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Valiler harnıan 
hafta telgrafla 

işlerinin inkişafını her 
başvekile bildirecekleı 

nr .•• mtaj ma· 
ıı ncşr iyu1 uı 
· tahmi.ıı etti-

Ankara, 8 {a. a.) - Ba.'ı\•c..kil 
Doktor Refik Saydam Umumi 
Müfettişlıklerle valilere aı;ağı-, 
dnki tebligatta bulunmuştur. 

1 - Dünya vaziyetinin ka
rışınağa ve bir· Avrupa harbinin 1 
belinneğc başlaması üzerine 
• ·r:ylfıl 1939 da • yaptlğı!11 be
yanatta 'fürk çiftçisini fazla e
kime da,·et etmiş ve bütün idare 
fm1irlerindcn de bu istihsal mcv 
zuunda. azami alfıka ve gayret is 

temlrstim. 
(Sonu 3 üncü s:ıyfada) 

1Mubrem olmıyan 

inşa faaliyeti 
durdur ut acak 
----------·---------Sebeb, bütün kuvveti 

milli müdafaanın ih
tiyaçlarına tahsis 

etmektir 
Ankara, 8 (a.a.) - Bugün 

yaşadığımız dünya vaziyetinin 
her türlü inşaat malzemesinde 
azami tasarrufu amir bulunması 
ve bilhassa demir ve emsalinin 

Dünya.nm m mlidhi.5 fayynreleri olan Stiprıre tipinde İngll"z tan nl'<'!erl bir uçu,<; Mnnsında 

lngiliz er 
• lliil 

ŞI ıye 

da 5 
tayyaresi düş · rd 
Martinik'deki Fransız filosu 

/ahtan tecrid edilmeğe razı 
da si

olugor 
Madr id, 8 (Hususi) - Ko · ; 

loınbia radyosunun verdiği bir i 
Jmbcr<> göre Maıtinikteki Fran
sız donanması da İskendcriycde 

olduğu gibi lngiliz amirali ile 
silalıdan tecıid için müzakcre
rclerc girişnıiştir. 

Londra, 8 (Hususi) - Times 

ont Ciano Mar
no hattını geziyor 

gazetesinin b.ldirdiğine ı;orc ya.1 
mz lngilizleı bugüne lmdnr 250() 
:Almnn tayyaresi dU ürınüşlcr • 
diı. 

Diinkcrc ~eni bir hücwn 
Ccne\ re, 8 (a.a.) - Vichy'den 

bildiriliyor: 
Fı'allsız amiralliği, Dunkcrque 

rıdımlaki Fı ansız zırhlısuuı lrnrşı 
İngilizkr tarafından yapılmış 
olJn ıkinci biı· taarruz ile bu gc-

hariçten ithal rnUşkülatına mu - • I H I I Sonu 5 inci ıı:ıyfııclıı) 

·Ticaret ·vekili Nazmi 
T opçuoğlu İzmirde 

iyeli 
ini gayet açık 

surette 0 0. rirkcn SO\ryct rad 
Y?laıır.ın i~ı cıddiye alarak Tür
hı} ' alC'yhindeki hücuma iştirak 
~lmclcrj çok manalı görülmek 
Jt:ab ~~er. Demek oluyo~ ki orta
da. mu terek, mUrettcb ve mun
ta::.ım hir t •hdıd, bir ihafc planı 
v. rdır. Bu hır h ıo:trlık nlaıneti 
olm h ıcab ccl r. Acaba hedef ne 

kabil müdafaa ~a~ımından bu ita yan hariciye nazırı it er e Bal-J 
maddelere olan ıhtıyacın artm:ı- 1 k 1 1 . . h 11 . . I .1 y n i Sabah 
Sl dolayısilc. milli müdafaa, de- an ar mese esı n 1 n a f n 1 ve ng 1 -

1
_,_, _______ ,._. 

mirvolları, §Oscler, fabrikalar h .. . . . •• .. •• 
için.yapılan znntri inşaatla mn- tereye ucum ışını goruşmuş 
den ihracına müteallik tesisat . . . 

.. t 1 ak ·· d 1 t Berlın, 8 (a..a.) - Kont Cıa-ı protokol şcfı Baron Voıı Doorn-mus esna o m uzere, ev c • . • 
daireleri •le mülhak ve hususi noyu hamıl olan hu.s~ trend_~ . Sonu 5 inci cayrada) 

} ~--.........,.. '"' ' '"'"'"'o""'""oo•""""'"'"'""""""""""'"w"""""' 

Oku) ııc·ulu:ına bir lca~ gü
ne kndn.r it\ kalftd.c mühim 
bir kfrilm M!tıacakttr. Ilu e
ser, Uıılgari~t ında scnelr.rcc 
yuşnmı. 'c Hul"'ar mecli--in
<lc 1'iirk el,alli~ etinin ınii • 
münu" ili olı:ırali: bulwımus 
olan l ki htihad , .e Tt•rnl lti': 

Ticaret vekili izmirdeki tedkikatlnı 
bitirdikten sonra Aydın ve hava· 

lmsini 1 e ziyaret edecek 
lzmiı•, S <Telc.fo~la) - Dün\ dan gelen Tictı.ret Vekili hara· 

sabah Tırhan \ aı uıılc İstaııbul- 1 Sonu G inci sayfada) 

bütçeli idare \'e müesseseler ve SABAHTAN SABAHA: 
sermayesinin en az yansı dev- -----· -----------• 
lele aid teşekküller tarafından gı·ıtere ayakta yaptırılacak olan ve ynptırmak-
ta bulunan bilümum inşaabn 

olabilir? -----==============------

berveçlıiati esaslar dairesinde 
tadil veya tahdidi koordinasyon 
heyetince takarrür ettirilerek 

Tiirkiycdc dognıdan doğruya 
hücuma. maruz olruı ilk şahsiyet 
llnriciyc Vekilidir. Alınan res
mi tC'lgt·af acentesi Ankarad:ıki 

IHiS<'\ in Calıid YAJA;IN 
~ ~ 

Sonu 6 ınei 'tllyf.t:d:ı)( 

a 
GUnlUk akşam gazetesi · 

~ri: 1 
Necib Ali Küçilka 

Doğru ve son haberler 
Seçme yazılar 
Zengin münde:recat 

'"Pek y~klnda çıkıyor 

R~ıza Tevfiğin son şiiri r-Bugün~ 
/kiııci sayfada 

Son harbden dersler 
Yazan: Emeldi gencrn.J 

Ali İhs.'ln Sfıbis 

Vçfüıcii sayfada 

Barlin mUlakah 
Yazan: "'ıi'krü Baban 

Balkan mes'eleleri na
sıl halledilecek va en 
son Balkan haberleri 

Dördiincii sayfada 

lr'Joı.of lln:a '.r.-... rıı,,-uı y~r.u~ c•.tluf,u son §iiri, bugün 3 ünoo 833·· Fransa niçin mağlOb ' 
faıru2dn. bu!ı~CJ\laSIDl~M i U Ul.Mt!:.l l~lOfım g~nlorcle idrak etnıiş oldu 
oLluğu 73 iiuv'J ).R.'lı mı11mM'!beti~ le v,kıinni~ oltlu'ro on yeni :rcs- Yazaa: H. 1. 

mini t,;ÖJ"Ü~Qrsu.Dll7,. '---------------~ .. 

1 

}Jalıa iki ay ene§ bir Fr.uL:;ız gt\2.Cf.t•c;j (l'r!aria.nne) Alıruınynyn. 1 
\'e Almnnyanm fııemvtizle:ir.e k.'ll".)"1 f.'1$'ll1z • Fııınscz ittifnlnm 
tas\ir ediyordu. (Y ... i:liıi 5 inci s:ı.yfadn) 

nin munır imnJarırnlruı 

:l\'Ukıı.t 

Etern Ruhi'nin 
Bulgaristan hatıralnım 

ruum nltıııda kalcmC' ı ldığı , .c 
~imdi~ c kndar gizli Jmlını~ bir 
rok 1arilıı ıırıcllst~leri ayılnıln.
tnıı lı tı .. :::ı:ımlır. 

Bulgaristc.n hatıralarım 
Eseri de, Ballin.n ll:ırbin

den cwcl \'C onu takib eden 
scnclC'rde c~royan etmi:i fe\·· ı 
ka'Ii'ulC' mühim ,.c ontcrcs:m 

• t-a rilıi hfuliscleri büyüle bir 
ibrdlc oku.) acal .. ınız. nın
gn:-ist .nııı o 1.anıan gcç.irdiği 
miiJıim İ!'.lfüaJe dC\TClcri, Al
ınan 'e Uus ııüfuzumın çar
pı~mıı s:\Jıııelcri, lı:ılon ha.yn,t, .. 

· ta ve nıiihlın me' kiler işgal 
ctmcl.tc ol~m Bulgar rir .. Hııin 
o zanmrJ,j roJ!cri ,.e v~:rnt
let i hu c..,~rcle mükemmel· IJir 
~ildr1 aııi:ıtılma!it~l<1U', }ta~ 
rın lıu hu::.usta dnha fazla 
mulfıı.1n.t Yeroc<'•-:iz. o 
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r s 
rmanlarımız 
akliyıal 

lflory~y~ tutan . ü: ~efi~~,.hc:;:ık1arı 
\teahh~dın vazıyetı F ~:~::. ~;,::;; =~~: .~;; 

te6kık olunuyor . bir •.a~ntıyıa dO~r oldu. Kıl~ r 
• 

giliz 
larlnda 

Milli sigolff,a ·nketıeri va-
ve Fransız başvekiller!ni nutuk- p rları.mwı sigorıta edecek 

meydana Ç Qfl. askerz nutalar YJlf! Akdeniz vaziyeti sebebiyle yam ıhsus olmak üzere sigor-
• 
/naifiz- .4~: t./.. . "8 •J,.~ ız.. .Mersin seforlennin muvakkat' ta kabul etmektetlir. Buna göre 

ra sız lL'.L~ r...:1 ·.a ı QS -erı' ~e U'D.Zl bir zaman içın lağvedilmesi u- ı Akdenizdeki lımanlarımızda se-
:".I'" d ~ k t •• - l • 1 l b la lm d l zerine buraya yapılan esya ve fer edecek gemi! r her'defasın-ı 

•~n~-~-::~c ... :.."_ uvvgare anti:."lf~uru '?' 111ıa~ erz ve zır\ 1 ara a r a say ı, e -
liJ,Lld.ll uü.Mt ·~ "' ~-~ı · bette daha faydalı olurdu. 1n - saire nakllyatmın karayoluyla d yeniden sigorta ettiril ·cck -

acıg uua.k ne dem ktır? Baba- gfıtcre ile müttefik oldukça icra -eliHdığini yazmıştık. Fa- !erdir. 600.000 lira<laıı yukarı si-
suıdan intıkal edecek servetin · - 6 I•'ransızlar.a donanmadan daha kat Cenub limanlarımızda mii-

ziyadc kara ordusu lazımdı. İş- him mıktarda ticari eşy::ı birik
tc"' bugün, şu paralarla yapılma- nıiş oldugLt için bunların naklı 
ğa çalışılmış olan yeni gemile _, yalnız k.U"a tarikiyle y·ıpılnmı
rin hiç bir faydaları olm:ımış ı yacağmdun Dcmzyolları idare
vc mütarekeden sonra dahi bu si ikı şıleb tuh. is cd ceklir. 
gemiler yüzünden eski müttefi- Mılli Reüsönıns, Akdcnizde
ki olan 1ngilt re ile çarpışmağa ki linıanlnı·ımız da dahil olmak 
mecburi~·et hasıl olmuştur. U7.ere Türk sahıllcnndc iı:ıhye • 

gortalar için bliyUk ecıu•bi si
gortn şirketlerinin iı=ıliraki icab dcn.-c ini, mikdannı bilmiycn 

bir miras yedi, tr.a.fa birtakım 
vadler yapabilir; fakat kendi 
kuvvet ve .kudretlerini bilmeleri 
lfrzım elen devletlerin böyle mi· 
ras y di zihniy tı ile hareket 
etm l rıne ne man vermeli? 

Bo) le hesabsız garantiler yü 
zünd n kuvvetler dağıtılmı. tır. 
ltal) anın meşkük vaziyeti de 
bun tc::;ir ctmL<;tir. Esas ceb -j 
lı niıı, Franaa ccbhesi olduğu, 
ve gcı.en Cihan Harbinde olduğu 
gibi, kn.t'i neticenin bu defa da 
lı"'ransada. aranılacağı hernesçe 
m2Jumdu. Şu halde evvela Fran
sa c bh inde Almanları ezecek 1 
biı km"'Vet hazırlamak, ondan 
sonra :ırtarsa, etrafa. fazlaları 

seı 1 irmek mU\ fık olo.bılirtiı. 
Almanları ma.ğliib edebilmek 

için J<.,ransa cebh inde 250 tü
nıene ıhtiyaç old~'u meydr.ı:n 

çıktıhtaıı nra tu kuvveti ıh -
zar etmeden garantiler dağıt -
rnak ve bund. n sonra da harbi 
tahrik ve tacil c lerek bu g -
rnntıl ri tatbik cclt::bılmek üzere 
Suriycdc, Mısırda bırtakım kuv 
\•etleı toplama.le mccburiyclı .ne 

1 
kadar hatalı bir vaziyettir. L tc 
,Suriycde ve Mısırda alıkonan 

Fı an ız ve İngiliz tümcmleı i hiç 
bir j göremeden atll kaldılar, 
halbuki bu kuvvetler belki de 
Fı ... n duki vaziyeti muhafaza • 
ya · afı gelebilirlerdi. 

E. ı y ri setr ve miidafaa f"t
nıek istiyen her bir yeri öı le -
mez ''C muhafaza edemez. Asır
lar<lanbcri tecrübe edilmi~ ve 
Se\•külceyşin başlıca düsturları 

me~ nnma gimıit; bu knideyi u
nutmak affolunmaz hatalardan 
dır. Fakat her harbdc bu kalın 1 

kafalılı0ı ynııaıı kumandanlar 
aaima. bulunmuştur. Onun icin 1 
bü) bk kumnndnnlık sade bilgi, 
sade kıdem veya torba sakal 
ile, ak saç ile ihrnz edilmez; 
böyle yüksek me' kiler v ma -
kamlnı bilgi ile beraber büyük 
bir karakter, enerjı, basiret ,.e 
keskin gi rüş sahihlerini arnr -
Jnr. 

İngıltcre ve F-rnnsanm böyle 
yüksek kumanda mevkilerine 
ibu derece liyakatli ndamlar sc
gememiş oldukları hfı.dıselerle 

sabit olmuştur. Ha1 bden e\·vel 
iyi h b edememiş ve iyi düşü
nem mı olan bu adamlar 193!) 
eyluhlnde bir yandan lın.rbe se
bebiyet 'ermekle v<.'ya hükümet. 
lerini J arbe miıdnhalcdcn mcn
elmeme' Je va.tan ve milletlerini 
harab olmaga se J,ettıler; diğer 
taraf t n hiç olmazsn 1940 sene 

si ilkbaharında 250 fırka~ ı 

Fransadn toplıyabılecck bir gny 
ret ve nu hnret gö teremedilcr; 
ve 1041 senesinden evvel h1r
be tama.men hazır olamıyacak
larını avnz avaz haykırarak 

füln etmekten de (lekimncdiler. 
gu) a bu zamana kadar Maginot 

ABONE ISillJ1!:.Ll 
TOrklyc Ecnebi 

ENELlt< 
6 AYLIK 
1 AVJ..IK 

1400 Krt. 2700 Krt-
760 ~ 1450 
400 :ıt 

t60 > AVLtK 

3 Cema~IDhır 13;)9 

26 Rumi Haziran 13~6 
C n 191 Ay: 7 19;;0 - Hızır l 5 

Gün~ Öglc lkhıdi 

8.24 4.3G 8.36 
5.37 13 1!) 17.10 

Ak,am 
12 
!0.43 

Vıatsı 

2.00 
22 43 

imsak 
OG 31 
.aıo2 

YAZAN: 

Ali Ihsan Sabis 
Th;ki or'du lmnınndanlarmdan 

tahkınmtı kendilerini muhafaza 
etlecckti ... 

