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Hasır.uharrtr ve umumf neşriyat mUdilrU 

Ntıla• -sayımından gaye 

UAKKI OCAKOOLU ---- ...,.-----
NUius sayımı aonunda toplanacak m.ıt\

mat hlç bir Jdmaeye hiç bir milkelleltyet 
tahmiline Mbep olmıyacaktır. Hattı Nüfus 
81,flmllW:ı nüfw kayıtlarlyl•, nuru. cUzdan
larlyle bile elAkuı yok.tur. Yeglne ıaye 
fudler ve hUviyetler mevzuu bahis olınak
ıwn sadece rakam ballnde nUfu~un 1aywnı 
v• vas:ıfJarını tesblt etmektir. 

ABONE Sl!:RAtTI 

LlEVAM MÜDDETİ Tilrkive için Harfe lcto 
Senelik....... 1400 2900 
Alb aylık........ 750 1650 

CUnU 2ccıııiş oü.::;halar (%5) kuruştur .. 

1 T I~ 1. E F ç N : 2197 -----· 
BAŞVEKALET 

htatistik Umwn MUdürlülü 1 
il:in münd n catından gazetemiz mesuliyet kabul etmez YENt ASffi matbnnsında basılml§tır 

E i AHA B GİR. 
EGE 1 İDEN H • 
ZIR BULUNUYOR 

• 
Amerikalı bir 
nazır dedi ki: _ .... ,,.,__ __ 

Ilarp kasır!1alarmcı sahne olan §firki Afril:cıcla Bize meydan okunursa 
derhal karşı koyacaeız 

Vaşington 6 ( A.A) - Bahriy<! nnzırı 
albay Knoks diln çok mUhlm bir nutuk 

GiZLi --·--
Silahlar ~izli 

değildir -·-Gizli sUcilı tehditlerinin 
haltilıi mahiyeti nedir? 
Huı::ün :..ir c;ok kimseler muharip as

lerlcrin olduğu kadar si\'illcrin de mo· 
dern harpte tnarnızlara ınnnız bulun· 
dnf:ımu biliyorlar. Fakat arada bir fark 
,·ardır. 1\Juhnrip asker maddi hi.icumla
ra ka~ı koJ mak mc<'buri~·etindedir. 
halbuki shillcr ise ekseriyetle. ku\'\'ei 
ınaıtc\'iyelcri \'C ruhi ,·asıfları iiı.eriııe 
yapılan tanrrudarn maruzdur. Söı.iin 
kısası buı:iin bir shil korkuyn muka\'e
nıct etmek, onu yenmek nıecburi~· etin
dedir. 

İngiltere lıalkıııın mnkawmctini kır
mak iı:in Alınanlar bir çok .. uımıcılarn 
Jru11nndllar. Bunların bir kısmı JK':k ça
buk ortadan kayboldu, faknt bir fanc i 

. Af RİKADA HARP 
-*-

Son bir haf ta içinde 
-··--

söyleıni~tir. Nazır bu nutkundıı ezciimle Alman hava hilcumlarmın hedef tuttu~u. tngilterenin Maftf ıolıillerinde harptn evı-elki en ıevimli köşesi 

ln~lizler yeni demişu8: harbe icbar ettikleı-i tak- lngı"lterege taarruz Jngilizlerin yeni 
Ve muvaffakı• dircle buna hazmz. Birle,ik Ameri-

ka §İmdiye kadar asla harp kaybet- -·- hava hücumları 
yetlihücumlar d:~~!t:·v~~~~akd~ç~~et!:; ~~ lngiliz limanla- Ş b •- H Berlin dört defa 

t ı meleri icap eden yolda en büyük d er ure ve a- h d yap 1 ar engelin Amerika olduğunu çok iyi nna mayo 8 • &Va an 
-·- biliyoruz. d""k •. 1 ver şıddetle b bal d 

ITALYANLAR MALTA HAVA· du~~e~:i~um m:~!';;!X •:ı~ı:_::_ o muş er bombalandı om ,,. an 1 
LARINOA YiNE MAGLÜP Amerika en büyük zaferi kazan- ölü ue yar:.ı az, bazı -•-- xrup ve tayyae 

OLDULAR mak emelinde olan bu beynelmilel 1tasarat 11u1ıu buldu ALMANYADA VE HOLLANDA· fabrıııaıarı da döuWcUt 
--•- ıakilerle muhat olacaktır. Bu emel • -e-

Kllhirc' 6 ) ı il. l 1
- •udur: Amerikanın tahribi. - -- DA MOHIM MERKEZLERE DE Lo d 6 (A.A) a_t~L· ~-A.A - o.g· ız ıa\•a nuv- ~ .. fl akt A l Londrn, 6 (A.A) - Alınan hava kuv- n ra - o";>ILIUllJ--. 

vetleriniıı tebliği : Bir Italyan tayyare k Bay ~noks ~~ 1{1Jav 1 
P .. 11; ;ne;- vetleri dUn gece yeniden İnglltereye HÜCUM EDiLDi bir kaynaktan bildirildiğine göre AJ. 

filosu Malta üzeri nele u~m\IŞ \'C d~fi ba-, kayabm~te'\:k·eccı t o bubgUs~nu soly elmış, ~- hücum etmişlerdir. lla\ a ve dahilt em- manya ve Alman itgali altmdakl 
tarynlarının şiddetli nte.şiylc dagılınış- at u 11\0r unç eşe e as n e ıemmı- · t tl · · b h staki tebll- --·-- 1 · bombard dört T 

l l be .... . v• d . 1• Bah . nıye nezare erının u urus • yer erm ımanına -. 
tır. A\'cıh:mmı1Ja \'uku?u an. mu .~~c .. • ı y ... -. vermıyece~ız,. emış ır. :ıye na- ğl : Londrn, 8 (A.A) - İngiliz hava ne- • , , ~-
de bir düc:ınan tayynı·esı dcnıze duşürul- zırı halkın beşıncı kol azru;ına "Ce sabo- . . b yl . ti b'ld' ·yor . Hn,•a kuvvetlerimiz nnıevvelde bıten hafta u.rfmc:la, ha.. 

- SONU 4 Ü~CÜ SAntFı:DE - - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - d Cwllarlehsti~yı l?l azarLoa drag ıyani gece uuFJe:ing Kı.!1"~de pc. trol ta.sfiyehanelerl- vanm bozuk olmasına rağmen, Çar-
üşmmı cum arı n a ve c vnrın- .,, ... 1.. •• - • L-"'- ..:&-

.....--- ---- - - da inkişaf etmiştir. Ayni gece memleke- nl, Es.sende Krup fabrikalarım, Ham ve pmba aAfCU&Aı müıtffna ner a'!"~ " 

harbin nılmnından beri ımılıtclif \'esi- •·!'IT.•,..,,,ı><t.·'''-"I 

ün diğer kısımlurına da hüctunlar ya- Osnaburgta mUhlm askeri hedefleri, gece devam olunmuttur. Bqbca be. 
pılınırtır. Londra ,.c civannda bazı ev- Kolonyada şimendif c.ı· istasyonlarml defler arasında Berlindeki elektrik 
ler \'e fobrikalnr hasara uğramış, bazı Brest lim~mdaki gemileri ve entrePQ- fabrikalan ve Berlin vardır Bu haf. 
yangın1nr çılunışsa da }ıcpsi söndilrUl- lnrı, Graı.-ınde ma\''Una tecemmUlerinJ ta .zarfında Berlin dört def hü Jeler}c orta a çıkarılıyor. Hu •'111113CI" 

~zli sil:ilıhr. 
Yii7lerce defalar Alman propaganda

c:ılan ingilereye İngiliz halkının muhtc· 
lif ııCizli silahJarJa,, tntnamiyle imha 
edilcce~iııi haber ' 'crdiJer. Ve İn~ilterc· 
nin muhtemel istilasına hnlkı iunndır
ınak için bir çok Almaıı kaynakları ·a1-
nız. İngilizler it;in pek hususi "gizli bir 
ailnh• me\'cut olduihuıu beyan ettiler. 

Bunlara rağmen İngiliz milleti kork
mıl or - çiinkli •gizli silflh• lnrm k:ıfİ)· 
)'en gizli olmadıi:'lm biliyor. _ 

Tntbilô ilimler sahasında, lngilterc 
diiııyada birinci gelir. llarp çıktıUnıı he
men bir knç giin sonra teknik \ 'C fen sa
hasında şöhret sahihi 7000 mfüchn sıs \ 'C 

5800 s:ınayi kinıy:ıgeri hükümctc hiz
blctlerini 1117.cttilcr. Bu teknik ordusu 
ara ında i imleri dhana tnnınınıli alim
ler 'ardır 'e hunlar dünyndn hakikaten 
}eni •gizli sllfıhlarn olımıdığında mfütc
fiktirlcr. 

l't!ıknatıslı ınaynı ele alalım. Bu lınrp· 
te ilk kullnnıldıgı \'akit lıir ı.:ok kimse· 
ler onwı ~·cpyeni bir silfılı olduğunu 
tanııettiler. Ji"nkat Edinburg iinh-ersite-
ai Dekanı ,.e diin~ nca tanınnuş maden 
ıniih'h::ıssı~ı Thoma.o; llo1landn göre mtk
nrıtı lı mn~ n tii 1908 de bile biliniyordu. 
Çnrcsi bir kaç haffn sonra bulundu. \'e 
bu sözde .. gizli siltılın çoktan heri ingi
liz ~cınilcri için hir tehlike: olmaktan 
(ıknuo;hr. 

Diğer çok reklfım cdilini bir .. giili 
ailalın fo\ l..'1tlfıdc ktı\•,•ctli bir infilak 
nı:uldcsidir ki, Alman propaganchu•ıları
na giirc, İngiliz hnlkını toptan arı:ııı snt
hmdnn ,·ok cdcrektir. 1\laamafih bu tch· 
dit hakikatle 1errc kadar kabili t<'lif de· 
iildir. 

infilak maddeleri ü:t.cri11c 'erdiği bir 
konfermı ta, prorc"iir J. B. S. Haldanc 
bir iki nesil znrfmda fc\·kaladc kıınet
li bir infilfık maddesinin icut cdilnıesi
ııc iht.im:ıl olmndığını beyan ctmi~tir. 

Ona göre ıı:'ıluan en biiyiikliitc bir 
nıaddc,\ c kiınl'C\'İ \'asıtalarla bugün 
ınulıtelif kim' :ı maddelerinde mevcut 
olan cucrjide;ı daha Ca·da encr.ii koymak 
imk!ın 11.dır. l\t:uıiJar bir şeydir ki son 
kuk o;cnc zarfında infilak maddeleri 
imalinde esaslı bir terakki kal dcdilnıc
ıniştir. Boer harbinde kullnnıkın infilak 
ınaddeleri bu~iin tfe hala lmllanılmak
tadır .... 
Alnmnfaruı ugizlı silalıu listesi arasııı· 

da leni 'e son derece nıiics iı· 'lclıirli 
J:nzlar dn 'ıırdıt. Bunlardan birinin ismı 
•inir :!azı dır l i gil~ ıı teneffüs edenleri 
felce uğrntııı.tkta 'c scrscmlclıncktrdir. 

Fakat İngiliz. kimyaacrlcri. bwılnrııı 
•rasmda J..ondra iinivcrsitesi Organik 
kimya profcsörii İ. l\I, Hcilbron, Sabık 
hükiinıet kimyageri \'e Ohfortlda ltiın
Ya profosörü, Sir Robcrt Robcrtson gi-

• bi nıcşhur adaınlnr da dahil olmak iii'e
l'e bu gibi iddiaların hakikatle knfiJ -
Yen alakası olımı<lığmı söylcmi'!lerdir. 
Onlar Alnıanlarm eski bir fİlffİ inki~nf 
tttire.rck hir takını siirprizlcr ~ apabilc
teklerini inkiır etıııisorlar, fakat onlar 
Liliyorlnı· ki miitlıi · "~izli siL-"ıhlnr" an
tak proım~anıl:wıl:ınn 1.ihninrlc ~ a~u
b'ıakt:ıdır. 

İn~iliz :•linıl ıinin fikirkri hir knç n~ 
- so~u 2 inci SA \'l~ADA -

Hitler, tretıiyfo Breııner<lc11 ayrilıyor ve l\flussolini 1:cndisini uğıırltyor 

MADRIDDE 

Brenner Öıüla
katının neticesi 

bekleniyor -·-İtalyan marefalı De 

AKDENIZDE 

lnı{ilizlerin on 
iki adaya yeni 

bir hücumu --·-Hava lıııvvetleri Stam• 
paJya deniz ue hava 
üssünü şiddetle 

mU.~ür. Bir mikdar ölü ,.c yaralı yar- ve motörlü nakliyatı şiddetle bombardı- e. a cum 
dır. - SONU 4 t)Nci) SAHiFEDE - - SONU 4 tmco SAHIF"D>E --: 

Kontluk lora '\ c bazı mıntaknlnra da 
bombal::ır ctılmış. bazı evlere isabetler 
vnki olmuşsa <ln ölü ve yru-alı azdır. Ce
ce bir diişmnn tayyaresi tahrip edilmiş
tir. Dün kayıplarını bildirdiğµniz t&y
yarclerlmizdcn Uç pilot daha snğ salim 

- SONU 4 tiNcO~SAHllIBDE -
·' "' 

SON DAKiKA. 
·········-·-
Almanlan ~rı-ı
giltereyi istila 
ümitleri suya 

düştü 
- ... -

Brenner mülakatı da 
Yeni lngi!iz - Amerikan aıılaşmasına göre Amerikalıların icabında istifade ede
cekleri Pa.sifiktc1d meşhur tnglliz il&rlL Hongkongta aakcrl bir tt.mıt Qes'it 

:::~~~ itirafı ve HİNDİÇİNİ • SİYAM --·-Londr.ı 6 (A.A) - Roytcrbı hnvacı- AllLA'ACAILAR 1117, 
lık muharriri bildiriyor: ft y il 

Londranın mukavemeti ve man~ -•-- -·-
. . 

