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Cumhurreisimizin 
gezintileri 

Başvekil dü 
• 
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İstanbul, 3 (a.a.) - Reisi -
cumhur İsmet İnönü, bu akşam 
Pai'kotcle teşrif buyurmuşlar 

\·e ak§am yemeğini Parlrntclüc 
Başvekil Dı·. Refik SaydarnL'l. 
birlikte yemişlerdir. 

s an bula ge 
--~------------~~ 

Refik Saydam Haydarpaşa
dan Reisicumhura mülaki 

Rumany da olm~a:~ ,}j.~~r:~::_f_jf '!.r9..aga _gitti 

Ya u 
Ale arlı" 

--o-
Umumi harbden sonra 
Rumen milliyetini alan 
yahudiler vatandaşhk-

dan çıkarllacakfar 
--0-

BUkrcş, 3 l:ı.a.) - Rcutcr: 
Rumen Yahudilerinin nıilliyct 

ve statülerini :kafi surette tesbit 
eden tedbirlerin ilan edilmek ü
zere oldu~'U bildiriliyor. DUnlı.ii 
kabine toplantısında Yahudi me
selesi ve cJrn.lliycUer meseleleri 
görüşülmiiştür. 

Zannedildiğine göre, yalnız 
umumi harbdcn cv'\·cl Romanya
lı olan Yahudil r Rumen milli -
yetini nıuhaf aza edebilecdlcr • 
dir. Rumen milliyetinden mah -

e 

f 

R.'U".ıveldlin llaıı 

Başvt'lnl Dr. l~cfik Sayunm 
diın sahalı, eksprese b::ığlan:.uı 

hususi bir vagonla Ankaraclan 
şcbrimıze gc·lıni'}tir. Bn~vckil 

Pcndıktc, flehrimizcle bulunan da 
hiliyt1 Yekili J"!'aik Öztrak tn.rn.
fmdan Jmrt>ılanm; . .<j ve Dahiliye 
Vekili l ta.nbula kadar B~§v \i
limize refakat c-tmilitll'. Baş\ L' -

kil Jfo~ d:.trpN=a g;!nncl:ı Hcisi -
cmrJmr n:.mma scryavı..ı• Cel&l, 
şchı mızdt... hulunrn Maliye ve 
Mr.nr· ... \\.-kıllenle Parti müfctti
şı Tc• fik ll'ikrct ~ılay, vali ve 
bc.ic<!iyc reısi Dr. Lütfi fürdar, 

S.'lln h lmr~ılanı~ı 

Üni\'ıı;ı. :tc ı t•klörü Cemil BilscJ, 
şeJırimizdc bulunan mebuslar ye 
<.'mniyct mli<lfü·ii MuzU:fcr tara
fından karşılanru1ştır. 

Başvekilimiz Haydarpaşa gn.
ıınclnn ynnınd:ı Dahiliye Vekili 
YC \'ali Ye bdediyc reisi olduğu 
halde Ac:ır motörünc binerek 
Fıloryn deniz köı;l~Uıı'c gitmişlcr
diı'. Baf?\·el~iümiz c1erhal Milli 
Şef İHnct lnönii taı .ıf ından ka
l ul e<lilnı·~t'rdir. B:ıŞ\·chilimiz 

Dr. Rc.ik Sn.yd:ımuı bu akşam 
Ankarayu clönmclcri nıuhtcmcl

dir. 

n 
g z 

kadın surette ralandı 
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1ngilt.el'('yc lrlamin yomc yn pıfai'aJi bir t.a.arnı:mn istikametini 

gijstcrrn lıarit:ı 

; rlanda 1ngiliz n<l:ılarmdan' mü.qtal:ildir, İngiltere ile birlil:- 1 
il biri olduğu halde ött>dcn- tc harbe girmediği isin bitıu·:ü

bcri istildal istedıği için Cihan tır. Yıılrm: bu adanın :,im l kı..,- 1 
Harbinde emeline nail- oldu. \74) nıı, ynni Üfoter hiıl~ lr.z,liı.diı 1 
bu adanın ccnub kısmı şin~di (Sonu 2 inci ~,yr:-d:ı) 

rn.b C:wid Fir<leYsc bir J:ac clefa 
fena l ir lmum olduğu E>öyı. ı.::n 

(Sonu 3 un'J Eilyf:o:.Ja) 

--o--
Clcrmon<ll"crıand, (a.a.) -
.Jurnal gazetesine ~ apmş ol

duğu bir ~yanatt.ı. tir:ıat n~rı 
B. Caziot, muhtelif hayvanat sü
rülcrmi yenidc.'n viicude (;C'tirc -
1>.1mc1: için etsiz giin'eri c:oğa!t
mnk liızım gdı·ce-ğiui ı:.ı öylcmirı -
tir. 

Benzinin ne<l.r, ti dol. yısilc 1. ·l
fi miktarda ouun kömUni ile 
rnütehaıTik guzojc.ıli 'esai~i n~ 

l'ye tedarik <..'Clilinci~e kadar, tıt 
ve tercyagı sarf'yJ.tı hakkında 

da şiddetli takyidat tatbik edile
cektir. 
Z~ytinya~ı mesele 'ne gelince; 

vaziyet daha mlişltiil lıir . ekil -
delir. Zira, bu maddenin hemen 
lcfi.ffe..;i ınü..>tem!ekelc'rden gel -
mektcdir. Miistemlekcleıle ise 
nakliyat bü}iilt inkıtalura m::ı. -
ruı bulunm.aktadır. 

Şekere gelince, istihlikin yüz
de seksenini harbdcıı en ziyndı:ı 
mUtecssir olmuş bulunan mııı -
takalar vermekte idi. ı.rnstem -
lelcclcrdcn gelen şekerler ise yıt
knrıdn bahsedilen mUakiilata ma 
ruz hulunmakt.udlr. 

Nnzır, zimi fıletleri modern -
lcştirmcğe lüzum olduğundan 
bahsettikten sonra, büylik ~-;a
mcrl:czlerinin izdihamını azalt -
mal< ic;in köylerde kalmak imka
mnı bulnb;len herkesin, bu kış 
!)('1 irj. re gelmemelerini ta.vsiyo 
eln.i~tir. 
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___.;;..__ ___ ---=ııamı::ıa------,------= 1ingiltereye 
ı I MAARIFDE 1 ar.kadan hücum 

ilkm kt~b~erin yeni mümkün mü? 
BELEDiYEDE 

İstanbul surlarının et- neticesinde 
rafı istimlak olunacak 1 ·k· k d ··Jdü 

istanbulun elr<ıfını kaplıyım büyuk ı 1 1 a 1 n o 
--o---

sene ıhtıyaçları 
; Dun Milarl! Müdürli.ığuMe, M:ı:ııif 

Bir istiliya kar ı nas 
müdafaa edilmelidir? 

tnrihl kıymet! hniz surların her iki 
tara!ında 500 metre gcnişllginde bir 
sahndn inş:ı:ıt yapıL'llnSL yasak cdn
mi,ti. Bu sahn dahilinde iıısaat yap
mak J tlycn bı:zı kimseler belcdiyc
acn J:u hususda müsaade n!mak üze
re mür<ıcnnt ctınUcmir. F:ıkat belc
füye bu talcbleri reddetmiştir. Bunun 
üzerine mahkemeye ınürncaat cclilmiş 
~e mahkeme belediyenin noktai na
zarını knl>ul etmiştir. 

Dig"r tara!dan b('cdiye surların 

i!:indc ve hemen civarınd:ı e\•vclcc 
yapılmış lı~naları tedricen istimltık 

ederek yıkacak bu suretle surların 
tarihi kıymetlcrlıu meydana çıkara
caktır. 

Kuduz hastahancslnde ço!ı: mfıcssii 
bir kaııa olmuş ve kazaya 1maru~ kn
laa iki kadın hastahanede ölınil§ler
dir. I:Iüclise şudur: 

Hastahanenin çamnşırhnnc kısmın
da sıcak su btilıar borusunun nı:ık 

knlması yüzünden su birdenbire fış
lommg:ı başlnmı~tır. Bu esnada ora
da ı;amnşır yıkamakta olan Nir.ıe

tullah ve Ruhiye adındaki iki k<ıdın 
muhtclif •yerlerinden ağır surette 
hnşlarun~lardır. Feryndlnr üzerine 
dcrh:ıl :yetişilmaş ve kadınlar g.:l~n 
imdadı sıhhi otuınobilile Beyoglu 
hastahanesine kalclırılmışl.1rsn da 
çok ağır surette yanma! rı yüzünden 
kurtanlamıyarnk olmilşlcrdir. 

Müdilı ıı •rev!ik Kutun riyaseti ~ıtın
dn şchnmiz ilk ınekteb muallimleri
nin i fünkilc biı· to_plnntı yapılmıştır. 
Bu toplnnlıd:ı ifü mekeblcrde yenl se 
ne t 1risatına batılnrnıık ütere alı
n.ocak tedbirler, !azla talebe tchacü-ı 
mu kar~ısmda açılnınsı lıizumlu gö
rülen ~ubdcrin icnb cttirdıği mual-
1 ın kadrolım görülmiış ve bu hu
susdn fcab eden tedbirler nlınmıştır. 

(Bav tarafı ı incl sayfadaf 
ve İrlanda İngiltere ile 1Ulld" 
mak için bu ..kıSmın da. kendili" 
ne :verilmesini isteyip a.ıımıak'" 
tadır. Bu harbin ba§ında 'LOn• 
dr-ad::ı ve bü~·iik Iİngiliz şehirle
rinde pa.tlıyan bombalar hep bU 
ilhakı temin içindi. 

Fransa yenildi, harbden çık
tı. Fakat iınrb bitnıooi. .Almall"' 
ya bir kere daha anlnmış bulu• 

J KTISAD nuyor ki, harbi kamnmak içiJı 
tek çare 1ngiltcreyi can cvindell 

Yugoslav ticaret vurmaktır. Can e\•i Br.itanya .a.-

Fcausanın mnğlUbiyeti, Hol
la.ndn. ve Belçikanm işgali İngil· 
terenin sc'lf kulccyşi vaziyetin
de mühim dcgişiklikler yapmış
tır. Mbtcr Ço~Jl bu t~bcddülü 
eu kelimelerle izah etti: 

"Harbin en kritik zamanını 

>·a.~ıyoruz .. 

.o tA ·· ~oo· . ~ 
ı , . : ·. ı • ••• ı Md. ı Taksim gaz•noau bugiln 

açılıyor Miiddeiumuın.ılk hfıdise hnkkmda 
t:ılıkikat yapacaktır. 

,j Belediye üırafın.lan i~:ı Olunan ve 
işletilmek üzere blı- numen firmasına :.o>ııc 
verilen T-<ıksim gaz.iuosunun servise Ah la"' k s 1 z b •. r a na 
nçılma ıncrasi{Ili bu..,aun saat 17 de 1 
y~pılı:caktır. jk • k f h t •k 

heveti döndü dasıdır. Ne Ccbelüttank, ne Sü· 
'.J veyş... . 

Yeni bir Turk - Yugoslav licnret M. Hitleric son nutkunda 1ıı• 
nol~sı için bir müddeltenbtti An-
karada cer,.yan eden ınfü:ultcı\:'lcrin ı giltereyi kendi adasında yık• 
neticelendiğini yazmıstık. Mukaveleyi m::ı.kla tchdid ctmi~. Binaen81' 
imza eden Yµgosl<:v lı<>yetı dün An- lcylı eğer Almanya Britanya a• 
knrndan şehrimize gclmis ve konso· dasına çılmııyacaksa bu çıka
ıosıuı~ erkaru ile nlUI adarlar brafın- nuyacağı içindir. Vakit de gc ... 
dan karşılanmıştır. Yugoııfav heyeti 
bugün Yugoslm yaya lıarckct edecek- çiyor. Gelecek ay urtık bu İŞ 
tir. mümkün o1mıyacak, lngilter& 

YugoslaY!nra sn~cak olan pamuk ııin me;ıhur sislcıi ba.5iıyncak-

7.abıta dün gece :Beyo;lunda Knl- l:ırın hazırlıklarına Ada.na ve İzmir tır. 
Belediye im~r müdurli.igü fi~hrin mıntaknlarmda bnşl:ındığı haber a- Maamafih Almanların, Fıan -

Şehrin tatbikat planları .a. 1 ızmı u. şa eşvı 
tamamlandı etmış 

imar plii'lmm t~!crrüatındcın ol:ın yoncukulluğumkı bir rımdevü evini lınmışlır Yu,gosl~\'Yrtd:ııı alınacak 
tatbllrnt plfü1formın 1/500 nisbetindc basmış bir kadının öz ikl kw111 ya- m;ltınn •nevileri ;ak:nda tcsbit cdi- 1 sayı yendikten sonrn bir buçuk 

' bancı erkeklerle kendi cvleıicdc ciır- ny gecı"nnı"ş olmalarına r!"IVrrıen olanlarını haz.ı:r 'lmı~tır. Bunlar ya- lccektir. 
1 

u - ' -'"'"t:I ... 

kında tctklk ve tasdik olunmak üzere mil mcşhud Mlinde yakalamıştır. ı lıenüz büyük ı1rojedeıı yaz geç· 
şehinncclislnc sevkolunaooklıırdır. Mevzuu bahis binırKnlyoncukullu- 'DENiZLERDE J tikleri sabit değildir. Bazı lıı-

Bel ~~· • k 1 k ğunda 12 num:ırolı evdir. Bu evde o-

Filvaki ahval ve şerait bitaraf 
bir gözle tedkik olumU"sa İngil· 
terenin bundan üç d~: t ay ev· 
vclki \•aziyete nazaran daha: 
gayri müza.id bir duruma girdi
ği neticcs:no vo.:rılır. Fakat bu 
durum üm.ids.iz ve pek tehlikeli 
bir snflı ) o. da girmemiş olacak 
l.i İngilizi"'r Her Hıtlcrin sullı 
teklifme iltifat etmediler. 