Fakat düşünmıyorlardı ki bu 
tahkimat eksiktir; sol cenahı o
lan Montmedy'den .Manş denizi
ne kadar 350 ldlomctrclfü saha-, 
açıktır. Bunu herkes biliyordu; ı 
hatta Re~ııaud'ııun kitabınd~ 

bık: 1937 senesinde yazılmıştı; 

dü: manm Bclçikadan dolaşarak 
bu açık yerden saldır.ı.ca~'l dahi 
müırıkaJ5::ı. edilmişti. Şu halde 
n~e güveniyorlardı? 

.Almanya.nın ablukasına nu?. 
Fakat Almanya buna karsı be., 

senodenbeı i hnrb stokları ynpı-ı 
yordu. Bu mesele gazele siltun
larmda bılc yazılnuştı. Fransız 

ve lııgilız crkii.nıharbiy inin is
tihbaı at hizmctlet'i, milli emni
yet heyetleri veya İıitclligencc 

1 

Servioo'lcı i btııılan nnhyanıamış 
mıydı? 

Almanya geçen Cihan Har -
binde olduğu gibi bu defa da 
harbin senelerce uzamasına mey 
dan vermemek için yıldırım har
bine lıazırlanmış ve bunları ic
ra için motör:lü hıvvetlcre, tank 
l::ırn, tanarclerc, zırhlı arabala
ra çok chc:mıniyct vcrmi,. ti. O • 
nun bu hazırlıkları harbdcn çok 
ewel göze batıyordu. Almanlar 
yıldırım harbi ynpacagız diye 
bağmyorlaroı. Fransada Gene
ral De Gaulle gibi askeri mu -
har.irler de bu ıC6elcniıı ehem
"IIliyctini tebarüz ettiriyorlar \'e 
iş parlamento içtimala.rıııda mü 
nalmşalara bile sebeb oluyordu. 
Ancak 1941 senesinde harbe ha 
zır olacal·larmı söyliycn Frruı -
sız ,.e İngilizlere knı:şı, Alman -
lar diııamik ve enerjik bir fan
liyetıe f}alışarak ve Polonya se
ferinden sonra geçen dol. uz ay 
zarf mda. dahi yıldınm har.bini 
temin için motödü kıtalarıı ve 
tanklar, zırhlı arabalar, tayya
re imalfrtına ;son Cler 'C ehem -
miyct vererek l!H.O baharında 
ı:;avasa atıldılar; kara harbinde 
en büyük lmvvet olan 1'1-ansız
ları sulh talebine mecbur elti
ler. 

İki ny e\·vclinc kadar Alman
ları hakir görenler, ı.Alı.mn kuv 
\"etlerini istihfaf edenler, iştv 
Ma.ginot arkasında 1ngilizlerl ~ 
Fransızlar duruyorlar 'e bek
liyorlar; AJınanlar neden cesa
ret edip de taarruz ctmiyt.r!nr 
diye meydan okuyanlar, Pulon· 
ya seferinden sonra ve P IL•ny1 

daki yıldırım harbini \'C t\lmaıı
lann kudret ve hazırlığını gör
dükten sonra Almany nın ulh 
tekliflerini kabul ctmiycnler a
caba şimdi ycıin dibine ger:tiler 
mi? Seslerini keserek, kalemle
rini kırıp <,:öp tenekesine atarak 
Jt"'rnnsa ve lngiltercyc y:ıptık'an 
.zararın ıztırnbile bir ko!}Cdc in· 
lcmtğe başladılar mı? 

F-.ransa kara.ordusundaki nok 
sanları vaktile idrak edilerek, 
rnotôrlü krtalnrn ehemm·yet ve
rilmesi hakkındaki fcry"d°"ara 
ilml:ık verilerek vaktilC', 1037 ce
nesinde Da.laclier'nin Fransız 

parlıımentosundruı almış olduğu 

on buçuk milyar franklık fcvka· 
iade aslrnıi tahsisatın hemen 
ü<;re birini bahriyeye sarfodccek 
yerde bı.ı p:ıralarlı.ı dalıi tanklar 

İngiltere g çen Cihan Harbin- ccl;: vapurları sıgorta etmekte -
de kabul etmiş oldu!;'ll mecburi tlir. lstanbu)dan lzmi ~ k;;ı
aekerlik sayesinde h::ırbin üçün- dar yüzde bil', lzmirdcn diger 
cü sen ındc yalnız Fransada bütün cenub limanrımıza da yüz 
85 İngiliz frrk sını FransıZlarla de 3 prim almaktadır. Ancak 
bcraber'"'lı~rbc sokrnağa muvaf- Milli RcU.csorans 600.000 lirl\.Yı 
fak olmuştu. Bu defa da ayni geçmemek şaıtiyle ve bir dcfa- 1 

.etmektedir. Fakat bu ınikt.:ı.r 

sigorta bize kifayet f'lmc·kte -
diı'. Bu sabeblc )) ·nizyolları 
id·ırcsinin ıki ~ilebi AkdC'niz se
ferlerine tahsis cdccegi kuvvet
le muhtemeldir. 
Diğer tarafta.n beynelmilel 

swoı·ta şi.rketlcri Akdeniz ve 
Atlantık için de sigorta kabul 
etmeı.~rine rağmen ücretler ,.,.a
rt yUksektir ve dcğisıktlr. 

'Ncvyork icin yü? .. de 7.5 ile si-
gorta kabul edilmektedir. 

1 

faaliyetle t'alı ılıl"'"..a ancak 3 sc-l9~~~~~~~~~~~~d!Q-..,~~~~~~~~~~ 
ne sonra Frons:ıya 85 fırka as
ker gönderil bilecek demekti. 
Halbu'n . .\imanlara lrn.rşı mu -
vaffakıyetlc harbedebilmck için 
250 !ırka lizım olduğundan bu
mın hic olmazsa yarısını lngi -
!izlerin temin etmesi icab ederdi. 

İngiltere A \TUpada, Afmnn -
yaya knr,.ı faal bir siyaset ta-
kıb etmek ve Vcrsay muahedesi 
ahkamının bir kısmını olsun mu 
hnf a;ı-A etmek istiyor idisc, Ci-
han Harbinde kabul etmiş oldu-
ğu mecbım kcrliğı artık terle 
etmemeli idi: bilakis bu usulü 
domin:onl:ınn:ı dahi kabul et-
tirmeli ı ı. Bu usulu terkebni~ 
olmnkla ngilt hata etmişti; 
Münich müzakerelerinden sonra 
ilk y.a.pılacak Le; lck?'nr bu usu
lün rhyası ıdi. Bunda da geç 
kadı. Ancak 1939 ilkbahannda 
mecburi askerliği kabul etti. ~
ğer bu u • .,ulün knbulü ile bcra • 
ber encrjık bir suretle tatbiki.ne 
geçilseydi ve harici siyaset dr. 
buna göre ıdnre cdılseydi yine 

,·aziyet dı.izelcbilirdi. 'Mecburi 
askerlik kabul côiltiiği zaman, 
ilkbahar ve yaz bidayeti idi. Si· 
lah altına çağırılacak millet ço
cu klrı.rı, kı,,laların kifayetsizliği 

hnlinae çadırlarda barınabilir -
le.reli. Hummalı bir h::ı.rb .faali . 
yeti bahis mevzuu olduğu za -
nıan muv kkaten konfor araıı
nuz. Gerçi 1ngiliz çocuklannı 
evlerinden alıp kudalarda karyo 
lalı döşeklerde barındırmamak 

'hıgiliz demokrasisine yakışmaz, 
İngiliz zihniyeti bunu hazmede
mez; falmt bır üddet sonra 
hayat kavgası başlıyacağından 
\'e şımdi t cbbHs edilen hare
ketler ve alınan tedbirler bu lıa· 
Y.at lta.\'gasmın başlangıcı oldu
~"Undan çadır ha.yab.nı mazur 
göstermek mümkün idi. Bir yan 
dan da yeni kı.şlalar, pavyonlar 
yapılmağa başlanabilirdi. Ayni 
znma.nda harb mükellefiyetleri 
kanunupu cıknrmnk :ve icabında 
asker iskanı için bu kanundan 

istifade etmek de lazımdı. Bu 
dU.5ünceler ancak harb icabla.rı
nı Ye zaruretlerini tam kavn • 
yanların dimağında vücud bula
bilir. O zamanki İngiliz zihniye
ti henüz bundan çok uzaktı. 

Yalnız Buyük Britanya ada
sına ve şimali lrlnndaya tntbik 
edilen mecburi askerlik k:muni
Je bir senelik cfrad ancak iki 
yüz elli bin kişi tutuyordu. e
sclü. yüz fırka asker hazırhya
bilm"k için Uıkriben iki milyon 

asker l.izımdı .Şu halde sekiz 
sınıf askeri süratlc hazırlamak 
icab edıyordu. Bunları bir yan
dan talim, diğer taraftan tcc -
h.iz ve iskan übhesiz çok güçtü. 
Ne yapalım ki harbetmek, kan 
d"Skmek, millet efradını ölüme 
sevketmek, nih~yette harbi kay
betmek clahn güç. da.ha f cci idi. 
Bunu i:- ice görmek \ e tedbirleri 
omı. göre almalc lıizımdı. Şu hal
de hic olm:ı?.Sa iki sınıf askeri 
yani 500 bm ltişiyi birden .silfıh 

nabilu-. 

o ya e ç 
g:e di 

Bulgarı tan sefirimiz Şevkı 

Berk diin sabalıkı ek presle Bul
garistnndan sehrimize gelmış· 

lerdır. ~fır i. t~c;yonda kendısi
ni tanıyanlar tarafından knrı:ıı

lanmıştır. Şevki Berk bugtin 
Ankuraya gidecektir. Kcndisa 
ni güren bir muharririmize se
yahatinin iyi geı;tiğmden bah
sederek demiştir k1: 
"- Bulguristaula olan milna

seb tunız son derece d tane
diı. Bunu bil ha tebarüz ıettir
DlC'k isterim. Bulgaristan Tiirk
leıiniıı vaziyeti .d iyıdir. Buradıı 
bir -gün ·aldıktan sonra Anka -
raya .aideajlm.,, 

Sovy t efiri gitti 
Sovyet '.Rusyımın A:nk ra Bü

yük elçisi B. Tnrnntief dün sa
bah Sovyet bandıralı SvcnE!tyn ı 
'\·apurile Odesnya h r ket et • 
mi~r. SCfirin scy hatinin ne 
rkadar s:üreccii malum değildir. 

albna cağırmak, ve i.içer ny fa
sıla ile birer sınıf yani 250 ~r 
bin ki iyi muntazaman davet et-

. mek ve yeti$'\timıek zaruri idi. 1 
1ııgiliz hazinesi, fabrikaları, ! 

stoklar.ı bir defoda 500 bin kÜ' i
yi techizc ve tcslihe kifayet e
der. I·~rad ilk _günierdc \'Cya 
haftalarda sivil elbiselcrile de 
kalabilirl"rdı. l!:!ski profesyonel 
ordunun efradından, kücuk za • 
bıtlcrinden, gedil,Ji cı basların -
dan ve zabıtlerinden talimci o
larak istifade edılecckti. 

Ancak böyle alı ldığı halde 
1910 senesi ilkbaharın a bir mil 
yon iki yüz ellı bin asker talim 
edilmi~ olabilirdi. Bunlarla d:ı 

nihay~t a1tmış fırka vücude 
getiriJebilirdı. Şu h.1lde ynpıla

cak is :k ndismi göst ı iyvrdu. 
Böyle calıf-lıldığı halde 19 ıo Hk
bahannda 60 fırka ..-ilcudc ~ele
ceğine göı e hem böyle <.:alıs -
mak ''e hem ile harbi tahrık t-

1 

ımiyerek Ye siynset -sahasında 
:yükSekten atmıy:ıra'k , Polonya
•ya ilid::ıl ve uzlasma tavsiye e
dcı k ba~bi l 940 sonbahırnn:ı 
mdar geciktirmek zaruri idi. 

Tedkik ve bhlil davam ede
cektir. 

Bakır şi bi 
kurtarıldı 

Midilli ile Bababunıu :u asın
da kazaya u!;1rayan B.ıkn ~ile

binm kurtarıldığına da.ir cHin 
şehrimizdeki aliıkadarlura ma
lümat gelmiştir. Ceminın bii- r 
ti.in rahnckri lrnpamnı~ \'P ıc;m

dcki sular boşaltılarak Sivrıce 
fener yakınında demirlPmn;tir. 
Gemi buradan son lrlr mtınyene
dcn geçirilecek \'C halıh~ır va
ziyeti İzmire kadar gitmeğe-1nii 
s id gbrüldiığü tak lml ilinde 
bulw1a11 mütebaki hömurloı t:ıh 
liye e iilmeden lzmire-gid k -
tır. 

Aksi takdirde İzmir ve ls
tnnbuldan gelecek molör ve 
ma\·nnlar:ı kömürler tahliye e- ~, 
dilerek lstanbuln dönOct ktir. 

.. Iünalialat Vekaletinin c>mriy 
le kaza mahallinde kaza :rnahat-1 
lindc tedkiklcrdc bulunmak ü- r 
zere vak'a mahalline gicl<'n hey 1 

et dün şehrimize döıımü. tür. 1 

Heyetin tedkikntı neticesin
de vapurun rot.asının ımınta7.am 
olduciu mıla.,,ılmt!]br. razı. gf'
ce olduğu için mohiyati henüz 
anlaşılnmamıslır. Alakadarların 

fikirlerine göre geminin <'aı ptığı 
kaya haritada jşareli olmıyan 

bir kaya parcası olması ınuhte
mcldır. Bundan 'ba.<;:ka bu saha
da lrnvvetli su cereyanları da 
geminin yolunu atlalabıl c~.';"ini 
ileri siirillmektediı. 

G minin karaya oturtulmasm 
d stlvari ve mürettebatın bu
yuk gayretler sarfc:tti0 i a ml
mı tır. Sahilin yakın olması ge
llll) ı batmak felaketinden kur -
tarmıstır. z 

T.an şilebi Yunani t n 
sahili rin0 goldı 

\.1 rıkanın Oran limanından 

lngılız - Fransız dona.nmasmın 
hat )"' ba~lamasından bir giin 
' 1 hareket eden Yelkcnı:ıforin 

T n ılebinin Akdenizdcki telıli
<C' i m•nt:::.kaları gererek Yunan 
:;ahillerinc yakla.'jt1ğı buraya ge
e hnberler<le:1 anla ılmı$tl:r. 

\' p:.ırun bir kaç güne kadar li
m nım1zda bulunacağı ümid c
Jılmişlerdir. 

MUteahhld kefil gönter
meditji takdirde muka

vele fasholunacak 
Floryanın prur.ar günü beledi

ye tarafrndan i~ıetildiğini yaz -
m~lık. 1tüteahhidin vaziyeti 
dün daimi encümen t.nrafmdıın 
tcdkik olunmu.5tur. Veril ·n ma
lümata nazaran mtiteahhid Flor 
yn işinde tamamen hü.cmüniyctle 
har.cket etmiş, hatta Floryaya 
1 O bin lira kadar masaı if yap • 
m1şt1r. 

Miileahhid yalnız kefil gösle
rememi tiı. Bugün ket il göstcr
digi Uıkdirde mcscle lıallolun -
muş addolunacaktn·. 

Miiteahlıid kefil gösteremedi 
ği Uıkdirde yapılan mukavele 
f esholunacak ve belediye plaj
Jnrı yeniden mü?.ayed ye <:ık ıra
caklır. Müzayede müddeti esna
sında plajlar belediye tarafından 
emaneten işlclilcccklu·. 