B. RUZVELTI~ YENi VE 
MÜHİM BİR NUTIU 

viyab tngilterenin istilası ümidini _Uzak Şarktakı• Avrupadakı• 
ıuya dü!ünnüttür. Lonclraya ilk . _ 

Bono general Franlıo· 
ya bir ni$an 
götürecelımf$ .. 
Madrit 6 (A.A) Royterin 

haftalardaki hücumlann tiddet ve A •k ) •ı d•k •• ) • v~eti Vartovayı yere aermek için mert a 1 al e• 1 tator en 
bombardıman e"l dört hafta kifi geldiğini aöyliyen J d•• •• 

Kahire 6 (A.A} _ tngiliz ami- Mitlerin gece!eri 150 ve gündüzleri er Onuyor takbih etti ••• 
Madrit muhabirine göre Brenner 
gÖrÜ}melerinin neticeleri burada 
sükUnetle bekleniyor. Bitaraflara 
kartı hiç bir komplo yapılmadığı 
hddanda Romadan gelen haberler 
Madrit gazetelerinde ne!redilmelrte
dir. 

re.Ilığının tebliğine göre İngiliz filo- 500 tayyare ıle Londrayı da yere ---11-- --11--

ıuna menıup hava kuvvetleri 12 •ermek ümidüıde old'!i~!" göıteri: MAMAFI BU HUSUSTA RES· «AMERiKA GENÇLERi 
Ad d Stam ı d • b Ü yordu. Londranın r:eçırd1g1 fena cc-
.. ~. ab b pad ya enıtmz ~el ad!a ·- celer ve rahatsız gündüzlerden aon- Mf HiÇ BiR EMiR VERiL. SORO HALiNE GE· 

sunu om ar ıman e lf er ır. ra en ki · kad e · ah 
AUna 6 (A.A) - Bahriye nezaretinin aağlamdrr~1 11 

ar man vıy MIŞ DEGILDIR TIRILMIYECEKT}R)) 
bir emrine nazaran yabancılar Maraton Postahaneler alarm uunarunda dahi -•-- --e--
ch·arında bazı mahallerden geçmiyecek- halka açıktır. Londrada yapılan hasarat Yang Kong, 6 (AA) - Royter bil- Haydpark, 6 (A.A) - Dün Haydpark 

- so~;u 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - tir. miktarı hükümet merkezinin muazzam diriyor : Siyam ile Hindlçlnl arasındaki civarında üç mektebin açılması ıni.ina
VÜS.'\Üne nauıran pek azdır. Halk mal- hudut meselesi?i hal için pek . 1Yakın~a sebetlylc bir nutuk söyliycn Ruz.\'elt, 
z.emesine yaıplan hasarlar ise hemen bir hudut komısyonu teşkil edi ecektır. mektep kitaplannın kendileriyle ayni fi. iY erli fabrikamızın yap.., 1 

tığı tayyare Istan
buldan Divrik' e gitti 

~~~--~~~~·x•x---~~-----------~-

Divrik 6 (Hususi) - Nuri Demir- ' l hareket etmiş ve Ankaraya gitmiştir. 
• ıığ tayyare labrikRsmın Ti.irk eme~i Tayyaremiı bugiln Ankaradan Divrl-

VC' Türk bilgi.tj ile yapmı~ oldur~ ilk , k'e gelın~ \'e bir gösteriş uç~u yap-
' mektep tayyaresi makinist B. Ali ve mıştır. 
fabriknnın ba~ pilot B. Basri Alevin 1 Tayyar~nln gelişi kazam12 halkı 

1 
idaresi altında olnrak dün İstanbul- j tarafından bilyük &evinçle kar§ılan
d:ı Yeşilköy tayyıne islasyonundan , Il'll§tır. 

hemen ehemmlyetsiulir Al\IECİKADAN UZAK ŞARKA kirde bulunmıyan bir diktatör tarafın· 
.. . SEYAHAT TAHDİDATI dan yakılmıyacağı hakkında teminat 

Havaların fenalığı ve Londrayı Honolulu 6 (A.A) - Amerikan hah- vermiştir. Ruzvelt Amerikada her terbl
çeviren müdafaa çemberinin tesirli riyesi mens~plnn ailelerinin Uzak Sark- yeye devam edileceğini vadetmiş, genç• 
mUdafaaaı hükümet merkezine ge- tn ı::eyahat için aldıkları biletler San lerin dUnya hrıdiselcri karşısında tam 
ce taarruzlannı gittikçe tesiniz bı- Fransisko ve Honoluluda iptal edilmiş- malılmat almak hakkını nezeyledikle-
rakmakt d tir. Asya filosuna iltihak edecek zabit- rlnden dolayı Avrupadaki diktatörleri 

a ır. • . ler ailelerini götünnemektedirler. şiddetle tnkbih ederek şöyle demiştir : 
Nevyo~ •• Taymıs muhabfn de Uzak Şarkta bulunan Amerikan aile- - Amerika Birleşik devletleri gençli-

§Unlan bıldınyor: le. nin tnhliyesi için şimdiye kadar ruç gine snn tir~ÜZ \'C kayıtsız bir tahsil \'e 

Brenner mülikab Alman tedhi§ bir emir verilmemiştir. terbiye verilerektir. Amerikan gençliği 
ıiıtemin • 1n 'it yi yıldırmağa Şanghny, 6 (A.A) - Burada bulunan mecburi 1~ kampl. rma seykcdilmiyccek 

ın gı e~ • fıd Amerikalılnrın tahliyesi hakkında hiç ''cyalıut ~ aret me\ ki ine indirilmiş '&• 
muvaf~ak ol~ad~~ , ltıra ır. bir emir \'erilmemesine rağmen Aıneri- tnnda~lnr gibi tanzim edilmis f;lirii ha· 
Bu netıcc lngılaz mılletmın tarih ıa- 1cnlıların husus! mUracaatlerinc <'evabeıı 1 iin.e getirilmi ·ecckfir. 
hifelerinde en kahramanca vakalar kadın ve çocuklann tahliyesi tavsı:'.> c istibdadın tahsil ,.c terbiycd~n doğan 
arasında yer alacak olan mukaveme- olunmuştur. hür fik!r teatisinden ve .h!ir düşiinced?1 
ti ıaveıinde ·tahakkuk etmektedir. Tahliye olunacak kadın ve çocuklar daha ıoyade nefret e~tıii ':~ .kor~tugu 

sebebiyle bu hatta l.şliyen normal sefer- bir şey yoktur. Amerıknn unı,·ersıtele-
lllHlllRlllll!fillJllJIJJJIUHIJJll terde.ki i>Utiln vapurlanıı yerleri tutul- rinde tahsil progranu bir pro~ıanda 

~91 b\ılunmaktadırı. \J.. ~lil'OIJl tarafmdan hazırlanmıyacaktır. 



Ramazan Müsahabeleri 

R~b;·~tii"";;;tçı Hoca 
Davut efendinin bir 

düğün çorbası hikiyesi 
~~~~~-x.x~~~~~~ 

YAZAN: Salahettin KANT AR 

-4-

GiZLi 
• 

Silahlar gizli 

Fuar miisabaka- Cümhuriyet Bayramına Doğru de~ldir 
Iarı dün bitti ~r aa:ıı sııa11 telldıtıerının 

Altınorc1u,:. s. ıc. 1a1an Her yerde büyük ha- .:;;:=~:7A:':!Z. 
DUn

lkAa 
2

1sanp~cakenstader:yum:zun:da:.furar ku· zırlıklara başlanıldı ~ =j~== :~ 
Hava, ıu satırların karalandığı bu ak- Ve derhal sofranın başına. tftar~- ._ . ._ .. ____ ........ , 

-'1-ı..uıı h tl ~---.;ı- hal--1- n. rlnd k b pası mn., ... b-1--1·---" devam e~:ı-ı., ır•x zlıae maruz l\iıUlll&yaC'Jl.gnmv 'UllllCUIU9 ,-m ilstü ıtbl lAtif, •Ww ve arare i.. rın O•~, t.:LUıı .u.e e, a ır ....... lUUU .... "_ M yorum. Fakat laıUterecleki AlimJer ha 
lılevsim de bu mevsim. kase içlııde mUbarek çorba, cennet hu- 1940 fuar kupasını İzmir şampiyonu - lzmı·rdı- yapılacak meraaim - Fakirler• rlbl bUtün şoyleri hesaba katmakta " 

tldndi Damazına doğru 1zmirin islam- n1eri gı"bi süzülüyordu. tınordu kazanmıştır. • h ihümall •· u-n .;ı_ tu ...... -~-~--'--
klar D ef d ı 1-- "' ka al Bundan evvel yapılan maçlarda Altın- h ·-' f J l /ı er guz uu.un- UUAAMRIK~• lar tarafı bUtün caddeler, soka , cA- avut en i ıoca ıuışıgı pınca y - elbiı• ve mu fa.İ ef ya gQ~lh GCQ Her hangi bir siiıprise marm kalacak 

mı önlerl, meydanlar, illı .. Kayım ka- lah bismilWı! ordu Doğonsporu 6-2, Demirsporu 'l-3 5 olursak. derhal İngilterenin '1imlerinl 
yun ka~ıyor. Bir kalabalık bir kala- Ukin o ne? Hocanın yilzü öfkeden mağlup etmiş, K.S.K. ta Altayla yaptı- Yurdun her yerinde hummali hır ia- Stl'SLENME VE TENVİRAT tam blr tetkik \'e süratli bir mukabele 
balık kl ~er gUnleri zannolunur. yemyeşil kesilmez mi? Kıınsı hayret ğı mııçı 2-1 kazanmıştı. ııliyetle başlıywı 17 hıci Cümhuriyet Bayram dolayıslyle bütUn §ehtr ft için seferber edebiliriz.• 
luıcalt blr farkı var. Mahşer gibi kullar eder: . DünkU maçta Karşıyaka kuvvetli ra- bayramı hazırlıklaruıa dair C. B. P. kasabalarımız süslenecek ve gece tenvi- Diler bir çok llihlardan fazla rekLlm 
korkuda değil. Billkis çehreler neşeli, - Ne o. eie.ndı? .. kibi lcarşısında kupayı kaz.anmak için umumi idare heyetince bir kutlama tali- ratı fevkal&de bir ıekll alacaktır. Ş.. edl~ olan ııgmi sililı• yani ölüm şu-
uık olmasına rağmen. - Hanıya bu çorba dort başı mamur bütün enerjisiyle oynam~ ve hazan oyu. matı hazırlanınq ve btltiln vllAyetlerle hirlerln muhtelif cadıl. ve meydanlan· 81 Jıaldwıda direktör şun1an söylemiştin 

Ramazanlarda oruç keyfinin başlara olacaktı? nunu sertliğe kadar götUrmüştür. Parti teşkil!tın gönderilmlşUr. na vec1%eler asılacak ve taklar meyda- •Bu kısımda biz haftada takriben iki 
mrma!l iki şekilde tecelli ederdi: Biri - Akşama kadar onunla uğraştım. Şansız bir günUnde olan Altmordu On yedinci cUmhuriyet yılına girer- na getirilecektir. defa ölüm şuaı hakkında ~klifler aJıyo-
Ahih, samimi; öbUrU sahte, yapmacık .. Nesi er.sik? enerjik rakibinin karşısında oldukça ken memleketin varlığını, istiklAl ve is- Şehir ve kasabelann bUtUn resml ve ruz. Faknt ben ölüm şuaının ne yaptıp. 
Yapmacık Ramazan suratlılar daha - Tu~! . , . müşkülatla karşılaşmış ve iki penaltı- tikbalini korumak için şcll~ al- hu:u.st m~~elerl ve binalan gece- na dair hiç bir ey anlamağa nıuvaffak 

'°ktu ya!. Oruç tutmıymlar bile Rama- A A! üstume ıyılik sağlık! Tam ka- dan dn istifade edememiştir. dıklan btiyük kararlarla elde edilen par- leym tenvır edilecektir. olamadım.• 
zanlılık taslarlardı!. rannda tuzlu! Birinci devre 1-1 berabere neticelen- lak neticeler hepimizin gözlerini ka- TEMEL ATMALAR VE RESMİ Bu mütalia beynelmilel şöhrete sahip 
Artık ne tuhaf, acaip, ince, kaba, gü- - Değil! misse de ikinci devrede bir sayı daha rnaştıracnk kacbr büyUktUr. KÜSATLAR.. . lngniz illmi profesör A. M. Lov tarafın· 

lilnç, fect şakalar, ağız dalnşları, söğüş Tuzluydu, değildi. Münakaşa kızışır. çıkaran Altınordu sahadan 2-1 galip ay- Heyecan ve haklı bir gurur içinde Devletin, hususi idarelerin, belediye- dan tn dik edilmektedir. Onun fikrine 
uyışlar, neler olmazdı bir bilseniz... Bir aralık hoca çorba kfiscsini kapm- rılmış ve böylelikle 1940 fu~r kupnsını kutlıyacağımız Cümhuriyet bayranu, is- lerin ve bütün milll teşekkUllerin mey- göre ölüm uaı, mikrop harbi, son de-

Amma bunlann içinde bir takım hoş- ca ... Ne mi ynpar? Sakın bacının başı- kaznnmıştır. tiklilline sahip bilyük bir milletin övü- dana gcfüeccklerl yeni eseri~. te!11el rece kuvvetli zehirli gazlnr ve buna bcn-
lan da vardı ki hakikaten şaheserdi. na mı geçirir? Hayır, acele e•me~in. - -·--- neceği ve Ö\•eccği bir bayram olacaktır. atma merasimiyle açılma mcrasımı cüm- zer ırgizli ilahlar• miistakbel bir takını 
M~ rahmetli c:Saatçı hoca> Davut Başına geçirmez. Bir eline knseyi, bir J .

1 
• / • ..ı Bayram 28 birinci teşrin pazartesi gü- huriyet bayranu gUnlerinde yapılacak- Jıülynlardır 'e nmeli hiç bir kıymeti ol-

efendi haddi zatinde laf ebesi, çenebaz eline bir Jta.cnk alınca· ngı lZ er yentuen nil saat on ilçte ba.şlıynrak 30 birinci tır. . mıyaıı hülyalardır. 
bir zattı. Fakat aksiliği. inatçılığı Bul- - Şimdi ben sana tuzlu MU tuzsuz • .. / k/ teşrin çarşamba gUnü saat yinni dörde İZMİRDEKI l\IBRASİM Bugiin aleliıde bir lngilizin bu tehdit-
gardan beter!. mu gösteririm! diyerek sokağa flrlar. Uzum Q OCQ ar kadar devam edecektir. 29 teşrinievvel günU İzmir hilkUnıet Jcre karşı fikri çok mantıkidir. Eğer Al· 

Otuz Ramazan onun her gün bir men- Geliniz hocnyı beraber takip edelim. İugıltnrc iİ" ticari münnsebetlerimiz 17 inci cümhuriyct bayramımız; bil- konağında bir. kabul resmi terti~. edile- mnnya hakikaten agiili bir silfilıa• nıa· 
kabesi olurdu. Birini kısaca naldedive- Hoca, ilk rastge1diği komşu kapı mı h . gü 1.: b~ daha inkişaf etmektedir tün şehir, kasaba ve köylerde fevkalade cek, tesbit edilecek programa gore sa- ilkse bunu Dunkerkte kullanabilirdi. 
reyim: tak tak. çalar. Çıka?a: . İ~~Hteı'.~ye yakında daha büylik bi; tezah~ratla k~tlanac~ktır. ~leyin bUtiln teşekküller ı;ıilmessil- ~~ü orada hemen hemen ~~tün İn· 

Bir gUn Duvut efcndl hoca, sabah - Rica cderun ümmelı Mu1ıaıııınrt? 1. .. .. . · k d"l gv· zan IIarıçteki Turk elçilik ve konsolosluk· len, ecnebt devletler mUnıessıJlerl res- giliz ordusu tehdit altmda ıdi. Fakat 
· par ı uzum ve ıııcır sev c ı ece ı · . cakt mi k bul i irak d kti • • ·1 

besmeleyi çekip eıvinden çıkarken ha- Şu corbaya bir bakın. Tuzlu mu tuzsuz nedilıncktedir. Satış için milznkerelere larmda da merasım yapıla ır. a. e. şt e ece r. . "'ıdi sll~hlar~ mevcı~t olmamalan ı e 
cuma 0 a'lqamkl iftar fçin <dört başı mu? gir:lşilmiştir. K~MİTELER KURULDU Aynı gün bUyi1k btr geçit rffDU ya- muan dikkati celbediyordu. .... 
mamur, bir düğün çorbası hazırlaması- Bu minval i.izere hoca kapı k pı do- İngilizfor satın aldıkları mallan bizzat Vılltyetlerle ~l~a~ nahiye ~e köy· pılacaktır. B~ geçit re~e ordu ve ha- İşte b~'!° için :lnıJJtere h~J~ olum 
nı tenbih eder. laşır. Her kapıda bir komşuya çorbadan muhtelif yollardan nakledeceklerdir. !erde kutlama 131 lçı? bıı·er konute. tef- va kuvvetl_erırnlz genlf ölçüde 1ltlralıc ~~aları, sınır :azlan ve bu gıbı şeyl~r 

D<>rt başı mamur, çünkü taamı, tabhı bir kaşık tattırarak rey toplar. Her kom- Satışlnr fob olaı-ak ynpılmaktadır kil edilmiştir. Konutelen en büyük edeceklerdir. ıçm uykulannı kaybetmiyor. Onlar hı· 
mUkemmel, eksik gediği tekmil olacak. şu bir başb türlü söyler. Kimi 1uz1u • • • · mülkiye amirleri riyaset etmektedir. İz.. FAKlRLERE YARDIM llyorlar ld •gizli lilih• tehditleri Almaa• 
Bacı teyze: kimi tuzsuz kimi karar der. ' . - - - - mirdeki komiteye komutan, Belediye Cümhuriyet bayramı münasebetiyle yanın korku ve sinir huhinia ancak bir 

- Hay hay efendi! dC'l'. Senin istedi- Neticede 
1

cKarar> diyen reyler ek e- lnönü caddesindeki reisi, maarlf mUdilrii., Parti reisi dahil· hayır cemiyetleri fakirlere elbise.,. et- b~ka nçhesidir. İngilterede bu harp 
tin çorba olsun. Önüne öyle bir düğün riyetf kaumır tuzsu:r. ve tuzlu ekalı:- m· caat dir. ya dağıtacaklardır. bilha sa muvaffak oJamanuştır . 

