııe 
bildirilmek üzere DtJt\U cll.sdanı, diploma tud1kU suretıerile aakerUk wtl"! 
ka1a.n, kısaca bal tercilmelerl, bomerrillerl, l1f huy, çlçek. ap utıdı. 
olanl&rm evlenme ctlzd&nlarmı e adet veatkalık fototraııarmı s.tıldalanılll 
ballryarak Ankarada Cer dairem rei9111ln• blaat n,a poeta ile mtınc 
etmeUdlrler. 

imtihanda ID1IT&thk ol&Dlara lllrtact 4llDlf tfçller't TT Ura mulralıbt 
atte 82.90 kurut. UdDcl 8'Dlf lfçtlen Dl Ura malcalılll ..U. ..,. Ja11U1 
ret verllecek "" mat okula memlan tel'Clb ohmualdlr. JIGWtlllar 
T9m1Dus 1MO tarl1able Udar lrataaJ oı--. lll'll) ~ ___________ ..... ____________ ,,_.._.._ ........ ...,_...., ................. 