Pazar günü Flory.'.lda 130 bin 
kisi denize girmir- ve bclooiyc 1 
700 lira hası tat temin ctnti!öltir. 

---o-- 1 

Taksilere yapılan zam
'fllm tatbikine 1ı şlandı 

lswnb'ul bclcdiyc.;i daimi en
cümeni tarafından taksi fiy t-
Janna yapılan yüzde 10 zam bu-
günden itibaren trıtbik olunnoak 
tır. Taksilerde hu z.ıınmı gööte
recek tadilat yapmak imkanı 
mE:'vcucl olmaclığmdun ltC'r takı;i 
sahibi otomobihnc muhtelif fi-
yatlara isabc.t- eden ?.ammı gös
teren bir ccdv<>l bulundu: mak 
mecburiyetindedir. Drumi eneli -
menin vcrdiğı diğ~r hir karnı a 
nazaran taksiler yapıLqn bu wm 
gec ve ı,ehir hnrıcı G · ıhat iqin 
esasen nıevcud z:ımm ililVe 
olunmıyacaktır. 

ı 

Pazar gUnU -umumi bir j 
teftiş yapıldı 

fotanbul b<.'lediye:;i hududu 
dnbilindc bulunan bütiin kayma
kamlıklm ıla JYızar gi.inii gcniş 1 

bir teftiş yapılmıştır. Ru tefti-; 
bek'Cliye rlyasetındcn n .: rilen bir 
emirle bizzat kaymnk,ıml,11· t.a
rafından yupılmıştır. Tcftis ne- 1 

tiecsinde knymakamların hn· 
zırladığı raporlaı ~! lıyt> riya
s tine gclm ·Jc b.tslru111H 11'. Şim 

diye kadar gelen bu rapöt br
da n anlaıııldığııın göre B •ynı:;ıu 
mınlnka.c;ında nıuhtC'lif mahal
lerde 11 zabıt v.1r k ı tutul-
ınmıtur. Aynca Sun liy · pl.ijın
da ve raıamıı:ı nile g zino. uııd 
da tarifeden yiiksek fiyatla sa
lıs yi.izünJcn zab:t Lutulnms -
tur. · 1 

İçkili yerlerin smıfl n
m-a ı 

Lokanta \'<' ic:kilı yerlerin . ı
mfluı mı göstPı·en ltstC' d lİmi en
clımcn tarafınd.uı l. lık olun
muştur. BugUn kaymakamlık -
laı a tebliğ olunarak t tbrkin~ 

başlanacaktır. 

Taksim --H rbiye 'Catı
Clesl asll:all olacak 

Taksim - Harbiye <.. Je inin 
asfult olnrak Tı:aımıı~· ıcL. 

t:rrnfınd· ıı in;;a olumıc:rgmı y ~

nııCJlık. Asfalt iıış ll n \ ·~·! 

cndd deJ<i mecaı i ~·enil•m<! k -
tir. l'clcdiye bu i131 O bin lira) a 
ıhale ctmi~Lır. 

Semt depolt:rmda kok 
kömUrü fiutları 

Bel dıye un J ın an yeri 
cilcn semt kok kömtirti d 

vet1ı rakfbı Al""'nyanın lılfafl altı .. 
girmesini mUteakıb mareşal Pet;ıltl 
hükOmetı evvelemlrdc Fransanıll 

manevı cepheden kurtutmaaını hed•f 
ittihaz etmi§ gibi 9öı-Uttmii1tur. 

F'r.an.ız hUkumcti bu lstıkamettf 

olarak bir takım hazırlıklara girtı• 

mlş bulunmaktadır. Bu hazırırıcrar 

ar ında bazı noktalar dtkkat naza,. 
larını çekrM:k~dir. Bu nokt:alardall 
bir taneaıni Frıınşanı" slyui rejınılll 
tayinidir. 

Malum olduğu v~ile Fran .. 
Avrupa kıtıı~ında ve hatta c!hDll 
camıaıarında, uzun müddet mer•i o• 

lan siyasi prensfbleri, tıürrlyct fi• 
klrle:-lni dolaftırmış ve aııııımıç bir 
siyasi ve milli camla idı. Son za• 
manlarıı kadar hep bu prenslplcrf 
dayanarıık. 1914 Cihan Harbin1 mt.i· 

• teııkıb elde eylediği muazzam 1111• 

paratorluou idareye kalkıçmıstı. 
Fransa ze.,cin ve mureffch b r 

mıllet idi, Bu çartlar", yani :zenoirı· 

lik ve refııh sebebini oayrı kıı• 

bili lct nab bir takım netlc~lerl tl!v· 
lid eyfcmıftır. Bılha a alyası sahada 
kı m nfaat tezadları, Fransızları 

blrıb rlnden ayırm19 idi. Bu netice• 
nln meş'um ncticeletl de m~ıomdLI• 

Dahllı sorı;ıntılara maruz k:ılall 

F' anınzhırın bu hali, Verny hllkum· 
lerınden kurtulmak l!fin u..1(ra11:ıll 

ha11nı Almanyanın kuvvetlenmesi 
için gk ştıği faaliyetler kıır!!11;ındıı 

büyi.k bır ziif ııobebl idi. 
Fransrzlar. son ıcnclerin siyasi ha· 

dısclcrınde !JÖ.Zll kapalı bir hattı ha· 
reket t~yın nde ır.rar etliler. Ve da· 
ha bır çok siyaal ve aııkeri kuaur· 
larda bulundular. 

Bu no~t:ıları tarih naiıtalea ede· 
eek •• 

Yalnız hali hazırda bu huausdıı 

tek bır ~z aöyleneblllr: O da Fran· 
sanın ..,, glôblyctl meselcsındc yasi 
kıırıııklıklar btiyuk bir rol oynamış· 
tır. 

Ou suretle. kendisini evveli dahi· 
11 karna,alıkl:ırdan kurtarmak iste· 
yen Frıınsanın • böyle bir siyoıt 

lnkıl5ba ciri§mesi belki donru ola· 
bilir. Fnk':ıt burııda bir sual hııtır:ı 

gelebilır. Bu siyasi rejim ne ckıl 

ve mahiyette olacaktırf 
ı,te bu sualin cevabı, Frıınsıztarın 

fıtıkbaldckl ve hatU hail hazırd:ıkl 

vaz yetlcrinl tesbit edecek b r mı· 
tııyet :ırzedccelottlr. Terqşiıh eden 
haberlere göre. mücuesan meclfsi 
halinde Vl.::hyde toplanacak f:."rmıc;ız 

pıırl.im~ntosu bu husutxla bir kar r 
verecektir. Ve h:ıtlli bu kararı ver· 
mek te rek de serbest olmıyacak

tır. 

Zira marcf:ıl Petaln hükOmctlnln 
yeni siyasi pr.tını:lblere dayanacak 
hukuki ınüesseaeleri le&blt eden bir 
takım cııa lar hiızırl•dtöı da ıtı:ılüm· 
du~ 1 

o .. tun mesele, bu yeni siyasi re jl
mln, n::l'Zi ve faşist rejimlerinden ne 

tfercce edceegldır. Böyle bir re. 
jlmin Fransız bünyesine toku • 
bul etmesi, Fransız haleti ruh ycsi • 
nl, ve on'anclerlnl nazarı itlb r~ a
lan bir zıhniyet karşuınd:ı, imkiln· 
sız bir şekil olarak gorüniır. Delki, 
bu huausda, fel:iketle nihayet bul:ın 
ibir mıı lılb yet hengllmı:ı:-ılnde böyle 
bir rcj mln ktıbulüne de lmı<an bu· 
lunabıllr. Fakat bu kabil ı luhnta 
bir milletin hakiki milli tıüviyetlnc 
uydu6u zamandaki mGııbct bir 11e· 
tlct' vcrchilır. Nitekim t=rıınsızları<C 

ld re ni clıne alan bazı t::ıhsıyctter, 

yeni rej mın kendi bünye•er n• uy • 
çn!'( tarzda bulunnca§ı 'Ve f at t k· 

lıd olarak .alınmıyacnğını bey:ın lu· 
zumunu hissctmiıler.dir. 

Vıılnı: hfidlt:elerln seyri bu liin 
net!ceslntn oldul<çn karan1ık old..ı. 

ğunu da oöstcrmel<tedlr. 
Bugünkü Fr.ıns;ının :ıımam<lal"lorı 

ve mihver devletleri, Fran•ız'arın 

baslıca husumetini, ılyaııi fırkaların 

mcvcudıyet ılc 1 nglltereye ÇC'Vır • 
mek lcln u!jraşmaktadırhır. Mare· 
ıal Petoln hukOmetinl bu ı:!thalfa 

çok miıhlm bir lı; üzerine almıs bu· 
lunmaktadır. 'Zira, kabul cdıleeek 

rejim. ~er matbuata k eden hl
b rler gibi ise, FranB:Jnın ne I< 

taklid IJır rı:ıim altında ya amııga 
mııhkOm ofacai:iı aştıaır bır keyfi· 
yet ~l<IFnde oörünmektedir. 

Dr. REŞAD SACAV 

Rumanyaya satıl n 
tift:k ve yapağıl r 

--o--

Rum yad n ma 1 rı 
yüklemek ıçm bir 

vapur g liyot-
.ıtumanya lfükumctile yaptı· 

ğımız anlaşmaya. .göre Ru-

i ar d niza s r~Grı 

mayn 1 

• mC'nlcrc satılmakta oldu.;;u:nuz 
tıftik ·ve ya)'Jağla.n yükliycrck 
ırnstenccyc nakletmek üzere bu· 
gün Rumen b:ı:.."ldıralı Sulina .:;.!ııo. 
bi limammızn gelecektir. BÜra· 
<laki malları "kontrol ederek te· 
scHüm edecek '01an mütehassıs 

lhcyet de bugünlerde şchrimile 

Sil nin 17 mıl :ı.çı6tnd::ı yine 
si' c-ri bir mayn gön.il:nU.; "'·c 1 

şelrMmizdc'ki al.ıkaılarl::ırn mn- ı 

lirmat Ycrilnuştır. Mıntn'k li-1 
mrıll reisliği bu m:ı ~'Ilın imhası 
ic;in l<'dbi:-ler lnu tıı. g 'lmesi tnuhtcmc.1dir. 

• 



Akatı B k·ı· 
Yaza11· şODO llABAN aş-ve J JD viliyetlere mühim bır tebliği 
Avrupama mub4dera.bm bin. 

..... ~ll&p· 
,.._ Gl'dularma BoHıadara 

turraa emrilll OD mql8 

gunU~ &JÜlldahaaz 
bir müdclet ııtrlt olduğu halde 
~ iki küçük Ye mu
te.Yamt bir de Fruaa gibi bil
,. 1iir dnleU maglf&l\ ve du-mi'Hlla etiiJst ______ hi 

Y muhllt Darline dönmeci, 
orada, aedsıııle 1talJaa Bari
• •• .. bllal iciDdi. 

Bu kadar lala bir miiddett , 
"" cı... kat'I vo parlak bir ae
Uoe ...U Aaıa pfinin bimt 
~ 1:ıir tapabe t:ım&· 
inen UllllPtee'aı IWaıer di~ 
du ki 'cebmıiıl karul*larda ~ 
kan ... .. aerl ol:ıcs;na. 
bums1an ,....pn. Le-
hiltu lrla bu limNSD; 
ne bdtr 8lllllk aDııa ve 
UW..a;:•ıı Jlr lamD cihan 

c• .. tarafı 1 ine .. fada) 

Büyük bir memnunıy t1 kay
dederim ki· Müstahsilin . dare 
imirlerinln ve ziraat t kilitı • 

birl.iii a mağa, il muvazenesi 
kunaağa a ktır. Bu busu8t4 
yer yer teesiıs etmıt teamWler 
vardır. Koy k ununda, miW 

nıa biribirini tamımtayıcı m ı onmma kanununda buna aid 
ve ~birleriyle bu yıl her yıl • bul lıükümler mevcuddur. Her 
dan daha fula ekilm ekı - tedllirin ) eri ve zamanı vardır .. 
hn de hemen her tarafta irçok Bunları di ktif halimle tefer • 
~ daha bU.yi1k bır feyu ruatiyle umtan tesblte ımkin 
ve bereketle yetitaı! yoktur. 

-Daa,. lkıhram devam tmek- Ea mabetli tedltiri, ilİD içinde 

makineleri de gelmietir. Fakat 
takdir ederaiıws ki, bunlann mik 
dan mahduddur, Bel' yere ma
kine yetiftirmeie imlln yoktur. 
O itibarla elde mevcud vuataı,. 
nama mlmldbı oldup kadar 
azami randıman temin edeeek 
bir llUl'ette ve en lbumlUIUD\l 
tercih şeklinde tevzi ve tak•m 
ettik. BwıJann nerelerde w ne 
kadar aynldığı, ne auretle ve 
ne fU1Wia 1t1etiJeceii Zbut tedlr, bir çok memleketlerde. bil- ve llqmda olan. vaziyeti ochm 

bua AftQpllda airaat nslyetl ada takib edebilecek mevkide _,_...._ .......... ~"' 
ba yıl mllaid geçmemiftir. Ev- b ........ idare amirleri bulabil~· Japonların Uç sa-
veUd beyanatımda da iearet et· ler. Ba itibarla tafsili.ta glrmı· 

:: =:;_~"'~ıe::r:~: :t:r::ı:ı:~ nelik zayialt 
gerek Ciltçinlıı 1ladi menfaati K6Jlilye · rin1 kendi arala· Chunk King, 8 (a.a) - Reu· 
bakmnndan toprak mahsulleri- nada tendilerıoe yaptırmak, bu ter: 
nlll el;c niyet ve kıymeti art- huauada onlara yol gös"..ermek. Chang • Kal - Shek hfiktbneti 
Jllllta'. Daha da artmasa bekle- kolaylıklar ve yardımlar yap - harbiye nazın Homdıung, IOll 
nebilir .Onun için idrak edilen mat, dışanclan her hangi bir üç llellelik Çm _ Japon muhare
r.,ahsuliln biç bir Zl)'U ugra - mlJıchhal ye tercih edilmelidir. besini gözden geçirerek Japon· 
tılmadan vakit Ye wni~le Yenas ve zarnan.,z bir ml daha- laruı ölU ve yarah olarak 1 mll
.kalchnlması gttnUn büyttk •~ lenin aksi tesir yapac:ığından, yon 800.000 insan zayi ey!edik· 
r'l\den ibarettir. lji iJl yapacajına. boacağuıdan lerini tahmin etJniltir. 1940 ma· 

V ek&letinde teabit ve k b • 
lunmaktadır. 

Bu hususta Ziraat Vekileti • 
nin it'an daireamde harekete
dilmesini ben de dilerke f.'U nok 
talan da babrlatınm · 

llakilleleri iyi kullanmak ve 
ondan azami randıman almak • 
subr. Bmıun içia de. makrnela 
rl ekjpler bal11tde çabftırmak. 
kontrol ve idareyi ~ 
llUl'elt8 dağıtmı••k, fUdll •· 
dip gelmelerle maldMyt beyhu
de yormamak ve leden byltet· 
memek, iti iyi aaralatıp bekle -
melerle vakit geçirmemek kabil 
olura iki üç ekiple çaluJ&rak 
çok il yapmak gibi noktalan 
dikkat etmek lizundır. 

4 - Huad ve harman itleri· 
nt prek siz, gerek kaymakam 
ve nahiye mtldlrlerl aledde9am 
ve muntaiaman '8fierinde ta
kib ederek - hafta ... vui
)'fltl telgrafla bana blld recebi· 
Diz. 