...Jt.A- L kaJ t ' . ' "" •• .>.;;. gorbası ':ıJUMM .. yun ~i bakalım vezir sof- yette ır. Bel d' · 150 b' ı· f' 1 
ralannda böylesi bulunur mu? D ek kt d ha k şt 1 e ıyenın ın ıra sar ıy e yap- s• • • ki 

Ç ,_ • Art ekm .. 11 ad~ahyı cır d'da~mı !· tıı1.makta oldu~u İnönli caddesi paket N .. f b ıvnsıne er-
"'"" rı Süt d"'k .. r. .. k d'I .;ı·· •• tü:- tn ı inşaatı son afiıayn ge mistir. u yo u U um n - OA y .. sa, göreyım seni! Benden ı gurme u l oca e en 1 e.ın va?. 1 B 1 s uz so eş se 

de sana bir çift saltiz gibi &kız cora- ye ı. o. m--:r ·e ~vere uonmtL5 .. . ilk ıncıhalede Asaıısöre kadar yapılmış, • d k rtu) 
Ju!.... ~ amma neylesın, erkeklıge de leke sur- ikinci hamlede Kaı-antinaya kadar uuı- en U ma-

Davut efendJ hocanın haremi, ev ka- men.ıek gerek! . tılılll.'Jtır. Üçüncü ve son kısım Köprü- d k d tt ? 
dınlığı ve Iyt yemek plşfrmekle maruf- Bınaenalc;yh hoca Davut efendı._ ~er ye kadar devam etmiştir. İnşaat bir haf- ne e ne a ar ar le mD çaresi 
tu. kom~u.}:a. bırer kaşık tattırırken ~ıf ın- ta .soııra ikmal edilmiş olacaktır. 

tftarda önUne çıkacak dört başı ma- de hır .ıkı ~lm~a?an başka ç:orba k~~ını- lleridc yolun Gilzelynlıya kadar tem- x•x --Jl..-
mur çorbanın hayaliyle o gün boca ak- yan k~seyı evının sok~k kapLı;ı eşıglne didi pl:ınln!':tııılmıştır. Tavcan beslemek ~ok 
pma kadar avunur. ters kepçe bırakarak 1aııav1e ceke ceke Yalnız İzmir vilAyetinde 60 bin raddesinde, btl• ., -

Ve Utar vakti yaklaşırken zenbilini soluğu çal'§tda alır \'e snhaha karşı ~;at! ---·-- tün memlekette iki milyonluk bir laydahcbr, diyorlar 
tmıuzlaymca - mtıbarek, sırtında zen- topu atılm:wıncaya 1rndnr l'Vt' d·nemez. Mübaşir 11e gardiyan· teza.nlıt ta•-1n oluna•or- tzmirde ve memlekeUn bir çok yerl~ 
blhlz gemıezdi - aoluJu evde alır. l d J.. nan J rinde sivri sinekten ~ikAyet edip duru· 

Evin çJ mLs gibi temizlik, aq ve hele * . a~ aras~n a~ .. .. .. 20 ilkteşrin tarihinde yapılacak umu- 16.158.018 kişi olduğu görUlmtllUl. Bu· yoruz. Bu muur haşerenin sebep oldu· 
oorba kokuyor. • Yarın aı'i' nı SC\'gili okus ucul rln 17.mır .ceza ;vınde mwıhal u~uncu ~sı- mi nüfus sayımının tam bir intizam için- nun 7.936.770 l erkek ve 8221.248 z1 ka- ğu sıtma hastalığı ile mUcadele için de 

Top patlar. Biraz tuz tatarak orucu birlikte eşraf selfunlıklarından birine if- nıf gnrdıy~nlıga Maraşlı İbr~ .oğlu de yUrllınesi, ne bir eksik ve ne bir dındı.. milyonlar sarfediliyor. 
bozunca Köro~lu • Ayvaz ak,,c:am nama- tnra gideceğiz. ü stilne cnba olarak diş Mehmet, Karaburun _ceza _evı g~~yan- fazla nUfus kaydedilmemesi için her Son mebus seçlın.i. münasebetiyle ya- Bir eserCle okuduğumuza göre, sivri 
&ınJ kılarlar. kirnsı dn var. lı .{lna Hasan Şekercı tayın edilm~lcr- türlil tedbirler ittihaz olunmuştur. pılan tetkiklere nazaran nUfusumuz bir sineklerden in.c;anları kurtannanın bir 

dır. . . . . . Memleketimizde ilk umumi nüfus sa- hayli artmıştır. Hatay vilAyetimizin ana çaresi de Tavşan beslemektir. Hatta İn· 

Ey Türk Genci ! 
Havalara Hikim Ol ... 

·-~-~~~~...,x.x.~-~~---~-

YAZAN : İSMAİL HAKKI BALTACioC'.iLU 
-----------.. -----··---

Beylerbeyinde denizle kucaklaşan ea- Bu hikAye size dünkü nesil ile bu-
kl bir yalının içinde yaşıyan bir arlta- günkü neslin tabiat karşısındaki duruın
daşımı geçen Pazar gUnU ziyarete git. lannı ayırmaya yarıyacaktır. Soğuktan, 
tim. O bana h8ldı olarak Boğazlçbıin bu sıcaktan korkmak, lodosla po;rrazı kar
sonsuz ve sırlarla dolu gU.zellikleri için- şılıldı diqünmek, gllzel havaya hayran 
de yapmaktan duydulu zevkl anlattı. olmak, kapalı havadan sılclmak, bulut
Sonra bana aordu: Ya siz Çamlıcada na-- lu, karanlık havalardan gam duymak ... 
al yaşıyorsunuz? dedi. Bütün bu ihtisaslar tabiatte hoşu arı-

~rla ınah~emesı mübaşırlct·ınden HU- yunı 29 birinci teş:rin 1927 de yapılmış vata.na ilhakı ve hariçten gelen göçmen gilt.ercoo sivri sbıek çokmuş, bilhnssa 
~yın Kaya ~tl Karaburun ~e~ evi gar- ve 13.648.270 nüfusumuz olduğu tesbit kardeşlerimiz nazan itibara alınarak nü- Liverpul kanalında pek ınebzulmUf. 
dıyanı ibı:a~ım Ku çunun ıstifoları ka- edilmiştir. Bunun 6.563.879 zu erkek, fusumuzun iki milyon artını~ olacağına Buna rağmen ora halkı sivri sineklerden 
buık edllmiştd ır. "b .. 

0
.. L"tfJ! Atil 7.084.391 i kadındı. muhakkak nazariyle bakılmaktadır. hiç rahatsız olmaz, bazı evlerde sivri si-

usa ası ınu aşırı meı· u "' - İk' . ~ "' ta 1 ir 1111 .. ti Uf d d takriben _,_ dir bil' . ı:-ıya 1~ gün mezuniyet \'erilmiştir ıncı uınuını nwus sayımı maınen zm v ..,.e n usun a a nıtı.l'i. ne , uımez.mış. 
' · ilmi esaslara göre 20 ilk teşrin 935 tarl- 60 bin kişilik bir arbna kaydedileceği Bunun sebebi gayet basitmiş: 1ngilıt.· 

---·-- hinde yapılmış ve nüfusumuzun zannedilmektedir. ler çok Tavşan beslerlermiş, bütün siv-
lfıind Karantina l"i sinekler de Tavşanlara üşüşüp insan· 

· · k ki azl la.rı ı·ahat bırakırlannış. Sivri sinekler 
Ocağında- KIZll.. KEÇll..IDE Ktlltürpar ta 1 • evvela Tavşan, sonra insan kanını colt 
İkinci Karruıtina Paı·ti ocağının sen~ KIZ KAÇIRHA nolar kapanmıyacak severlermiş. 

lik kongresi dün gece ocak binasında Bayındırın Kızıl Keçili köyünde otu- Bu sene KUltürpark dahilindeki bU- Biltiln mahluklardan kanı en çok in· 
;.kdedilmiş v~ yeni idare heyeti seçil- ı·nn Ahmet oğlu Yusuf Irak ayni köy- tUn glliııolarm kLt mevsiminde de açık aanınkine yakın olan Tavşandır. Bina
ıniştil'. den AU kızı 13 yaşında Düriye Sokunu bulundurulması takarrür etmiştir. Fuar enaleyh bu eserin verdiği ma10mata 

A'l."Ili Tiyanşan, Snlop Tinıur, Ali Sü- zorla kaçumış, bir müddet sonra her gazinosunda haftanın iki gecesi m.twk inanmak lAzun geliyor. 
rcndal, Halim Ayanoğlu ve Hamdi Ne- ikisi de köy civarında tutulmuşlardır. bulundurulması temin edilecektir. Acaba sıtma rnıntakalarında Tavşan 
bol ittifakla idnrc heyetine intihap olun- Vali izınlre döndü AKDENiZ U.retmek, ıbu suretle sıvrı sineklerin ta-
mu.slardır. sall(ttundan halkı kurtannak mümkün 

Geç vakite kndar devam eden kon- Urla ve Çeşme kaıalannda teft~lerde DenUlide •Akdeniz• aduıda ,unIUk deıır.ıı mi ve bu sayede mUcadele daha 
d k lar 1 bi k d bulunan valimiz B. Fuad Tuksal iclıri- siyasi bir gazete intişara ba~lamıştır. K .. 

gre e müna aşa o muş ve ·r ço i- . d Tebrı'k eder·ı-. kolayl...:nmı olmaz mı? 
1 kl b cdUı mıze 8\' et etmiştir. u. ~··-ıı 
e er tes it · nlstir. Ve acaba, bunun faldeli olup olmıya--

Seninkinden bambaşka, dedim, ben yan, ho~ olmıyandan kaçan menfi ve 
.en1n ve romantiklerinki gibi estetik ıs. hayran insanın geri, şom duyuşlandıT. 
ti~raktan, tabiatin kucağında kendi ken- Bir de bu münfail insan şahsiyetini aşan 
dınden geçmekten hiç hoşlanmam. Ben hava tablatini yrudıılı çerçeveler içine da senin olmıyacak. Modern Türksün, 
tabiati kar~tırmaktan, tekrar tekrar sokacak yerde onu deşmek istiyen mo- havaya hakim olacaksın: Parqüt kule
yaratmaktan zevk alırım. Bir gün duvar dem adamın estetiği vardır. Onun gö- sinden atlıyo.ca'ksın, uçacaksın, bulutla
tirer, öbür giln domatesleri sular, bir zünde tabiat ne gUzeldlr, ne de çirkin, rı a~acaksın, tayyareden atlıyacaksın. 
başka giln beton dökerim. Benim biltün belki libedil bir mevzudur. Tabiat işlen- Vatan fikrini genişlcteeeksin, içine ha
hayatım bu ardsız arasız işleme, deği,7- diği, yani belli bir teknikle yenildiği :za- va unsurunu da sokacaksın. 
tirme, yapma ve yaratma ile geçer. man güzel olabllir. Ilgaz ormanları bu BütUn bunları bir fevkalAdelik, bir 

.. f".S!::&ı!•--••••••••••••••••••••... cağını anlamak için küçUk mikyasta tec

AÇILIYOR!!! 
10/10/ lHI pe~mbe cünü aksanıı Abancakta 

ESKİ A YPARK 

rübeler yaptlamaz mı! 
·········································-: • 

Dadı aramyor ~ 
Tecrübeli bir <;ocuk dadısı aranı-: 

yor.. Talip olanlar Yeni Asıra müra-: 
caat ederek malfunat almahdırla.r. E Genç adam, eski pedagoji hocasını ta- tabiat hnyranlan için sonsuz bir hay- kahramanlık ve isüsnat bir hal gibi yap. 

lebeliği zamanındaki sadeliği ve sami- ranlık mevwudur. Bence insan eli do- may1 düşünmemelisin. Hava bir tablo 
miliğiyle dinliyordu. Ben bu dikkatin- kunmamış olan bu ormanlar insanlaş- gibi seyir ve temaşa edilecek b.ir mevzu 
den cesaret alarak ilAve ettim: Tabiat tıkça güzell~ecekilr. olmaktan çıktı. Yer yUzU gibi bir yap.-

Salouuncla fevkalide dekorlar içinde cu bala 

( G RE G o R )İDARESİNDE 
hayrnnLğmdan bu yaratıcılık mezhebi- * ma sahruıı haline geldi. Havada dolq-
ne girdiğin gün en büyük mllkafota eri- Hava karşısında mütevekkil olmama- mak, havada döğilşmek, havayı teahir ATLANTIK şecek in: .haz. Her yaratma bir haz do-· lısın. Havayı tabintin meşum kuvvetle- etmek Adet oldu. Bunlar ne kadar yen! 
ğurur. Boğazı seyretmekten artık vaz rinden biri sanmak, hürriyetini onun olursa olsun hayatın, yurt~ hayatının Guioosu açılıyor .. Meıhu.r Radj·o Kulüp oTkestrası .. 
geç. balıkçılar gibi balık tut, midyeci- kaza ve cilvelerine bağlamak, bu menfi en tabi! vaz.ifekrindendir. İ§i ormania., 
ler gibi midye çıkar, kotra kullan, dağ- ve münfail durunı, vüstni, zahit insanın- tırmıya hiç lüzum yoktur. Er olan va- Piyanoda Yunan besteki.n mareı;tro Deancelis .. Anıcrlkan zenci falltöril 
laı ..ı tırman, Bo~azı ~ömür. yapıcı ve dır. Havaya karşı romantik infialler zifesini sessizce yapar. Sen de yap, ha- Briatoma .. Dekol'89yon Haluk .. 

yan tı<."ı ol! - velev estetik cinsten olsun - bunlar vayn hakim ol! ••••••••••••••••••••••-•-••••• 

:·········:·································································~·········· 

~ ~ BÜ~ÜK HİKAYE ~ ~ . . . . ......................•••••..................•.•..••.•......•.....•......... : •..•..•.. : 

Şüphe Ettim! 
YAZAN : Vç YILDIZ 

-5-
- Çoktan beridfr, sana bir şeyden 

bahsetmek istiyorum. .. Senin bilmeğe 
hakkın olan bir şey. Şimdiye kadar çok 
kilçUktün. Fakat şimdi ... 

Tarif edemiyeccğim, boğucu bir kor
ku kalbimi sıkıyordu. Bunu onun nğ
zuıdan işitmek i temiyordunı, buna 
muktcdır değildim. Ne de olsa babam
Qı ve benim ka~ımda keneli kendini 
aıahkiım etmemeliydi! Her şeye rağ
men onu Se\•iyordum! lki elini ynlvarır
casına tuttum ve kırasi,re sıktım. 

- Baba! Baba! Yal\'artrıı sana, hlr 
ııey söyleme! 

Bana hem müteha.n lı·, h m urkek 

hem müteessir, hem de mesut bir tavır
la baktı ... Feryadınun ümitsiz sefkat ve 
muhabbeti ona dokunmuştu. Ne kadar 
var ki bu evlfit şivesini duymamıştı! 

- Kızım, yavrucağım, sakin ol. Sana 
izah edeyim ... 