Garb ct.:bhesi t:ıaITUZu başla

dığı ?.aman Alınruı devlet reisi I 
irn.d ettiği bir nutukta bu h3.l'C· 
ketin AJmanyanın atisini hin 
sene için temin edeceğini söy
lemi..~. Harekat Almanlınn ar
zusuruı muvnfık bir şekil.:e ne
ticelendiği halde Almanyanın a

euıyemn iŞ 1 tur.an Vasfüki ismindeki kndmm 14- s·r • d• w • giliz haberleri hazırlığın tnm:ıın· 
İngiltere ile Fransa ve BeJ!;ika sahiliui gösteren harita mahr."JkatJ 15 yaşl:ırında olan Roza ve EtLim:ıy:ı 1 J:Yrl men ıregı }andığını bildiriyorlar. 

tisi henüz karanlık olmahta ılc· 
vam etmektedir. Şu da gösterir 
ki Cihan Harbinde bu tlevlet beş 
sene boşuna dövüsmüştür. 'Üze
rinde pek çok mütalca yüriltül· 
müş olan Şilingin plünı o zaman 
ela muvaffıiJayetlc tatbik edilip 
Fransa mağlub edilse imi.s gene 
hnrb bitmiyecck ve bugfuikü va-
ziyet hasıl olı:.ca.l;:mış. 1 

Bugün artık lngiltcrcnin 
mağlübiycti için denizaşın bir 1 
sefer yaparak Bril:.'.!.nya ::ıi'o.ala

nnuı işgali ica~deccği hakikati 
meydana çıkmıştır. Bu dünya 
imparatorluğunu uzak denizler-

1 
deki menfaatlerinden tccrid ede-! 
rek :nıağliıb etmek çareleri ta
rihdc bir kaç defa tecrübe edil -
miş, fakat muva!~ak olmamı~

tır. 

Bu sebeble hnynli kuvvetli 
bazı romtın öne sürdükleri gibi, 
Ahnnnyanuı Büyük lskendcrin 
yoluı::lan Hindistuııa hücumu, 
Tank bin Zeyyadın yolundan 
Afrikaya geçişi 1ngiltcreyc a
man dedirtecek tedbirler ol
m::ıktan uzaktır. Çünkü nrı.sıl ko- , 
lunu, ayağını kaybetmiş bir n-

1 dam gene yaşamnL Jklida..."1nı 

göstercb~.,c !ngiltere de böyle' 
bir vaziyet karşınnda ayni mu-1 
ltm:emeti bedeııiycy.i. izhar e
decektir. Y n1nız imparatorluğun 
kalbi ve dimağı demek olJ.ll Bri 

1 

tanyn Adaları tchlilreye gire -
1 ce1{ olursa bu zaman lngiltcrc 

i"in vahim bir vaziyet hasıl o-, 
lur. 

:brnnsa, Belçika ve Hollanda 
Jıürriyctini mulw..faza ettiği gün-' 
lcrd '.! böyl" bir istilayı düşünmek 
teknik noktadan biraz gnrib o
lurdu. Bu devletler Almanya
nın luikimiyetine gectikterı eon
rn istifoun kabil.iycti t:atbildye
si mün~ a edilecek bir hal al
mışUr. Çünkü Almanlar ''Kale,, 
ve "Bulou,, üzerinden İngiltc· 

TUrklyc Ecnıbl 
SENELiK 
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YAZAN: 

Hikmet Ilgaz 

reye lark kilometreye kadar 
yakltıŞDU!} ';':ulunuyorlar. Bu me
safe rı.ğır çaplı topların tesiri 
içindedir. Orta sür'atli bir ge
mi ayni mesafeyi bir saat zar. 
fında ko.t'eder. 

Birinci ve ikinci kanun ayla.-ı 
nmla bu coğrafi arzda güniin 
karanlık miiddeti on dört santi ! 
bulur, conbah:ır ve IQ§ mcvsi- \ 
rnindc Golfsıtrim'in cenubun • 
dan sürükleyip getirdiği sıcn.k 

sularla adalıır:ın harareti arasın
da.ki fark İngiltere civarında 
bazan günlerce devam eden ke
sif sislerin zuhuruna sebeb olur. 
Mau~ denizi ve Dovcr kanalı 

mayn silmmiın muvaffakıyetle 
kullanılabileceği bir derinliğe 

maliktir \~e nihayet bir harb 
tayyaresi bu mesafeyi altı da
kikadan az bir zamanda kat'e
der. Bütün bunlar İngiltereyi is
tila ctınek istiycn bir hasmın 
baskınlar yapmasına imkan ve
rebilir. 
Eğer knti' bir deniz hfıkimi

yeti karsısında böyle bir seferin 
icrasma imkan bulunmadığı zc
lı:ı.bınn dü~ülerek lüzumlu ted
birl~r aiınma7.sa Norveçde ol
duğu gibi netice aleyhe olmak 
üzere tecelli eder. Çünh-ü Dover 
kanalı Sknjcra.k boğazının ancak 
üçte biri genişliğindedir. Al
manlar İngiliz donanmasmın 
gözii önünde mezklır boğazla 

devam 1ı bir neyrüscf cr temin et
mek suretiyle Norveç harcka· 
tını muvaffakıyetle bitirmişler-

dir. 
Muhakkak olan bir şey varsa 

!ııgiliz donanmasının büyük te
fevvuku karşısında İngiltereyi 
istilfı. te~bbüsü gayri tabü bir 
harekettir. Bir go.yri tabii ha
reketin muvaffnkıyeti için ahval 
v<: :Jer:ıitinde gnyri tabii bir z'-
manuıı inti1uı.b. etmek kaidedir. 
t;te Manş denizinde ve D~vcr 
lmn..,lmda sis, pus, karanlık 

mfüldetinin uzaması ve saire 
gibi gayri tabii hadisat sonlıa
hnrda başlar. Eğer Alınanlar 

böyle bir tecrübeye girirece1:ler 
ise muhtemelen bu nevsinıi 

bekliyeceklerdir. 

1 

Noktai nazarıma göre istila 
teşebbüsünde en mühim rolü 
Dovcr kanalı oynayacaktır. Al- 1 

m:ınl:ır Dunkcrk, Kale ve Bu -
lon'a getirecekleri :ığır toplar 
ve kanala dökecekleri mayını~ 
ile boğazı bir tarafından diğer 
tarafına geçilmez surette scd
dedeceld~ir. Denizaltı gemi
leri ve hava kuvvetleri de bu 
silahların :mukavemet veya mü-I 

mruınntini arttıracaktır. İngiliz 1Jclroiye dairelerinin kışlık kömilr adındaki kıilar.ını f'uhp suriıkledi.;i S lh•ride inşa edilmekte olan bü- Bu miidhiş tanrı uz :vapılırs:ı1 
ihUyncı olan 4800 ton ki.im ürün iha- zabıtaya ihbar edilmiştir. Bunun i.i- yük cndiı cğın ikmali için 1.ızımgc- nereden, na.'lll yapılacak? İşte 

donanması Şimal Denizinde lesi dwı yapılmıstır. Kömlirler do~- zcdne dün nkşam ynpıfon cilrmü ı 1 n d miı" m:ılzeıne tanin edilmiş ol- bir buçuk, iki aydan beri dünyn 
yani Dovcr ·Kale hattının şima- rudan dogruya Etllr...nldan .ıılın:;c:ık- mcshud esnasında iki kız ~abancı dug md:m bugunlerde iı-t klsmının 

· dök 1 k1.i ... w d' k askeri .mütelıasS!Slarmın \"C gazc linde ise Almanlar ccnubda!:ı, tır. erkeklerle yaknl:ınmışlardır. Kıı.br ı;uncntom ·· u ece r. ~uen ırc 
donanma lrıanaa denizinde ~-ve Tarihi tUrbelsr _ dün sal.ıah muayeneye gönrlcrilınis kıs.1 b r zamandn ikmal cdilıni. oln- tcleriııin başlıca me\'.ZUU budur. 

ln --.2 \"C nhltıksız Qıa tevkif olunmuştur. caktır. En çok fu;Uin.de aurulaıı 'ManŞ 
ya cenubi gilteredcki üslla:ue ?.Ieşhur Kôtib Çelebinin Vefada ııııc:--- ---ııııc:--- sahilleridir. Falrat bir de Irland:ı. 
ise 5imaldcn taarruza girigccek- ve Evliya Çclcb. inin dtı Şişhımed.cl ''al·ı yen·ı 9ı1 

.. mek nUmu- K ı balosu . d ı ek 
,,, 1\ ızı ay üzerin en ngiltercyc iıını ' ya· lerclir. Böyle bir vaziyet karşı• bulunıın turbelerınin etrafi:ırının bı- • • .. d .1 İn rer nnrk halinde tzınZ:r.:ıi l\Iıı:ırif Ve- nesm 1 gor l Kızıl.:ıy CC."l1İycU Kndıköy imzası ni ev •clfı. Irlnndayn çıkmalc, son· 

sındn. giliz donanması Uıar- ·-
klHcU tar:ı!ındml knrıırlnştırılınışlı. Vnli ve Belediye Reisi Doktor Lüt!i tarafından her yıl muayyen mcvs·m- ra karşı sahile gE:t;mck mevzuu 

ruz mevkiine yeti§mek için ya Turbelerln ctr:ıfındn ynpılncak ltilçük ı· Kırdar dUn yeni clonck çeşn!s:nin lcrde tertib edilen Ye gelenler üzerin- bahlı; oluyor. 
Dover kanalından geçmek veya p:ırkl:ırın t:ınz1."Tii i"in tetkiknt ""Pıl· tecrübe neticesinde :ılınan nüınune- de d:ı ma sevimli \'e zevkli bir irıtıb:ı 1 • ,,~ Bir b:ı.kıma bu akla yakındır. 
biitün İngiltereyi dolaşmak mcc- mnktadır. Djgcr t:ırn!dıın ~rihl kıy- ı lerini tetkik etmiştir. bır ... mn b:ılolarmdan zcngm kotyon 
buriyetinde kalacaktır. Birinci mcti hniz dı •er lürlJclcrin tanzimi Ayakkabı bağı ihtikiirı ve sürpr:ı!crle güzide bir heyet t:ı-1 Irlandalılar İngiliz ôtişmaru ol .. 

İn işi de allikadarlar tartı!md:ın tetkik da Ol Ur mU rafından hazırla::ı::ın \"C Kadık;jylülc ı dul~lP.rı gibi hazırlıksız ela bu -
hal gi~ donanmasının q.ğır edilmektedir. 1 n yül,sck bir sa7gi ile bcklcdUtleri lunuyorlar. Topu topu 20 • 30 
zayiata ugramasıııa ve ikinci hal Bir çok maddelerde oldufu gibi kır l>nlosu nt,u torun 10 uncu cum:ır- hin luşilik bir kuvvetleri v:ır. Bu 
· d'" ku tl · k c ~) ı:on zamanl:ırd:ı aynkknbı bağlanndıı - k F b h n-1 ıse. u.şnı .. an vve .en arşıs .. m- Radyo Programı t~i giımı n şnmı ener :ı çe - .Lr.:: vu rnva p:ı...-aşütle hile inmek mürn-da thtiklr yapılmogo b.."I lanmıştır. 1 _, 1 ı l' ~ ela ikı gun sonra isbatı vucud ~ gaz no~unu::ı ven ecex ır. 

Bu işle meşgul olnn im lflthan!!ler • • • I .. d I kündür. Hele Iı'raw.anııı Ilrest 
etmcğe sebeb olabilir ki her iki Dalga u:ıuntu~u: son zamanlarda bnğlann boyunu ted- Sıvrasmekler e muca e 8 limanından bir gece seri motör-
haldc vahim neticeler doğurabi- 1648 m. 182 Kc/s. 120 KW. rici bir surette'1usnltmışlar. O kadnr Şchr1? ı:ı~lıtelif mı.'.ıt:ak~?r~~d;., ~·c !erle akın etmek de akla geleblliı-. 
lir. T .A.P. '31. 7 m. 9465 Kc/a' 20 KW, ki ayakkabı bağlandıktan son- U.:den sıvrısınckler gonılmuştur. He- . 

T.A.Q. 19.74 m. 15l!l5 Kc/s. 20 KW, r:ı iki ucu l>iribirine gc1emlyccck tediye f:ıhh:ıt isleri mudürlut:ü bunun Belkı lrlandalılar mukabele bllo 
Bundan şu h:ı.kikat çıkar. 4/8/1940 PAZAR şcl~ildc garib mamulatı ply:os;ıyn siir- iizerinc derhnl faaliyete geçmiş ,.e elıniyc.>.ceklerdir. 

İngiliz donanması halen Alınan 8.30 Pı·ogr:ım ve memleket ııaat müşlerdir. Ticnret Odası bu hu:;usdn b'r ç6!t mıntalralarıı maLot dölnr.i.ı~ Ancak i;; o kadar basit dcğil-
dona.nmasına beş altı kere ÜS· :ıyarı. tetkikat yapma,ga bnşlnmı~tır. tur. dir. Frnnsaııın Irlıındaj"n en ya-
t .. d"" Do "ki tlm 8.35 l'.Iüzil:: Ham parçalar (Pl.) • 
wı ur. n:ı.nma ı ye ayr a- '.m'C-t?mU&J e•a wı :kın noktası, mcselü Brest liına -!J.00 Ajans haberleri. 

lıdır. Birinci lnsım Dover knruı.- y d d s b h nı 500 kilometredir. Seri botlar !l.10 Ev kadını - Yemek listesi. ur ~ a ~ 
lıııın f)iınalinde ve Hmberdcn u- ll.20/9.30 Müzik: Mal'fbr (Pl.) g,,g U için bik 011 sa.ntlik yoJduı'. Bi • 
zak olmamak üzere üslenmcli l2.SO Program ve memleket sant .!----------------------------- nacnaleylı bir gecede ~ Ü.07 r kişi 
diğeri de ka.nalm cenubunda .ı,yarJ, "danada ı•lci hJD 1.kat l ... rakuada zirai tfü?yabilcn bu botlar al, J.lt bir 
Portmuth dn bulunmalıdır. 12·35 Milz.!k: H ' l " 1 sefer yapabiliılcr ve ertesi gün 

ç.tl.ı.nlnr: Fnhire Fcı::san, Şerif lçli, • b • d ..., d • t k •• f .. i 
de!~~= ~~~~u= =~:: neg:u:=a~~di Ho~cs. garı es1 oy u vaz1ye ço ITIUŞKU 1 ~:~~~~~~~~~~n=!~t~~ ~ 
ğildir. Fakat azim bir faikiyet 12.50 Aj:ın .. lr.:berleri. Adana, (Hususi) - Adamı.da Ji:dirne (Hususi mulıalıirimiz -