Bu itte idare imirleriain. lrm- eadite ederim. O itibarla dıp.-ı- yısına kadar Çinli) r 780 aalıra 
dderine terettilb eden çok ehem- dan müdahal ye zaruret ha11l topu 3300 mitralyo1 ve 88000 
mtyetli v., meeulivetli vazifeleri olur, bUham milll korunma ka· . tllfek zaptetmiflerdir. ~~~-----=---
kftftll bir gayret ve buıretle nummun 71 inci rnadchsinin tal· Harbin bquuia Çitrin-Bd tnils 
~ eminım. Wld ieab eM&wederbal bina .. yon askeri vardı. ratat lim4f 

2 - U •" -.,. VMlyeti racaat 8lliaia. bıal mllyaa aabri vardlr • ..._ 
ı • ' w:e s'elret m"MM• 1-Bu mev111 Useriade ehem- mi41on aaker de talim Jlmek· 

be 1J3ıU1k bulunmak ~ dunnakbğım daha lfln tectir. •11H1ı111 
vec8-L, h eti bul an ....... iken bul villyetlerden Şimalde lılonıoı çölibıdea, ee-
EJ lih altına çağırmağa ve bir ıuı.ı- ft hannan içm yardır nub denizlerine kadar manın Londra, 8 (a.a.) - 'Reuter •.• 
kısmı hayvan ve nakil vaata • Jar Wm!Mamden ve bll Un ted- cephe, her kısmında bir çı1rin11- Alman kontrolü altında çalı-
Jıır.m at n almağa mecbur etti birleria merkaden beki dliLi da bulunan Japon askeri kav • ean Brmaıel ralYownun bugün 
ve daha da edebilir. Kemlek tte erit1°MJ.endir vetleri için çok pajftir. iti& ettiğine göre, Belçlbds 

muml olarak mahsul normalm V.aen Ziraat Vek&I · elio - Nazırın ilave ettitıne naarau telgraf ft telefon muha tıaa 
üsttlnde iken bır de kol ve hay· <Jeti lıı&tfln talan bu ile ta:ı- askere yanyan Japonlann ylbde ald b r çok abotaj vak'alan ol· 
vuı kuvvetinm ekailmeel b •· rds etm r. HUkiımetın de so:ı seksen tlçll esasen sitlh altmda· muotur. Radyo, aabotaJ yapılan 

• sırda, huad ve harman iflenna zamanlarda bOyUk dÖ\°1% fed'l- dırlar. Hali hazırda Japonlarm nuntakalar halkına da tepııil 
abatmamak için, gayretimizi kirhğa i e Amttikaya ısmarla- Cinde 35 fırkaaı vardar. edileeck muhtelif ceal r tatb k 

... . .... , ........... 
Süha yealdlıla 4lıQlp p' T 

'OdaadlalerUa-.•1'nfıt, 
.,. .. 1 VÜJ& .._.. .. -* ........ 

Bir dr • 1 &Blilülle& MııllllYIM'lllL 
lcimde afaklar ........ 

Veacl le >''"' ı' P• .. O, .... gece 
~ ...,._, ...... .. 
....... llea ..... 
..... ceeka fleeh .. ailDltedllll. 

• • • 
Eı - ...... ..,... dilül •• 
Oll ..... •ınaalM!.. 

Dr ... Tevfik 
arttırmak m~ cud lmklntardan dığa bir takım hasad ve harman •••MIMIMIMllıılllııllMllıı · ,~ 
r.zaml istifade tedbirlennı ma- ==iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;::iiiiiiii-=:~;;:;:=--~---iiiiii-iiii;;;;;;;iiiiiiedi;;;leciiieiiiii6iiii'nıiiiii'iiiiihiiiitariiiiiiiiiietmiiiiii'iiiiMirİİiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_;;iiiiiiii;;.;iii;iiiii 
lı3llinde aramak ve bulmak icab r 
dmelttedir ' Ayni köy ttl 

rtllbllı ,, .. UAbll 
• Oet U,Jetı arumda 

~ pmak, m 
}'e 

. Ramenıadan çıkartlan 
lnglllzler Bal a mes' eleleri 

nasıl halled lecek? 

olan 
macla IWlkdlara· 
..,. ....... litlr. 
~a... Hltler raı.n. 

aiodea-90ftra Kral Karolun tq. 
yare Do Romqa Sid• tljlae ddr 
buraya llUa hüertor plmebe
~ 
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1 - Siya.<Ji SeOOiw~: 
Ce~eıı senenin ılbalı:ınnda bu 

7. unruın k ... dar Avnıpa huitn ın 
d yepıhnıs olıan taJ!lıihata rn~

n harb~n ır.tinnb olunamı -
ağı anla ıldı. Eski diplomı?v 
mı h. lcflcri, c ki ım.ittefiklerı 

h tırladılar. M::ı.nlesef bunt ra 
~ pıla.u teşebbüsün mU!111Jr ol
Jnabt ıçın tarih.in memnu ilimler 
m yanıma dahli olınası icnb ~ 
d ıdi. Bıttabi bir ncti"f' a!ma -
n dı 

Haı bın c ıkm ~na scbcb ol n 
.{.-:, de bugiın ikt1d.ır ruevk.iin 

r
-=----

y \Z\ ~: 

1 L 1. 
\......, _ _,,,=w--•--J 

2 --
nd d ı. 

1 

ıl \e bn <•k nen
aatJer ıhJal olu Jdtl. 

87 rl~ Almnrıb.rın nıaglrıhun 

hctyat h. kl rına • ıayctc lu .um 
l)]'l\1ffl}P}, İ }!) :O, at Jb\ıtmı hJ.· 

ZlJ J mıştu'. . 
l!HS {le Fr.ınElY. vP. !ııgıhzlc

rın ayni h in~ ı i~lemeleıi de 
(i f .. tmhı aınıli olmuştur. 

Bu ün Fı m ğl\ıi> oh ıu-; 
\lıd etti-

;'Kadın hiç itiraz etmeden beş r, onar 
liraları avucuma saymaga ba~l· dı., 

YAZAN: TALAT [.:;Üfıl/ER 

.ı 

bu.~man ze' atın hic;bir kusu
ru t ulunm dığı mulıakl< htır 

B h:ıta selefleri tarafından ya- 1 
pdrıış ve but un fe<lakıiı JıkJarn 
ı ,,men bir t;uhi t f'lJJ!ı C1:1Jıe -
n r.ı ·,.ti. Bunl~:-ın na tası bul 
Jll '' n7cneyi he ab Gtm f:l1 h's- f 

1 f ..,_ 

ti... n..ı lıl!'p1hı.rak -;»:.-· ı · 1 
1 J> 'ı rtıücadeleye giri$11il! ol - t 
maJ ıı lır. Noksan bilinnıeli, 1M 
id ok edilmo!i, hasım tedkık o
l• ıın3!ı idi. Belkı Lehıstanm 

a 'eri J.uvvetıue ltiırumtı'ldau 

fa:ı..lıt. il!:ııad oltmdu. Harbin hc-
m n b::inci ayında I..ehit!tan or
ta.dm :l..ulktJkta.u nra seksen 
n ':'V1 lı .• J, Alma11 eu.er · i, kırk 
il.i môyc:mjıık Frırn a "" ~,..·iz 
D ~Ol:.. İagiiteı e k l ISlDdll 

d i dı 
ln.~ :sekh mJlyon b~ -

s hl.'lrlılt. Çünktl garb ct!lıhcsin$ 
d yilı bin asker gôndıo..rmı u. 
Bu l'l:kdar lae eelti.ı mtlyf)ntuk 
b' l:dvletuı Qlulrabllrıceği k, ra ----
oı ·tul"Q cıa.erjisir c tckabGl edeı. 

E a.enaleyh, ayni kudrette, 
a~ ui w;uıat vo maharette, a3 n; 
ku ter SCY~dc sekF.cn rnH
yo. ut hır kil le cm mayonluk 
b' kUt ey.i dıılnuı mağlfıb et -
m ~er ıkta ·rrr. B;ı tiy.ıd h:ı. 
kikı..ı ~u a!! uh:.ır ctm· b u 
nuyo!·. D'r k ~ haı b Sİ.fa.·- "n 
hayLcd:!mi •. CH- ~1 Ifatb'cdc 
muv:ı.::enfl~·i t~kil ed :ı büy:il•. 
d v tlcr mya:.J h-talar!.ı Jbm.,ı 

oluım w, li ~a.-,, a ii Almanya 
1 

l'alnız b;.şm:ı \"e ka _ı r. _ıya 
bl k: l tı. 

Z ten lngflitlc. hlçh'r zaı 1:;n 
bill tik bir k&ra deYlcti olduk la 
rım iddi~ "tıncmi ,1 .. rdiı. Ingil 
tere b"r deniz dc\'l idir. Bu dev 
Jet denizlerr1.. hnans aya k.'.U·,.ı 
vazif<.>sini ~Ük"ınro n ifa et -
m'ntir. ı-~ t deniz! n bu 
knlti hlıJdmiyct' n F r.ırunz k 

'4un i ine yarayıp ya-
r ıyae?. C\''V t elli.ika 
dc~r bir keyfiyctti. 

Acab 191S de n ~ p lmah 
idi. Lfuıletta~lıı her ne yapılsa 
kurulan nizamdan daha faytfn
lı ol ağı iddi::: olun bilir. Her 
haJ e eksilt ve bat bir o:, m!y 
lcr y pilimş olacak ki çeyrek 
asu o dunya. yine knn:ı bo
ya dı. Bu icraat esnasınd.:ı. Bi3-
ma kın met il nm h tı l:ımak 
bile karı ıcli. 

1 'O den evvel vuku bulan 
Alman - Avusturya muharebesi 
ni misal ohu ala.hm; 

A atı orduları Avusturyalı
ları mağifıb elt1ktcn sonra Vi
yana kap1lmın dayanıyor. Baş 

vcl iJi Bismn.rk orduya "dur,, em 
rinı "eriyor. Başkumandan bir 
zaför alıyı c Vıya.n ya) ürtım k 

Afrodıt davacının devam etti
ği !SH da, bir ccl enin tafsilatı 
ar. ~ndR :Mıid<IE;-iumumi hnklnn

' <la eöy!t.ncn ba~ı ijzleröcn va 
: "'pılan t.ıs\:irlcrLl• n dolr;.yı 
'Cı.:.mhuriyct,, ga ~~; ı • .,ı :)nt 
ı. üdü:-U Hikmet 1\fünıf ı !lh?w-

6fö.;ilrrek asli) 
mahkemesinde ile ny l:::.ps0 m h
k • m c<lilmi ti. 

Bu kanır Temyiz nıalıkc e
since nakzedilroiş ,·c-nn.kız e· -
rakı mahkemeye gehai~tir. Bu 
dnva.ya bugünlerde ::yni m. h -
kcmed yenitlen bakılacnktır. 

Bir neşriyat davası 
Sım Bcllioglunun • k ı • m::.h 

keıucdc mulıal{cmc~mc ba kln -
dığına. dair taf silü.tı l • m,uü bir 
li~~nnuiyctc rağmc..>ı ne dt"l • 
lcıinden dolaJ;'.1 "Cumhu~ t,, 
gazetesi nc!:jriyat müdürü Hilt
mct Jünif, · Habc..ı .. gnz.;"t ;i aa· 
iıib ve ncşııyat müdürü Hasan 
:r.nmm, •sem Posta gazete:· ~ • 
J.iblcri ::><-Hın r ., b Eme \" Ali 
El•rcm ile · Politık ,, i 
sahiblcri Mchmed F ı :~. : · <;.Z

mi Acru· ve Zeki C malin mulıa
ho:ıcle.rine asli~ e yedine~ ecza 
mahkcmesind" dün devam cdil
mi. tir. İddial:)ını serded n müd
deiumumi, Hikmet Münif · c 
M m.,(l Faruk, l"a~mi Acar \ c 
Zeki Cem, lin be aeUerini1 H .. -
san Rasim, Se im Rnglb \ c. Ali 
Ekremin cezalamlırılmnlanm i 
tcıniştir. 

Tecziyelc.1 i istenen n 
laıın müd nal nnı ' 

arasıdır, Ki:.h-
.zi h l'Ima temiz 

1 ··le k 

korum .. lsterst;niz s:z de bcıabc:r o
turun.. 13 n h r yin b !tar, n za
ret eı ·m. 

Diye, 1 Az r:: 

h tatmine gayı·et 
hl;;n hH Jla.ra mii.saade olun • 
ma..cıma mütevaklcıftır. Yok -
bu;,ünkü mııharebenin sulhü 
bunu~ı.n yirmi otuz sene son
vuku bulacak daha kanlı bir 

uı nd le in kıs hir mü ar~ -
i olmnğa malık1"ım kalır. 

il. ı. 

POLiSTE: 

e· katil davasınrn 
muhakemesi 
nfü et evvel, Bcyazıclda, 
ğa a, blı gece bir cina

ye ol ~1u , kahveci Hı~r, bir 
müddet cr:ı.bcı yaşadığı ve ay-
11kuğ Çl.)~ell öylü F€rilıay1, 

) ni ~·u An ile beraber otur -
ılug uıube\lc ~ntaık n bıçakla 

Ü p ıc lıyaıak öJdür
ü3; ue ağlı· surette y:ı.r:ı-

J lızırın uha.remesine dün 
iku ci • ğır ceza ınalıkemesinde 
b .Janm ", ta.hl.il at evrakı o -
ı unmua tur. Hızır, tahkikat ev-
1 kı:ıda bildirildiği gibi Fc.riha
~ :ıh • dısinin öldürmediğini, bu 
i e h bir alakası olmadığını 

ylc"" · , IJ lisdcki itirafım d 
' Bcrı yle bir ifade \·crme,, 
dim , clıyeh:k kabul etmemiş, su
{. t•te ındi.ycn inkar etmi~-
t" . 

Biieğini kırdı 
Buyultauada sebze<:i Hü yin 

Kaymakla sebzeci Hidayet ara
sında rekabet meselesinden bir 
k:n: g~ ~ıkmıa, Hüseyin, kiloluk 
b d'rhcmlc Hidayetin köluna 
~ r.ıra bılcğini kıımı5. Hidayet 
te< :v-ı altlna alınmış, Hüseyin 
~ k< ruu ak t::ı.hkikata başlan -

d. n onra daha bılıı: ) en 
is m:mma"'\ baş) dım. 

- 'e o bir ytnısi ciaha mı v r? 
- 'c clıyo son bir ikincisi .. amma 

o kad r. Haydı bunu d anl tayım. 
Çok komık oldu!!U :!çın biraz gUlcrlz. 

- Anlat l akalım. 
- Bcdma ını. 
Si .. rıuı toka 

ba 1. <lı. 
- Allatun b 

Sak za acınd ki 

,. • ı·<b bir tlu i~ ı. .. 
- olü i hsyırlı i§ .. 

el in. Du-

Dlyett-_ kagıdl eli .kdtlc ol.udu 
eBu n Al.b.-ıba r.oka.,mda man11a
turn tu c rı 56 y.. ıda A ob efendi· 
nin dini merasimi icrn cd lccckt 
Gö um fal t .ı gıbı nçıldı. 

c- Canımı J e ! 
cDcdiktcn sonra, hemen • klıma 

ilk vl ıin gct rdi •i hayırlı kısn et 
el . 
Kendi kendımc: 
- Haydı Nasıb, dedim. Şu zengıo 

oluden de bir nas!b ve IH metlıı \ • ı :ı 

topl rsı l. All h gonderd"fur.e mt 
de ez. 
soıugu k 

ki ormu. Se en ~i.ız tane ç le k_ 
Yuz lira kıymetinde bir tabut . Vay 
cnn d • Pi pazlıırm ) • nında 
Nn b d b g ın mı? 

Despn l r, p.J}mtl<U", bütün ~ 1:: n 
m k ıı.ı. ~ ~la" c.ıiar hepsi o da . 
D n de nralanna sokuldum. 

Du. mı ynptım. Bir knç defn derin
den ı;clen bıl' nsk ile. 