Annemden ayrılacağını, bizi terkcde
ceğini mi söyliyerekti? Buna tnhammill 
edemezdim! Onu, babamı, hatta evvel
den daha ziyndc seviyor, perestiş edi
yordum. Şimdi bunu pek illa hissediyor
dum. Meram anlrumık istemiyor gibi sid
detle, adeta haykırdım: 

- Hayır. ha~ ır. Bir scy Ö) leme. Bu
nu du~ .al, i t miyorunı... Du~ acal;: 

-halde değillm ... Bu dakikada buna iktl- yanı h~"1llda dururdu. Bu darbe altın- kadar refakat ettiği cenazeyi takip eder
danm yok ... Bir başka defa ..• Daha JOn· da mUthl, bir sinir buhranına tutulmuş- lcen bile, dUşilnmeklen kendimi alamı· 
ra ... Yalvarırım sana baba! ıtu. Şimdl teyzem onun yanında idi. yordum: 

Sesın, endişeli bir tavırla bana ba- Aptallaşmış gibi, onlara iltihak ettim. - Acaba cötekb ş1mdi nerede! 
kıyordu. Bir bwnma buhranına tutul- &bam, daha bu sabah kucakladığun Eve dönünce, annemi yarı baygın bir 
mu~ gibi ısrar ediyordum: babam, yatağında, ölUmün ha§metli gU- halde buldum. Doktor elemli bir tavır

- Beni lise önünde bırak, şimdi... zelllği içinde, bembeyaz ve .sakin, isti- la başını eğerek bize hakikati söyledi: 
çabuk, çabuk! .. Geç kalacağım! rahat ediyordu. Yalnız alnı, kanlı bir - Darbe onun için pek 5ert oldu: .. 

Bir kaç clakika sonra otomobil lise yara ile, şeklini kaybetmişti. Bu yarayı, Vaziyetinin vahim olduğunu siz.den gJZ.o 

önünde duı-du. İnmeden önce - şimdi bu kır saçların kalın bir çilesi altında giz- liycmero. 
hatırayı ne kadar cana yakın buluyo- ledhn ve ıstıraptan kalbim yırtılm~ Yedi hafta süren uzun ve ıstıraplı bir 
rum! - 0l.1a <loğnı eğildim ve yanakları- olarak yatağın yanına diz ~öktüm. ihtizar ... Biricik istirahat ve teselli ln-
nı öptüm. Kolları beni ihtilAçlı bir hare- Latife teyzem Atıf en~te.ınle birlikte ları, annemin benim orada olduğumu 
ketle .sıktı. Uzwı bir ln, beni göğsüne her şeyle ıneşgul oldu. Atıf eniştem sa- hissederek elleıriınl kendi elleri arasına 
dnyıyarak <luı·du. de. temiz kalpli, tok sözlil bir adanldı. aldığı z.aınanlaroı. Kesik iblr sesle so-

Otomobil hareket edince, tekrar ha- Daima muhabbet beslediğim bu adam rardı: 
na bakmak için döndü ve elimle onu ~imdi bir kurtarıcı gibi yanı başumzda - Meliha, burada mısın? İyi mi.sin, 
uğurladım... yer almıştı. Ne annem, ne ben hiç bir yavrwn? 

Onu sa olarak bir daha görmiyecek- t~ebbUste bulunacak vaziyette değil- - Evet, anneciğim , evet ... Çok iyi-
tim... dik. Bana dayanarak, annem son veda yim! Son derece iyi! * için babamın odasına gitU. Cenazeyi al- - Sıhhnün yerinde değil mi? Bir şe-

Bir saat sonra, lise müclirc.s.i beni oda- mağ.a geldikleri vakıt zavallı anneciğim yin yok ya? 
sına çağırttı. Bnb:ımın, dairesine gider- yUreklcri p:ırçalıyacak bir sesle haykı- - lilç bir şeyim yok anneciğim! Sıh-
ken, bir kamyona çarptığını ona haber rıyordu: hatim tam yerinde. 
\'ermi~ler. Oto.:nobll bir hendeğe devril. - Şefik! Şefik! Gitme Şefik! - Allaha §ükürler olsun! 
miş ve zavnllı babnm anide ölmilştU. Ben onun yanında kalmak istiyor- Geniş, rahat blr nefes alır ve g15zle-
Polts' ('\'İmi c tel fon ctmişl!!rdi: Biı::- dum. Fakat cenazeyi takip etmemi iste· ı·ini kapardı. .. Azap içinde olan zavallı 
zat nnnem cevnp venni~ti. Telefon, onun di. Hürmetkar bir cemaatin kabristana _fikri başka şeye dalardı... Anlamadı-

............................................ 
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ğun birbirini tut.mu sözler sayıklardı .. 
Yalnız bir iki defa, sarih olarak şu söz
leri duydum: 

- l\.fulihn bunu öğrenmesin, sakın! .. 
Aman yarabbi, ne milth~ şeydi bu! 

Babamın ölümUnden sonra bile, iğne 
nıhumuza batmış kalıyordu ... 
Babamı sUrükliyen kazadan iki ay bi

le geçmeden, bir Mayıs gecesi, annem 
de öldll. Trunaıniyle öksüz kalmıştım. 

Teyzem ve eniştem beni kendi evle-
rlne aldılar. Reşit oluncaya kadar orada 
kalacaktım. Atıf en~m şimdi oonim 
vasim olmuştu. Babam her ihtimali <lU
şUne.rc.k ona evvelden hu vazifeyi tah· 
mil etmişti. Annemin vefotındnn bir kaç 
giln sonra. beni bir kenara çekti: 

- Meliha, kızım, seninle konu~malı- . 
yım. BUiyorsun ki baban. nesi var, nesi 
yoksa sana bırakmıştır. Fakat bir nt>vi 
manevi vasiyetname de bırakmıştır: 
ölUmünden pek az 7.aman evvel kendi· 
siyle görüşmUştilm ve senin hakkında· 
ki arzulannın ne olduğunu biliyorum. 
Şimdiye kadar senin hiç haberin olmı· 
3'Bn bir meseleyi sana açmak istiyordu .• 

~BITMBDI-
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Gümrüklerde kalan mallar 
------------~z•x:~~----------

Piyasa.nın ihtiyacına 
göre ·ithal edilecek 

-~- --· - - - - _;:....::_~:---==--- -~-- -~-~ .... www 

Dünya ahvali 
Karıncalardan nasd karşısında bu
ltorunm!!!!•mümltündiiP ri~kü Türkiye 
Karınca bir çok fay.dalaı·ına rağmen , 

evlerimiz için hayli :zararlı bir mnhlük- • 

Paydalı Ml§ller 
·······•••111••• ...... 

. . 
ıçın Ketencilifimizin ıalahı 

--------~-x.x~---------

S ino p viliyetinde 
tetkikler yapılıyor ••. tur. Bu kilçük mahlaklar bilhassa mut- B. Cevdet KePhn Karsta 

faklarıınıza girmek, hattı üst kattaki bir lıonfel'alU verdi 
------:xtlx tatlılara kadar bile Çıkmak suretile 

Kollfhnentôları bUlunmadığı için icabında talimatname ahkamı dairesinde epeyce zararlar yaparlar. Bu sebeple EPdeftana ~itti 
~---------~~~.x-----~-------

gUmrUklerden çekilemlyen veya her bizzat ihtiyaç miktarında malı memle- karıncalarla mücadele usulünü bilmek Ankara, 6 (Husus!) - Sınop mebusu 
hangi bir sebeple gümriilclerden çıkarı- kete sokacaktır. faydalıdır. B. Cevdet Kerim İnoedayı ~ak-

Keten ipliği ve bezi ihtiyacı 
dahilden temin olunacak lamıyan mallar hakkmda Tlcaret ve- Talimatnamenin tatbilrntiyle meşgul Karıncalar evlerimize dışandan, balı- şamı ~sta Belediye sinemas.ında diln-

klleti tarafından hazırlanarak neştOlu- olmak üzere Ticaret vekMeti hukuk çe veya sokaktan girdikleri için evveli ya ahvalinin bugüıikü durumu karşısm-
nan talimatnamenin tatbiki hazırlıkları- mii=viri B. Ferit tstanbula gönderil- bu yolu tıkamak JAzmıihr. Ondan soma da devletin siyad vanyetini izah etmif- x.,x 

~ ı-__, ala'-'! ~ · · .. :- Sinop 6 (A.A) - Villyetin Ah11 böl- keilerfnde, köylerinde her evin birer na başlanm~tır: .. . ıni5tir. B. Ferit oradan lzmire gelerek eczane ~en &atın .uı. ecegınız para- ..u" 
VekAlet, ılk 1f olarak gümrük ve lı- lizım '"elen teın:ı.cılarda bulunup tatbi- diklorobcnzen mahl.Utu ile karıncalara • B. Cevdet Kerim, Parti müfettişi ve gelerinde istihsal. ~en keten cinsinln tezglh sahibi o1ması maksadiyle Vekl.. 

man antrepolannda bulunan bu kabil ~. . . . .,, . . . karşı mükemmel bir mini t~kil oluna- mebuslarla beraber, konferanslarına ~~ ve iketencılik ~atmın. biltün let tarafından gönderilecek 300 adet y .. 
malı .. __ ,_ b 1 :ıı.wall kat hakkında eın11 !er .., eı ..,cek, bu 1:)1 bı- b'li . devam için cuma günü Erdchana git- koylere Y!lYılarak ~c;afı "lizerinde tet- ni usiıl dOltuma te7,gAhlarmm ÇJıhpa 

an ~ıt etmeğe q amıştır. :m. '-'lik'-- Anka d" kt' ı ı. kik1 malt • . ,__,_,___ ~-ı-
milesseseler ile bankalar, ellerinde bu- t~ "'il sonra ·raya one~e: ır. Paradiklorobenzcn ya toz halinde ve- mişt.ir. er yap ıçın ~e~ ge~ sahalarını tesbit.etmişlerdir. Bu tezı&h• 
funan çekilmiyen mallara ait :koD§imen- B. Feridin 1stanbulda ve şehnmızde ya küçük parçalardan mürekkep olamk o~ lktısat ve~Meti. sanayt unı~ mU- larda köylü kadınlara yeni usfil imalAt 
toları Ticaret vekaletine blldirmeğe ba.~- yapacağı tetkiklere göre Vekaletçe 1i.\- sat.ılır, gayetle keskin bir acı badem ko- Ankara radyosu durU ile ~ayı tetkik h~rett ;eısı me~- .. . .. . 
1--·~lardır. zumlu Ye yurda nafi kararlar alınncnk- km;u neşreder Haşaratı ıı:ehirliyen bu kez kazası ile Ayancık koy!erınde faaü- goste~ ve bu sayede köylerimizda 
...... ~ • t bul t ~la •· " I keten ıpliği "-"e keten bezi istihsalitı an. Ticaret vekAleti bu tesbit işi bittikten tır. Bu meyanda güınrüklerde bekliyen mnddeden iyi kapanmıyan kapıların Ye- 8 00 Program ve memleket saat ayan ye te 1~. ~zg rı goı;m~ er ve . . . .. 
aonra piyasa ihtiyacını gö'Z önUne alarak japon menşeli mensucatın da çıkarıla- ya pençerelerin altlarına hafifçe serp- 8 03 Müzik 1 8 15 A. h be 1 . 8 30 keten sanayıı 1çm çok elver~li olduğu t~ılara~ dah~i 1htiyacın onlenmesl teo 
tAcire malını çekmesini bildirecek ve cngı öğrenilmiştir. ınck, . ~arın;~l~nn girme1erine mani ol- J\.Tüzik pl. 8.~0 _ ·9.00 i~a~nı ~~~~ek anl~ınlan bu nuntakanm nahıye mer- mm edilecektir. 

ınak ıçın kafı~r. . . listesi 12.30 Program ve memleket saat ----------------
Kokudan muteessır olmamak içın to- ayarı 12.33 Müzik : Fasıl heyeti 12.50 EDİRNE TRENLERi Bir Atman Yapurll 

rorbaJı Belediyesinin r o R B A L 1 D A zu kapılarm dış tarafla~-ına serpmek d~- Ajans haberleri 13.05 Müzik : Fasıl he- " .. OK KALABALIK zaptedilclL 
~alışmaları.. ÇOCVICf,ARA YARDIM ha ~~v~~ktır. Pe.radiklor?.benzen erı- yeti programının deYamı 13.20 .- 14.00 ~ 
Torbalı, 6 (Hususi) - Kaza.mız bele- Torbalı, 4 (Hususi) - Evvelki gece mcdi~ ~çın .yağmurdan m~~e'75ir ol- Müzik pl. 18.00 Program ve memleket Edirne, 4 (Hususi) - Son günlerde Londra 6 (A.A) - Kanadnnın garp 

diyesi evvelki gUn belediye talimatna- bumda C. H. P. tarafından fakir çocuk- ması ıhtım~ de mevcut degıl~ır. saat ayarı 18.03 MUz.ik: Radyo caz or- Edime - lstanbul araamda kar,Uık.Iı ola- sahilinde bir limandan bndirlllyor: 
mesine aykırı hareket eden be~ esnafı lar menfaatine bir eğlenti tertip edil- Bu ınaddeyı k~llaz:ı;nan~ ~egane m~- kestrası 18.40 Müzik : .Alaturka 19.15 rnk her gün ve geu i1leyen trenlerdelci Kanatlanın Robert aduı3aki siWılı U.. 
cezalandırmıştır. mi.ştir. zu:~· .b~nun zaif yureklı~7r~ yapab~e- Konuşma (İstatistik umum müdürlüğü izdiham tahammül edilmez bir hal al· caret kruvazöril bugün Kanadaya mu. 

Belediyeye yapılan şikb,yet Uzerine bir hınirden getirtilen saz heyeti geç \'n- cegı bır ış olmamasıdır. Ç~kU Par~dik- tarafından) 19.30 Memleket saat ayarı ml§tır. vasalat etmiş ve Vesser admdald A1ınaıa 
fabrikanın gazozlarmdan biri de tahlil kile kadar çalmış ve eğlenilmiştir. Ya- 1?robenz~n, karıncaların ıçerlye g~:m; ve ajans haberleri 19.45 Müzik : Radyo Evvelki akpm Jıtanbuldan kalkan vapurunun 25 EylUlde Meksika .mıJa. 
edilmek Uzere İzmir belediye kimyager- pılan 116 liralık hüsılattan masraf çık- sıne manı olmakla kalma7., onları oldu- ince saz heyeti Yakın tarllıten sesli ha- 10.35 Konvansiyonel treni kıyamet nü· rında nasıl zaptedUdiğl hakkındaki ra. 
llğine gönderilıniştir. tıktan sonra kalan 33 lira fakir c;ocuk- rür.. .x tıralar .. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mü- mun bir manzara arzediyordu. Devlet poı·unu vermiştir. 