1 
yiiz seri botun taşıyacağı insnn 

ka:q;ısında ve inkısnma uğratı- 13.05 Müz.Jit: Saz eserleri. Doğum ve Çocuk Bakımcvindc den) - Biitün Tro.Jsya zirart'ı. ve. 50 hin kişiden ibarettir. Buna 
lacnk kuvvetlerin hepsi de -ye- Çalanlar: Fahire Fcrsnn, Şerif içli, iki garibe dünyaya gclmifj Ye rekolte işlerini tam bir düzen al- bir 50 b":ı de bizden ilave ediniz, 
gan yeb"'an düs_m ana faik oldu- Refik Fer..,rın. dünyadaki nnsiblcri hayata do - . tında neşeli ve hararetli bir c;:a- 100 hin kişi Iılanday.ı rahat ra-
t";ru takdirde tefriki kuvva fay- orkcst·osı. ğar doğmaz z:ıten mcvcud olını- l~5~arun zenciriııe .t~J~ş ~i : l hat :ılır. Fr.k:.t bundun lngiltc • 

13.25/H.30 Müzik: Radyo salon 1 

dalıtlır. ın.oo P,rozran1 "c memleket s:ınt yan gözlerini ebediyen ~'Ul~nak h1di:::-. Her yercfokı ıyı verJmı, 1 reye nasıl geçer \ "C Ülstcrüe top 
İkinci cihet sis ve karanlıkta nyan. oimuştur. 1 iyi fiy.at takib etmiştir. Her yer- ınnnn İngiliz lnıvvctlerine nus.ıl 

18.2:> Muı.ıi:: Hafif melodiler (Pl.) c1ı t - lığ d ı lı · t J l ,,~ ı., l b..,~ 
vnku bulacak b:ı.slanlara ka..rşı ıs.es Milz.ik: Cırı; mü:ı:lği (Pi.) nu garibelerin bir tanesi kız - de orak i~lerinin arkası alınmm 

1 

mul~avenet eder: ieYnzımını na-

bu .. tu··11 salıı'llcr denız· clinlemc r. ki kilo 3..h'lr m a o nr. u pc.t ço' yer er~ u.-trman ar -;· ml temin eder? 100 bin d fril, ild 
lll.45 r lüzlk: Radyo c:ız orkcstr:ısı r 'I{: • 1 · · 

postalariylc emniyete alınmalı (lbrahim ôzgür ıd:ır"' ·ndc) garilı yaratılış; .kafa, alın ve lnmıştlr. Ziraat\ c o. etııun ver- misli, liç misli arbk bgiltercyi 
ve sisdc istikamet verici cihazla 19:30 Milı.lk _ oıruy.ın: ?JcU• gözlerden mahrum doğmu§tur. diği (Irak makine,criııi köylüle • I işgn.k kafi micı.ir? 
atcs tanzimi için lfızımgelen ter· Tokgöz. Ağız, ancak bir nohut tanesi lm- rlmiz çok tutmuş ve dalıa çok Asla ... 
tibat hazırlanmalı ve tecrübe e- 19.45 Memleket saat ayarı, ve aja·.ı <lar küçük bir delihten ibarettir. n:ıa.1.:inc \'er.ilıncsini istemi§lcrd.ir. Ynlmz Irlanda) olundı.n 1ngil-

dl·ımclic1ir. h."\bcrlcrl. Belkemiği arkadan aç1lttu. Hemen her ı~azad::ı. miktarı uz bi tereyi istilii. bir hııp wr. Burası 
20.00 Mlizik: Türküler. tu_ · l k · F k t l ' d b t.•• t kt"r :uwıci garıbc er ;:e tır. a a e oı:. :ı. IDt:. • cu a oz · ra 0 - belki lıir h;'aç merkezi olabilir. lngiliZlerin Cihan .Harb:nde 20.15 Muzik. h · k 1 tı 
,.. .. ı~"ıar.· li'nhlı·e Fc!"S:ın, Refik mruılcscf tenasül azası noksan l r arman işlcrıni olay nş ra- Fakat daima imha edilmek teh-Zı•brükc hücumunda fulbik et- .,,... .... 

Fers:n, cerif ı .. u. bir erkek. Yedi kilo sıkletinde cal tır. Aı'Y11"t.os sonuna lı::ıdar 11·1..,, · b" ı"' _, ,._ t.:lderi usulün lm hnrbdc .Alınan- " Ll ~ t:>-

1 

· t.....ınc ma.ruz ır ~.l~ .....<: ... 
Okuyanlar; Senınbat özdenses, Ncc bulunan bu yavrunun ise, içi, lı:nınn1ılar tamamen kalkncnk - Belı~t •. ~\Ji'i\ 

l r tarafından İngiltereye bil- ml Rızu Ahıskan. tı 
cum için kullanılması ihtimali 1 idro scfal deunen su ile dolu o- 1 r. -------=====-----

20·45 Conuşm:ı. lan kafası 4 kilo tut."!ltlkt:.ıdır. z, hire bolluğu ile berabeı Alpullu fa brik avı faali-
ıatırdan çıkarıl.mamalıdır. 21.00 Müzik: Fa ıl heyeti. . eli ı 

Bir fok balı?.'ın:ı benzivon bu ço- hDy\"anat süı illerı de iyi r. He- yete geçi'-'Cir 1 tilayı önliyecck hava kuv- 21.30 Müzik: Beethoven - Doku- - J - ı J 

veil"ri cenubi İngiltcredcn u- zunftu senfoni. cuğun sağ ayuğıudu 8, sol nya- le .r.ağmurların valctindc ve iyi Edirne (Hu.;usi) _ Ağustos 
22.30 Memleket saat ayarı \'c rı.i:ın.s ğında7 ve ellerinde rut~ıır par • r1rJ.ar :ıltındn düşmesi mcı 'a - ayı sonl:ırma d ,f;l"U ymi yıl fa-

z 1 ıaştırılmalı v~ bir mıntakaya haberleri. l ...__ · ld - · · b"• ·· malt \'anlır. El ve nytık maf - ::ııı )C r, rn:'Ş o ugu ıçın uı.un aliyctinc geçe cJc olaıı Alpullu 
tc ";...,if ediln:emelidir. Çünkü ta.- 22.45 Aj::ms spor servı i. ı ·· ··ı · k · · tı 

salları ile gözleri yo1dur. Yalnız 13\'V«.n suru erı pe ıyı Ş!lr ar f_·el.er fabrilra .. ı hazırhkl,ırınn do arruzd:!n evvel gönderilecek :23.CO Muzik· C:az.b:ın1 (Pi.) 
1 kapkaranlık iki göz çukuru mcv cltın .fa. biiyüyüp ye~cl·tcilir. \'ain olunmaktadır. 

bint .. rcc hY'Jare ite meyclanl:ı- ı :23.2J 2330 Y'"rınki j.·ogrnm vel cudri•ır. 1n. rU"' olduğu ı:ribi hay\·ruı- r:>.,brı"'Kanm ı·~ti-1~: maridcsı·.,; 
nn,hruıt;nrlnrm, depoların bir ... ~~apa..._.n.ıs~.'lm~,._,,_...,.""llııı;m.~~...,...==~:ııv.,.,..,_,...l!B'l~Z:ll...,_,,rz:rı:~ - ~~ !'ULU y '-U 

_ __ - dn tnm bir lı:ı.ynt vo.ço]'a.1- tc"kil eden ı ~.caıın ekimi bu l " saatte hara.lıi~·ctine mc~,dnn <lı--a lınrb sahn~ne p ... k ya..un .,, 
't J ., ma h rcke:ti ımrdır. 1 h ı .. d · ı·-· 3 ı '\ ilmekten ancak bu suretle kalac!U]lrıdan hük"ımct merl-ezi m" arın m'U3a.t rsız ıgı <ı.o a. -

J,urtulunabilir. Cenubi lnTIIte:re şimdiden 1skoçya da. nıünnsib na, lmllanncaıYı yeni y "lt:llıı.ra I3u .- e ncb:ıti yaj!ar ıru:.h • ı yısile biraz gecikmi ı olm:ıltla he-
". c vttkubul:ıcak bir tnanuz lr- bir ı::clıirc naI-lolunmalıdır. -'·: k · · snllc ·i cl::ıhn boldur. (Güne ba - rabcr yctirjı vaziyetleri çok iyi· 
·' ·.1 gaul olmaın:ı ı~m ı~uhb:ırat kan) P11<;İG('fü nınhsulü Trak'-:a , clı'r Bı"llı"'S'"'" mu·•s~·~ ı.ısı'l rnahsııl 1.-.,dadaki hava. üslerinde mü- İnr.::frredc f'imdi'-·c kad<1r bir tn J - - ~ ., • ... .,.... ""'

1 
• 

.......... t:> ·.1 J mc ·elesinc _giltcrcnin hürriyeti O\ ,ı.lrır nı doldurmuc ve EJÜSlemiı:ı 'ı d · · b" d ı b"lm ı· l·cmmclcn miid:ıfa olunabilir. kara muhn.rebcsi yapılınmnıP- · .,, en ıyı ır run mınıı a :ı ı es 
., kadar ehemmıyet vermek Al· tir. Tıav.\"•da. kü~ük fabrikalar ·,.m· bu""tun·· ....;;cı··1 1·ıe çalışmakta Ccrıubi İngiltere yalnız avcı tay- tır. Adanın t:ıi::".lale kudar adım · ~ ~ ı., u"" • " mnnynnın ıstila te~ bbüsi"nü 12 yi bulınu~tur. Mısır, sus::ı.ro, dır 

~ J.l' t.~rinin ü.3lcndiği bir muhal adım mUdnfası için arazi ctüdle- r;;.ünhezim edecek en mühim tcd- · 
d.m gib' yaz mn.h:.mlleıi ise ı.cl• Tral<yada &kim vaziyeti 

olın:ılıdır. ıi yapılmalıdır. birleri teşkil eder. bC'l f ninayor. Yulaf b~r. )ıld·uı 
IIarviç ile Fnlmuth arasında- Efrad SJmf sınıf ilah allına Daima yüksek ve şulrlu bir 1, t ı o.t fazladır. Pancarm yüz Edinıc (Hususi) - Yeni yıl 

ki sahil kısmı beton istihkam- alınmakta.nsa wnumi seferber- buğday, arpa gibi topı·ak mahsul sevki idareyi ince bir ?eka ile b:n t n i lcnmesi bekl~niyor. A-
lada., :ığır ve otomatik silfilı- lik iliııı olunmalı ve bu iş son 1n lcrinin hasadına devam olunmak 

. mezcedcrck çalJ1iaıı giliz dev- ğu o~ kmnpanya a,çılncaktır. 
1 hrla tahkim olunmalı, sahil hat bahardan evvel fümal edilmia tadır. drak edilen mnbsul pey -

tı başdan aşağı m:ıynlerle ka- bulunmalıdır. let ve ordu rica.linin arzettiğiıniz Edirne valisinin tefiişlsri derpey getirilmekte ve satışlar 
pntılmalı. Kıyılara, deniz içine, Bir gösteriş hücumile İngiliz bu teclbirleri dalm şümullü ola- Edirne, (Hususi) - Birkaç müstahsili rnemm\n edebilecek 
l•. '!'ayn tel örgü mfuı.iala.n ya- .\ionanmasını herhangi bir istika rak evvelden ittihaz etmiş bu- gü dcntcri mülhnkatt:ı teftişte vaziyette bulunmaktadır. 
pılma.lıdır. mete cezbedip lıarabiyetine se- lunduğu da muhakkaktır. buhınmakta. Olan vali Ferid No- Yazlık ekimlerden susam, ını-

Bir istili teşebbüsünde Lon- bebiyct veı"?lek ve hakiki taar- Hikmet llbraz n.cr liklimcyc- rlönmüstür. sır ve arpalar çok iyidir. 
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Liseler tıeden iyQ 
randıman vermiyor? 

i

ingiliı. Rumgn -Bulgar ve İngiliz kabinesinde 
ayyarelerinin Rumen -Macar yeni bir tadil 
yanı uçuşları görüşrnaleri bekleniyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) (BaıJ tarafı 1 inci rı:ıhlfe:le) .LouClra, 3 (a.a.) - Reutcr: 
te,·cih edilen hava taarruzu nlçnlc IIarlclye nazırları ar.ısında ecre- Resmen bildirildiğine göre, 
bulutlara ve s.se rağmen yapılmış- yan edecek jpt:idni içt.ınadan sonro başvekil Lord Beaverbruk'u 
tır. Karmen ve Rcishol.za karşı yapı- her hnlde uzun münnknşaları intaç lıarb kabinesinde aza olmıya 
lan iki hucum b.lhassa muvnfCaki - edecek teklif \'C mukabil teklifler 
yetle netkelerunistir. yapılac:iktır. Binac:r.:tleyh cylüliin davet etmiştir . .$imdilik Lord 

Sayf• : 1 

Türk - Yunan 
DosUuğD 

(.Sa§ tarafı 1 inci aayfada) 

lI - Sistemde aksaklık .arı
l)orsanız, yoktur. 

masaydı, haynt olmamı. Hayat 
ibunla.r.ın birleşmesinden teşcl<
lkül eder. Kadın ile erkeğin f.izi
yoloji bakımından ayrı teşekkül 
de olmaları, nyn vazücler için 
değil, ayni v.azifeler içindir. 

ve cemiyet bedenen ve ıı.ılıan 
zalaha yüz tutar. 

Karmen petrol tas!iyehancsine, hiı- yarısınd:ın cv.,,·eı hiç bir neticeye vn- Beaverbrook tayyare imalat na-
cum eden bir pilotun beyanatına m\- ;,mıyacngı znnnediln1ektedir. Diğer zın olmakta devam edecektir. takdir edildiğini ispat etmcytir. 
zarım bombalar atıldıktan sonra ye- ırafd.:ın, ingiltercye l•arşı yaptlr.cak B. Churchill hükfımetin tc9ki Bugün .,13~~ i~akının l\Z 

[Ba§makaleden devan\] 

ırinde .zcn-e .kadar bir ~ 
yap.nıanuş, bilakis iki milletin 
hayati meııfnatlerindeki tesanü
dün ve aynı .zamanda bu hakika· 
tin iki memlekette de pek gUzcl 

nı - lmtihanlarda istenilen 
~ hckıenncn neticelerin a.lına
ıtıaınasındaki sebeblcr? 

lU - lnıtihanlanla .istenilen 
"e beklenilen neticelerin alın
llladığına, ne ile hükmcd.iyon;u
tı.uz? Bence imtihan bir şey ifa
de etmez. İmtihanları her ne 
~kle soksan.ı7., neticeleri daima 
ır.at'iuir. lmtihanlarda ııioe mu
"affa!c olamıyanlar var ki ha
YaUa pek güzel muvaffak olu
Yor!ar. Siz, imtihanlara değil, 
~elli ~nlcrln wnumi se\•iyesine 
bakınız. 