- M :;: ı - l\Iega!_ (Tc'O be e Uıgfu
rulla ) d!yc bı:ı rdım. 

l\lc sim b:tcr bitmez de çelenkler 
den blıısinc ynpışiını. 

- Hiç !:ılı• §CY alaınn ::ım cekok 
gotfuü :dfnn, t:ışıdnn dıye bir lira 
alır, h: zya u umruyu götuı urilm, 
detlim. 

Z~l\ allı Şerıf bey de me but olurlaı dı 

DiUra, ~;.a:1;m vcr<l· a bir titi -
ıik kocrunnın çzv' 1u 11 b' · )'tr1.: gıt

mc t ; t"' iyoıc..ı. N" stbcblc i terr.c
di;;ini söylcmiy rchı, yJ.lm; erek A
da~ gc.."'tk Ç l a ", gcrci~zc Eren 
ltö) i.indc, ııc> c' • o· ur.,a ol3un, Ş if 
bey onn. k · : t !.rn:ı.k i t tlisc, Dil" -
t' h tn iu dik: 

\ 

ho lan h!;'l. biı kim m 
yolda ı yok ınu.d.ır?. Ilirk 
ye orn.y. mi ir gideısini:: Ul 

da h:ızır:luclı~m:uı eve t>c 
Ne çare, h:ıst.:ılc.rn. kaı. ı 

desise l~ımdır ... Ben 

karısı uzun bir hastnlıktan sonra öl
n ·· ;fü ve yeni aldığı hanım C\ lcndi
ğ.nd n :ız sonra, ayni h ~talığa tutu· 
l yordu. Ad mcağız, hasta görmek -
ten iJJkmrtı. 

rn-d l:lraftan da çocuklaru.ı dü -
Eiinü) ordu. 

O zaman hastahaneye büsbütiin 
ortada kalan J.imselcri göh" ·ürlcrdi. ı 
\ •' ,,, n Ltoryom dn yoktu. 

Her nedense Knrtalın lfı.fı oh nen 

D'lara. Lebibe hnnım tend in ko 
nağına geJd'":i vakit, hnd i gıb' ba' 
halayık olan Peyke.ti se\ mı ti \ e ah
ret kardeşi cdinmit>tı. Sonra küçuk 
bey Dilarayı odaJık di~ c aldı ve za
manla Peyker çırak c.>Clildi. lfoı.tak.Ju 
bir ufak memurun knrısı idi. 
Şu iki kızdmı en talihli goriinen 

Dilara ffimd' en talihsizi idi. 
Dilara, Peykerin eviı c c-cli gt l -

mez: 
- II yu:, i:' o. Bi y r<ı gt· 

mcro ... Ö!f•cc.:C .. 1 b1.m.: öll.:y~ • 
de 

0 )orc!u. 

'l"ahıi, h:ı.si.!lnm iizcnı rıe.~ \ ıl· 
m:ıy ruıı, faknt, Dilfi.rnıun l>'JJ- le i:t:.ıd 
eti' i Ş rif OOJ •• 1 ıan !1.1 • 1:.'1yculu .• 

A.kaamhırl mu yam~ fa <.1 rtl!.;.,irdi. 
- füca cd "'rn:ı. J. • a:,·h~nımı, biz.m 

rnctr d o bılirin . 

<la g:<lcr or.ıdn lh· i!.ı ,.. 
l~uk:ılı •. 1, g,;r.~ün.: cJı:iJ • .iı "· 
ornyn götüı t ltm ... 

- Kuzum h~r :rııuıı, Zl!"· 

bckUyorum. 

1) ı·rn itiraz etmedi: 

- PeJ kere olursa gideı m.. dedi. 
Hemen çant.asmı hazırladılar ve 

Ktih~ amrn emirber le beraber Dil· ra
yı Kartala götürdü. 

DUnyada insana candan arkadaş 

J;lzı.. 1ır. Halayık diye satılan AU bi
çaı c kızlar, bazı kere biı birlcrme gok 

- Ah Peykeı ciğim n:ı l>lm" ~ .. 
geliyorum! ... Beni kabul edecek mi
siıı, yoksa sen de. mi ötekiler gibi O· ı· 
knğ atacaksın ? •• 

Diye, ağlıyaınk, Peykcıın boynu :.ı 

sarıldı. 

Peyker, hastayı oı1asına çık.a.r(k 

Keneli karyolasına yatlrdı. ve.. iki 

,l 

m 

kasınn baJmıayız. 
pchlrrnnı Jına bnknııı 

-- Okkıwız bu pclıtiva.n c;k 
ltnlı bır J h lıvaı kru rwımda rı 
y p bılır 

- Hor !)• y. Ahe, ı. cvhcr 
mn),n a t, ya 1{ pHra 
be? tlcdı. 

~ T vyoı k 'i'nyınıs mu mrı 

Yu ufun so~l<'rınc kıyın~t VCJ'

ın g' ba~ınmı tı.. Türk pellh • 
':un kU\' eth ve iızli1 onueu -
yoı<lu. 

Muh n r u .lhırım v-v ı.ı etti: 
- R bt:n mı ll} buldunuz? 
- 1ı hty' llopteıı hafif be! 

U bır peh ıvn J eğil 

1 
m·· 

- Alıo. l il-

t t,'Ü· 

l:ınttü 

- Bır c;:ok oyuı; 
na 

- Doğı , bir de l ı e '\ u 1u 
b. na! .. 

- lyı ) ? .. 

-- A b<' h lmr 
"uın1 ,,ını b !. C ıırrnodıı 
nenhgın, ı. 'mdu.f'JCb' 

- Nnsı l)ldu bı?. 

- Topuk cllcrııc be' . S1 l ın 
J>ciıhvruı~ l' bh ~ 1; lrnı: or be! 
Yalnız, ülduklaıı )t d ~np zıp 
sıç;rr.yoı-lar be!. 

- ?!._ 

lıJuh. ·1 ir ::susto. '.rtıı k ıı"h1ıva
m Am ı ·kalı spo cuları hu;e s: -
:y1yoı<l11 Onlrr-: pe1'livan. tanı -
m. :yordu. 

fuıı oylcdık • 
tıt' l ctb, pch
u;crl •mı:I rc.lı. 

' 

Y ISUf, lrn a 
govccsılc od l 
uolcltıruyoı du. 

Vakıt beldı. Arb.tcı o tlı 
lıyoı'du. Pchlivaı lan rı...h»t')rf 
çağır.ıyoı du. 

Snbneyc ı J. ev dP. 
Fımıgoç oldu. Antre uru )il• 
nındıı idı. Ad. leh, çcvı ud 
gorcnlcr uzcrıı de t ır • ıo • 
yordu. 

Fra.ngor alın nın bır t:ır:.ıit' 
mı. dıJ\ilmie ctr f ı scyreoıyor<lO 
Falfat, çolc hey c::.nlı ol • gıı ) 
~dinden bcllı idı. 

Çok geçmeoı. Kocn Yu uf < :ı 

meydana gclmc0re ba !adı. Yil" 
suf s kin tnvn·Jı ıdı. , ': lhma al· 
lıı.ıın geldi .li'rong~uıı k 1'1 n• 

tkilrli. 

J.fal\at, .ınt rt"nür.i.ııı mhıdıgı 
ıamaıwle ııoksanıh. l nngoç d'1 
hn ilk ddc h. ~mnıd n ~..: Uı!I 
km eUe lm· d en ıl mn de -
rın lııu•i"iıın dil iıvt.. ı i~ı. 

I•'ı mıgo~1 bu ıhı u s · rır -
cilc: 1 harcİif:'tı" s~tirmı~lı 

[ onu v:ır] 
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Y-ap1la'Cak yollar ;ngUiıler .şimdiya 
Belediye bir~ roHlrrı katfar2S91JAhft&M iwwittere ;yalda 

T :ırih her aman tekerrür 
t•tme~. Cliyorl •. . Do ru. 

fakat 1fn1 de olduğu bi ı !~ 10 

•1·..,, 
1 1.#U. 

m1 
~lvaki!i ~"122-;ıuf'k ~~sbatte 
T c .çuo .U l 1 nf.gJ• · · · " , lf ~~nta iZı11 f 8 "l 

r:aa,m;Hc:ıl n ıı m 1 

münakasaya qtkarıyor • d" ·· .ıı.-1 
btanbul belediyesi, tstanbul- l&JYar8S1 ÖŞUTuu 

Resmi Teblijler l 
: 

il 
Atnten ı-.. mi tebliği 

' 

da da harb bir lngiliz - Alm.m 
harbıncll'n ibal'ettir. 1\sıl bof:;'lt
şanlar bunlardır ve harbin rıc'

ticclenrnesi için 1940 da da hun
lardan 'birinin yere serilmesi la
zım gelmektedır. 

re li tn rafı 1 ineı .sayfada) 

r tı~ karfiılnnmı!']tır. 

\ kı ın refakatinde Kalemi 
m • ·u. müdürü bulunmakta tli. 
Y ur !l da rıhtıma yanaştı \'C 

vckı1 . Yali. lmmandan, parti baR· 
k ı, h ·ledı:yc rcim, Ticaret o a

Fransız elçisi 'M. Mas.<Jinly'ni!~ l 
tekzibine nrnkalıclc bnhaucsı 1 

altında, ancak Almanya mntbu· 
atında hulahileee~'1 bir ko!aylık
la Türk gazetelerinin sutunla -
rında uzun bır tebliJ ncşroo · 
ı. n l ricıvc \'ekilimiz:n .;:ıh!:ı

da bir cok yollar ve mcydnnla
rm tanzimi ve yeniden inşası 

için 420 bin lira keşifli büyük bir 
proje hazırlamıştı. Bu proje kül 1 
halınde ihale olunamndığmdan 
belediye bunu parçalayarak ayrı ı 
a:yn müteahhidlcrc ha\ ale et
mcğı diısünmüı?.tü. Ayr.ılan par
calara nazaran ilk ihale oluna- 1 

( Bai tarafı 1 inci uyfatla) 

minin yeniden 1ngiliz tayyare -
lerinin hücumuna. uğramış olllu-

1 

ğuna dair yeni bir tebliğ neşret- 1 

miştir. 
Bahriye nezaretinin tebliği, 

bu zırhlıya k:rrsı yapılan taar
ruz esnasında iki 1n,giliz tayya· 
resinin düsürülmüs 'e iki İngi
liz torpido muhribinin hasara 
uğrablmı~ olduğunu ve bu muh
riblerin lx>lki d<' batmış olduk
larını bildirmektedir. 

tıerlin, "8 (a.a.} - 1Uman oftlutan ...,._wtaahğ_. 

tebliği: Alman df'aiz altı :ı;"f'.mlleri, İ!oepanyol Uhlllerl ~delanıula. 
mf'Cmu 21,500 tonilato hacmbule düşman f~t gemileri lıa
tımuslanlır. &tardaa ~Mniler a.rasmıla, -ilisleria 13 hia toa
luk Sank-ııaaıulo müsellih &.i<llll'tt ~mni§i. dP ıvanbr. 

AlmRnya, tJpkı Hll4 harbin":ı 
i k <rıla.nnda oldu<ru !.'"thı ""•· .,, .... 
lizin ~ıığınn. soluna müthis ti r-
bclcr inatnnı . onu bir c;ok uz ıv
larıı ı1 ın m.Lhnım t ır. knıı ~ tr. 
Fakat bu kanlı bol,ı u ma~mda 
cı. on irııliı diğı darbenin de 
k:.t ı olmadığım görüyonl7:: 

. kalar ve birhk 1· r · 
r .... m! u ı.:: ı .bal c Jn • · 
;ı ı Top o., u ~-vı· ·ı ıh 

a ııncl tarjl.ty :..: fnL;.ıt p<.:k belli 
bır sur<:;tte hü~umuan ve mza -
1. 1.!. .i tv} e g rt1lmeı~ • bır 
d rc<:t.yc \'1.11 n m3ktnn c-ekınme
di. 

- 1 
cak kısım Taksim kıslasının da-
hilindeki meycamn ve yolların 
ta!lz.imidir. Bu yAkında. 70 bin li
ra keffif bedeliyle münakasaya 
çıkarılacaktır. Diğer taraftan 
Taksimd~ Ayazpasaya giden 
ve geçenlerde inşaatı bilen ge
ni~ caddenin Taksım kışlası ci· 
hctinde yapılacak büyük mera· 
sim tribününün infiaatı da 56 
bin Jıraya mi.inakaımya çtkarıl
m~tır. Ayın 13 i.intle ihale olu· 
nacaktır. A;>Ttca. Sürpagop me-
7.arlığının ve dahili yollarının 
tnnzimi Taksim bahçesinden 

lngilterede Alman ha\'a k1n"\~Üf.ıri .....,., Brighton ._ 
mir.yolu ~4n10aa. W}Kltt ad:u.ı KAhil bataryab.mu. Flllrııottth 
limanı il.- kaınplamu \'e ~li~ruı.rtı ve f'~e 9ilih fab
rikala.nm bomhanbmaa etmişlerdir. 

rbl. rı merke~ h. a:ınt 
,.. bır r. udüct istırahal et· 

n ·ve omda bırlikler işlcrı hak-
1.ınd ızahat almıştır. Bu esna
da muhtelif daire \'C birlık reis
lerile görüşmüştür. Kcndısinc 

ıbracat ve itha.lit işleri h[l kkm-
1 

da maruzat~ bulunulmuştur. 

Onun misafirlik va7.ıyctini 
bıı kıı.dar say:o,1 ızc:.ı. suiistimal 

Hood n lıııdaki İngiliz zırhlım
na isabc·t vaki olmtı!? olduğu mu· 
hak kaktır. 

hıgilt.ercnin CMm9 ııoabilleri a{:.1Uannd&, -laava kuv~ 
ı;:emi taha.>'tiitlerine \"6 .ka.f.üolıl!ırine !hünam .-.tir. Bu e8llalla 
iki ticaı'f\t gf!Dıisi ve bir nalfüy.-, ,.,-mL'4i hatınm.~ \~ di~ bul 
~Mniln dddi hasara uğranuı:-'Ur. 

Düıı günd~ İngiliz ta~~ an•\eri garbi A.lmauya Ü'lıerin4" 
1"ı .uısa yere scrilJı ; amma 

lngıllC're aynklad'r Vt' henüz 
Al rya lngıllcrcnin iki küc;ült 
ad ı. dnrı >başka bir karu. top
rnı;ım tttgnl <ed61nemı rt.ır. nu a
da!· ı da hnkikarttı- Fnı.na1a hu-

ctme~ıne mi şaşmalı, yok-
s.ı bizim hissizlığ'iınizc ve 
ı;.k"'ülamcl hahiliycti ıdcn malı • 
rum huluomamız:ı mı da.ha cok 
~nşmalı, burasını pek bilemem. 
lta.lvan matbuatının şu m"shur 
ko<>~meni Sinyor Gayda da ker
\'anın en ününe ı!('{'.ti, yazdıgı 
bir ba.şm:ıkalcdc Sam ·o;lunun 
suC' ortaklığını ileri sürdü. G:ırb 
demokrasileri, bilhas.~ı general 
Gamelin ile general Wcygand 
Rus petrollerini y:Uanak. Bal
kanları harbe .sürül-lemek Ye 
şarkı kana boyamak. t:ıs:ıvTur
larıruı kalkmıslar, Türk Haricı· 
yf· Nazırının f\UC'. orlaklığındon 
istifade ctm t-ıler. 