-·-- lnra bırakılmıştır. -,,- z.ik : Bariton MAX Klein • Schubert, Demiryollarının halkı bu güçlüklerden --·~-
Simav fıaymaJıamlığı Volf ve Löve'den Liedler .. 21.05 Müzik bir an ev.,.el kurtarması lazımdır. Al'J.antin donanması 

Yeni Neşriyat Dün zabıta Akdağmadeni kaymakamı B. Fahri Dinleyici istekleri 21.30 Konuşma 21.45 * 
• • • • • • • • • • • • • • 'UaJı'GSI Olmadı.. ı\hıshnlı Lfıdik kapnnkamlığına, Uşak Müzik : Radyo orkestrası 22.30 Memle- Kastamonu, 6 (Hususi) - Kastamo- maneVPG yapıyop .. 
ÇOCUK - Çocuk Esirgeme kW'mnu Memnuniyetle öğrendiğim.ize göre, kaymakamı B. Feyzi Sorcuoğlu Simav ket snat ayarı, ajans haberleri, borsalar, nu mebusları İneboluya giderek Halke- Londra, 6 (A.A) - Arjantin fil.om. 

tarafından ne.şredilen bu faydalı dergi- dün İzmir ~ehri içinde hiç bir 7.ahıta kaymak.."lmlıi,-ına nakl n tayin edilmi~- fiatlerl .. 22.45 Müzik : Cazband pl. 23.25 '\·inde bir toplantı yapmışlar ve halkın nun deniz manevralan bu ayın yi.nnisl-
nln 201 inci sayısı çıkmıştır. vak'rısı ln'!ycledilmt-miştir. l.erdir. 23.30 Yarınki program ve kapanı~. dileklerini tesbit etm~erdir. ne kadar devam edecektir. 

lZMlll SıctLt ncARET MEMUR
LUC.UNDAN: 

- Düaldi nilbaa.n maUt -

UcONcO FASIL 
Meclisi idarenhı sureti teşekkülü 

\"e veuift ve şirketin idaresi 
Madde 27 - Şirketin işleri hissedar

lar arasından heyeti umumiyece intihap 
olunan asgad 0.ç azamı dokuz Azadan 
mllrekbp bir meclisi idare tarafmdan 
idare olunur. tık meclisi idare azalan : 

1 - Remzi Reyent 
2 - Süreyya Reyent 
3 - Handan Reyent 
Madde 28 - Meclisi idare Azasından 

her biri bedeli kıymeti asliyesi itibarile 
sermayel şirketin yüzde birine muadil 
700 yedi yU.z lira kıymetini haiz hisse 
senetlerini şirkete tevdie mecburdur
lar. Bu hisse senetleri üierlne azasından 
bulunduğu meclisi idarenin hissedaran 
heyeti umumlyesince tebriyesine kadar 
satılamıyacağına dair bir damga vut1.1-
la.rak hıfzedilir. İşbu senedat azanın za
manı idarelerinden mütevellit mesuli
yetlerine karşı teminat hükmündedir. 
Bu hususta intifa (Juisans) senetleri 
dahi tevdi edilebilir. Senedatı meı...kılre
nin satılmamasını temin etmek meclisi 
idarenin cUmlei vazi.fesindendir. Aksi 
halde meclisi. idare mesuldür. 

Madde 29 - İlk meclisi idare bir sene 
için intihap edilmiştir. Bu müddetin hi
tamından sonra idw-e meclisi yemden 
intihap suretiyle tayin olunacaktır •• Bu 
SUretle intihap olunan ikinci idare mec
lisi ile andan sonra intihap olunacak ida
re meclisi f\zalannın milddcti üç :>ene 
olacak ve fakat bunlardan üçte biri ilk 
aenelerde kur'a ve andan ~onra lodeın 
itibariyle çekilerek yerlerine yeniden 
intihap yapılacaktır. Çıkan hanın tek
rar intihabı caizdir. 

Madde 30 - Meclisi idare Azasından 
bir veya bir kaçının vefatı veya istifa
sı vukuunda veya saJr bir sebepten do
layı bir veya bir kaç Aza yeri milnhal 
kalırsa meclisi idare işbu yerlere şera
it ve evsafı lazımeyi hfilz zevattan mu
vakkaten Aza intihap cyliyecck ve ilk 
içtima edecek heyeti umwn.iyenin tas
dikine arzedecektir. Bu suretle meclisi 
idareye intihap olunan fiı:a heyeti umu
ın.i.yenin içtlmama kadar ifayı vazife 
eder, ve heyeti umumiyece intihabı va
ki tasdik olunursa selefinin bakiyel 
rnUddctini ikmal eder. 

Madde 3 1 - Meclili idare her eene 
az<l3ı meyanından bir reİI ve bir :.reis 
vekili intihap eyler. Reisin "Veya ,·ekili
rıin bulunmadığı <"elaelerde riyaset et
nıek üzere azadan biri o içtimaa mahsus 
olmak üzere meclisi idarece muvakkaten 
fcialiğe intihap olunur. Katiplik vazife
•ini ifa etmek üzere meclisi idare azaaı 
ıneyanmdan veya hariçten biri intihap 
olunur. Riyaset 'ezaifi reise meclis cel
~lerinde intizamı, müzakerabn munta
~arnan zaptını temin ve heyeti umumiye 
'~timalarında riynset etmekten ba~ka 
!uç bir hakkı takaddüm bahııetmez. 

Madde 32 - Meclisi idare şirket 
~ınur ve muamelatı lüzum gösterdikçe 
ıçtimıı eder. Ancak laakal (altı ayda) bir 
defa içtima mecburidir. 

Reisin veyahut azadan nısfının dave
~!le meclisi idarenin ic;timaı iktiza eder. 
·~ıeclisi idare içtimaları esas itibariyle 
Bıtket merkezinde akd olunur. Fakat aza
~ın nısfından ziyadesinin muvafakatiyle 
••tisnaen ve bir sene zarfında i_şbu esas 
~ukavelename mucibince in'ikadı mec-

uri olan içtimaları Tubunu tecavüz et
~emek üzere Türkiye Cümhuriyeti hu
b ~du dahilinde münasip görülecek diğer 
ır mahalde de meclisi idarenin içtima.ı 

:;-izdir. Bu takdirde keyfiyet tahriren 
'lthaat vekaletine ihbar edilir. 

Madde 33 - Meclisi idare mukarre
re.tının muteber olabilmesi jçin azrınm 
ltsfından ziyndesinin huzuru §arttır. Top
anan azanın ekseriyeti hasıl olur olmaz 
ttlü.zakerata başlanmazdan evvel zabıt• 
1'1&.zneyi imza etmesi suretiyle ekseriyetin 
l?\Ycut olduğu teııbit olunur. 
'1 '~elıe esnnsmda ekseriyet zail oluf9& 

11~kere tatil olunur. Kararlar mevcut 
~anın ekseriyeti.} le ittihaz olunur. Te· 
"'

11ii ara vukuundil hyfiyet içtimaı ati· 

ye talik edilir. Ve anda dahi teaavii ara 
vuku bu]ura mevzuu bahis olan teklif 
reddedilmiıı addolunur. 

Azanın yekdiğeJline niyabeten rey 
vermeleri caiz değildir. Ancak celseler
de hazır bulunamıyacalt olan aza ruzna
mede meycut meaail hakkında fikir ve 
mütalaaıını tahriren bildirebilirler ve bu 
takdirde mütalaası zabıtnameye ,geçiri
lir. 

Azaya gönderilecek davetiyeler ruz· 
ruunei müzakeratı ihtiva etmesi lazım 
olduğu ııibi bu davetiyelerin ya imza mu
kabilinde teslimi veya teahhütlü mektup
la gönderilmesi muktezidiı. 

Madde 34 - Meclisi idare müzake
ratının zabıt defterine kayıt ve zirinin 
reis ve hazır bulunan a7a ile k:aip tara
f mdan imza olunması ve karara muhalif 
kalanların esbabı muhale! etinin bu za. 
bılnamelere derç edilmesi lazımdır. 
Zaptın bir suretinin veya fırkrai mulni
ceainin üçüncü şahıslımı ka~1 mııtebn 
olması için 38 nci madde mucibince 
vazı imzaya mezun kılınacak zevat ta1a
fından İmza edilmesi muktezid.ir. işbu 
zabıtnameler münderecatı heyeti idare 
azasının kimlerden ibaret olduğunu ve 
celselerde kimlerin bulunmadığını ve aza 
nın o devre esnasındaki sıfat ve vaziyet
lerini ispat sadedinde muteberdir. 

Madde 35 - Şirketin idaresi ve his
ecdarlara veya üçüncü §ahıslara ka~t 
muhak.im huzurunda temsili meclisi ida
reye aittir. Meclisi idare şirketin umur 
'\'e emvalinin idarcoi ve şirketin maksa
diyle alaka.dar her nevi ukut ve muame• 
latın icrası için iktidarı tamını ve ~irke
tiıı imzasını istimal hakkını haizdir. Ve 
hatta sulh olmak ve hakem tayin etmek 
salahiydine dahi maliktir. 

Gerek kanunla ve gerekse işbu esa.e 
mukavelename ile sarahaten men edil
meyen ve heyeti umumiyenin müaaadei 
mukaddemesine iktiran etmif olan ı.... 
sarrufu emlake müteallik muamelatı da
hi ifaya mezundur. 

Sirketin dah.ilt talimatnamelerini tan• 
zi~, şirketin memur ve acentelerini ta
yin ve azli ve bunlann maaı, yevmiye, 
Ücret ve ikramiyelerini takdir ve teabit 
ve bunların kabul ve tekaütlerl şeraitini 
tayin, ıirketin idaresi muarifi umumi
yesini ve muamelatına muktazi levazımı 
te!!bit alacakları tahsil, borçlannın tesvi
ye, senedatı ticariye tanzim ve bunlara 
kefalet etmek ve firketin mabadı teti
siyle münaschettar bilumum mukavele
nameleri akt ve tanzim, mübayaat icra 
ve bunlann netayicinden olan muame
latı ifa, muamelitı oirkette istimal olu
namıyan fazla nukudun ve ihtiyat akça
sının sureti iıtimalini tayin etmek ve iti
bar üzerine veya ;,irketin menkul cm
valini karşılık göstermek suretiyle istik
razatta hulunmak ve heyeti umumiyeden 
istihsal edilecek karan mahsusa tevfikan 
şirketin emvali gayri menkuleııini terhin 
veya tahvilat ihraç eylemek suretiyle 
istikraz akt etmek gibi hwıu!latı ifa mec• 
lisi idarenin cümlei sa.lahiyetindendnr. 
l;;;bu saliihiyetlcr tahdidi olmayup tada
didir. 

Madde 36 - Mecsili idare azaaı ken
di işleri için ibraz etmeleri lbıın ve mu
tad olan dikkat, basiret ve faaliyeti !!ir
ket i~ler.iııde dahi .irae ve sarfa 'mecbur
durlar. Meclisi idare dcFatiri lizımeyi 
tutmak ve muayyen olan müddet zarfın
da sabık eeneye ait mevcudat defterini 
bilanço, kar ve zarar hesabını bittanz.im 
heyeti umumiye içtimaından laalcal bir 
ay evvel murakiplere tevdi ve laakal se
kiz gün evvel hi,acdaranın nazarı tetki
kine koymakla mükelleftir. Her eenei 
hesabiye nihayetinde bilançodan maa
da ııirketin ticııIİ, malt ve iktıııadi vazi
yetini ve yapılan muamelatın hülfısasını 
müsir bir rapor tanzim eder. 

Amortismanlar için münasip ııekil ve 
sureti ve ihtiyat akçası mikdarını tayin 
ve temettüatın sureti tevziini tesbit ve 
heyeti ıımumiyeye teklif eder. 

İşbu esas mukavelenamenin her nevi 
tadilatı ''e yeniden maddeler ilavesi 
hakkında heyeti umumiyeyl'! teklifatta 
bulunur. 

Heyeti umumi}·eleri içtimaa davet ,.e 
isbu içtimal:mn Tuznamesini tanzim ve 
tesbit eder. Heyeti umumiycnin bilu· 

mum mukarreratını icra ve infaz busu
aunda meclisi idare heyeti umumiyenin 
vekaletini haizdir. 

Meclisi idare a7.a.smın heyeti umumi· 
yece azilleri ve icra ettikleri muamela
tın heyeti umumiyece ademi kabulü ha
linde üçüncü phıslar tarafından ikti
sap edilmiş olan hukuka halel gelmez. 

Madde 3 7 - Meclisi idare haiz ol
duğu iktidar ve aalahiyetlerin bir · kıs
mını umur ve muamelatı cariyenin ted
virini ve ittihaz ettiği kararların tatbiki
ni azasından bir veya bir kaçını tefviz 
edebilir ki bu zevata murahhns aza deni
yor. Murahhaslar müteaddit ise ckseri
yt!tİ ara ile ittihazı karar ederler. 

Murahhas azaya verilecek vazife \"C 

.!!alahiyetleri ve ücretler meclisi idare 
tarafından tayin olunur. Bu ücretler ma
sariii "Umumiyeye ithal olunur. 

Madde 38 - Meclisi idare şirket iı
lcrinin tedviri için münasip gördüğü sa
lahiyetlerle hinedarandan veya hariç
ten bir veya bir kaç müdür tayin edebi
lir. Bu müdürlerin vaz.if e ve salahiyetleri 
müddeti memuriyetleri tekaüt veya azil
leri şeraiti hakkında mukaveleler akt 
edebilirler. Meclisi idarece müdürlerin 
nup ve azil keyfiyeti tescil ve ilan et
tirilir. Ancalc müdürler meclisi idare aza
mnın müddeti memuriyetlerinden fazla 
bir zaman için tayin olunamazlar. 

Bundan başka meclisi idare bir veya 
bir kaç mesele için husuıi vekaletname 
ile müna&ip gördüğü bir veya bir kaç 
zatı tevkil edebilir. 

Madde 39 - Şirket namına tanzim 
edilecek bilumum evrakın muteber ol
ması ve §irketi ilzam edebilmesi için 
mecliai idareu vaz'ı imzaya mezun kılı
nan zevat tarafından ,irketin isminin ila
vesi auretiyle imza edilmif olmuı tart· 
br. Bu imzalar sicilJi ticarete tescil ve 
a]elüsul ilan edilecektir. 

Madde 40 - Meclisi idare azası de· 
ruhte ettikleri vezaifin ifuından ve §İr· 
ket namına yapmııı oldukları ukut ve 
muamelattan dolayı şahaen mesul değil
dirler. Ancak kanunun ve işbu esu mu• 
kavelenamenin kendilerlne tahmil ettiği 
vczaifi tamamen jfa etmek suretiyle ec
bebiyet verecekleri zararlardan dolayı 
m\iteııeailen meau1dürler. Şu kadarki 
kendilerine verilen vezaifin ifaıında ağır 
batl ikaı veyahut salahiyetlerini tecavüz 
suretiyle vaki olan zarar kimler tarafın• 
dan ilca edilmiı ise mesuliyet yalnız on• 
lara terettüp eder. 

Bu me1uliyet ha11l olan maddi ve ha
kiki zarar mikdarına maJı:aurdur. 

Madde 41 - Meclisi idare azası ıah
sen al&ltadar bulundukları hıuusahn mü
zakeresine iştirak edemez, ve heyeti 
umumiyeden izin almadan .kendi veya 
şahsı ahar namına bizzat veya bllvaaıta 
şirketle bir muamelei tic~riye yapamaz
lar. Keza heyeti umumiyenin müaaadeai· 
ıni almaksızın ıirketin icra ey]ediii mua
melei ticariye nevinden bir muamelei 
kendi veya ahan heıabına yapamayacağı 
gibi aynı nevi muameleyi ticariye ile 
meşgul bir şirkete ~ahsen mesut aza sı
fntivle dahil olamazlar. 

:\.1adc1e 4.2 - Mecliai idare şirket he· 
saLına . irket hissei senedatını iştira veya 
işbu ~cnedatı rehin mukabilinde kabul 
ederek para ikraz veya avans ita ede
mez. Şu kadarki temettüattan tefrik olu
nan meblağ mukabilinde bedeJJeri ta· 
ml\men tediye olunan hisae senedatının 
iıtiraM için heyeti umumiye meclisi ida· 
reye salahiyet verebilir. 

Madde 4 3 - Meclisi idare zası i~u 
esas mukavelenamenin ( 78) nci mad
desi mucibince tefrik ve ita edilecek te• 
mettü hissesinden maada her içtima gü
nü için mikdan heyeti umumiye tarnf ın
dan tayin ve tesbit edilecek ücret hakkı 
huzur alırlar. 

Bu hakkı huzur idare azasının hide· 
matının ve tedviri umur .için tahsis etlik
leri zamanın multabili olduğu cihetle iç
timada hazır bulunmayanlara tediye 
edilemez. Aylık ~·e senelik olarak mak
tuan hakkı huzur ••erilme j memnudur. 