Ben, ynlnız birlfüte terbiye
nin değil, cinsi terbiyenin de ta
raftarıyım. Ne y:.ızılt ki haltı. iç
ıtimai ba.W fikirlerin esırıyız. 

Cinsi ahlik bilinmedikçe ahlak 
olmaz. 

X - Muhtelit tedri.,, usulü, 
rnekteb ihtiyacının trun1ml ve
ya büyük lıir kısmı temin edil
miş olan şehirlerimizde de tat
bik edibıcli ıni, yok.sa yalnız 
:ı:aru-ri olanlarda mı bu çareye 
baş vurulmaiı? 

şllimtı:ak deıamlı .zıya peyd:ı olmuş taan·uzun devamlı surette taliki do- lini ta.kib eden 15 hafta zarfın _ çok sarsıldıg1 mkir edilemez. Bal 
Ye bu suretle butüıı hedefler aydın - Iayısile hnrbm tahminden uzun s'.ır- da Lord Beaverbrook i,..lerin te- kan misakı hariçten gelen fena 
lıkda bulunmm~tur. mcsinin muhtemel bulundugu nnln- tr><>i .. lerle pek !'l"l::-- Y"l'llladan 

kcmnıül ettirilmesini temin husu 1 - ~ c.04 • .. Reisholzda düşen bombalar 12 ka- !iılrnakta \'C bu halin de her halde içten içe yıkıcı bir faaliyete ma-
dar yangın çık:ınnışlru:dır. Bir rnüd- :Avrupanın cenubu ş:.rkısindcki \'nZ!- eunda yüksek bir dirayet göste-
aet sonra bunların hepsi birleşerek yeti müteessir edeceği muhat.kak ıırcn enerjik bir nazır olaı:nk sil _ ruz bulunuyor. Neticenin ne ola-
bir yangın halini nlnn§tır. bulunmaldadır. ratle dikkat n::.zarını celbetmiş- 1 cağını Bimdidcn kestirmek ve 
Atılan diğer bomb:ılar ı;iddetli in- Ruma.O,\'a'. ·:ı izafe edilen :lir. Güzel muvaffakıycti ve tny- ı cok nikbin görünmek kabil de-X Dokuzuncu sualinize ver- .filAklru-n sebebiyet \'ermiş \'e duman gwil<lir 

lV - Sizce umumi bir ısla
hata. ihtiyaç \'fil" mıdır? Varsa, 
bu nası1 yapılmalıdır? 

lV - Bence umumi ıslaht:i 
iinivemit.c<lcn b.'\.~:ır. 

\' - Bizde ~diye .kadar 
tatbik <xNmiş m:uırif sistemlc
~nde, bugfüı için clınacak iyi 
0rıı~klcr bulunabilir mi? 1 

V - 1927 ye kadar tatbik 
Odilen maarif sistemleri, hayat 
hakkını haiz olsa\ai'dı yaşarlar
~ı. Onlarda bugün için alınacak 
CJtnekler bulumunaz. Hayat yü
liiyor ve sistemleri yaratıyor. 

Vr - Talebelerimiz niçin cc-
11~i dil öğrenemiyorlar! Öğ
l'ebucnin çarC$İ? 

\TI - Ecnebi dil öğrenmek 
içitı ecnebi ınuhiltc yaşamalı
dır. Yok, okudugunu anlıyncnk 
ltaclar bir ccncl ı dil öl:rr<:nmck 
ll\a.ksud ise, yapılabilir; bu öğ
tetnıen meselesine müncer olur. 

Vn - Gramer tedrisatı hak-ı 
ktnda fikriniz ? 

Vn - Gramer dilin kaidele
liıq ihtfra eder; fakat, dil gra
bıer(len değil, graJner dilde.:ı 
Clkar. Okullarda gramer diye 
b!r dersin okutulmasuın çokdan 
~ aleyh.tarım; fakat <1il dc.·-
8.inde, dilin içinden kaideleri çı-
1-.artıp ö·h"enmek lazım ve mfun-
kiina·· o 1 ur. 
vın - Tutılühlar meselesi 

halt kında filcriniz? 

Birlikte terbiyenin, evden ı::e
l>e:ı kötil tesirler dolayısile ha

diğim ccvab, bu onw1cuya du. 
şamil olamaz mı? (t:a - Sa) 

zan mahzurları görüniiyor. Fa- Eski "KOOuı Birliı''i., reısı 
lkat, bu mahzurlar ayn ayı'l ter- N .1 1\fl h•dd; ,. 
lbiye:n.in mnhzwfarında.n çok az _

1 

ezıne ıuu 1 n ın 
dır. Znraı-ı lıas, zm-nn Ama Flltirfoıini olmynca1c:iır.ız 
tercih olunursa, il~ridc o küçük \_ • ...._ 

Balatda kıs~ançl!kl ~ürk - ugos'av 
yüzü~~~~ .. ~.~?,~J..! 1 tıca~~! .~.~!1~!;~,~~!1 
Nimetle alakasını kesmesini söy. I Hususi talm:;; m vzuu olabi -
kmiştir. l.t"'irdevs bunları dinle -1 lccek Yugoslavya men.~~li cm -
memiş, bu yüzden metresilc ara- tia: 
flanndn sık sık ve gürültülü kav- Maden direği -kayın ağacın -
galnr çıkmağa başlamıştır. Niha dan, me~.c ve kara ağaçtan-, şe
yet düıı gece şiddetli ve uzun ker vesaire sandığı kin tahta, 
bir kavgadan sonra Firdevs ev - fıçı tahtası, sigar:ı. ltuğıdı, made· 
den çıkarak gitmiştir. Firdevs ni mevad ve elehtirik malzemc
çıl;:ar çıkmaz Cavid de onu arka- sidir. 
sından takibe bnşlamı3tır. Fir- Bundan başka ıki memleltet a
dcvsin doğruca Nimetin evine rasında aktcdilriı.iş lan iktısa
gittiğini gören Cavid kapıY.l zor- di mahiyetteki an1~malar hü -
byarak içcıiyc girmiştir. kümleriıtin tamanıü ıcrasına "lle-

Lvdc b~lıyan kavga daha .zaret, bu anlaşmamu tatbiki a
eiddctknerek yeniden başlamış- mndu. zulıuru muhtemel müşkü
tır. Firde\•a Arab Cavide açıkça hlUarı hal ve Türidve ile Yu -
bir dalın kendisilc beraber yaşı- goslavya aroaındrı.ki ticn.ret mii
yamıyacağını ve artık eve de badelclerini takviy~ye n.lilı çare 
dönmiyeceğini eöylcmiştir. Bu leri taharri etmekle :mükellef \•e 
Jrnt'i sözler i.izerine Cavid derhal iki memleketin h 0 r birinde mü -
bıçağını seker.ek eV\'CJi Firdev- tekabilen hükümetlcrl tnr:afm -
sin üzerine atılmış ve onu sol dan tayin edilecek reis ile bir a
mcmesinin altı ile omuzu üzerin- zadnn mürokkcb olup birlbirleri
dcn ağır surette yaraJarnış, ibu le doğrudan doğruya. temas e -
c=mada müdhis surette korl:arak j decek \'c nıııh!clit Tw·lc - Yugos
feryadn ba.51ıynn Nimetin üzcıi- lav komisyonu halinde nsg-ıri 
ne saldırarak onu da bıçnk1a - altı ayda bir top!anac k ol:ın bi
ma1~ iste~.:r. Nimet b:Çü,!;'1 el- 11c-r hükümet koıuı.sy '?lUU tcş
lerilc tutınnk istemiıı, f a.knt pnr- kili mezkur })rotokol ı't:' kabule
maklarunn hepsi birden kesil - clilmi§tir. 
miştir. Bunun ü::erinc bayılnrak Türk - Yugo~lav nıurnhlıasıa, 
yere düşen Nimete de birkaç rı afyontuı ihracı.: n mütedair 31 
darbe indiren katil Cav.id e\'den mart 1939 tcrilıli Tut k - Yugoa
fırlıynrak lrnçmL~tl.r. Biraz sonra lav anla,...ı:ınıasının es~. l<vktaları
nık'a malınlline yetişen polisler ııa dokunu!mn:k.'3ızt:ı bı· anlaşma 

çok ağır yarn!.ı olnn iki kadını ıun bazı hükümlerını y~ni icab
Ba!at hastahanesine kaldırmış- lara uydurmak üzer" ınıgün An
l:ırdır. F.irdevsin yaraları nğır karada aynen. ın_w1Z., ı bir pro
olmakla beraber yapıluu tedavi tokol imza ctınış:mclir. 

--1111«-

=~=~ i::~ooği anloı;>I -Rumanyaya satıla-
. cak tiftik için ihtilaf 

Yare imalü.tının .artması sebe - , · sütunlarının yükseldiği görulmilş- tcldifler Fakat bu netice ne suretle te-
tür. Essendc, 1ngiliz t:ıyy:ırelcri bile Lord Bcaverbrook, §imdi ik-
Krupp fabrikalarına rniiteaddid isa- Londrn, 3 (a.n.) - Salzburg ticlar mevkiinde bulwıan hüku - celli ederse etsin Yunan ve Türk 
betler yapını§ ve rasıtiım bombar- görü'.}melcri üzerine de Ruman- metin dikkate değer muvaffn.kı _ milletleri arasındaki bağların 
dımarun tevlıd ettiği muhclif yan-, ynnın istiklalini muhafaza ka- yete fı.mil olanlardan biri ola- gevşemesine imhfı.n yoktur. lki 
gmlan kaydet..-nişlcrdir. ııaatinde olduğu hakkındaki ha- rak telakki edilmektedir. Tayya- milletin biribirlmine lmrşı duy-

Dorlmoundu bombaladıkt:ın sonr<ı d ,, Jtl d h bbct "k· 
herler Londr.ada biraz saf enın- re mı· aiattına daı'r rad'-·oda son uu an can an mm a e ı ı dönmekte olan bir Jngiliz bornbardı- ., 

man tayy:ırcs. La rayetin şim:ılinde ı luk olarak telii.kki edilmektedir. verdiği nutukla Amerika ve J{a- n~~lcketin en es~slı menfantle
cift motörlü bir duşman tayy:ı.rcsine Slovak.yanın \'e Danimarkanın nadayn. yapılan tayyare siparişle r~mn ay~lma~ b~lmez s~ctte 
rastlomı.ştır. Kısa Wr mitralyöz duel-ı f:.kıbeti hatırlardadır ve Rınnan- ri haklnnda Lordlnr kwnara - ,1.n~k~Akemdcd~ _ınzımamb cdikıyor. 
losundan sonra dusm:ının tayyaresi- yanın §imdiki protestolarına rağ d ~,;,.,..... üzal" at c -ar ı ruzın u en nnz1 , en 
nin l.ıir kanad~ tutu~us ve bu kanad sın a cereyan n . .ı=., m ~er - h- kt da Tü' :k y 

ı men yukandald memleketlerin d .. 1 eli w • tuk h Ik .. assas no · asın r ve u -
dnn küçük p:ır~alnr düşduğü \'C nlc- i 'l....:tJ , w nc-1 mulıtc nasın a SOY•C gı llU _a U- nan menfnatlerj O kadar müttO-
vin iki kµnadı da sarktığı göriılmll§- n UıJC erınc ugr:ım,.., - zerinde mükemmel bir tesir yap-

1 tür. Müsademenin net!ccsi ın:ılıiın meldir. mışbr.' 1 hid ve o kadar biribirinc karış -
değildir. numen deYlet adamları Bitler Bu son nutkunda şu göze çar- Jtış, 0 kadar mütekabil bir §e-
İDı:;iliz bombardu:ıan tayynrelc- , t af d ''W p"n so"zlcrı: so··yı"'mı·ştı· .. kil<lcdirlerki !:er iki memleket-

rinin homh:ırdımanla.n ar ından Runıanya a ag - .. " ten birine vuku bulacak bir ta-
ner ,, itan diye taysif edilen bir "Ha\'acılığın hududu göklerin Lrındra, 3 (o.a.) - Hava nezareti n ........ un dig-er memlekette bü-
şckilde karşılanmı.:: ve kendile - alabilceği kadardır.,, n•. UL. tebliği: rine Macar isteklerinin süratle Lord Beaverbrook'un harb ku yük bir tehlike şeklinde hissedil-

lngiliz hava kuvvetleri bom bardı- I bı"ıı""i"'e gı·rmesm· m· , n!lrıa· mento memesi kabil değildir. man tayyareleri dün gündilz Hollan- tatmini lüzumu bildirilmiştir. ........, .ı·-
dada IIammsted ve L(:cuvarden tay- k l ı·· artis" · er B l · d · tl · . ı Yunanistan bugün büyük ha-

Es .i röy u p ının ş J • mahfil enn e umumıye e 1yı ricl mesek:ler karşısında dc•b!il-yare meydanlarına hücuml:ır yap - ·Maruu bütün Transilvanyalıların karşılanması muhtemeldir. Bu 

mışlardır. mukavemet niyetinde oldukları- .suretle harb kabinesi beş yeri - dir. Yalnız Bulgaristanın bir De-
Bir hongar:ı isabet vaki olmuş ve d""'gwaç Ye kon"do davası vardır 

ıu baş:vekil Gi:rurtu''-·a bildirmis- ne altı azadan te!=kkül edecek - ""' r düşm:ın tııyy:ır<'leri yerele mitralyöz ~ " ~ •r-- ki r;imdiki halde biraz hafülemiş 
nteşine tutulmuştur. T:ıyyarelcrim"z- tir. tir. Diğer zatlar E. Churchil, B. 
den biri ,geri dö.ı:ımernişir. Gece bonı- Chrunbcrlain, Atliee, Halifnx ve görülmekle beraber ileride bir 
bardıman 1ayyarclerirniz Gclsenkir- Ayni mevzu lıııkkmda Daily Gran Wood'dur. gün tekrar alevlenirse Balkan it-
chen ve Kn.men ve Duscldor! civann Telcgraph gazetesinin Balkan tifakınııı mukadderatı 110 çcldl 
da Hrunburgdaki sun'i petrol fabrı- muhabiri dikkate 18yık bir maka Tayyare im:ılab nazırı olmak- cıJmış olursa olsun Yunanistan 
kalan tesisatına Essende bulunan le göndermifflir. ta devam etmekle beraber yeni dostu ve müttefiki Tüı klycyi 
Krupp :fabr:kalarına Hamm, Krcfcld j {lerulıte ettiği harb kabinesi azıı-' 
ve Mnubheiındeki faşe depolarına ve Rumanya. hariciye nazırının be- lığı ile, milletin harb gayre"ine kendi yanınd:ı görecektir. Bul -
Alınanyanın şimali ga.rblsindeki mu- ynnatında toprak terkinden .. u1i ••. t.. gnridnnın Ege clenizindo meşru 
teaddid hıyyare meydanlarına hu- bahsedilmcme.kle beraber şurası' alması ihtimal dahilinde görül- " aid en büyük mes yetı us unc ı il•tısadi menfaatleri vnrsa onu 
cuın etmişlerdir. Sun'i petrol fabrika- aşikaroır ki Rumanya ekalliyet _ memlel~etin siyasi istiklali mcso-