Ölen Almruı \'E> hal~ an lfl8İtl8ri 

l..onılra, 8 ta .. L.) - Reutcr: 

birkaç hombu atmışlanoa da mu\'a.ffıLk o1aınamıı;larihr. ~imali 
ve garbi Almanya üaeri11e ~apılaıı ~ece hava hiiMUlda.n az 
ohenınü~etli maddi inulal'bı.r ~r. &ki ilivif .ObnilHt.ar. 

duclhm içincle .iclı. 1 

Alnuudann Fübr.c:ri, yiiksek 
konu~masını. srk sık Vt' uzun ko
nuşımuum Hevc.r. Öyle olduğu 

halde l''ransanın teshm oluşunu 
zafo·rlenn en büyüğü gibı ilim 
etm~i. Fnuasa ile dahi hiç bir 
<lavanın halledilemiyeceğini bi
lerek övünmedı. Fakat bizde 
çayı gonned;m paçaları sıvıyn.:1-
lıar ~örüyoruz. 

A' rupanın ve bcllcı bütün düıı 
Y ııııı Hiyasi, içtimai, iktısadi. 
co · <;clırcsi ancak lngiltcr~
nın Yere aerilmeliinden ı;onra 

ÖJlcdcn sonra incir ~tış koo
}-.e .. atiilc.ri umumi toplantısında. 
Ticaret Vckıli kooperatif orta!=
larını tı>.nvir eden bcy.anatt..1 hu-
lwıarak demi.ştir ki : 1 

.. _ Aziz 'koopcr:ıtifciler, se-
ki.,. dokuz aydır lzmire, kasaba.· 
lanna, hatt.iı kijylerine kaclnr 
gelmek benim i~in en büyük ar-ı 
.zu idi. Bugüne kadıır bu hasn.._ 
frı ıztırabını çektim. Bugün ara.1 
nızda bulunmam bu hasr4"t ve 
üzüntümü ka.l~ır.dı. _Birliğin b.ir 1 

S"nelik mesaısım gostereıı ra
poru \'e bilfınçosunu gördi.irn. l 
Omidl('rim ve sevincim arttı.' 

Kooperatifleri tekamül ('Wrm k' 
bu hususda son baade kadar n
lışrr. a.1< birb1ci vuifemiı olma-<leğı ccektır. B~n Fnınsada 

ve clığer memleketlerde görülen lıdır.,. 
h. r keUer hep "köprüyü gcçın- Vekil bu sabah ga:1t !) cl:ı bir-
cıy l•"·'-- tik hınn.sındn ıhracat hiı·likll':ri -.-ı:., sür,cccktır. Fksilc-
-ı, · l·a·are re:-'cn"le görfü'(' C'k sa'l.t ·' ' Y• ruıe gelen biikiimctlcr ,.e ll>l ., 

reJirnl 'l!l de ihracat bitlikleri a.zP.ları-er htçbir mücadelenm mah 
s.uıu tt fildir nın Ticaret odası salonunda ya-
l , 1DUValı:lcattır. Hun- . da h b l 
~rı bedileşmesi ıçm İngillPrc- pn.co.klan i"'tima azır u u -
ııın yıkthnası llzımd nncakbr. 

ır. ı Nazmi Topçuoğ1u yann Ay-
• .. • dm \'C havalisine gitmek Uzerc 1914 de .ra..___ _ bug"u'nk·u· F .... l"Ulllll, şehrimizi terkcdecclrtir. 

ransadan Çok daha kuvvetli ------=====-----
ve d·Lha h 1 d · l a?Jr olduğu gibi Al - Belediye bazı aıre ere 
h
manya da daha kuvvetli ve da- muntazam tahs!sat 

n hazır ıdı ~ •• ..;ı. At 
ını 1 · ~un manya, verecek 
ka den w ?.8..:yı.f bir Frnn8a ile . . . 

n;ılaştıgı ıçın g&lib geldı. Bu- Belediye heyeti femııye ımnr 
nıın ve temizlik : .. 1-ft müdilrlüklenne 

en Parlak vesikasını Man..-- "9K'&• 

fjal I>etaın verdi: Somıne tuar _ gurülen lüzum iberine munzam 
ru ta..hsısn.t vermeyı kara:i'lafJtırmış-1 zunda. 150 Alman fırkasına 
k1trı:ıı 55 F br. 'Venlebilecek tahaisat bele -
b. ranmz fırkaRı çı im - diye muhasebe ~i;.;;ı tnra-
ıhniştir. .--'"°" .. 
n fından hesahlamnaktadır. Hey· 

emek ki Almanya bire üçle eti fenniye müdirliğü 4.50 bin 
mukQ\Jele etmiitir. Neticenin .bu lirası yollar, SO tııin lirası tami
kndar keekin veiribıatli olmasın rab mütemadiye ve 15 bin lira· 
da fevkaladelik yoktur. ı 81 da mecari için olmak üzere 

1911. de Ahnaııyada daha kuv 555 bin lira taheieet iıltemnek
Vl'tl i idi. O zaman Mama ~r-
k tedir. 

an Alınanlar 220 fırka çıkar-
mrnlllrdı. Bu .rnuknyescdf"n şu KöyWler ........... 
)etic:-eyi ~karmak istiyoruz ki Mcrdivenköytmıde Zambak so-
~n :uJağı bugünkü kadar kuvvet- 1 kağında 14 Dumanda oturan 
li ve btıgilnktl kadar vaziyete ha 1 Çdban Nazif en6i ~ saat 
kim bir Almanyanın yirmi iki birde Gözcübaba aetıilen mahal
~n? evvel nasıl Bll"b yere geldi- de koyunlarını otlabrken yine 
&Jını gördük; onun için; "Alman Mcrdivcnköyünde Mama a. de
Ya nllllll yenilir?., diye bir suale Rinde 15 numarada oturan Hüse
en Yftktn tarihden 'bu misali vere yin Ve.fa ile Adalı Nikoli gele -
~iliriz. 'Fakat lngiltercnin nastl rek Nuifi dövmiller, Na.zifin rşi ~ 
ıatııa edileceğine 900 sene evvel- ki.yeti üaerine yakalanmuılardır. 1 

den miaaııer aramı.Uc laaımchı-. Hüaeyin de, Nuifüı. kendi yu-
Huı- ıar tarlasına koyunlannı sokup 

istıliuu aaada '.:,::~ •• lngillclr~:~in 1 otlatarak urar verdiğini, buna 
, -...-.'-&4,1anın eısum 

olu.şu da m'~Lu,~d- Ew 1 ı mukabil, iki koyununu kestik • 
-... ur. .ger n- . · .. .h.ı-- b 

gıltcre, adalaruıda ımağlfıb edi- lcnni söylemıt. "''-'11&11 ir za-

nunl:ırı duya.n \'·ya oku\·an 
\" nıuhakt:'me k::ıbıliY<'tıni muh1.· 
faza eden kimseler .. Peki umma.. 
butün bu planlar neden bctl ta- ' 
savı;urda kalmış da. krasına ~e
çilmcıniş diye me,.:ık ed rler. 
Bav r; vda dn bunu iliji.ınmüş 
ol"cak ki bu noktayı ızah etmek 
js. ıyor. Ne demek istıvor. bıliyor 
m ı. unuz? Bu ne dar ü ü
ını \Ew t hmin edile ıez. Dınleyı-

mz: 

Sürp Agoba giden yolun bir kıs-1 
mını teskil edecek köprü rnşa-ı 
atı da ıha.le olunmak iizcre ha· 
zırlanmı11tır. Kesif bedeli 45 bin 1 

liradır. Heyeti fenniye mtidür
lüğii t,u...,.i.inlerdc Mete caddesin
den TaRkışlayn kadnr ımtidntl 
edecek yolun kcşiflcrını hazır-

lamaktadır. _-<r-_ 1 

Pshlivan _köyün~e I 
~Uzel hır sargı 
FA!ırnc (Hususi Muhabirimiz

den) - Koy kızlarına hayatb. 
l· n olun bilg.ıcri vermeğe ça
l n "Pehlivanköy,, Dıkış ve 
Bıcki .} urdu kursu koyün JÇtimaİ 
\ 1,; medeni ·\·ıyesı üzerinde 
-yaptı,.,ı rol musb t olarak gôze 
.<>arpmaktadır. 

Pchlh·anköyün kendi bünycsin 
de vücude getirilen zirai, sınai, 
iktısadi \"e kültürel müessese -
lerle bır hars ocafu halıne gel· 
me!k istida.dını kazanmır..ır. Ge
rek bu köyde \<:l g~r k <lığtor köy 
lcrde: köy \'e kQycülük davası 

yönünde Trakya Umumi Müfet
tişi General Kizım Dirikin iAa
ret \'C direktiflerile yapılan ham 
lelerin mesut verimleri hakika
ten ölçüsüz bir kLymet .arzet
mektedir. 

Bir Almaıı dc:nizal1.ls.ı tara -
fından batırılan Arandora Star
da 143 Alman ~·,. 470 ltalynn 
ölmüstür. Bu gemi düşmrn e.sır
lerinı nnkll"tmektc ıdı. 

Fram.a ha.rh mes'ullerini 
~tın. or 

Vichy, 8 (a.a.) - Dün öğle
den sr.mr:ı Vichyde toplnnm1ş o
lan mühim bır mı:b~ grupu, me
bus 'l'ıxier YignancourluR tekli· 
fı üzerine, harbın h::ı.şlamas.1 vc
idaresindc, 'esajtımızm kifayct
siz1ıginde ve harekı tın ae~ k ve 
idaresinde \'C polıtik, sh·il v!' as
keri noktalaı dan butiın uıe.sulı
yetlerın arastırılması ile bunla
rın bihakkın tecıiJ esim t.alPh 
eden kanun layihasını l abul "t
miştir. 

Bilahare La:\-.al, hariciye n • 
zın olduğu zaman, Fransanm 
diplomnsısim ne gib1 f.>Craıt daı
resinde idare cttiğinı Ye Fran
sayı lngilterenin fazla ışlerinc 
karışmasından muhafaza etmel -
teki gayrPtlerını izah ~i.c:ıtır. 

- Bizi har~ ı;evk<'tmlfi olan
ların hafif davranmalarının bı?.i 
siirüklemis olduğu felaket kar
şısında, en mukadd . vazifcmız 
Fransanm hattı harekctıni tan-
zim etmektır. 

'Bunun ıcin. yuk ek mane\'İ 
şahsı.} eti, .} apılacak işın ma.hı • 
yetini garantıyc kafı gelen ma -
reşal Pctain'e, ıttifakı ara He 
emniyetinizi \•er<'rek, işin ba • 
şarılması için lazım ge>lcn vesa
iti bize vermekliğınn: lazımdır. 

lııgilt~,...... ta-.rnıf 

r...ondı:u.. 8 <a.a.) - Reuter: 
laşe naY.ırı Lord Woolton bu

günden itibaren çayın lıaftad·\ 
adam başına 2 onccs olarak istıh 

Diin dü~nwı 14 ta)) a.re ika)~*· ilun.lal!la arıM11ada, 
Man<.ö ~:ıklarmda ha\a nıuhu.rrihclerinilt• d·riilnı~ olan 
Spitrire 'ti11lnde on lngfJiz 8\ ca h\) ~ aNıSi &- aldır. 'JtiJit\r lki · 
tayyar(• de hava mnharelK>leri csna.4'1nda dıiştiri.ilmiı,., ~,.ri kıı.

la.n tkiHilai Alman hava da.fi ıtoı•lara )ett indinniştlr. Cç Al
msn tayy&J?.Ri kayıp:aır. 

lngi liz hava nezareti labUği 
ı'J,onttra, R (a.a.) - 'R~wa nt~ı.aM.i t.il4iri)Or: 
J)iisma.nm dört moförlit IMiyük +tir 1ay~reHi yr.mr tahrih 

f'd.llmi~. hir aYcı Mesıwrsdınutt tana:resi df' ha\'Hitlt )akıhrnı.k 
düşiiriilmü~Uir.. 480 ki1onwtrt~ien fıu".la. l\lma.nyamu fok-rlne 
doğru ilcrW.yruı hir homhar,hma.n iaH anYniz. tayyare ntt>) daaı 
3t~tiuiıı iki 1:arafmda bh- 4,"CJ. ta~ ~~-~ tıahmmalda olan it.Ar 
cılw" em t.ayya.re ,.,·cıannıa ttft(•tmı 'f'~r. 

trayy.aremhlin ~ btr homha Jıü)"iik hang-.t.nn önün
de llura.u hir tayyarrye isatM-t f'tml tir. 'Bu tayyare a.&.•v alırmdır. 
Hanı;u.nn yanındaki haN.•kr.t Jlİstine dt'! hirka~ isahct olmuş
tur. Za.nnf'dildiğinf' ı:öl'f".., d~mk hir haldl" huluaan t&'.\~lf"l'e 
atılan infililk holllhalan rok hua.r \lf'.rm~tir. 

Uiğc•r lıir lngim oombarihnlllll ·-~.V&l"f!Hİ flMIUhi f<'nul8a 
ii'ı.er.indt" uçmakta ilMR hrs dfuJmaıı M~~hmf" ta~yllftSİnin 

hücumuna uğnumştır. Malıira.Df' hir maM-Yn\ ~HJP~ plk1t 
hiıcumc!an 'ta~ ya.resÜli koruum;:a mm affak olrnu-, w B) ni za
manda mittal.)ir.deriJle .a.t.N; .ed e"'k ltir lleosen.cbmi&.t'i imha f"t
tniştir. J)lğ('r düşma,n a\ cı tan· al'f'ıleri !ln~'İ ~ -
terdir. 

ftalyan ~mi tebliği 
Roma, S (a.a.) - Stefo.ui: 

2R numaralı 1chllği: 
lW~an :ıınmm• ~mm 

Uim, Matta ı;e hkr.R«h-riY4-• Wıri ia~riniu 'ıa.vllılbua homhıu'· 
dımum haciz ve hüy:iik bir mma.ffa.k.ı.)rtle t8k~r. 

Trah~arb eellbe&inde bu.ilan .imha ftliLtıu diİfluaa mo
to.rlü 't> tank Ji._ nm kaNI Jehiıniıae iaki-ıa( ecllın hı~nnlat' 

yapılmıştır. 

'Bir t.a11k ve bir sarhb oiıumoWI 7.&ptedilnlİ'1Ür. 
1\ltihare ıilinan malüma.1.a nazaran 5 t.emmmda Tobndar. 

kaTŞt :rapdan akmda S dü~ ~J&rf'~ d~lmiiHtiir. Bir 
<llirdÜtıC'iisünün de cliişmliş ol•aHa ıu.bt.fm61Jir. 

Sa.ıiki A..friBlla .... ıyaa km·,etJ«-rimiı OllMlila ötıııMinde . . . 
ke~f tu.rr.uzu yapnuşla.r ,._. motorize un.'IUrlan isabet.le bom..,_ 
la.ın.MJlanhr • .Dii.7111- Mft.lalı.a 'Yt'> Pest.-..i .haw. linwiları Ha 
bomhu .. nhman OOilmiştir. 

ltalya.n ordusunun m~\' uJ.iye-
1 ti bu planların aklın kalmasına 

sebı>b olmm; ! Bir bn.hsm kine 
zaten ne zaman !tal~ an muhar· 
rirlcri \'C ya. 1talyan d \ kt n · 
damları karışırsa mutlaka oıı

d·ı işte böyle gillünç hır tnraf o· 
lur. Şu feci günlerde uynndıı -
dırtlığı nes'.OOen d layı Sınyor 
Cayda'ya tc .ekkiır eden.. Yal
nız sorarız kı ltaJya.n ordusu 
birden bire mi peyda c lnıuıtur? 1 
Plinlar yapıldığı aaman İtalyan 
ordusu yok muydu? İtalyan or· ı 
dusunun vücudu bu ı>lanl:ırın 
tatbikine bir mini teŞkıl etlecek
RC bu ordunı\11 mevcudiyeti bili
ne biline o kadar zahmet <'ekilir 
mıydi? Anla§ılıyor ki Sinyor 
Gayda İtalyan yardımını Al
manyaya çok kıymetli hizmet
le temin etmiş gibı gösti!l'(>rek 

1 

memleketi için havadan bir kar 
temin etmek istiyor. Fakat 1 

Almanlan bu kadar saf zannet
mesi ne dereceye kadar kurnaz
ca bir harekettir? 