DöRDONCO FASlL 
Murakıplar 
Madde 44 - Heyeti umumiye her s~ 

ne gerek hissedarlardan ve gerek hariç· 
tt-.n a2ami üç sene için bir veyahut beti 

tecavüz etmemek üzere muralup intihap reddi halinde davayı talep eden alcalli· 
eder. tik hesap devresi için munakıp yet ~irketin maddi ve hakiki zarar ve 
olarak Avukat B. Haül Sabri Güleç inti- :ıiyanını tazmine mecburdurlar. 
hap edilmi§tir. Bir murakıp intihap edil- Heyeti umum.iyen.in ber ne 9Cbebe 
diği takdirde bu murakıbın müteaddit 1 müstenit oluna ollllll mecliai idare azasa 
murakıplar intihap edildiği takdirde nıa- aleyhine ikamei dava olunmuına müte
fından bir ziyadesinin Türk olması il- dair olunan kararmm icrası keza mura· 
zımdır. Müddetleri hitam bulan mura- kıplara aittir. 
kıpların tekrar intihapları caizdir. Vazi· Madde 49 - Murakıplar meclisi 2da
feleri hitam bulan meclisi idare azası he- Te müzakeratında rey ve müzakereye iıı
yeti umumiyeden beraet ik.tiııap etme- tirak etmek şartiyle bazır bulunabilirler. 
dikçe murakıp olarak intihap olunamaz- Ve münasip gördükleri teldifatı meclisi 
lar. Murakıpları meclisi idare azalığına idare ve heyeti umumiyenin adl ve fev
intihapları ve şirketin memuru sıfatiyle kalade içtimalan ruznamclerine ithal et
umur ve muamelatını tedvir etıneleri ca- tirebilirler. 
iz olamaz. Madde 5 O - Murakıplar heyeti umu· 

Me.disi idare azasının kendilerine ve miyece takdir ve tesbit edilecek ücreti 
usul ve furuğundan birisine karabeti alırlar. İşbu ücret Fhtin masarifi umu
olanlar murakıp intihap olunamazlar. miyesi meyanına ithal edilir. 
Murakıplar her vakit heyeti umumiye B~INCl FASIL 
tarafından azl olunabiürler. Murakıpla- Heyeti Umumiye 
rın tayin ve tebdilleri meclisi idare tara- Madde S 1 - .şirketin hilledarlan 
fından derhal aicilli ticarete tescil ~tti- senede J!akal bir defa heyeti umum.İye 
rilmekle beraber ııazetelerle de ilin et- halinde içtima ederler. Kanuna ve i,bu 
tirilecektir. esas mukavelename ahk.lmma muvafık 

Müteaddit murakıplardan birinin es- ıurette içtima eden heyeti umumiye 
babı kanuniyeye binaen vazifesinden umum hisaedaranın heyeti mecmuasını 
sukutu halinde diğer murakıp veya mu- temsil eder. 
rakıplar heyeti umumiyenin ilk içtimaına Bu suretle içtima eden heyeti umumi
kadar ifayı vazife etmek üzere yerine .vede ittihaz edilen kararlar gerek muha
birisini intihap ederler. Bu suretle vazi- lif kalanlar ve gerdc içtimada ha.zır bu
fesinden sükut eden murakıp bir ki~i lurunayanlar hakkında dahi meri ve mu· 
olduğu takdirde heyeti umumiyenin ilk teberdir. 
içtimaına kadar vazifedar olmak üzere Heyeti umumiycler ye adiye veya fev
a1akadarandan birinin müracaatı üzeri· kalade olarak içtima ederler. Heyeti 
ne merkezt §irketin bulunduğu mahal umumiyo adiye devn:i heaabiycaiııin hi
mahkemesi tarafından bir murakıp ta- tamından itibaren ( ü; ay zayfuıda) ve 
yin olunur. Bu hususta mecüsi idare aza- ııe.nede lıer halde bir defa nıku bulur. 
sının da mahkemeye müracaatı mecbu- Bu içtim.ada tirk.etin 9endik muamelitı 
ridir. umumiye ve heabjyeai tetkik ve ittihazı 

Madde 45 - Murakıplann vazifesi karar olunur. 
~ketin muamelatı umumiyeaini .müra· Heyeti umumiyet fevltallde firk.et 
kabe ve heaahatmı tetkik ve teftiı ve nıuamelltınm istilzam ettirdiif ahval " 
meclisi idare azaııiyle müttefihn bilan~ zamanlarda içtima eder. 
çonun ıekli tanzimini tayin ve hiMe ee- Tuls heyeti umumiyeleri bu faıılda 
nedııtının vaziyetini te1bit velhasıl tir· taerih edilen heyeti umumiyelerden ha· 
ketin nıenafiine muvafık gördüğü hM r~ olup bunlar hakkında ticaret kanu
nevi müraJı:abe ve teftioatı icra ve üç nunun ve ifbu en. mabvelenamen.in 
aydan fazla fasıla vermemek prtiyle kıınu mahsusunda milnd~ ahkl.m ca
:zaman zaman ıirlcet hesabını ve kuyut ridir. 

ren ik.tıaat ~.ıctüıe bild.irılmeü ve raz
namei miizakeratıa. ve l-ıma mütefeni 
ene.km birer wrctloDnia u.J ohmmaa 
li.zımdD'. Bilfuıı1ml içtinMlvda iktuat 
vek&leti komDerinİll huzaru kanun Ye 

ıirket mukavdelerine cöre mü.mk.erele
rin cereyanına. nezareti flU'tbr, 

Madde 5 5 - Hilafına ~erek ticaret 
kanununda ve gerek ifbu esas mubv. 
lenamede sarahat bulunmayan ahvalde 
gerek f enalade '\'e gerek alelade içti
ma edecek olan heyeti umumiydcrde 
asaleten veya vekileten lai.kal sennay ... 
nin ruhunu tenuil eden hiasedarlann ha· 
zuru prthr. Uk içtimada bu ni&a.p haal 
olmadığı takdirde hissedaran tehar ikin
ci defa içtimaa davet edilir, 

1Jbu ikinci içtimada hazır bulunu. 
hissedarların temsil ettikleri 19Clm•Y9 
mikdan ne olursa olıun birinci içtimada 
müzakere olunma'k üzere ihzar olunu 
ruzname hakkına !icrayı müzakerata va 
itayı karara aa.lllliyetleri olaıcaktır. Bu 
\'eçhile cereyan eclen mü.z:akerat mer'i 
ve muteberdir. Kararlar muteber olınaJc 
için her halde asaleten veya vekile.ten 
ita edilen azanm cberiyeti prttır. Birin
ci içtima ile 2 nci içtima arumd.aki müd 
det on be§ g\inden u: ve bir .,.dan fazla 
o)amıyacak ve ikinci İçtİmaa ait dant 
~madan on be§ gün eYVd ilin o!una
caktır. 

Madde 5 6 - Hilafına gerek ticaret 
kanununda •e gerek ·~bu esu mıab.n
lcnamede •an.hali 'bUlumnayan Ahvalde 
gerek fevkalade ve gerek alelide heyeti 
umuıniyelerde hazır bulunan lünedar
lann (Elli) hine için birer reyi olacak 
ve fU kadarki ber bir l.Medarm ondan 
ziyade olmıyacaktır. 

Madde 5 7 - Menu yeya neTi tiı-
ketin tel>dilüıe veya aermayaaia tezyit 
n tenkiaine veya firketin bilmtİ)'ar fee
hiH rniit.eallik heyeti umumiye içtimala
rında firket ~esiDin ualeten Ye T ... 

kiletcıı akalli üç rubunu temsil eden bi.
acdararun huzuru ve bu içtimada ittihaz 
olunan kanuiarm mutebeı- olma. • 
sülilean ekseriyeti arlnın hmulü prttlr. 

,.e defatmnı kontrol ederek mevcudun MaddeSl - Heyeti wnwniyei adiye 
kuyudata muvafakatını tesbit ve mecll• zaman muayyeninıde mecl11l idare ve lZMIR BELEDiYESiNDEN: 
ııi idıne azasının kanun ve oirket mu· bunlann ademt te,ebbU..lerl halinde ik· 1 - Şehir rehberi için 19 adet Jdife 
knelenameıi ahkamına tamamiyle ria- tıaat veklletinin dantiyle aktı içtima yaptınI.m.a.a. fen itleri müdütlüğtindekl 
yet eylemeleri.ne neuret ve eene ruha- eder. Bundan batka doirudan doiruya prtnamcal ve'1ü}e açık ebiltmeye ko
yetinde içtima edecek olaa heyeti umu· mecU.i Jdare v.,.a mun.kıplaruı veyahut nulmııftUr. Kqif bead.i 565 lira :50 lcu
miyeye firketin vaziyeti. hele.batı ve bl· tcmıayef firketin lbbl onda biri kıy. n&f muv&ilat teminatı 42 lira 4 t kurut
lin.;o.unu ve medial idarenin faaljyet metinde hiaee ıenedatm• nuilik olan his- tur. Taliplerin teminatı cümhuriyet mer• 
hakkındaki kanaat ve mütalhtmı havi sedaranın eebaht mucibeyi havi talebi kcı: b&nkasına yatırarak makbuzlariyle 
bir rapor takdim etmektir. Mun.luplar tabriril-1 üzerine mccliai idan veya mu- mala tarihi olan 18/ l 0/940 Cuma gn .. 
esbabı milbreme ve mlbtacele talıaddlilti rakıplano ledelik.tiza iktwat vek&letinin nü saat 16 da encümene müracaat1an. 
halinde heyeti umumiyeyi fevkalade ola· heyeti umum.iyeyi aUJ"eti fevkalade içti- 2 _ Basmahanede Tepecik. otobU... 
rak içtimsa davete mecburdurlar. ma.a dant aallhiyeti vardır. Bu auretler leri durak yerindeki tütiln lt~ bir 

Madde 46 - MuraJı:ıplar kananeıı ve ile vaki olacak davetlerde yevmi içtima sene müddetle kiraya verilmeai. yazı İf6 
işbu eau mukavelename tle kendilerine aaat ve mahalli içtima teabit olunarak leri müdürlüğündeki .prtnameei veçlı.ile 
tevdi olunan vezaifi biianil •uretle ifa davet gazetelerle illn olunur. Heyeti açık arttırmaya konulmufhır. Mubamnıen 
etmediklerj takdirde müte.elailen meaul wnumiyenin içtimaına müteallik olan bedeli icarı 15 1 lira muvakkat temi.nah 
vo vukua gelecek maddt ve hak.ilet za- davetiye ve illnatta ruuıamei m~e- 1 ! lira 35 kurUftUr. Taliplerin teminalİ 
rarları zamindir. rat derç edilecektir. Bu ruznamei mü- cümhuriyet merkez bankaaına yatırarak 

Madde 4 7 - Murakıplar hinedaran z,aJı:eratın mecliai idare ve mu~!pl~r makbuzlariyle ihale tarihi olan 
tarafından mecliıi idaro az.uı veya mil- tarafından veri.len raporlan kıraetiru, hı· 18/ ı 0/940 Cuma eünü SA&t 16 da en
dür aleyhine vaki olacak ıiklyeti tab- 1&.nço ve mevcudat defatiriyle kar ve za- cümene müracaatlan. 
kik \'e tetkik ile sıhhatına kail oldukları rar hesabı ve ~emettü~n ~reti • tevz~ 3 _ Tılkilik caddesinde Albnprktaki 
takdirde keyfiyeti ıenelik raporlarına hakkında~. t;Jdıfat, m~ddetı münkazı 2000 metre murabbaı ara& üzerinde be
derç edeceklerdir. olan meclısı ıdare azasıyie mu.~p]ann Jediyemize ait kahvenin bir sene müd-

Sennayei ıirketin onda birine malik tekrar intihabı ve bunlann ucurat~m detle kiraya verilmesi yazı itleri müdür
olan hiucdaranın talebi üzerine mura- tayini ve lüzum ııörülen m~vad~t saıre lüğündeki ıartnaınsi Teçhile açık arttır
kıplar heyeti umumiyeti fevkalide ola- ithal olunur. Ruznamede 1rosterilmeyen maya konulmuetur. Senelik mUhammen 
rak içtimaa davet ebneğe ve nıüracaab husuaat mevzuu müzake~e ~lamaz. F ~· bedeli .icarı 600 lira. muvakkat teminatı 
icap ettiren maddeyi ruznameye ithal kat ruznamede münderçı bır ~eıelenın 45 Jlradır. Taliplerin teminatı cümhuri
ctmeğe mecburdurlar. müzakeresi esnasında 0 mesele ıle al~- yet merkez bankasına yatırarak ihale ta-

_ Murakıplara müracaat ile heyeti wu
1 

u· dar birlhd~~W:~~~h~ı kh~arad ahıunaaı la- rihi olan 18/ ı 0/940 Cuma günil saat 
nuyeılin fevkalade içtiınna davet o un: znn ge. ıgı taıı; ~ . e ıese aranın ara· t 6 da makbuzlariyle birlik.te encümene 
muını talep eden hissedaranın serma~eı sına mı.irac~a.t ~ır.. . . müracaatlan. 2, 7, 12. 17 4148 (2034) 
şirketin yü..:de onuna tekabül eden mık· Scrmayeı ıırlı:etın lankal onda hırı lcıy- • • . 
dardnki hisse senetlerini muteber bir melinde hiMe snedatına malik olan N9- - Aliçetinkaya caddeaının bır kısmı 
banlm,}'ıı tc\di etmeleri laumdır. sedaranın esbabı rnucibeyi havj talebi ile 1438, 1377. '379, ı383 ve 1378 

Madde 48 - • rınayei ıirlcetin onda tahririleri üzerine müz.akeresini arzu et- eokaklarla Necati b? cadd~i~in Tcvfi~ 
birine muadil hisse senedatına malik tikleri mevaddın aktı :zaten mukurer Rü~tü Aras caddesmden ıtıbaren bır 
olan hisııednrlar heyeti umumiyenin kn- cılan heyeti umumiye ruznamesine mec- kısmında yeniden beton yol yaptmlma
rnrı hilafına mt-cliııi idare azaeı alevhıne lisi idarece ithal mecburidir. lşbu tal~ sı, fen ~teri müdürlü~ründeki keşif ve 
ihmei dava edilmesinde isrnr ede~lersc ın ilanen davet vukuundan evvel der· şartnamesi vt-çhile kapalı zarflı eksilt· 
bir ay zarfında murakıplar ikamei dava· meyan edilmesi ıarttır. meye konulmuştur, Keşif bedeli 25981 
ya mecburdurlar. Şu kadarki bu akaUi- l'vladde 5 3 - Heyeti umumiye ıirke- lira 6 7 kuruş muvakkat teminatı 1948 
yet· murakıplar haricinde bir vekil de jn- tin merkezi idare.sinde veya merkez ida- lira 63 lcuru~r. ihalesi 16/ 10/940 Cu. 
tihap ve tayin edilebilir. Ve hisse senet- resinin bulunduğu chrin diğer müsait ma günü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı 
ierini de şirketin melhuz 7.arar ve ziya- bir mahallinde jçtima edt-r. • kan~ınun tarifatı .dahiJin.~e .. ha~ırl:nmı1 
nma .karşı teminat olarak davanın hita- Madde 54 - Gerek adı ve gerek teklıf mektuplo.rı ~ale gu.nu az.amı s ~1 
mına kadar kalmak üzere mut,.bcr bir fe, kalade heyeti umumiye içtimalnrının 15. 30 ıı kadar cncumen rıyn et.ne ... -e~l
bankııya tevdic mecburdurlar. D<lvanın yevmi içtimadan yirmi gün evvel tahri· meHdir. 2, 7, 12. 17 4'49 {203>) 



Tarihten ibret sahifeleri YALAN HABER ROIANYADA 
1. ········--····--····· r 
imparatorun sofrasında In~izler Isveçe Hububat az, bu : 

yiyen beygir! bomba at- kış açl!k tehli-

S .ON · HA.BER 
. - . ~ ... . ·. 