~::;:~ed~:t=~ın bilyük -01-~ lcrini azaltmak istediği takdirde m::u~clıfillerde bu tnyinin ya 1 lesinden ve taınamiyetinden hiç-
l'oyyarclcrlınb.in hepsi salime.-ı us-' TransilYunyamn büyük bir kısmı 

1 
lnnch nazırlar arasında deği§5ik _ bir fötlakadık yapmadan iyi 

lc.rlnc dönmüşlerdir. ç~ Cfinku ı ~ M~carl~a terketmek mecbu -ı lik olmasına meydan \'crccev bir dostluk münasebetleri namı-
ha,·a muharebesinde dü~:ının diğer rıyctındOOir. zannedilmektedir. mı tatmine Yunanistanın nıuva-
bir deniz tayyaresinin dab:ı Jmhd, fakat edeceğinde şüphe yoktur. 
edildiği 6imfü öğrenllm1şlir. Rumen tcldiflcri şu üç nok - Ruınanyada Yalıu- 1 F:ıkat arazi talebi, Akdenilc in-Fı·ansız fuyynttcl.Jerinin tayı ihtiva etmektedir: mck ve bazı ecnebi nüfuil.annı 

nJ..-nıları 1 - Nüfus mübadelesi, d • 1 1 tarı İ 0~ f 1 da Şarki.Akclenizin bu hassas Londra, 3 (a.a.) - Reutcr: 1 a ey f 
d 2 - Rumen knlmakla beraber noktasına birlikte ~etirmel~ yo -Hür Fransız ordusu kum:ıı. am .... ı:o 

general Degaullc'un umumi Icar<ır- daha liberal ve Mucar taraftarı (13at tarafı 1 lncl uhlfede) lundaki en.eller gerek YlUlaııis-
cahmın fü,:üncil tebliği: ruın edilen Yahudilerin liberal tanın, gerek 'l'ürkiyenin müttc-bir rejim, 

!nglliz ruıva kuvvetleri tarafından mesleklere sahih olaınıyncafrlnn hid ve çok esaslı mukavcmetlc-
Almanyanın şimali gorblsinde yapı- 3 - Toprak tavizleri. zanncdiimektedir. Bunl::ı.r ordu - •.:ne maruz kalacaktır. 
lan lıareklıta tayyareciler.rniz de i,,- • k ' Al dan cıkarılarak ordu muavin hiz Hüse\; in Cahid y Al" "iN tirıık etmişlerd r. Asıl hcdcllcri Ha- B. Mnnoıles -u nun manya - 1 ,, ~~· 
merdekl s-• .m'i pctreı imaline m:ıhsu... nın bundan böyle Rumanyanın metlerinde Jmllanılabilccckler • -----=====-----
tesisat olmuştur. en iyi mü.sterisi olaı-ak kalacağı- dir. Japonya ve 

Ttıyyare dafi batnryafarmın knr:ı- ıu bıldircn beyanatının sıhhatin- J{eza Yahudi müesseseleri hak 
d:ın şiddeUi müd:ı!anl:ırrruı nlJ.,'IllCll den §Üphe edilmesi caizdir. Al - kında tahdidat konuiması \'C Ya- Hollanda 
t~recileıimlı: hücuml:ıruu sonuna d 1 d" . hudilerin mal ve mülkü için hu -k:ıdnr göstermişler Ye memnun yet manya Rumanya an =en ısıne 
,.erici neticeler elde ctmislerdir. Toy- lll.zım olan bütün ser\'etieri çek - su.si -vergiler tarhedilme.si de bek Hindİstanı 
ynrccllerfınizin hCl)Si &:ılimen don - n::ck için müşteri olacaktır. Fa.- lenınclttedir. 

mü;ilcrclir. kat bunun mukabilinde lluman - Propaganda nezaretiyle .mnt - Tokyo, 3 (a.n.) -Alıiren şa.r-
İngiltcreyc Kanada. k:ıv - yaya vcrecet:"i Ş<.'yin büyük bir buat miidürlüğünde müstahdem ki Hollanda Hindistımınn Ja .. 

\'etleri de geldi kıymeti olacağını tasavvlır et - Yahudiler bugün yerlerinden çı- ponya tarnfındnn hususi murah-
Ottava 3 (n.a.) - neuler: mek müşküldür. kanlm111hırdır. Jı:ıs claralc gönderilen gmıernl 

V"ın - IsW:lhlar, illiit yapa
cak adamlar için latince, okul 
~Ukları için mümkün clduğu 
ita;la.r lürkı·e olmalıdır. Eğer 
0rta öğrctfuıe hümanizma kon - 1 

saydı, ıslılahl.aruı liitince ile bc
l'aber türkc.clcriııi öğrctme!t 
llliiınküu olu;du. Bugün d~~ 
~hl.'U', mutkl.k bir zarurete 
~Vab vermek içindir. Mesela, 
(ltöprtıcük kemikleri) varken 
(~ı terlmvc) yi iiçken bulun
~U~eu (müselleh) i nasıl tcr
(1 ederim? (nzım}, (ızamı ı, 
1~a) yı; (ınfuıcllcsl, (sü
t~~) ü, (Sclasi) yi, ıteslis) i gc
l u-ll'. Artık eski yola dönemeyiz. 
,~tıliı.htarı türkçelcşt.irmenin fay 
......_'ilna kanüın. 

Sovyet yüksek şura
sının içtiınaı 

Mosko,·a 3 (a.a.) - Tus A
jansı bildiriyor: 

(Saf tarafı • n 1 cayfada) 
ilk Pa.ı·tmm K»tır2lıu"l '.il.'el'Zi 

F.dlli_y r 

Milli mü<'n.Caa mız.ırı albay Ralson ~;;~;;;;;;;;;;~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!~~' J{umaki .Koise, bir mülakat es
buglin Avam lt:ım:ırasınd:ı İngiltere- pinde iki düşman t:ıyy:ırcsi dü&ilrill-ı nus hududunda her türlü cndı5cdcn ııasındı şunları söylemi9tir: 

ye faal hizmetlerde kullanılmak üzere . t·· A . 1. t b. d g~cr t:ı'·ym·c vnrerte kaldıkLlrınd:ın yapabılmi lcr _ S.arki Holland" ı~ı·u-ı: •. •~-· ...... ::hı"m Kanada kuvvetlerinin gcldl- 1 muş ur. yıu ıp e ır " .... -... uuı~ 
....... ele. Ha\TC civarında tayyare da!i ha- dir. Bunwıla beraber İngiliz J.u\"\et- b .. t mlekc ıfotilc u ğini \'C bu l:ıl:ıatın ikinci fırkaİıın bir 1-ri toplnnınaJ,ta ofan 1tnly:ıu!urı ya ancı JllUS e S -

))( - Muhtelit tedrisata ta
taftal" mısınız? Bunun pedagoji 
~"' ~ebenin ~.alışına kabiliyeti 
~etin.je tesirleri \•ar mıdır? 

!}\ - Muhtelit tedrisata tn
~larını. Çoktanbcri ; Jıele ka-
0 ltıı erkekten nyırrnağn scbeb 
ı: ı>rcjüjeler knldıkta.n sonra, 
~ ıattc erkekle dişi birlikte ya-, 
at: insanlar da b:'ylc olmak la-
~ lır. An'nneci memleketlerde 
ı ttller· içinde bile birlikte ter
..,,~· 
ı _ın aleylıtaıfan vardır. Der-
'~ kı: "l\:ndm ile erkeğin fizi-
-'OloJ"k -kib· . c.f'ulclcri ayrı oldugı 
d 1 

IÇtimai vazücleri de ayrı-
tr. Bunları cf'ulclcriııc ve va

:reıc.nııe göre ayrı ayn terbiye 
lar~~ l~zımdır.,. Fakat unutur
! . kı fıziyolojik ef'ulclcri biyo-
i>Jı<le bırib· · · ··ıem · · <ti ınnm mu mınıı -

ıı:ı. r. Sperm 'e yumurtacık ol
ahzurmr da ortadan kalkar - " leylei Regai b 
lttanbuı Müftülüğünden: 

a! l\ğusıos 1940 p:ızartesi gunü 
trıa1c;: ttyırun birine mGsadı! ol
tllt onUmUzdeki perşembe akı>a
~ (Ouma eecesi) Leylei Rc::ıib 

Uiu llAn olunur. 

Sovyet Yüksek Şfarnsmın her 
iki meclisinin müşterek içtima -
lıırı, dün sa t on sekizde Krem
lin sarayında yapılnıı~t.ır. 

Mczkiır içtimada a.~nğıda isir.ı 
le.-i yazılı rical hazıı· bulunm1k
ta idi. 

B. Stalinc, 'Molotof, Mnı e~a.1 
Vorochilov, I~alcııuıe, l~fl~nnovç, 1 

11ikoyan, İdaı:no\', Dinochenki 
'esair şnhsiyetler .. 

Her iki meclisin ayrı nyrı mii
zakerclcrin.i mütcakıb yüksek 
Sovyet Şfrram, Sovyet lıükfune
tinin teklif ctmi."} olduğu iki ka
nun projesini ittifakla kabul et
miştir. T.!ezkür kanunların birin
cisi, Moldavya. So,•yct ve Sosyıı-

1 
list Federal cumhuri) ctirıin te§-ı 
kiline lniite<foir bulunm.:ıktadır. 
!kincisi, Ukranyd cuınhu.-iyetine 
Bcsara.byanın Lhotine, Akli:ır -
man ve lsmail eyaletlerinin ilha
lona matuftur. 

----»il«---

Japon -sefarefhanasinde 1 

Dün akşam Japouyanın Tür-j 
~ye elçisi Beyo3ıw1daki sefavet 
biııasınfüı. İstanbul matbuat men 
sublan §ercfinc bir lmktcyl par
ti vernıiştir. "Ziyafet çok sami -
mi -bir hava içinde geçmiştir. 

Rumenlere sn.W ltı ilk parti 1 
tiftikierc aitl rı:ı.t·aı r Ziraat 
Bankası tarafmdruı birlik aza -
Iarına tevzi edilır:c·ge b lanmış -
tır. Dün öğleye lmd 1· n tücca
rın alacakları o a.n tıf•ık bedcl
lcı inden yüzde vetmb b ş mik
tarları tesviye edılnu tır. Ban
ka bu tücarlardan ikmcı parti 
tiftikleri vakit ·e zaıl'.ani!c tes-
lim cd~eelderi ltaI,k•nJ.ı. ikinci 
bir tuahhUdııame nlmı.ı ve ala -
cakları olan parnrun ili:cl ·yirmi 
l>e§ini gt?.ranti ol.u·ak a ıkoym.uş 
tur. Yarın tcdı ata a. '111 f53.rt -
1ar içinde devam cllıle ektir. 
Bankanın birinci p rtıyc.: nid tev
zi edeceği ıı.ıra ı.~ mı } :ı lira 
kadardır. 

ingiltereye k rcı yıl
dırım h-ırhin en 

vaz geçilmiş 
(Baş U:rafı 1 ncl .ayfnc!a) 

Intaatı orta dnğuyn, Muıra ve 
lngiltereyc geimi~. İng1lteredcı1 
Cobeliittan.ka, Malt.c ya., Singn -
pura, Bermüd adnl.ırırw. Jama
ike, Hongkonga ask "r naklcdil -
miş ve fasılasız surette yapılBJl 
bu bir çok harekat esnasında 

İngiliz filosunun uenızlere hiı -
kimiyeti bütün naklıyatta kat'i 
bir emniyet temin eylf•miştir. 

taryaları ntesilc indirilmiştir. ., '"dd t .ı-~- ') • t.i kısmı ile b:ızı yardımcı cüzut:ımlar- 1 mıtvnffalüyctle iz'or etml !erdir. Sidi zun ınu e ~yı ~ YC ıs sınar 3 nğustos gecesi Almanyanın ~ima ,. 
dan teşekkül etliği Lildirilrnl,ştır. ve ı;arblnde uç:ın tngıliz tayyareleri Berrnn!del:l 1ıı~ıliz ileri kora kollan edilmifitir. Hollanda adalarının 

Alnum resmi tebliği bir defa daha meskenleri yıkarak s:- elan sıkı bir surette tutw:ınal;t,..::!ır- ebediyen halihazırdaki vaziyet -
1 k lar. İn"illzlcr adedce faik b'r dü ma- l · te l edilm · " - .ı, ı Berlin, 3 (a.n.) - Alman ha ku- vil halla öldurerek ve yara ıynro • ., er.ıne r c esı, .ıı.:;ynu.n ;:u -

kerl l cd_,, na karsı hareket ctmclrtedırler. Fn-mondanlığı tcbliti: bombalarını gayri ns . ı =>ere - 1."Uhl.C<lk veni Uİza.tn ile kabili tc-
taka d · lmt tU:lynnlara Jcnrşı lıuct.rr:a gc;~ - ., Uzun bir sefer <-Snasın:Ja lılr Alman atmışlardır. Gifhorn mm"· sın 3 \e r lif d.w;ıdir. Manevi noktr.i un _ 

d zaltısı ceman 56118 ton hacmJldc hiç bir askeri hedefe tcs.,dil! edile - mek tcmoyullcri her tarsfda bc:ırlz- "bu 

toc;:a mücehhez yedi dlifınan tıcarct miyen Ehrrada atılan infilaklı bom- dır. zardn.n, 6ark milletlerinin i:ı -
gemisi batırılmıştır. Bunlıir ar:ısında balarla b.:X köylü nilesm:n biri bir İt.ıiyan resmi t~bliı'.;i 1 tiklalc kavuşmaları, ıni.iınkib o-
k:ı!ile halinde sefer yapan Oç petrol diğeri iki yaşında olan çocukl;ır1a ttalyada b 'r mahal, 3 (a ... ) -, lan her \'asıla ile teshil edilnıe-
gem!si vardır. Bu suretle bu deniuıl-ı dürt azası ölmüştür. Diğer ıki kişi ıtalyan ordulaıı umumi k:mırgfıhı- lidir. 
tısının D:ıring lngiliz dcstroycrln1en ağır surette yaralnnmıştır. nın 57 ııuınm-alı tebliği: Çin mahim bir pazardır. Fa -