General Ki.zım Dirikin v.icdu· 
nında gökleşen bu esaslı umde
nin tahakkuku uğrunda şımdi· 
ye kadar devam edegelen çalış· 
malar \'C bunların köy muhitle
rinde yaptığı devrimleri gördük
ten sonra Trakya köylüsünün 
istikbalde idrak cdecegi refah 
ve aadetin derecesini imdiden 
tayin etmek mümkün olabilir. 

lik edileceğini beyan etmiştir. -----------====ııı:==ııı:::=-----------

~ğgi~: ~:~~~ o~;~a~:~\~~ Ko11t Ciano lagiAot haltını geziyer 

Sovyctler Birliğinin, Berlin ve 
Romanın şu ma.ne\T u;m:ı la-

Gönderdiğim resim Pehlivan
k.öy Dikiş ve Biçki kursunun 
talebelerinden bir kısmını mu
allimleri Bayan Münevver ile 
bir arada gösteriyor. 

-····-

yağlar muayyen hır milct.a.r sar
f edilecektir. 

Otel ve lokantaluın ayni ye
mek esnasında hem et hem de 
balık vermeleri memnudur. Pas
t.a.ıarın üstiine şeker serpilmi:yc
cektir. 
PramA~IBnı tatbik edilecek 

yık dlduğu veçhile -0mu:ı ıdlkmi- iKaz.ılay «enmeei muamf'Je 
ycrek 'l'i.irkiyeye karşı tahnka· ller sene büyük bir muvaffa- I..ondra. 8 {a.a.) - Reuter: 
ta geçmesi Alman \"<.• italyau o- kiv<'tle tekrar c<lilmekte olan Bu akşam bildirildiğme gbı e, 

(Bat tarafı 1 inci sayf.ada) 

bt>rg ile cliğer teşrifat memurla
rı ve sefir Alfieri ile \'on Ma· 
kensen bulunmaktadırlar. 

Kont Ciano, saat 10.15 de 1 
Snurbruckcin'e vaaal olmuatur. 1 

Mumaileyh, bugün Ma.ginot 
hattına ve Ah;as'a yapaeagı zi
vaı ~ttc iı:;tihkam generali Yon 
Dittınan ile beraber bulunacak
tıı. 

Jlltk-r - .<li.ımo müli&öatı 
Londı a. 8 (a.a.) - Rcutrr a

jansı bıldiuiyor: 

cak taarruz meaclclermi milica.ke 
J"C' etmıştrr. 

Mezkur muhabir, lı-landanın 
ln:iltcreye ka~ taarruzda lik 
merhaleyı ~il ~-d~nı ve bu 
mc:sclenın de Canno ve Hıtler t L· 

rnfmdnn mü1.akere edilthginı ili. 
vr> ctmifitır. 

Av.ı upa kıt:ası üxcrind •kı dıp
loma.tık münascbııtııı mtiljt re -

hen halli me:;elesı dı:> goruı;uldü
gu zannolunmaktadır. 

--- »H - --

$0r.ayı dE vlet aza&ar.t 
için seçim 

lu·, donanmam ..ı:-.ı~ 
1 

bıtla haklarında tahkikata baş- 11 da ~0--=ıı aırursa 

vayı Almanya kazanmış ola- lanmıştır. 1 
oaktır. "ilier bu netiee bugiınıcr- llono aahteklrlJOı 1 

yununa aldanmış olduğunu zan- K;zııav Kennesı bu -sene gE"çen Fransızlar düşmnn değil, 3''absn
netmcklen zıynde .daha vasi bir ı vılla~ nar.aran daha parlak \'C cı ınuamelc>sıne tabı tutulacak • 
ta.sa""·urun me,·cudiyetinc ihti· ;engin bır programla hazırlan _ tardır. Fakat nıilttefiklenn da
mal ,·crdirjyor. \'e bundan dola· roı!'>tır. Kermesi görmek üzere vasına yardım ctmeğe hazır ol
yı bııı:e gayet uyanık, dikkatli ve rnki olan :arzunun cokluğu göz duklarını hiıkumctt: temm eden
tedbirli bulunmak vuifesinı bir önünde tutularak TepekMuıı Jie.. ıere huı-;usi muamele yapılacak
defa daha tahmıl edıyor: Sovyet- ledivc bahçesınin alaturka \"e .a- tır. 
lere karşı biz hayJrhah. dürüst laf~nga kısımlan müı:ıtereken -ıJundan sonra Fransız teba:ı-

Ne Berlinde, ne de Romad"', 
iki saat devam eden Mitler -
Ciano mUlit.katı hakkında şimdi-
ye kadar hiçbir mallımat veril -
memı~tir. Romada söylcndigine 
naz raıı, dün Kont Ciaııo 'Ber
limlcn haT(!kct ederek garbta 
Alm:u1ı ..... tarafından işgal edıl -

1 

mi~ olan :u aziyi ziyarete gitmiş, 

Ankara. ~ fHu.smri 'Muhabiri· 
mizden) - B. M. Mcch ınde, 
ça ı mba gunü munhal ~lıı ayı 
E>evlet azalıkları ı in se im y:ı -
pılacaktn. 

de, bu ayıuda abmnvıa Alman Gecenlerde meydana çıkarılan 
yanın sonunu beklemek icab vası mikyasdaki gayri milbadil 
d('c ktir. Geçen harbde Alma:: bonosu sahtek&Thğlle nlaka.dar 
yayı muhafaza eden zincirler olduğu tesbit edilmiş ve aran • 
B . ' kt aıkanlarda çözülmüştü. Bu de- ma a olan bir sahtekar gebe •

1 fa da zincirin 0 zamanın Balkan- kesi elebaşılanndan Nihad öz- . 
larındaki kadar çürUk noktaları koyuncunun kayınbiraderi İbra-l 
vardır. him Tokses yakalanmış, adliye-

Gcçen harbde Almanya iki ye "erilmiş, dün, SWtanahmed 
birinci sulh ceaa mahkemesinde ~n(', hatta üç sene ablukadan 
sot'gusu yapılımlbr. İbrahim 

mi"tceAeir olmamı ... •. Çü"nku·· ya-
oıu Tokses, Ali Galib imalı bir bo-

nıbn ında bir çok bitaraf devlet- noyu, kendisi Ali Galib imiş gi-
h.:r Almanyaya ihtiyaçlarım ka- bi, notarlikte ciro ebnekten maz 
~l?'l~orlardı. Bu defa Almanya - nundur. 
nın trafında ona mal kaçıra - İbrahim dün yapılan sorgusu 

~k. bitaraf devlet kalmamış gi- sonunda, tevkif.edümüftir. ' 
hıdır. İngiltere, ön~üzdeki ay- ı T:JYA'f.ROLAR ı 
larua Almanyayı degıl, A \'rt.ıpa- _ 
yı abluka edecektir ve A vrup:! 1 
kendi kendisine asla yetmiyen, 
artık bütün teşkilatı, membala
rı. depomı .alt iillt olmUfi, yakın 
bir atide«nıw-.-ıtlqbyac:K 
bar kıı.dlr. 

RAŞI D RIZA Tiyatrosu 
H alld• P'91dn lı~r 

8 Temmuz Sah aüaü akşamı 
llakırköy MllllyMI bahçesinde 

SAÇLARINDAN lJTAN 
VodYll 4 perde 

H~ ller .ı. alqanıı 
Bakırkıt:r M~ ~. 

ve dost mesleğimizi .sene~~d~ I bu işe tahsis edilmiştir. larJ da dığcr yabancılar gibi gc-
beri isbat etmi§ -.e hu.• değUJtır· Mevsimin en güzel mehtabh ce takyidatı ,.e müsaade almak
meınişizdir. İngiltere ve Fransa gecesine rastlıyan önümümeki sızın bisiklet ve otomobil kullan-
ı·ıe de ittifak '.\.·aparken bile onla-

1 
rt · ·· ·· ak roamft•· gı" b' •·nhdıdnta maruz ka 13 temmuz cuma esı gunu • ~ .. <A 

rı teşrik etmege çalıştık ve A.l- şamı bütün Jstanbul halkının lacaklardır·. Bundan başka. ya -
man tesiriyle bu teşebbUs akiın Tepebaşı bahçelerine ko~:ıcakla· bancıları polisin miisaadesi ol
kalınca Rusya ile harbe bizi se,·k rı şüphesizdir. Şişli Kızılay şu- maksı7.ın memnu mıntakalnra 
edebilecek bir taahhüde gırmiye- ı besi bayanları şimdiden çalış • ı girmekten meneden kayıt d:ı 
ceğımizi ittifak muahedename - nıağa başla.mılardıı . haklarında tatbik edıleeektir. 

ınize sarahaten koyduk. Batta •••••••••••••••••••••••••' scvkcdebilecek bir taahhüde gır ...ııı 
İtalyanın harbe girmesi üzerine 
sırf mücadelenin Balkanlara si
rayet etmemesi ve RU8ya ile ara
mızda silihlı bir ihtiliü ihtimali 
hasıl olmaması için harb har~ci t 
vaziyetimizi muhafaza ettik. 
Rusy.aya kareı dostluğuna böy
le fili dtililler veren bir mcmle • 
ket Rueyaya yapılmak istenen 
bir taarruza nasıl yardım eder? 
Ruslar buralarını pek kolaylık
la. takdir ederler, etmiyorlaraa. 
demek etmek istemiyorlar .. Ni· 

• ? 
çın ... il_,. (lıllaW YAL(JIN 

DOKTORLARfMfZfN 
VE HALKIMlZlN 

NAZARI DİKKATiNE: 
J~ratuann de~ üzerine hir ktM: 7.amandrr pa~·a

saia m&voudu kAlmayaıı ~e en güttl ve latif hir şekilde imal 
edllip l~.imi gayet kolay ve lsletli olan 

(PÜRGOLİN) gazozlu müshil limonataları 
Her eoaaııede müşteıilerimizin emirlerine amadedir. 

Toptan satış deposu : 

CAN LABORAJıUARJ 
1ş JIMk• adlasuada No. 5 - htanbol 

Telefon: 21939-Telpaf : A8WBOOA.tl 

t
. l rr. 

Maamafih mülakat hakkındn 
~tC'fnni ajan,qı: "Muharebenin 
ırtki af ,.e devamı, ,.e ymi bir 
A \Tupruım ''iicuda getirilmesi 
hakkında tam bir mutab:ık< t ha 
srl olduguııu,, bildirmektedir. 

Ziıl'iht0n gelen malumata na-ı 
ı an, Neu Zurcher Zeitung ga· 
zetesiııin P><.'rlin muhabiri, Ciano 

1 -1-litkr görüşmesinin, AH upn
nın cenubu ~:ırkisindeki h:ltlL t 
1.ı alakadar olduğunu, ,.c bu 
mıntnl,ada ltnly:ı ve Alm nya
nın, meselenin sureti' .mi.islihane
dc hıilledilmeeini ayni derooede 
arzu etmekte olduklarını beyan 
ctnıişUr. 

.Bnsler Nachriclıten ga.zelcsi -
nin Roma muhabirine ıuuaran l 
Httler, İllgiltereye kup yapıla-

---••te---
Kavga ve yaralama 
Beyoğlwıda Nebızade soka -

ğında 10 numarada oturan knh
vl'ci Rizeli Şaban Yılmazla arka
da ı Ne~et arasında par:ı mcsc· 
k ıııden k vga ·ıkmı "• S$aban, 
N . ti. b:ı:ımu ın yaralamı'i ya
ralı t davı :ıltma alınm1~. Ş:ıb:ı ı 
yakalanarak tahktkata b!l l::m -
mı tır. 

---11>11•---
Beygir t8trm99ı 

~ehremınınde U%unyu ufla 
Fevzullah okagında 16 numaı a-
da oturan 11 yll.fjında &~lını o~lu 
Sabri Kazlıçeşmede Ahıneuin 

beygirmc su vcrırken beygir co
cuğun gögsmıu ısırmış b :<'t;fr 
müşahede altına alınmıl'/ ocuk 

kuduz teda.vı aniesHeı:.es.ın gön
denlmjş,ibeygırm &alııbı y iaılıa
nuak tahkikata ba.şlanmışUs. 



IHılıAye I Balambırtların IRAZ ı (Radyo Programı) 
•----ıe:.------------------ 9/;/1940 SAlJ. 

ıroz.. henüz ou nltısında vardı .• 
Şaphnnatln ince 1az damlnrm

dımdı. 

Onu herka; tanırdı köyde.. çıin

til: Balfımlıırllann lr<ıı. köyOn C'n 
ıüzcl Vz.ıydı Tnnrırun her guııu: 
Guncs nncnk bir mızrak boyu yuk
aclird.i ki, o, U)anır, tel. katlı damı
nın kapısın çıkar, B .. l:ı.mbırt agaç 
b.ruun tıı,~lulu turk unJ sabahın 
serlnliğir.:t doy ı d ya, derı.n derin 
lçiııc çekere di.nk! eli. 

ynsı tut.-ın peynirleri ı;Ozülmek üzere 
torbaya koyuyordu. içeri,> c birden
bire kar:ı oküzlcrln Fadik gırdi. traz 
bu \akıtsız zjyareltidcn Lirklu: 

- llıı)rol.ı Fndlk tC'yze? Dedi. 
1 ad k tc;1 z:e pcynırlcri torb:ı:1 .ı dol 

dwn .ıkla me•gul olun lrnzın yanına 
&o .ulup ) .m.d.larııu ol • .,adı: 

- Gız, dcdı. Alıyi uılıyon ya! 
1r z bır he: i kablcl\ uku ıle tılrc

dı: 

- E, ne c.hı.t ık, dıje mırıld na
uıldl. 

- Seni ona Wınll\eren mı? 

7 .30 Program \ c memleket 
ayarı. 

7.35 Muzlk: Neşeli musiki (Pi.) 
8.00 Aj n .. haberleri. 
8.10 Ev kadını - Yemek listesi. 
8.20/8.30 Müzık: Akordeon orkcs-

ırası (Pi.) 

12.30 Pıogrnm ve memleket s.•al 
nyarı. 

12.35 Müzık: Muhtelif ~arkılnr 

12.50 AJnns b;ıberleri. 
13.0a Mıh:ık: MUhtllıf şarkılo:ır. 

13.20/ 14.00 Muzık: Karışık prog-
ram (Pl.) 

ı'ENl SAilAH 

YENi f PU O-R~· 
NKLER. 

Sabahlan pembe gılllu entnrısını 

sırt.ından luç cks.ll. etmezdi, saçları, 
o koyu :!ly:ıb s:ıçları lkı uzun örgü 
halinde tcıpukl:ırm:ı. kad r uznıur, 

pembe gUllu entarı ının boyu ile 
- Kız, C<?\'Ob vcrsel'c? 

18.00 Program 'c memleket ~<ı<ıt 1 

ı>ankJ l'LITl~ rdı. 1 
Hlll:ı.mbırt.Lırın traz, he 1cn damı

nın utrk&Ç mlım ı!erı ,ndc f.Og.!(\ 

dnll;ırırun golgr n1e serııı "crm 
akeın dcrcd yilzunU yı arken cu -
Et:ill ~nl kendisi de doy.ı d n s y 
rcderdl. Koyu siyah gözlcnnc o dn 
dalardı; Koy delık nlıl nnın kcn -
dlsinc daldığı kadar ••. 