lıtanbulun kurtul uf bayramı 

yem 
~~~------~---:x4x~--...-~_.~~~~ 

imparator Kaligula, ziyaret so2rasında sevgili 
atma uKonsülükn payesi veriyor ve birer eşek 
kadar iz'ansız olan misa~irleri attan uKonsül 

hazretlerin diye bahsed·yorlardı 
x4x~~~~--~-

• T arihc;ilerden bir çoklarının anlat-ı rin önüne, eu kapları getirdiler. Limon 
tıkları hikayeler inanılmıyac.ak gibi şey- clilimleri rulann üzerinde yüzüyordu. 
)erse de T okitus, Plutark, Kamu' gibi Misafirler bunların içinde clletini yıka
tarihçilere karşı da güve11imizi kaybede- yacaklnrdı. Aynı zcmanda kı:z:.ların biri 
cek, onlarn da inanmıyacak olursak ta- koştu \'e atın ağzını, burnunu yıkadı. 
rihin büyün yapm, iskambil kfığıdından Dah:ı eonra misafirlerden her biriııin 
kurulmuş bir kt\p.ne ~ihi, birden birt' başına çiçeklerden öriilmü2 bir çelenk 
yıkılır. kondu. Ve kızın biri atın ba'!ınn göre 

Mesela Roma ayanmın, bütün devlet örülen beynz çiçekli bir çelengi atın ba
mukaddcratını Tiberius, Kaliguln, Neron şmn }crleştirdi. Yemeğe başlanacaktı. 
•ibi çılgın canilerin eline bırakacak, bun- Köleler hemen koştular \'C altın bir ta
ları en yükeek otorite sayacak derecede sm içine doldurulan arpayı ııtın önüne 

1 (lü~künlük ve cıvıklık göstermesi inanı- koydular. 
)acak, inanılırıa anla~ılacak bir şey de
lildir. Çünkü bu ÇC§it adamları öldür
mek, onların zulmüne bo)."Un eğmekten 
Ünhn ~olaydır. Fakat eski devrin de, 
)'eni devrin de bilgileri hlli bu hin ic;in
tlen çıkamadılar. Çıkacakları da yok 

* lmparator Kaligula, beygirin nasıl 
zığırlandığınn dikkat ediyordu. Nihayet 
teşrilat bakanına !ordu: 

saliba! 

- Ata altından arpalar verdin"ı: mi? 
Teşrifat bakanı hemen koştu. Bir c.vuç 

nrpn alıp geldi ''e bir avucundan öbür * nvcunn aktcrdı. imparator bunların altın 
Bugün anlatacağımız vaka o devrin gibi ~ap~nrı olduğunu görerek memnun 

tihniyetini göetcrmeğe yardım eder. oldu. 
Yakanın kahramanı imparator Kali- Arpayı bu hale getirmek mühim bir 

culadır. Kencliai hayatının her aafhasın- İşti. Arpa ynldızlanncak \'e at yaldızlı 
'da sahte, düzenbaz bir adamdı. Mantık arpayı yiyecek olursn kimbil:r h2li ne 
ve ahlaka uymayan, insanlığın boyun olurdu. imparatorun karşısında kimbilir 
lğdiği her kanuna karoı gelen işler yap- ne karın ağrılarına uğrar ve bu yü7.den 
mnk onun en belli baılı hususiyeti idi. bütün ortalık allak bullak olurdu. Onun 
Bu tuhaf zihniyet .ahibi adamın elinde İçin bir sürü denemeler yapıldı. Ve ne
uçsuz bucaksız bfr kudret vardı. O da ticede znf ran kullnrıılnrnk arpalara al
bu kudreti cinayet iılemek için kullan- tın rengi 'erildi. 
cJı. Bu yUzden, seçenlerde ölen halyan * 
ıtiiri D'Annunçlonun dediii gibi cCesa· At, hnkiknten ı::iizeldi. lınparıı.tor t1tın 
ret olunmıyacak te)'lerl yapmağa cesaret metholunmıı.sını, herkesin bu cü::ı:cl ata 
cösterdi ve herkeain gözüönünde kız dnlkavukluk etmesini istiyordu. Misafir-
lı:arde!!leriyle evlendi.> lerin kimi Bellcrofonun atı Pegasuııun * bu at yanında bir hiç olduğunu, kimi 

Kaligula bir alin yemeğe y~ni bir lılcenderin Busef alusundan dem vurnrak 
misafir bekliyordu. Misafjrin geleceği bu atın ondan bin kat r,üzel. bin kat ce
her tarafa bildirilmit, imparatorun bü- eur olduğunu aö:rledi. Sö7. sırası f mpara
tün emirleri icra edilmif, ak.la en uymı- tora gelince o da hepsini gölgede bırn
yan şeyler bile onu hoınut etmek için kan bir herze ) umurtladı. Ve bu atın 
yapılmıştrr. Konsüllük payesine layik olduğunu an-

Ziyafet hunlanmı~ ve ziyafet salonu- lattıl 
nun kapııı açılmııtı. Bir ata Konsüllük pa) esini Yermek 

Evvela dört kız göründü ve adım ~ülünç bir ııeyrli. Fakat İmparatorun 
adım yürüyerek İmparatorun geçeceği söylediği bir söze gülmek kimin haddi. 
yol lizerine ıül yaprakları serptiler. Bu- imparatorun arzusu derhal kabul edildi 
nu yapbktan sonra her biri bir yandan \"e herkes attan bahı:ederken ~Konııül-
4;ekildi ve onların ardından gelen dört haz.retleri~ cleıneğe başladılar. 
lcız daha aynı ıeyi yaptılar. cKonsül hazretleri~ 7.• franlı nrpasını 

Cok geçmeden Kaligulnnın kendisi rahat rnhnt kesiyor ve her brı ını .ı:,alla
bembeyaz rubası içinde göründü. Bah- dıkça çiçeklerin yaprakları döküldüğü 
tiynrdı, ncteliycli ve sülümsüyordu. im- için gÜz.el kız.l r hemen ko uyor. yeni bir 
paratorun nedimi Vitellus yanıba§ında çelenk getirip onun bnşına ) erle.:tiriyor
idi. Herkeı yerli yerine oturdu. Hizmet lardı. 
ltapılannm ardında muht~em elbiseler * 
'çindc yüzen köleler, cariyeler yemek Bütün misafirler içince ancck bir 
tabaklarını tagıyorlardı. Tearifat Bakanı ~enç kadın dilini tutam:ynrak hu hadi
ltaret verir vermez ilerliyecek ve vaz.i- seyi iğneli bir şnkn vesilesi yaptı. 
lelerini yapacaklardı. Genç kadının yanı başından yüzü bu-* ruşmuş bir ihtiyar Roml\lı asilzade otu-

Müzik baoladığı zaman herkesin gözü ruyordu. Kadın tı~ı1rifot bakanına ba
~çeklerle, mor kurdelalarla, pırıl pırıl karak: 
parlayan madalyonlara donatılan kapı- - Su benim komşumu, Komıiil haz-
)'a dikildi. retlerine arkndaıJ olarak seçmcmenız.ı 

Bir ıoniye geçmeden en aon misafir tavsiye ederim. Böyle yaparsanız bir nt
s:öründü. Jki tarafında birer köle bulu- la bir e eği arkadaş etmi!! olursunuz 1 
tıuyordu. İmparator güldü ve birer eşek kadar 

Herkes ayağa kalktı. Fakat r,elen mi- izıınsız olan misafirleri r,üldülerl 
aafir, bembeyaz bir attı ve onu getiren j O ::ı:aman, bu çeşit adamların bütün 
köleler ıofraya doğru ııeliyorlardı. Be- ı Akdenize hükümrnn olmaları. doğrusu 
yaz at sofranın ba§ına varır varmaz dur- ya, hayret ('dilecek bir şeydi! 
du ve kızlar hemen ko~tular, misafirle- ö. R. D. 

MERAKl.I ŞEYLER 

iki silah ve eski bir likir 
Medeniyetin tahrip vasıtaları gittikçe 

artıyor ve korkunçlaşıyor. Bunların 
kendilerine göre vasıfları \'ardır. Mesc
JA bir makineli tUfenk yerde olduğu za
'Jllan birbiri arkasınn 7000 defa nteş edil
~Uği takdirde, namlusu kızarak erimek
tNlir. Bununla beraber bir tayyareden 
ııtcş edildiği z.runan, tayyarenin şlirati 
llu namlu soğuduğu cihetle makineli 
tülenk için böyle bır tehlike mevcut de
~ildir. 

Amerikan icadı bir tüfenk, namlusun
daki tertibat sayesinde, içine konulan 
on kurşunu ayni ~amanda atmaktadır. 
Bu •onu birden patlar kurşunlu tUfenkıo 
ilk defa olnra1t yaban ördeği avcıları ta
rafından kullnnılnuştır. 

1350 de, top ilk defa icat edildiği za
man, bir Sİ\Ti akıllı, birbiri yanında beş, 
nltı n(!zı olmı bir top düşünmüş, bu su
retle hep birden atılacak glillelerin da
h.o. tesirli olacağını, kale duvnrkırmda 
büyilk bir gedik açacağını ileriye sür
müş, fakat böyle bir şey yapılamamış
tır. 

ınailturege taarruz 
- BAŞTARAF1 l inci SAYFADA -

gelmiştir. Bu suretle dünkü pilot kayı
bımız ikidir. 

RESMl ALMAN TEBL1ôl 
Berlin G (A.A) - Re.s~ni tebliğ: Diln 

hava filolarımız Londrnd.."l liman, inşe 
tesisatları .silah fabrikaları ve diğer he
defler üzerine bombardı:nrın yapmı~lnr
dır. 

Petrol ve havaga7.ı depolarına isabet
ler knydedilıni§tiı·. Doğu sahil açıkla
rında Uç kafileyi tayynreleri."lliz dağıt
m ıstır. lki büyük ticaret vapuruna isa
betler kaydedilmiştir. İngiliz limanları
na mııyn dökülmesi işine devem edil
miştir. 
Düşmanın Almanyanın ~imalinı.- yap

mak te~ebbüsünde bulunduğu akınlar 
tardedilm~tir. üç Alman rnevkiine ve 
bir Hollanda şehrine bombalnr düşmüş
tUr. 

İngiltere üzerinde vuku bulan hava 
muharebelerinde- düşman otuz tayyare 
kaybetmistir. Yedi tnyyaremiz dönme
mi~tir. 

---;,;..---

madılar kesı var 
-ıt:IW'W 

isueç elçisi İngiliz 
hariciye nezaretine bir 
nota 11erdi1 f afıat •• 
Londra, 6 (A.A) - İsveç elçisi hari

ciye nezaretine giderek İngiliz tayyare
lerinin gOya İsveç nrozisinc bomhalM 
nttıklan hakkında bir nota \•ermiştir. 
Bu notada mevzuubahis edilen tarihte 
hiç bir İngiliz tayynresi o havalide faa
liyette bulunmamıştır. Yabancı tayyare
ler tarafındnn atıldığı söylenen bomba
ların İngill7. tayyareleri tarafındnn atıl
dığı yalnndır. --·--

A vru padaki 
Amerikan muh
ripleri dönüyor 

-*-Vaşington, G (A.A) - Avı·upa sula-
rında bulunan Amerikan torpido muh
riplerinin geri çağ.ınlmasına karar \'e
rilmi.ştir. Bunun sebebi geçenlerde İn
giltcreye satılan torpido muhrip1eri ile 
bu torpido ınuhriplerinin knrıştırılrn. sı
na mimi olmaktır. --·---ADLİYE VEKİLİ 
iSTANBULA DÖNDÜ 

İsfanbul, 6 (Yeni Asır) - Şelui
mizde bulunmakta olan Adliye vekili B. 
Fethi Okyar hu a1'J:amki trenle Ankn
rnyn dönmüşt\ir. 

.,,.,.,.,,.-
iaşe vaziyeti gittiJıçe 
fenaıaımafııa .. Bir va· 
gon bufjday 85 bin ley!. 
Sofya 6 (A.A) - Tas ajansı 

bildiriyor: Zara gazetesi Romanya-, 
nm ia~csi vaziyetinin gittikçe fena
laşmakta olduğunu, hububat eksik
liği yüzünden bir vagon buğdayın 
85,000 ]eye çıkbğım, bu kış Ro
manyada açlık olmasının muhtemel 
bulunduğunu yazmaktadır. -""""""•--
Mısırda Fra -
sız milli komi

tesi açıldı 
-•"""""" 

lskenderiye 6 (A.A) - Dün burada 
Fransız milli ikomitesinin küşadı y:ıpıl
m~crtır. Komiteyi lngiliz, Belçika, Polon
ya ve Hollanda konsolosları ve bir çok 
Fransızların huz.uriyle Baron Bönuva 
açmıştır. _..,.,.,.. __ _ 
Arjantin· Brezilya 
İlıtısadi anlaşması 
Londra, G (A.A) - Arjantin - Brezil-

ya iktısacl konferansı ınütekabilen fazla 
mahsulleri .satın alabilmek için karşı
lık1ı krecliler n~an bir anlaşmaya var
mıştır. 

On birinci Balkan oyun
ları dün hitam buldu 

Takımımız 6 birincilik, ıo ikincirk, Elenler yedi 
biri~tlik, 6 f.k!ncilik, Yugoslavlar 6 birincilik ve 

üç ikinclik kazandılar .... 
~~ -~~-x~x~~~~ 

İstanbul , fı (A.A) - 11 inci Balkan 
oyunlnnnn hugün bulutlu Ye rüzgarlı 
bir ha\'adn dc\'am edildi. Oyunların yn
nıldığı Fenerbahçc stadında kalnbalık 
bir seyirci kitlesi toplanmıştı. 

Şeref triblinUnde Beden tcrbiyl"si ge
nel direktörü gene.al Cemil Taner, me
buslar ve güz.ide <lavctliler bulunuyor
du. :Müsabakalar büyük bir intizam için
de cereynn etti ve nlımın teknik netice
ler ımnlardır : 
. 200 metre koşuda hırinci Melih (Türl·) 
!kinci Muznffcr (Ti.irk), UçUncü Varçiç 
(Yugoslav) .. 

400 metre miınialı koşuda birinci Fa
ik (:r'ürk), yeni Türkiye rekoru, jkinci 
l\i·•ı \ (Türk), üçHnci.i Klinnr (Yugos
lav) .. 

800 mctı C' ko~uda Rizn Maksut birin
ci, ikinci ?.fnrkoviç ( Yugoslm·), üçüncü 
Stratokos (Elen) .. 

Diks ntmada (Elen) birinci, Veysi 
(Türk) ikinci, Çorçiç (Yugoslav) üçün
cü .. 

Yüksek ntlnmndn Klikadsos (Elen) 

(Türk) yeni Türldyc ıckoru ikincı, IUr
)akidis (Elen) i.içüncü •. 

Boll.an bnyrak ko ısundn birinci Yu
roslav, ikinci Elen i.içüııcü Tiirk ekibi 
gelmislerdir. 

l l inci Balkan oyunları bu sonuncu 
mü abaka He b:t ruştir. 

Netice 'fürk el ibi G h.rincilik, on ikin
cilil·. beş üçuncülük .. 

Elen ekibi :rl'di birincilik, altı Hdnci
lik, altı üçün~i.ıllık, Yugoslav ekıbi altı 
birincilil:, üc il inclHk, 9 ii.çüncülük al
mı~lardır. 

GENI;ı. DİREKTÖRÜN 'l'EBRİK 
VE TEŞI;KKÜRÜ 
İstanbul, G (A.A) - Balkan oyunla

rının netices:ni müteakip Beden Terbi
yesi Genel direktörü general Cemil Ta
ner oyunlarn iştirak ed<>rck Tiirk renk
lerini müdafon etmiş olan lıüti.in Türk 
rıtletlcrinc, onların çalışbrnuş ve yetiş
tirmiş olanlara teşekkür 'e tebrikleri
nin bildirilmesini Anadolu ajanc;ından 
ricn etmiştir. 

* 