• b t d ~ dü ı· t la ı · hk b .,,., Y:ıpıl:ın t:ıhktkııtt:ın anlaşıldıgımı haş•m a ll' ıo. şman care gemı- Alman rm ur ay a.... kat Holanda Hindistaıunın pct-
lerinin yel::ü:m 117367 tonil5toyu bul z:ı,; iatı 1 göre Hay fada ı>on günlerde yapm~ ı·ol, l•,ft ı, "'·Y "e k~uçukları dun' ya 

oldut,urnuz. bombardım ... n ı nt ccslndc >il.! • -muştur. I.ondra, 3 (a.a.) - Hava nezareti, .. ... c . . b' t,..ı._ • ..;l t el t d ' 
Her biri topla mücehhez muhtclıf çıkmış olnn. ~.·nngrn, uç gun uç bec 1 ıçm ır pazar ~ c m t c ır. Almanyarun temmuz ayı zarfındaki 

düşman tic:ıcci ı;:cmilcrl 1ngiltcrcıun d u·ı dev:::m ctını~ır. Ja.ponyamn bu maddeleri mono-
fayiatııun 24-0 L:ıyyare ol Uı,'Unu 1 - Sudantla tayyarclcrimi:.:, Portsud:m • ~rk solıJll.erinde Harn:ch öniınde d;•rı ·..-or. Bu +-v. yarcı rdc ölen veya bomb rd pol altımı ıı.Imnğa. hiçbir ııiycti H · ~ " "" dcmiryolı.ı tesisatını • ımnn 'l'imes halicinde ve cbrıdcs adalım ~ ~ cdı"l"n •-'\". y:ı,..,,.: r.dcdi GOO dur. '"'ktur. Fakat bunlarııı lıakka-

t tn bo b ...., • ~ ..., -~~· etmişler \C Gcbcit antreposu ılc t:ıy- .. ~ cçıklarınd:ı 1 ~ us os m ardım il Bıı aylık bilanço İngiliz h:ıv:ı kuv- k · t daıres' • d t · edilınel · 
cdilrn. tiı·. Hücuma u{;ny:ın gem'lcr- yürc mcydanınd..ı yan n çı ,oırorn - mye ın e CVZl en 
den ct'mon Hi bin ton hacminde üç vetlerine ı;ercf \·eren b:r netice oln-ı rn hm htı.'.;ıırat:ı scb b Y t ' !'ml - ç::ı.rclerini araştırmağı da lüzum-

' 

ı·ak tcl1ikki edılm0ktedir. ıerdır. Bu mıntakad.:ı ye de bulunan 1 ·· cktcdi ı;:c.nı batırılmıştır. İıı~iltcreye gelen yeni lutruı.t c ı ... :::d. r dı.şman tayyare:. ne iı:abct u gorm r. 
3 agust.os gecesi 1ngiltcrode ta.> yo- General sözler.ini şöyle bitir .. 

re d:ı!i b taryalun ve benzin dcroı:ı- I..ondra, 3 (..ı • .ı.) - Dominyon ve 'akı olmuştur. .,....: 
müstemleke nezaretinin bildirıldi ine Kcnyad.ı buna yakınmda 1· ta:ıt ta- mı~ur: rına karşı mlıt<!:ıddid miln!crid hC.-

curnlar yapılmıştır. Bu h!ieuml:ır ııe- före, Avustrulyııda haziran nihayc- haşşud merkezlerini ve otomob Ueri - Bunu yapmakla J(lponya 
ticesindc Thames11arn benzin depola- tinde hareket etm!ş olan Avustralya bomb~rdımıın ctmişlı?r \e ı ıtr<.lyozı B~rleşik Amerika ile hali ihtilaf-
rında büyük yangınlar çıktıgı haber seferi kuvvetlerine aid takviye 'kı- ateşine t-utmuşl:ırdır. ta bulunmayı gözününe almalı .. 

,,, tantı son günlerde lııgiltcreye vasıl Şimali Afri'{:ıda diı m:ı'l hyvare-; k"" H ll .:ıft Hindi t \•erilr:ıekteı.ur. " ., dır. Çün u o auw.ı. s anı-d d .. ,_ ı · ·· olmuştur. l lcrl, Bnrd aya bir akın ynpmı lar i"C Mütc:ıddi uşrnnn "'IYYare erJ gun lan ııuı lmuçugu· Amerika sa.nayiine li · İbh-an lm\•vetfori top ıyor de ha'"nr \·ukuun:ı sebcb; c t \ <'rmc-diız Hollanda ve şiınn 1''ı·aos:ı uzc- - elzem bulunmaktadır. 
rinde uçmuşlar \'e her tara!d:ı ta,> ya- ı .. ondrn, 3 (a.a.) - Reutcrin :ıskcri j mışlcr yalnız birkaç ki~ı telef olmuş-
rc dnn batarynı:ır:mıtın mucszır ntcşi muharrtn yazıyor: tur. Londrada tevkif edilen 
ka!'Ş1Slnda kalmışlardır. Bu scbeble Trablu~:ı:ırb - Mısır hududundnn D:ismanın bir kişinin Olmr i'le, uç japonlar 
attıkları biıtun bombalar çıplak :ıra- gelen hııbcrlı?r~ göre, 1talynrun bil-, M~inin y:ırnlanması'la \•e b ı h ! f 

ziye diışmü tür. yük mıktarda toplamakta olduğu hasarııta f'lırbıyet vcrm·o; ol n bir Şi.ıngh=ıy, 3 (a.a.) - Domei :ıjansı-
1jssel Jı:ıvuısı , c tjmu:ıdcn ":ıhil- kıtant Sa hun civarında bulunm..ıkt:ı- okını cs:na::af'da iki du maıı tayyare- mn bıldirdi ıne göre Londrndn tn

leri üzerinde c-erc.). n c~en ha\·a mu- <lır. tt.alynıılar bu harekatı Fransa- si düşürmllştür. Bu i'.i tcyyarenin nınmış iki Jaılon şuhsiyeU tevkil e-
hıırebeler~nde Bılstol Blenhaim ti- nın harb harici kalması Uzerinde Tu- mfırctteb:ıtı esir cdilm"~r. dilmistir. 
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No. 115 Yazan: Sami RAltAYEL iKi YILDIZ BiR ARADA Askerlik işleri ] 
KEL ALiÇONUN - _ 
~soN GÜRE LERi -

LŞJ> O~ ,-·~z --
Bu akşam C. H. P. Şişli şubesi tarafından 

1epebaşı BELEDiYE bahçesi Alaturka kısmında ~! --~~ ~,~!.~~~m,I 
Bt~i ktaş Aske rli k tubealnden: ' 
~u!ıem1ıde k:ıyıtlı 1298 doğuınıııl 

levazım biııb:ıwı 823/167 sicil nwna<'! 
ralı Ahmed AU o!lu F evzi Çarık, 29f j 
dni?u•nlu levaı.ım binbaşı ısumbullı.11 
321/-l!l sicil ııunıaralı Ali oğlu Sabrl' 
Kıldacı, 315 dofumlu yedek pişadf 
aste~ınen 89358 knyıt numaralı }I;:ı,.. ı 
lid oglu Kcnruı Tawınar acele ~~, 
mizc mürac:ıaUarı . t 

Aliço, bır kar kcro küntcsini ı 
' tazeleyip hasmını ha\'alandırmn-1 
çnlışuğı hnld1> mm•affak olanıa-ı 
mıştı. 

Bu aralık birdenbire Adalı 
J.ıünteyi SÖ.t tü \C ba.cnunı tek 
paçn kaptı. 

Şirr.d. gtlreş 00.Glm safh:ıy~ 

··mi rt1. Alıç , p:-<'ac- nı l rui·
mış-:. 

Ali-. cic ıh~ ı J.' 21 :uıa.J.nr 
girdi. I-I. ' rJil:-.. önc.ıcn Y.az l a
r.acı tak . 

1 -. pcl.J .-ır. olım ... a t.G\Tc.ı ,. 
riylc bi b rlcr.r . zorlamağa brıs 
lndıl<..r. P l eıyt' Al.co, gür bela 
J,d • n nde p .. ~r-..suu lmrta
ı b'lC. 

d f'İ c".m l t . 

ı~t.r.. C· ... gı; n gul<r b:r ) fö -
le.: 

- Bcu, <. ·mc d.:n mi iai &ı~a . 
-- IJr g. ·~ . rrık 

r( · ı::ıi; tir;.;. 
Oyu ı~.r... • id . 

Ege~ A<.. 
Sr yd!, mui ~k. k 
c~kt· .. 

cJ J.lnw vl· ! 
ı un:.t:. · ~ wa-ı 

r .• Jn. tek ı . .. t. 
Yı «.ıkt". 

- Al.. O, p .. 
id'. 

'\," 1 . • _, ı . ..,....,, ... , 1 
•• ..., ... u.b .Q.Qf..4 

- Du~ <'':. r. ay:ıg l;alktı. 

- I\ı,; ol. c~l de. ·::1 u u, '! 
- Allı..l: bil,r .. rchll\·nnlı 1ttıı· 

bı. ..• 
- - Yan·. IX'n ı, ıl göı :.:yor-

sun? 
--- mr şry [·;;:·!< !~( 
- Ali<:oy.ı ı afll g rüyor 
-- Ada1ı ı " , .... 

d::ıh .. f. rklı gi.:ı üyortım . 

- D:ı. dUJ1uk mu': 
- Bılukı d~ n~ bakımlı \ c id 

manlı .. 
- ı.r..ırra Y:1~ tın ha:. 
- ÖV}('. 

- Adah bu "'Jr<: : <: 1:.:.-... mı
.'• rak Ö) •C ı...: . 

- E1<'r b;r pLif ~rrı buknı: .. 
b; 1: 'l'ny. l rram,' .. Alı < ~ 1.11 

~1.nb iy '-c: •• 
- Eh ne c.ı.. , ': ': 

('\ı-c~-, ( ru l. 
\ ab ver>uc mı t.. . :::it.:'- ( 

l'nc < ~-
1. ... ;.Ln~.> •P 

• ıp ccv b 
ı 

J••r k r.• ıı:ı ır::rru tı. ı.• .. tı=:cn l ••• pıs.-
1 n ör ın" cclcre: : 

- "!ky del kanlı? Gece J• rısı ne 
b ·ırıyorsurı'! dedi. 

Ne .)tıf yım :M ıd.:ım Püro? F~
rclcri url~ütm k iı;ln tür .u çağırıyo
rum! 

- Rr:h::ıt o rs:ı ıdin :md.i m:-.lızcnc 
elrmi) c k .ciin. 

- V ll l i 11 .. d ... m P.ko! Pek r;ok 

::ı.ııhyau bir adamdı. Fakat , ~iib
hclerini gidermek istiY,ordu . 

Ağarun gonlti bulanını~t. Ali
çonun ı'alımıru bcğmımcmiıti .. 
Teselli buJmnh ie;:n iht iyar Caz
gırdan meded umuyorou. Eğer, 
Cazgır da Jcendi f1kri t,ibi dü
şi.i.ncede iiliyr e i~ fena idi. 

A 7 n, C:ı.~gını Eualinc c.cvab 
Yer1.li: 

- Uf>fa, bizim gfü eşten anln
clıgımız her halde wnin kadar 
değild11·. 

D~~ jncc, ];uma:: Cazgır mu-
kabele dti: 

- Anladığın kndar söyle ..• 
-E'imem ki ... 
- Bilmiyt cek ortadn bir şey 

yok.. 11d pehlivanın on beş dn
kfüa i in le ne yaphlda.mıı gör
auı. •. Oyund, D oyuna geçtiler, de 
di. 

Ağr, b:r türiü Aliç.Jyu dah a 
fo.: 1. :;orcfüğüni.i sö.)lcı.-ü) ordu. 

:~.!.;;)et, Cazgır cevabını ver
di: 

-- Ağam, bilmiyccck bir şey 
yo'lı:.. 1 liço, ağlı· ba.s1yo!', ıJe<li 

Af.ı, bu HOZ ü~ıirıP- kedere 
<li.ır: ü. Çünkü, Cazgır da kenc.li 
glıt'(";ini tr>yid <'tntişti. ~} çı

Jmrm"'malr, CC\ab w·rmcmck 
i t tıdi. 

Palm ... , iç: kunınt.m:;unu gider -
mclt irin: 

- Pdd n,,ticc ne olur Jcrniıı ? 

dedi. 

krtıi.> e'.l:ıc·1 ht:mlıu l at ~·.;r.ıı~n:un 1 
dördlinctl iı lmcüıı Velıcfondl Y.oş•.ı: 
ycr:ııde Jo :ıınlnc:ıktır . ı 

Her ha!l.l biı-:ız d:ıh:ı 2C\ kli ve he
ycc:mlı olan at )'a:ışl:.rmın bugün de 
l~ir çok r.1er .. i.!ıyı Ilatm·köyüne cdbe
deccği muhakl~nklır. 

Bugim1.ıl program ~öyledir: 

Birinci koı;;..ı : Mesafe 2000 nıe~c 

n.ram:yu;j 190 lira, dört ve; d:ıhn yu- ı 
karı Js~du hnlis kan Arab atlarına 
mahsur ı;ot: l.oşusudw-. 1ştirnk. cd<'
ccklP•: Yuksel, ünlü, Yaman, Vural. 
F'.n oz kılo ile Vural ve .:anımı 1.o~a
cakl ..... dır. 

ikinci ko§u: Mcsnfe 1100 metre ik
ramlyc..i 140 l ira, ıki y:ışınd.1 ve I:oşu 
kozunmıım halis kan lngili7. tııylnrı
na mahsustur. 161irak ede<.t:klcl': U-
1.1.ıcı, no:, Yetiş, Ayfer. 

Oçlrrı c U ı c~.ı: Mesafe 1&00 metre 
ilmımiycsi 155 lira. Dört ve daha 
yukarı ynşda \'C kazmıdıkl.:ırı ikra
ntiyc!crin yekünu 2000 lirayı doldur
m:y. ~ hali kan Arab atı.-ırına mah
.. u iur. !l'ıis<ıbakay:ı sekiz at iştirak 
edecektir. Koniscrj, Dandi, Tnşpıııar, 
Tomru, Romcus, Yatağtın, Mis, Abine 
Pouroux. 

Dördüncü koşu: Mesafe 2400 met
re', il.rnmlyesi -85C lira. trc \ e c1aha 
yukarı yv7da halis }:an 1ngıliz uUa
rın::ı ınahms hcndil.np ı:oşu udur. fş
tirnlt cde".:cklcr: Tomurcuk, Yiıkscl, 

Karal.u:;, Yanın.'l. 
n etncl ko~u: r.!esafe 2400 motrl', 

iim:ımiycsi 570 llr .... dır. Dört \C dah::ı 

yuk .. ıı ).ısda ~erli y.•rıın !;: .... ~ 1ngiliz 
atlarm:ı ır.ah::us Çamlıca koşusudu ... 

i,trrak e<i1.:ccklt'r: AIC<'Yliııı, Poy
raz, Nin.:m:ı, Bcrce5tc, Frufru, ön
kcs, C'csl.!1'. 

ç:rtc baht~ ilçtincü \ c beşinci J;.o
sul::rdn, ik·li bahis bcşiııcı yıı.rışda, 

u~li.ı b~his üçil:ıcü, dördünci.i \C i.ıe
ş:nct J.oşul:ır arasındadır. 

Safiye v0 Münir Nureddin 
SjW 9 Ayrıca · Veni ve bUyük VARYETE . . .. . .... . . 
iFTiHARLA GOSTEREBILECE(j1N/Z. / 

.. - o . • • . 

ÇEKi/!/~~ 
• 

Edllinediği takdirde 1076 sayılı ka"' 
nununun m.:ddei mahsusu mucibince 
hakkırında kanun! muamelenin tal.-! 
bik edileceği ilAn. olunur. ,ı;tf 

Bef!ktaf Askerlik filbeslnde n: " • 
1 - lıt:ı.nbtılda bulunan 335 d~ 
~mlu \'e bunlarla muameleye t.M>I 
lise ve muadili okullar mezunların-tl 
dan olup da yul).sek tahsile dev:ım 

etmlyccek olnnlnrln ve yüksek lah"" 
silini bitirmiş bulunanlarm son yok ... 
I;ım;ıları 5 aıu,stos 1940 pnzartcd 
günu Beşiktaş As. şubesi binsında 

teşekkiil edecek ulan askerlik mccll"' 
sinde yııpılae<ıktır. 1 

2 - nu yokl:ı.ma işine her gi'ın saaf 
9 dan snat 13 e kadar devaın edile
rek 20 agu tos lMO salı günü saat 
13 de bilmis olacağından bu ım.idde• 
zar!ında nu!us cilıclanları ehli.) cln:ı-< 
mc ''e i::i~er adeo !otogrannı·ile t>ir ... 
likte ıncclbe müracnal etmeleri illll 
olunuı·. 

• • • 
Lise vcy:ı mundili \'e d.ılıa yükseld 

okullardan mezun olnıılnr, ~skcı·liklc~ 
rln1 ynpmad:ın memuriyet nltı."Il y:ı~ 

cokl~rll'll:ın 93!! - 940 ders yılıı d:ı bıl 

gfoi ol:ullardaıı mc:.:un olup tn t.ıhsi
liııc ııllı:ıyct 'erecek okurl:ııl~ son 
yoklamnları Bc~lklaş A. ·{erlik şube
sinde kurul:ıcnk :.skerlık ı"leclısinde 
5 - 20 ıığustos 19 ıo cin ynpıl:ıcaldJr. 

Bu ı.oıı lı<•f ı,ünluk müddet 1 ·inde 
knmıni bir mazerete dayuı ma~~sızı,. 
bu medl.e ımirncat ~ını:ycnler Jı;:ık .. 
kmd::ı muamele yapıl ... cal.tır. 

1 TiYATROLAR 1 
Cn.,gır, dü~ünmcdon ccv::ı.b 

... t:l d.: : 
- \" all:Hı ağnn darılma nm

ıı . c.r..h mı:ığ!\ıb olur derim. 

Dün yapılan atletizm 
miisabakalan. 

RAŞ İ D RI ZA Tiyatrosu 
Ha lid e Pit ki n herab::?r 

4 Agustus pm·ar ;;ilı.iı al. :ım 
Gedlkp:ı~ıı Az:ık i;Jhı;c5iıtci.e 

H AB i B E TEYZE 

A.n~rr .. -.ı ) aptm ha! 

- Oyle, b\ sefer Alico .. A· 
h r l a~ \·or.. ı 

- lıerabcrc kr-ln.mnzlnr mı? 

- Ali".J, bu güreşi ll('rnbcrc 
bıral n.:'z .. 

- l<<."' llir ... 
- Cok nc!eslı olduğu ~örillü-

yor. l3nJ... Adalm n göbeği 

ı-;imuıckı gidil geliyor. '1"akat, 
Alıc:o da bu f;cyciklcı yok.. T. m 
ior:t:'n ü::r>rin•l0 .. 

- Demd: beıa bere de razı 
oimu. orsuıı? 

- Jkrum göruüğum bu .. 
~le ise, parnlal'l kaybet -

b! •.. 
T .-.. k : p -afarı mı? l\,1P.ydo.

m eh.:. •. <lf d ·• 
Tnın bu rjrada Alfoı)nun tek

rar 1-dalıya bir' •• prn.z girib sür 
dii15i:. f'Öı ülöü .. 

AÇ,n, li'ıfı birdenbire kc· ti. 
< ·zır nni me! c1aın Jrn.ydıruı. 

Adalı bu f>efc-r fc:n:ı bir çap-
r~z:ı ~<lrn İ<ıt • Kurtulmak ihti
ma ii ~oktu. 

J L< o, lrnsmıct n1 .. lıildi~iııe sü-
1 il l', sırt ü lü dfü~üıın€k için 
de bud:ım ga ça.l·şıyordu. 

Acı.ılı Koca gö\ (lr·. iylc solu
y~ ohıy. ı rno ni buJa?,1ac1:ın 

1 
l.t rt. •• rrnae-11 savnş:yorrlu . 

Mc,Ydr..n bittL Scyirdl~rin Q
zcri • .: dogr.ı geldilt -. Ahali :"
y ... pı ı· .. lkarak aralık r<>tıl:ır. A
d .. lı, a . .ı~ .. lıfil:l olancc. hız1ylc 

geri geriye uçuyor'-l·ı. 
Alic;I), ht.rmlLı:ı i ix .i bitir -

mck ı .in d;"lcrini sıkmış, rd:ıle-
lerini gcn.1i~ti. Gal:biyeti e:ldc 
C'tmef,C ahdü pcynı~ ct.m·~e lıe!l 
zi~ôrdu. 

- Sonu Yar -

Beni yı ıc yuk:ırı .ı 

- Eır "'y Y••l'. 'll.:ım canın. 
- H, yır, h. yır! B,...,ı cı.i odada 

y:ılı ı .. y"tınımanı. Sor.ıru koç. cnk o
lur i en 1.ı.: bcrı!lcrc ne \.CVab \'ere-! 
yu ı? 

- Kaçmam dedim y . ! 1 ter iS<'n !':-! 

nin od .. nd.1 yr.t.ıyır'. 1 
- öyle 1,1?v "lur rr.u" lki t:ıze bir 

::ır • .!v, ben dulum, soııra hcrk!!S ne 
ı:oylcr. 1 

M:ıd •• ın Pıkcınun (iki t.ı .. ) .,o .. ıi o 
kad r hoşuımı gitil ki ~ı7. 1 •• lcıı ktıh
!mhilyı 1ı\ r.rccektim. F .ık t ı.lüsun
dum, P.ko kendisi ıle cılcndiğ:.ıni 
:.. lı) ::ıc:ık olur ise ;.,en ı>mlızendc•ı 

çıkarmaz, hazır )ur.ıuşaını,, .iken işi 
bcrb~d C'tmiydin'. 

- Klmse bir c.cy duym:ı. Madam 
P.ko. Z.stcn ~n g:ıyct u lu bir ::ıda-; 
mıın. 

Befi dakil.a "Onr:ı p,J o mahzenin 1 

kopısmı aı;arok elındc lıir n.um cldıı- 1 
gu b lde o~ .,.ı mdı. neni rcrlJ~t gö-

Bugun yapıl:..cak olan f,.tanbul at
lcüm1 birınciliklerinin 100 - 200 \'C 
430 metre müs:>b:ı!.cıim ınııı seçmeleri 
ile 4Xl00 lı:ly ~ yaı:· r diln Fen~ 

h:-ıh~ t dında yap lmı.,lır. 
100 metre ı:eçme>-ine yolnız nlb at

kt iştiı uk cttiginden altısı dn doğl'u
dnn doğı·uya fmalc kalmış::ıl'dır. Eun 
far: Mel h, Cıhad, Cczmı, Zaven, Sa
id ve Ain.:?<X:dur. 

200 metre scçıncsl il t ~ .. ·rt \\7.crir.dc 
ytıpılını · ve biıincı Ncıimnn, Mclih
dc.ı murckkch Fenerbahı;c taltımı 

4G ~niye ile birinci, Halük - .Folk. 
Zı:ı\·ct - G<lrcııd n te,kil cdilmi,,. elan 
Crılata.srıroy ttıkımı 4G ?/10 1lc lldn
cl ve 49 6/1 O ile ele Ku tuluş t<:ık ı mı' 

oktuna osta Şefi ranıyor 
lzmir Şark Sanayi Kumpanyası 

Türk Anonim Şirketinden: 

uçüncti olmustur. ; 

Yelken teşvik 
müsc:bal; aları 

Fnbriknınız iı;iı1 boynlı, .fanta1.i ,,,. kaput bc1lcri lmalfıtı:u idrıc 

c..-de<"cl;: b:lgill bir dokuma po ta &;eline ıht.ıyncımız vordır. Şartnm"cm:;: 

aşa1ptla y::ı • .ılıdır: 
ı - Fııu•·lkam:zcla ç. l~acak post:ı şc!ı Tuık olac .. k \C Türk tui.,:-

iyetıni n:'liı: buluı acnklır. • 
Du Moda koyunda yapılan ıncv- 2 - Ynşı olu. dnn n~ağı, io ~tün yul..:ırı vlınıyn..::ıktır. 

simin ılk ~cll<cn t~vik miısnbakı:ısı 3 - MuUak ı;urctte Turlı:ı,c o cur,1csı1 y...ı:ı .:.u vl. c .. k ve dokum:ı-
ı;cre:;: ıı:ırpı müddctmin fnil:ı t>h•ı;un- i lcr' le :'lal~N!tr lıesab ifıl(>t iıu l..ikc,..ktir. 
d .. m 'c g<'rck ~arı~lnrın sı kı bir l'e- 4 - l•'• l;rıkmmun im:ıı:ı+ını y:ıpnıı mün: il IJJI' lnıulfttlıcnc \•eya 
1'. c:me halinde' c ayni zrınmnda mun- tııbrilrnd .. < ınuhteı.t dokumn işlerini bil&ill b' ~u ette ifa cttiginc d.:r 
trz.:ı:ı lıır ek ide <'<.Tey .. n etmesinden bc.nscn is ibraz cdccekt:r. 
c;olt l uıı l \ C heyecanlı c,lnmlituı-. 1 5 - Hüsnuh~!. v:ırakusı ile i..ıirllktc ne mikt.:ır ayhl. tılımıl;t<. olU 11;;..ıı ... 

Y<ırı lm· s:ıat tnm 1S.3iJ l1a 17 tek- da:r ve-ıtn ıı.n·az- WccektJr. 
nenin ıştır kile Mücl:ı. ôni.in n l.ı:ı - 6 - 'I. llb o!nnl:ır liirk,timiı.in bmirucki rr.cıkezinc müıac~ııt 
l:ınrn 1 \'e K. laını., - Ha;) ır •?.ııd:ı ıs- 1 <'fü:blllrlcr. 
t ku'netı tcl-r ı Kalamı - Fcncı balı- 51t~~Ei!D1Si11Cliiia ım•••!!llBilr 11 Şirketler, lzmlr • Post a kı..:tuau 55 
<,;e \ C U.ı:, ll"SI,,..da 1 t 1..,1 l~llnde bu-
lun:m ş. mMcır ıya c dilıp donUlduk
tcn ~onr:l l\fa:.I.. fü'ıilndz nilmyc!len
mi~ ·r. 

R t<ınm go_tcrdit:i mesafe tı~.ıc,ı 

yuk~.rı 3 l/::ı denh: m 11 k .. dordır. Bu 
y .. rışfarn Gulatasrıroyclan •PkiL, Dc
ı. irspordan nlu, Fencrb:ıh.,c-·<kn ı.ci 
ve Halı<;t'-n de b r olma!: uzcre ccmı:n 
on :: c-di tekne iştlı. k etmiştir. 

Bôbrck'crC:( n ldr::ır toroı:ı;.n:ı kotlar y:>ilard:ıki hutalıld:ırın mikroplarını 
kôkUı·den temlz!cmt'~ i:;ln Helmcb!ö ku!l:!ın:nız. 

HEL LE 
İ L-AN 

04C/6ô T 
Foıt h Sulh 3 üncU Hukuk Hf.kim· 

ıı.,:ndcn: 1 

Döbr,kjcı. ı ı;alı 'n l: ı~uclr. 'in' nrttırıl'. K dın, erkc!c itlrm· zorluı.ı~.
rırıı, e:.!,i \ e yeni bdsdı;uklugt•nu, me • nr ııt.h b:ıtını, !:el ::ığnsını, ık sık 

1 idrar lıozm. • \C boz 1'kca yaıın al: lıdle"ı~ı glılc.ir. Bd 1dı:ır temin '--der. 
D<ı;m1p .. a M. T:ı ·hnne mektebi 

oknk r: 17 numm ::ıdn flen 1 .. mailln ı 
ı'~:"l tanh ndcıı it barcn aln :ık ve 
hor• l 1, rı:ıın lıil' ay \'C ıdtl.nyı 'el':ı

r.el cclC'nlcnııln U" ny lçind" m::ıhk<·

memize mUrac .... atlaı ı aksi luılde terc-ı 
k-inin h:ızineye deuc.iilcceği ilan 
olu•1 :r. 

ldı arda kum ı~m. m 'ln·".i' t"ı;lıırın tn• ::kkillu l" mi.nı olur. 1 
D iKKAT: HELMOBtö idr •• mızı t' .1i liJCl'('k il nvllcştirir. 

Sıhh.ıt V kiıletin'n n:.h tını l.JızJ .... lLr ı.:C'ı..ı:.cd;:: hulunur. 