birinci, Lambros (Elen) ikinci, Jerfi Doğan ae!tC!ik Göztepe 
(Türk) ve Androviç (Yugoslav) i.içün- . ii m· .. ~ • ...r. .. • ' 
cU.. S lft! 311.UJJ ... 

5000 metre koşuda Mavropostalos Doğan Gençlik kulübünün senelik 
(Elen) birinci yeni Balkan rekoru IIü- kongresi evvelki gece toplanmıştır. 
seyin (Türk) ikinci, Mustafa (Türk) Kongre oldukça har:ıretli geçmiş ve ne
Uçüncü.. ticede kulüp, eski adı olan Göztepe is-

~----~~~-'X•x--~------....::.•~-

Dü n büyük ve ems~lsiz 
tezahüratla kutlandı 

---------~~-----x~x·~--~~--------_.~~ 

Ebedi Şef Atatürke ve Milli Şef ismet 
}nönüye sonsuz fükranlar sunuldu 

x~x----~--~--

İslanbul, 6 (Hu~usi) - İsmnbulun le başlanmıştır. Abideye çelenkler kon• 
kurtulu.ş yıldönümü bugün diğer sene- muştur. Vnli ve askeri komutanlar de!
lerdekinden dehn parlak bir .şekilde teri mahsusu imza etmişlerdir. Bundan 
kutlandı. Sabah erkenden halk sokakla- sonra şehir meclisinden Refik Ahmet 
ra dökülnıtiş, merasime iştirak edecek Sevengil ve Tıp fakilltesinden Orhan 
olan askeri kıtalar mektepliler Sultan heyecanlı hitabelerde bulunarak kurtu~ 
Ahmet meydanıodu toplanmıştı. Saat luş gününün tarihini canlandırmışlar ve 
onda 21 pare topln merasim başlaımş- bu mesut hndlseyi yaraUın Ebedi Şeflo 
tır. Alny, önde askeri ınuzika olduğu ınilli Şefe milletin fionsuz şükranlarını 
lıalde ana caddeyi takip ederek halkın S\tnımışlardır. Bunu müteakip geçit ı·es, 
sürekli nlkış1arı arasında saat 1L15 te mi yapılmı~tır. Vali Lütfü Kırdar akşam 
Taksim meydanına gelmiştir. Muazzam Şehir gazino5uoda ordu erkanına bir 
meydanda nln~a iştirak eden kıtalar, ziyafet verıni.ıiı·. Gece Halkevleı·inde 
mektepliler izciler kendilerine tahsis hatipler hit.lerde bulunarak bUyük 
edilen yerleri nlmAŞlardır. Burada nıc- güniln sevindne 'I: e şüKranlanna terce• 
rasimc bandonun çaldığı istiklal mar~j- man olmuşlardır. . 

lfnhisarlar Vekili Manisa-! 
ya ve Akhisara ·geliyor 

1 

llıtısat Velıili Ord~dan get;ti, Ticaret vefıiJi ! 
Dörtyoldan lslıenderuna döndü ı 

'l'icaret veltaleti h_ıılıulı müJaviri B. Ferit yalıınr 
da ızmire geliyor ... 

Balıkesir, 6 (A.A) - Gümrük ve ı ru ile şehrimize dönecek, Sümeı-bank 
İnhisarlar vekili tütün müstahsilleri- ve diğer müessc:,elcTde tetkikler yn-
le görüşmek üı.:erc Sındırgıy:ı gitmiş- pacaktır. 
tir. Oradan Akhisar \'e Manisııyn gi- TİCARh"T VEKİLİ DÖRTYOL 
decektir. VE İSKENDERUNDA .• 
İKTiSAT \'EKİLİ ORDUDA Dörtyol, 6 (A.A) - Ticaret vekili 
Ordu, 6 (A.A) - İktısat vekili B. refakatinde Hatay valisi ve Parti :nü-

Hü.snü Çakır ewelki ıık~anı Jirnanı- fettişi olduğu halde bw·aya gelmiş ve 
mızdan geçmiş \'c vapurw1 teYakkufu karşıl::ınmı~tır. Nez.mi Topçuoğlu por-
mi.icldetinee ziyaretine gelenlerle takal satış kooperatifinin umumi. hc-
memlckctin iktısadi vaziyeti hakkın- yet toplantısında bulunmuş, odaklar 
da. uzun uzadıya r,ör:ü~müştür. ile Iıasbihal etmiş, şereflerine Alay 
~KTISAT VERIU ISTANBULDA bah~esindc \'erilen ziyafette hazır 

i
l IstanbuJ, 6 (Yı.;ni Asır) - İktısat l>Ulunduktan sônrn İsken<leruna dön-
_,·ekili HüsnU Çnkır yarın E~e · "'ou- miişlilr. 

--~-=-~~~~~~~~~~~---

AFRI DA HARP Son bir· hafta içinde 
1 1 

- B.\~TAKArI I inci SAIIİFEDE - - BAŞTAJtAFl 1 iNCi SAHİFEDE -

müştür. Di;'.:.er bir düşman tayyaree;i de 
c.~u· h:ısarn ugraulmıştır. 

İ tah•an şarki A{rik s,ı Ü7.cıindc faali
yette l>ulumm h..·wa ktı\'vetlcrimiz Ago
rat, Salcaya, Ayşe \'e Megaya karşı bü
yiik foruiyct gö::.icrmişleıdir. Agoratta 
mühim nskeri hedefler, Salcayada bir 
kale, Ayşedc demiryolları, Megada kış
lular v<' mühim askeri hedefler boınbaı·
dıman tal'l"arelcri tara{ından ~iddetlc 

bombardıman edllcrek isabetler kayde
dilmiştir. Tayyarelerimiz sağ ve salim 
üslerine döıımüşlcrdil". 

Makineye 
Verilirken 

edilmiş, bilhassa 30 Eylül akıamİ 
bu hücum beş ~atten fazla sürmÜf .. 
tür. 

Siettin'de liman ve petrol tesisatı, 
Hanverde mühimmat fabrikac:ı, Stut .. 
gartta bir fabrlkn, Esscn'de Krop fahri .. 
kası, Rotenburg'ta tayyare fabrikası, bir 
nlüminyunı fab1·ikası, demir yolu ıner• 
kezleri \'e bir wk askeri hede!ler bom· 
bardıman edüd,işür. 

Bu bombar<lmı::ınlar esnasında on beş 
tayyaremiz c1ü~ü~tür. Almanlann ln· 
giliı.lerce malum olan zayiatı ise beş 
tnyyaredir. · 

Romanyada ka· 
laıı Macarlar 

ınuiltere., Amerika-Avus. Elli bin mülteci Maca-
Cirit ntmada Mnksfer (Yugoslav) bi- mini alınası knrarJaştmlnuştır. İdare hc

rinci, Papas (Elen) ikinc4 Markovlç yc1i intihabatında birinci r.:isliğe Rah-
(Yugoslav) UçüncU.. mi Filibeli, ikinci reisliğe Mustafa Ça- , 

Üç adım Palamayofis (Elen) birincl, lın, wnumi kfıtipliğe Mehmet Ali Oral, 
yeni Balkan rekoru, Yavru (Türk) ikin- umumi :kaptanlığa eski Galatasaraylı 
ci yeni Türkiye rekoru, Marinakis Suphi Batur, muhasipliğe ve veznedar
(Elen) Uc;ilncU.. lığa Faruk Simsnroğlu, azalığa da Şerif 

turaıua Börüşmeıeri ristana gitti 
--·-- l 

M."lroton koşusunda Ragodos (Elen) Andaç ve Cevdet özgirgin seçilıni~ler-
birinci, yeni Balknn rekoru, Şevki dir. .. 

Amerika donan- MACARiSTAN MUKABiL TED· 

S• BiR OLARAK RUMENLERi DE 
ması ıngapur- SÜRMECE BAŞLAMIŞTIR 
d .. k .-•-

Bir ltalyon tayyareai lngilizlerin yeni a us uruyor Budapeşt~ .6 (A.A) - Resmi tebliğle-
--·- re göre, Romanyada kalan Macarlar çok 

daha düşürüldü hava hücumları . 1 fena muameleye maruz kalmaktadırlar. •FELEMENK HiND STANININ Romanyadan ~imdiye kadar elli bin Ma-
Kahire 6 (A.A) - Bu sabah neşredl- - BASTARAFI ı inci SAYFADA - MU-DAFAASI car mülteci Macaristana gelmiştir. Ru-

len resmi tebliğ: Diln di.işman tayyare- man etmişler ve mUhiın isabetler kay- men mri:ka.mlarının Viyana hakem ka-
leri Mersa Mntruh Uzcrine taarruz et- debnlşlerclir. Tayyarelerimiz mutat --·-- rarınn aykırı olan bu hattı hareketini 
mişlC'l"dir. üç ki~i ölmüş ve yaralanmış- nmyn dökme işine de devam ebnişler- Vaşington 6 (A.A) _Havas ajansının aydınlak.mak için yapılan bi.itün tec;Ph-
tır, Maddi zayiat azdır. Bir tayyare dü- dir. Üç İngiliz tayynresi üssüne dönme- muhabiri bildiriyor: büsler Rumen hlikünıctinin teannUdO 
şürUlmUştUr. Diğer iki tayyarenin hasa- mLstir. karşısında akim kalmaktııdır. Bu §art-
r:ı u!;Tadığı zannedilmektedir. Diğer Londrn, G (A.A) - Hava nezaretinin 1ngiltere büyük elçisi Lord Lothianın ]ar içinde Macar hükümetl mukabil ted-
cephelc?'de Jmyde değer bir şey yoktur. tebliği : Sahil miidafaa teşkilatına men- Avusturalya orta elçisi bay Cassey ve birler almağa mecbur kalm15 ve l\facn· 
İtalyan resmi tebli;ı,i ı;up tayyarelerimiz enelki gün gündüz hariciye nazın bay Kordel Hull ile yap- l"ist.andaki Rumenleri si.inneğe basla-

~ ~rburgdn Almanlar tara(mdan harp le- iığı son gö~clcr beynelmilel mese- mı.ştır. · 
Romn 6 (A.A) - İtalyan tebliği: Bir "azımı nakli için kuU.o.nılan demiryolu- leler ve bilhassa Pasif.ile meselesi hak- --·--

Canlı balık satısları .. 
Avrupada İaşe güçlüğü "'başladığın

can beri Danimarkalılar, şimdiye kadar 
pek ehemmiyet vermedikleri balıkçılığı 
inkişaf l'ttirınek için çnlışmağa ba•lamış
lardır. 

deniz altımız.la seri motörbotfarımızdan nn hiicmn etmişler '\"e tanı isabetlerle kında bir anln~n vukuunu derpiş et- L 
biri iki dli§man denizaltısı batırmıstır. 1 ı 1 enı·ngradda ı a B $ 1 İ 1 Şimali Afrikada tayuare rnuharebelb- ral arı ıoz.ınuş nr, yolda biiy\ik delikler tirmektcdir. Bay Ruzveltin tekrnr in- l ., 

- A TARAFI l NC SAH FEDE - . 
1 

t z . t .J k " açmışlardır. Ci\'nrda bulunan hangarlar tihnbını bir İngiliz _ Amerikan anlas-tajcılara dikkat etmesini ta\'siye etmis rı 0 muş ur. ayıa ımız yo tur. Sap de- da has:-ra uğratrlmı tır. Havr civannda .... . • •• d f 
<bunlardan binlercesi etrafımızdn dol;~ nizindc tayyarelerimiz Perin adasında düşman işgali altında hulunruı tayyare n:nsı taklp .etliğı ~akd~de -~u .anlaşma va mu a aa 

Mecbur olursa 
Daninrnrkadn 500 balıkçı gemisi var

dır. Ve Danimarka balıkçıları balığı 
diri olarak tutmak, canlı olarak satmak 
ile ~öhret bulmu,lardır. Danimarka ba
lıkçı gemileri ekseriyetle büyüktür ve 
Jçlerinde balıkları canlı tutacak havuz
lar v:ırclır. Bir gemi denizde dört beş 
gün kalmakta, her seferde getirdiği bn
lıihn mikdım 5000 illi 6000 !ibreyi bul
maktadır. Günde Danimarka limanları
na gİrl"n canlı balıkların \•aııati mikdnrı 
70.000 illi 100.000 libredir. 

Balıklar gemilerden çıkarıldıktan 
wııra tasnif edilerek sl'pctler içinde mü
:rnyedc ile satılmaktadır. Diri balıklar 
ta,.nif edilmeksizin toptan muamele gör· 
mt>ktedir. Şimdi her gün Danimarkadan 
Alman) a) n 100 il:ı 15 O \'agon balık 
i;Öndt-rilmC"k tcdir. 

şıyor. Bu gizli kuvvetleri bize fenalık ~eri hedefleri bombardıman etmişler- mcydanın:ı da tnm isabetlerle bombalar sıyasi mahfiller içın hır surprız. olmı-yapmıyacaklnrı yere tık.malıytZ> deınfc:- ııtılmı~ \'C hımgarfar yakılnııştır. yacnktır. Amerika efkarı umumiyesiııpe tecrü belerı· 
· N 

1 
" D~nn tnyyareleri E~cin ve Assabı ad 1nf af l tir. azır söz erini cl\'-•le bitirmı"tir. -~-~- ve en ziy e irat tar tarı o anlar da L · d 6 (A A) D N B 

Muharebeye ~-~bur kalırsak, bombardıman ctm~erdir. Az ha~ar var- ._..... ........... dahil olduğu halde senato azası nezdin- AJ'a~:ı''i!i~diriyor: .. ""'\ - . . . 

d 
dır. r d h üşmana, sahillerimizden uzaklarda JJ.- - ORBALJDA eki oksUlAınel Ruzvelt Ukümetinl İn- Günlerden beri Leningradda çok mü~ 

çok uzaklarda taarruz etmeliyiz. 1 Sıtma ile mücadele giltereye ~arşı teşriki mesai ve yardım him hava müdafaa tecrübeleri yapıldığı 
POLİSİN VAZtFESl MADRIDDE siyasetinl takviyeye te~ ve teşci et- ve bu tecrübelerin diin nihayet bulduğu 
Vaşington 6 (A.A) _ Bahriye nazırı Torbalı, 6 (Hususi) - Üç günden be- mektOOir. Bıw Amerika deniz mahfil- bildiriliyor. 

Va§ington polisine hitaben söyledi~i bir - BASTARAFı ı inci SARi.FEDE _ ri te~tişt~ ~~hınan kayın~~ bay led bir kısım Amerib. filosunun yakın- --·--
nutukta §öyle demiştir: •. Ha~ı Bıngol kazanuza donın\iştur. da Avusturalyaya ve Slngapura gldece- D • M b f 

_ Şayet bize meydan okunwıa Mareı&I Dob~no lta~!:Uı. kralımu . Kaymakam. yanında sıtma mlicadele ği ve Singapurda en mUhim iWtinü tesis emir U 8 JZ• 
Amerika dona.nmuı denizde, ordu- ~eneral .F.rnnkoya. v.erd. ıgı mıanı gc- aoktoru Ye sıhhat memurları olduğu edeceği mütaleasındadırl B" ·l b" ti k M d d ed k halde kaznmıuı bağlı hUtün nahiye ve ar. 

0~ e ır ı t · L • • t 
su da karada bu meydan okunu~a t'rme ıçın a n 1 zıyaret ece - köylere giderek sıtma hastalığı tevlit manevra Japonlarm manevralarına te- BrlD eZ8!!lUr8 1 
kn111 koyacaklardır. Vazifeniz hi~ ır. · . .. · eden yerleri gönnilş, hastalığı önlemek kaddUm. edecek ve Japonyanın petro- Bükre!!, 6 (A.A) - Tı:ıhminen ı 00 
~mıenin onları arkadan .. ~·rmam•- Madrlt 6 (A.A) - ).~ılll mıvlnfnn ne- için lfizım gelen tedbirlerin alınması lünUn .,. diğer maddelerinlıı bu~ıı, bir b" O . M h f b .. L . ... "" zarcti t""lgraf t 1 f t . t k t . ~ ;yu.A ın emır u a ız ugun c;noner re" 
ıına nezaret etmektir, rol edec~lrnr. ve e e on esısa mı on - ma~adiyle nl!ıknd:ır)ara direktifler ver- kiiıiiını temin ettiği Felemenk Hindls- jiminin 30 ncu günü münasehet"..yJe Biik 

ınJştır. 1an.ının 111Udafaasm1 hlayla,tıracakt.ır. re§tc te:z.alıüratta bulunmu~lardır. 