~ahibi: Ahmed Ccrrı.,leıldin SARA ÇOC L U 

Ne-~riyat Mlldı.rü: Macid CETl-J Basıldı[, yer (Yeni 

-
Bir ça gıcının seyahati 

2 7 -
rilncc hoyrctindcn bağırdı: Mndnll' Pıko lıc,ıi ik.ııci katlakı 

- Seni klnı çbzdtı? odasınn gô.-urdıi, kııpıy: :ıı;ttldruı ~ n-ı 
- Ben kendim! r, : 
- A .n :rnr.ıbbi! Sen n~ yar::ım • .z - Gir içe.i, dedi. 

çocuhsun'! Haydi yuknrı çık. Mndam Pıkonun ()d.1 ı kuı;:ik. lkı it 
M .. dnm Pıl:o şarab !ıçısınm unUn- pencereli idi. Mcfn:.. tı b'r denir 

d-ki yaşlıgı görlince: karyola. bir l•onapc. ikı s:ınclalycdcn 1 

- Y:ıy ş:ır.ıblorınu dı:ı bıtırJın:.. ıbnrct idi. M:ıdum Piko çcncn.i okşı-
- Irnyır hıfüıncdiın, l.ı!r :n; uç iç- y,1rnl.: 

tim. - Ah seni «;;Jpk.n ı:eıı.ı: Ha:di ıiU 

-- Pek!ıl!! Yatak pa a ı, yemek :r<tağa gir bakayım dedi. 
para.::.ı, bunları isterim. An!.'ldıı mı? - Siz nerede y::.t~c:ıkrınız? 

- l ) ı .ınım:ı l\I:ıdam Piko? nen - Ser. bana b:.kmn, ~u kanapL'111n 
bu :ıkı;ınmdan beri ne y.ıt:ı[:a yattım, üzerine ynslaıuvc-ririın. 
ne üc .JiCınel::. y<":,iirıı. - R:ıhatsız olmnz mıtmız? 

- H:ıhat duı .. :ı idin, pci.i.ıli.ı yatakta - Yok! Yok! Başka odada yatsımı 
y:- lacak !diıı . sen yine kaçarsın . 

- Ne ise Maılam Pıla', şimdi bana , - Knçınam dedim yul 
bir ~ tak. - Hııyır inanm:ım, bir defa emni-

Haydi yukarı. Jetim l::ılktı. 

- Peki: Sen Lilirsin'.' 
M:ıd .... 1.1 Pikonun yal.ığı gayet ı 

•ert Lir ot m:ndcrle iki yaslı!:. Bi- ! 
rılı .ine ckicnmi~ iıı; çuv,1lüru1 mn
nıül biı· yorgan tJl:lidindcn ıb:ırel

ta. II niya tJ şutodal.i yumuş~!~ ya
tiık, CC'Wiı l.aryol:ı, kuş tüyii yorganı 
:>astık~ Bu lıalc gelmeme scbeb olnn 
huy uz bcygui dr. in~lloh h:ıyv:ı

n:!lı \ ahşiyc klcf etmiş veyahutl 
b..r nchil'c düscrek bogulmU$tur. Be
ni yere yu\'arlıy:ıc:ık ne \•ardı? A
\.'nb:ı Z..'!udmazcl Mikoclla r.c !!lemde·! 

Kendim idn hnzırla?iığım iplen ben
den eV\ el 5:lVllş<ın ~11cçhül k 1mm 
gördııgu \ c haydııdların takibe çık
tıkl::m iki aralıud:ı llnkikntcıı şato 

~ol~ulaı ı mı rnrdı? l\Iikndla a!tlıma 
gelir r,clmcz yine fikr:m :ılt üst 
oldu. ll!.r daha l\'Iadmazcli nerede 

i ı.. A N 

S ıı lt:>nahmcd 3 UnsU S~lh Hukuk 

Hrtklmlı(l.nclen: ı 

D;l\·acı t s t:mbul Vnkıfl.ır Baı;:nu

d.ırl:..;{' vcldll li ı,rnct Zly::ı t:ıra!ın- 1 
d. n 1•tnnbuldn GC'd !tp:ı.::ıd;:ı Ca~i !:O ı 
kr.~ 14 •fo. d.:ı Ali Ragıp \'C.s. lrc n
le~ :ı..ınc 93!1/. ; 'e !:ıtO/ .1 ı.;o. lu do ya 

1 Be nçıl""l otu · [ı ;ı al .. aı. d:ı\ asının 
yııp:tımıı t.1 olan muhnkcmcslııdc ı 
ım\lltlei. !e~hlcrden Ali n .. gıbın l .a
mctı;ahııun n eı;:1~ l olması•ı:ı bln"cn 
ı1foen ~.z• h l ve d:.wcibc tcbli:? c
<füd ı.i luıl<lc ı ı:ıh'•cmcyc gclnıcml,, ı 
ve \'C dl dnl.i gJ•ıdcrn cmış oldu!!un- 1 

do.~ n;tıdclci. lc)h Ali R,ıg.ba d .. \ô :un 
htt!tU.ı:n s:ıfl , ı ıa ı;clmi~ olduğundnn 

lıahisle ı.:ıyab lmı·:ınn ıı on bt::<; ı;t.n 

muddetle ıl&ne.1 lcbl gine ve muh. -
kt:mcıı:ıı l~/.8/9-10 t. rllıinc mu:::ıp!f 
pııı:ırt~ i gt n..i s.ıat onı:ı t<ılil ine ın h 
k4"mcce l.nr .. r 'erilmiş cldugundrn 
ıı1üddcti k, ınni.} ~1 zn·!ıncla U:r. z 
ctmcdı.;.:i \ c ~ C\ m \ c \'a 'tti ın"z •• C:r
d:- b:zz..,t \ <:j".l bılvcl:ôl:ı mcıJlkc:. ede 
h .. ~r iıulunm.u.iığı t.. kdlrdc gıy,,bcn 
bul.um ,.e kor..ı· \'erilect'ği fü r.cn 
tcbli.; uluntır. 

tr~AN 

!l40/it ·r. J 
Fatıh S.ılh 3 üncU Hukuk H1klm· 

liuirıd~n: 

\'od\ ;ı 3 perde ~ =====:::.: 
li40/12 1, biti dcl!ıil 
Ey.ip Sulh Hukuk H ~klmliğinden: 
E:> Optc: I::grn.:.ııııda, A \·cıbey ma· 

halle inde, k:ız l'ukih A;>·m: cad IC4 
si:lde C>:.:.i 10 No. lu ınukaddcm:ı h::ın• 
,.e elyc\ m nrs:ı !:11 tam~mı binbr~ 

olıl .•• ıid k:-rı: ı Iv!.i 1.nur ulı:lesind• 
U.eı• muma ll"yh~n•ıı biltı \':u is n.f.ıiU• 

n. l•alll me~.ü,run ır :...lılülcıı vakfa 
r :en t 'Uı;;· 'akı!l:.ır idaı·c i t::ırruın· 

drn bild'rıi .ıc. i U7.c.-lıı:- ya!)Jl:ı 1 t ı~

kil .. t nt'Ucc•iııdc: Ilu cihet anl;..ı~ıl -
ıı ·· t r. ' 'uıırı boı·~ıu ol.ınl ... r \'C r.lıl· 

c:ık idrf.::ı cd<'nlcrin tn 'hl ilnnöno 
it!b re.ı bir r y z:ırfınla ınJhkem<'Y~ 
mıır.11 .... t edcrcl. ol.ıcak \ c borı;l .. ı ııı ı 

bu 1 ,ı,,u ,l<ı açılat-ak d~ftcre kııJ ıt \ c 
tesb.t C'lt:rm l. i \'C kan.ınt mlr:ı ·ı

l:ır n ı .. laı hi ıl:ınd:m it b:ırcn ılç ay 
;.rfııd.ı mu·nc.at ctmcleıi Jnnuııl 
n ,ıJdd z .. rfınd:ı mun-.~:ıt .ctı i.ye-:ı

ler J :ı <' .ııd 1 • nuı~u mrdcninı ı ;;31-
531 - ~ı; \c {iC4 Uncli ın C:del~ i ,.c 
bun ı ıtt'! l ı ı i n ncldclcri t.ılı ,: mı 

t~tb. 9l•;r c,>• ı ıl·~n vlumır. 

===--====-
iL A N 

940, 11 ie:::b.t 

-
F.:yllp Sulh Hukuk Hftkim liolndcn: 
1 Yl ptc:>: 1 Uıı ı ımıh:ıllc ve <:rddc-

f.ınc'c l..ı nu , r lı bo tan• ı t • ~ 11· 

nın ..,•ıl.:l::.:ı rıfı ı!·cn bll:t v:ıri \ cf:ıt 
cdc:ı cın1Lnl ı ıll tindc.ı Oh.'"' o
~-ull. ı Ar \el \"C Art~n .,.c IGı'.or, \C 

l'c.!• n \'C V: •o ".1:1 \'e l:cuılık NeI..CS 
oı:ı;ll.ırı Sin on, \' .. h.·:ım, hakkıı!d :ı 
<: uf id:ıres:ndcn y, pılon •• r .. .t ··nı::-
1.\rdıı buhınınan ı lı rclır. 

Al. :ırny lıwbc~· m::ıhrllcsi Tirynk1 
H.ıs1ıı J..n1• 10 numnrı:cla ık:ımet et
mekte iken ve!nt c.de ı "c tereke .ne 
rn .. hk0ııwı.1i~ce vaz'ıycd olunan üs
kiıpl i J..lın· ıı Atal:ının i!dn taı·i!ı:•ı

clcn ıl b. ren • lac:ık ve borçlularının 
bir :ıy \'C icldinyı \'eraset eckıılcr:n 
uç ay lçindn mahkememize miiı uc:ı::t I 
l:ırı lii:ı.uınu ll;1ıı olunu!'. 

13uııl .. ı o.ı oor lu ol 11. r \'C i cal: 
idd.a cdml .. ri ı t:ırılu iland:ı:-ı ltıb.:rc:ı 

l.ıir .,y -orfınd.ı mahkemeye .ı.. ·:ı

ca::ıt <.'<forc: •• ıl ...... ak \ e lıorı;l;ı.ı rnı !Jıt 
h..ısı.. da nçılrc k deftere !:ayıt \ e tc·
b't c~1 ıı r.ıelcrı \'c !m:ıunl ı l.rasçıl.ı

ı ın cl.ı tarihi ll:ından itib::ıl'en UÇ D'J 
zaı fınrla mic :l.l'tı:ıt etmeleri, ı ... 11:.ınl 
nn ddet z. ıt:nıla ınurocaat clmıycnlcı" 
lal ı,md:ı k:ım•nu mcdcnln'n 531 -
534 - 5Gl \'C 5\i4 üncü \C bun:ı mil"' 
tcf\.ll i maddeleri :ıhlrnnu t..ıtb:J; o
lun.ıca· ı ilim ııluıı.u-. 

bulac:.eım? Bu <ıkşanı k:ıı;amnzs;ım ı d.ı I::ıpı.-. hem de sokak '::ıpı ı 1<i
nc arabalara :;ctişcbillrım; ne de' iidli. An.ıhtarl u· ?lfadnm Pıl::oc! •. ı::rı 
l\fadm..ızcli bulurum, yine kaç::rnyı ;ylsi pcnceı-cdc1 s ... \ uşmok, fal;. t u
duşiimiyorduın. M:ıdaı'l Piko k:ıııa - r,·t:ncu kot!:ı oldu.,;u aıbi y:ıta·. ç r"' 
penin uı:eı lnd~ lıorl::ıyordu, bir !ki ş:ı ınd.ııı ip ~. pmak kabı! ol~ı uy:ı .. 
defa seclcndim, bir ccvnb nlama- c::k. Doı.:rudr.n dogruyn so: • J:I at
yıncn u.):udugun:ı hf:kmcttiın. Y:ıv:İş- lııyıvC'ı-mek en kolay l.ılr usuı. 
ç.ı y:ıtnğıınd.:ın k:ıfül:ın sog ay,1ğııı.1 Mod::ıın Pikomm iyice uyudu;'.;•ır.t1 
y(•rc basar b:ı! ın::ız bir çatırtı hasıl cınl:ım:ık için bh· iki defa hı:zlıca se. .. 
oldu. Mc.;ersc r-yağımın dibinde lendim. Knn ce\•nb , eı·mcdi. 
mum isl~cmlesl varrT)I., lizctinc b:ı- l3u defa da lı~r şey kırmamak içiıl 
tınt·:ı kırılmış. Piko gürültüden u-

cvvclfı ba:rtıgım yeri :ıy:ıgı•nlı! n1u
yandı: Hemen ııyağımı yorganın al- oyenc ettim. Sn,,l:ımdı. Aynğımın u-
tınn çekip horlanrağn basl:.dım, o- c:.ın;ı b:ıs:ıb:l!:a pcncerc.'lin öniine kıt"' 
tclci k:ıı ı: dar gcldir.ı. Cam açıktı. H::ırlci ınU"' 

- Hı-y dclika:ı1ı ne oldu? dedi. ayene etmek iı:ere b:ıııunı pencere"' 
Hı • ' ses çıkarmac!ım . Kan elen dı!jarı c;ıkunn::ığu <ll\\Tandıı.1!11 

kar) o . • al·tı, horladığımı görtiıı- sıradn biı· ş:ıngırlı koptu. l\Iad:ıl1', 
\.C :> ı il ı.anapesiııc U7.andı. H:ıy Al- Piko ycrindı::ıı :f, rfadı: 
lah cez:ısıııı versin! Bu nk~3m işim 
ne k:ıdal' nksi gidiyor? 

- Ne olursa ol:ıııı. Bu akşam §U

ı .ı :aıı s::ıvu ,acagım vc::sc!am. 
Y ;ırım s:ıat sonra Mcd:ım Pıko e\ -

,. ·' , · l<'n önlı;ı şıddcıli lıorl.ıyordu. 

~,. tJth \'C dcria b.l' U:> ku~ .ı d;ıl
ı Fakıt nereden kı:r,malı? h:ı-

ıJ _ı mümhin cl~!!.1!. ('unl.li. !:• ı ,_o-, 

-- Vay çaı,lmı yine mi ı~:ıçıyor .. 
dun? .. dıye feryadı kopardı. ş:ıuı;ır"' 
tının c:;babı nıda .. ıldı. Benim açıl< 
zr.nnctUgim pm~c k:ıpnlı jırM· 
Cmn gayet parlak olduğund:m f::r~" 
edememiştim. U:ışıın cama tcrrı.,: 
< rlcr etmez e:ım . parçol:ınıvernııt • 

rne,·:ınu \'ar) 