C:unc; lJç mızr k bo~u yilkseldı
i'.J vakit fraz d nı nd.m be;; yu..: 
adını k::d:ır uzakl I.1 yuk ırı bayır
da kurdu'kl:ın y ıl çadıra dogn.ı- 1 Jurdu. Ekscrıya ~g elinde bir bak 
raç :toturt bulunurdJ. Sol clile ba-
61D:I orttuı;u pc;tamulının ucu bur
ııunda tUtcr, pnrlıü., 11, yu goLlcrılc 
clrnfı dizerdi ::ıncnı.. Çudır.ı gider
ken nynğına ceı;'rcLği kııınızı bc
ncld.i plvnrı butun bolluı;un;ı. r::ıı;-

mcn uyluklıırının dolgunlugunu, 1 
luıl lıırının oynayışlaı ını tıiı.lıyc -
mczdl. Hele dolgun su uııun :r.ıp
layışbnnı, tilrcy~lcriııi o dar gum-
J imkftnı J. ok znptcdcm di. Bu- , 
nu farkedcn. ayni dnrnl~ıo dE!lı -
Juınlilim, cçc'klcıini blr:ız daha t-, 
nwn yanına dchlerlcr, onu goz hap-
elnc nlırlardı. 1 

Dclikruılıların lıc~l l.oc.ı ı olmak 
~terlerd bu &lambırtL'..rın lrazın. ı 

ın.ı. çadıra \ardı mı, hemen ba
&ındaıı peotamıılı bir kenara atar, 
kollannı ııı\•or, b•ıbaı;ının ııeccden 

mşyalayıp bıraktığı }l('ynir yapmıy 
~h!Us topr;ı.t çö:ııleğ.iıı ba n ge
Çer, ma:t:ının tutup tut.ı ı. dıgml mu 
~ rocrüı. traz dalı.• beş altı ya:ı 
larındayken nnnııını l.:ıybcdip Çu -
tallı ı anın gumdukforindcnbcıi bu 
tadırın birkik k:ıdıııı olmu tu s. ukı. I 

B:ıbas.ı Jı:ocn bıyıltlann lI:ı :ının 

yanında yamısxnnydı. Aı .:ı :Iraz, 
babasının agası olm ı'·Ja bcrnber "bu 
Kocuhıyıkl.ınn llas:ınd n l.otlyen ı 
b<»ilanmıwlı. Ne koı kunc yuzlu a
tfamdı o Yarabbim... Me: e odunu 
ııöi b:.r od::ım olmasına r ır.en k n
dl.ırlnl dılny .. nın e , k llı damı dı

ye satmasma doı hiç d.ı) .. nılm:ııdı 

dr..ğruı;u... 1 
lif'l'll son zsım:ınl .. ı'd:ı lıu r.giı~t

na daho ~k kız.moya b lamı tı. 
GUn aşmazdı ki a •n lrazın ç:-d:rmn 
,r,elme3in... Hele onu l:ı şnkal.~ıru -
m ne Jı:adar soğuk olurd.ı: 

Ata: 
- G12, derdi. Sıına bir kocn bu

lup veren mi? 

Iraz cevab bılc vcrn ez. işde me -
ruI olurdu, amınn ara daha onun 
yanına solı.ulur, o kıllı ı:crt parmak
Jarllc trazın yanakl:mnı çimdikler: 

- Gız concn gul ynpr:ı• ı 1:ıbi ya
ııa.khim kırmm kırmı7.t dc!ikanb
br peşinde suruklcn yor g:ı) rık .• 
d jyc dcv:ım ederdi. 

Iraz yine cevab vcrmcz, ) alnız cı
g&ISIDın p:ırnı:ıkfarını kuçücuk cllc
rile yannkl::ırmdan itcrdı. 

- Kahbe an n Mıi zatı Aliye \'C

rcct'ycli, ııe oı· ydıl 

- Alıyi ı tcmen mı? llcıs:ın ağa
nın yc0 enl o, gız_ 

Jraz, baktı ki çıkar yol yok. Kor
kuyu uzeı inden attı artık; doğrul

du: 
- F dık: t yzc, F.ıd1k teyze dedi. 

Ar 'll beni dob'Urdu amma, gonlUmU 
do •urıı :ıdı yıı! Ben Akb.ısl:ırın MC'h 
mcde \ ar:ıc n ••• 

lrnzııı dalın soztl bitmeınışll ki 
çadırın kopısınd:ı dcınındenberı bck
lıycn \ c gızlidcn cızllyc koouşnıaln
rı diııliy1.n Alt blr ok s;bı ıçcnye 

g.rdi, lrazın b:ılırm:ısın:ı meydan 
'crnıcd ·n cllndl·kı mcndıllc kızın 
r ..:mı tıkadı, Fadıl. tc-yz.cn!n yardı
n lP, 1r:ı;-.ın çl rınd:ın tutup lcrl
dcki c.rnı nlıg<ı dogru s\lrdü, gitti-

• . . 
A kş.-ınlcyin, l!e(' vııklt, suı üsi.lııu 

tıg.l.ı kO.) n lr-uZ.ın b::ıbası l.ızmı ç -
dırda bulJnıa.) men cvvclli: 

- Geç k..ıldım. belki dama Hır
mıstır, droı. Fakat sonra P"Ynlr lor
boısının yt-.ı de ag'll açık oldugunu \'e 
oı tıılığııı birnz knrı.şmıs oldu;!urıu 

turkroınc-e, :ıklınn kızının kaçınlmış 
ulı 1<1sı ıht malı gel ,.o .. du. Tıtredı. 

D rıy:ı. fıı l::ıdı. 

- Gız 11 "'· t ız .• dı.) c h:ıykırdı. 
Ct \ab • lıırııa.)'ınc:a, ileriye, gcri.)e 

·.c rltı. Ve l)lr:ız ilerıde ~alılııı da 
J ı l fı ..ııııı ş.ıh ıırıı dan yırtılıp ı:.atı

J, rın ra r:dı knln ı parçayı buluıı

ct.: 

- Cız lrozı knçırdılnr amım •. 
D<:llı, otuı u p hu• gür hiıııgur oıı:

l:ı ı · ,>a b;ı 1 rlı. 

D • m:ı \"~dı,.ınd<ı lıach <') i anl:ıt
tı. 

Derhal Ş&ıph:ıne j::ıııdarm<J k:ırtıko
lun:ı. h. ber vcrdıler. K. rnkol merke
ze, merkez de ınüddduınun ıliğc lı:ı

IX'r yolladı. Tahklk:ıl.a girislldı 'e 
bir gon snnr:ı ffal .. blrtlc-rln t•. z ılc 

n. 'n • ı; ııın e Pili Aliyi Sımav 
ile Ccdu: lnıdud:.ındaki bir kiwrle 
yal • .ıfadılar 'c Ş<ıplınııc jandarma 1 
knr.ıkol komutanlığında zabıt \:ıra-: 

ayarı. 

18 30 Çocuk srmli. 
19.15 Mu ık: Fasıl heyeti. 
19.45 McmlekC't sa;ıt il,>. rı 'e a jnll!" 

h .. ueılerl. 

20.00 Konuşma (Çıflçının sa:ıü) 
20.15 Müzık (Çiftçinin sanll). 
20.30 Mllzık: Kör!c1.dcn sesler. 
21.15 Konu~ma. 
21 30 Konu~a {Radyo gnzetc•i) 
21 45 Muzık: R:ıclyo s:ılon orkcs -

trnsı. (Viyolonii Necib Aşkın idn
reslndP). 

22.30 Memleket saat ay rı, ajan 
haberleri; Ziraat, E.:ham - Tah-. ılfıt, 
Knrnbı) o - Nukut Bor ı (Fıyat ) 

22.45 MUı.ıl< Radyo ~lon orkestr:ı
sı pı ogrunıının devaıııı. 

23.2a/23.30 Yannl.ı program ve 
kapanı:ı. 

kaları t..:ınzıın cdılmck uz re rrie-. • u
den gctlrlldiler .• 

Yolda s.:clirken Hns:ın nganın yc
gcni Ali trazın k\ll::ığına bir şeyler 
tı ıld:ıdı. 1raz e\•\•plfı naz.lamr gibi 
oldu. Sonra: 

- P~kı. pekı •.. 
Diye bcışını salladı. 

* • 
Jandnnn:ı lrnrakol ı.omutanı ge-

1 dikli Ost çavuş Mehmcd f'VVf'Jiı m~ 
durenln btle\·abını :ı ııpmalt i tn ma
!'B başına gr'Çtl ve mnlOm adın b:ıba 1 

adın, an:ı adıodruı !'loru a: 1 
- Kız. dedi, ıınsıl knçırdı bu Allı 

seni.. 1 
B:ılablrtlcrin irnz n CC\'Jb verse 

bcl:cnirsinl7.? ı 
- Bttnl Ali karırmadın ki.. bC'n 

ı::onlonıun rıı:ısilc on::ı knrı ol:ıeı:ım_ 

beraberce, l<ardcs kardPs Simıı,·:ı 

cluj?iin h zırlığın:ı ı:ıldigldl\·criyor

duk ... 

• * 
Soru:ıdnn tığren:ldi ki tnızın aruısı 

t.arcıfırıd .. n doğunılmnyan gönül Qç 
h~blryerdcye ~onunda yine }far n 
nğ::ının yet!"nl Aliye lıa.} dırı1ıv,.r

mi~li. 
Ah seni gıdı Balıınıbırtlf''"İn tıın: . 
Aının:ı, :ı~~ı yııknrı ehlrlı kı-z-

Jar dn lıöyl" ckğll I? 
Yaun: SALACAKLI 

lstanbul Fiyat mürakabe ko-
misyonundan: 

G numaralı il5ıı hakkında ta~h h: 
Ö/71 1!1 iO t:ırıhll Cumhurıyct, Tan, YNıi S.ıb.ılı, Taı vıri ı-;adu, Akşam, 

Son Postj, Son ·relgrnf, 11. b"r ~ı 7.ct.eleril<ı limon h:ıklunda neşrolunan~ 

ilfıı dJ d kulu h1;t:ı ı olaı uk 4:940.o !ık sandık diy" ya7.ılmıstır. Beher tancd 1 
3,5 ı.urusa ımWması liızım gckn llınonlıırın «940.t lık snndıklorlo f!:ltılmnkt.:ı 
ol, n lımonlnr olduj!'1 tMhlhcn il{ın olunur. •S!ll h ı 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 1 
Kuloll, MııltcJ>(', Buı ı.a ı '·• rl lisell'rinln lıırind sınıflarına istekli ve 

Bü~ ük bir Paris terzilıancsi-ı 
nin m&,:.-terek mesaisiyle bir 
Ji'ransız giizcJlik müte-ha ısının ı 
\'iicuda getircliği yeni pudra ha
litnsı: 

"Rachel,. Gayet beyaz bir 
cild için şeffaf ve saf bir güzel
lik temin eder. "Pcchc.,: Açık 

tenli esmer ve sarışınlurın ck
serisinc uygun olarak pembe 
bir parlaklık verir. 

"Brun Soleil,,: Esmerlere ca
zib bir sevimlilik temin eder ve 
yalnız Tokalon pudrası serisin
den bulabilecct:riniz diğer bir 

çok yeni ve cazıö renkler ... 
Toknlon pudrası "havalandı

rı1mış,, tır. Bu sayede ciltte he
men ga)Ti mcr'itlir. ve adeta ta
bıi gibi görünür. Bu pudranın 

istimali artık •'makyajlanmış,, 
manzaralara nihayet vermi.cıtir. 

Fazla olarak terloöinde "Krema 
köpüğU,. bulunduğundan bütün 
gün sabit kalmasına medar o
lur. Hemen bugünden Pariste 
en fazla rağbet bulnn renkler
deki Tokalon pudra.'iını tecrübe 
ediniz. Temin edeceğiniz şık ve 
cazib tesirinden cidden hayrct-ı 
te kalacaksınız. 

r------------~-----------------.... --, 

Ev v;ınp "· rmnma J ın n u- bulun girme şıırtlannı hnlz ol:ın namzcdlcrin seçme ~ınonlıırı 10 Tcmmw: 
1
._,_ ___ ..,. _____ _ 

940 gunU meı:kür liselerde y:ıpılacnklır. Namzcdlerin en geç 10 Temmuz 
040 ıwb:ıhı ı;aot 8 de murckkcbli kalemlerılc o,;cya hokka kalemlcrllc 

1940 iKR A M iYELE Ri 
urinc ne vıızıf ydi s:ı.-.ı. . O, s nki 
ağasına koca jstcrım deyi suz mu 
dmlSli? Hem ba\ınlım aı;orının bul- l5bu lıselcrde bulunmaları ilfın olunur. (224) {~690) 

dutun:ı mı varacaktı? Akb~ların ============================== MchMcd ne guzcl yngı"' dclık:mlıy-
ılı hııni! Bıı· kcrcsındc d<ın d.ı olu
ruvorclu cl;ı Akba~l.,rın Mehmedi 
bir lter.-sind<' de derede yıknnırkcn 
.ıurmuştu, ne tıkız, cı kek yapılı 

vu udu vardı: Uç gece ust u tc ru
yruıındn gonn ,tu D .. lılmUrtl:ırın 
lrn Akb lann Mchmcdi.-

• . . 
Bir aün yine, her günkü gibl, B -

ltunblrllerln traz ç dır:ı vannı~, ma-

Dünku. oo ct>VClki giinlailı 
llülcisası 

Alfred Müllcr Bavycm
nın ltüı;iik bir köyünde doğ
mu§ bir gençtir. 18 ya§ınn. 
kadar haJntı h p haylazlık
la g~mışUr. Ya1nız babasın 
dan ara. sıra aşırabiluiği pa
ralarla bir keman satın al
nuş ve oldukça güzel çalma
ğı da öğrenmi5tir. Oğlumuı 
adam olmıyacağına kanaat 
ge~ren bnbası Alfrcdi ni
hayet kovmağa mecbur olu
yor. Alfrcd Müler keman 
torbasını sırtlıyarak doğdu- . 
ğu J oyü tcrkcdiyor.. Hiç 
btlmcdibri bir şoseyi taldb 
ediyor. Yolda büyük bir 
posta nrabasına ra~1:lıyor. 

Arabada iki kadın vardır. 
Kadınl:ır omuzunda kcmnn 
torbası ne Alfrcdi görünce 

Aydın vilayeti daimi encümeninden: 
Aydın memlcl.ct hııı.tilhnnc• inin l!ıborntuvar ve ecz:ıh:ınc• inde kulla

nılnıok uzere 4600 lır:ı muhammen kıymctlı ccz.::ıyı tıub,ycnin listelcı i Ior
moli İstanbul ve lzmir \C Aydın Sıhlınl Mılduıluklcrılc Aydın \fülyet 
Dnımi Encümen kaleminde mc\cud olup istıycnlcıin her giln uu makam
ı a muroc atla l~teleri görmckrl. 

Talıb olanlann t'Q i5 teminat okçelcrilc 25/7/940 tanhli perşembe 
u s. t 16 d. A)dın \illiyet claimi encumcninc müracaQU;ın n:.n olu-

nur. • 5718, 

arabaya alıp ;sı;.ini soı uyor 
far. 

- İçeri giriniz, dedi. 
Henüz Jdm olduklarım anla

yamadıı:11111 iki k .. J.ımn hakkım
da bu deı ece hilı nıet ve riayet 
guslcnnesi üzcı ırıc biraz C\"Yel 

beni tekdire 1 l n.n kıımızı 
)ilzlU, mUnas"'~ts:ı nrab.ıcıya 
müstehziyanc bir göz altım. 

Heıif bendeki fikri Ş"~ tanetkfl
raneyi anlayınca mınldanmağa 
ba~ladı.. Neme lazım, dedim, 
benim için ·kendi arabacılarının 
hatırını nazıın dikkate almıyan 
madrunlar doğrusu pek nazik 
kadınlar imifi!. 

Matmazelin daveti \"akiasına 
ic~bet elzem idi. Halbuki lmdın
lara. ~.ar~ı ne ı:.urctle hareket e
dilcocğini bilmiyordum. Köyü
milzde kadın olar .. k yalnız pa
pazın k:ın::>ı ile göt Ü!ıürdüm •.. 

bii · 1a az kan ı ile bizim 

bir değildir . Ah §U tecrübesiz
lik. Tc!el{küratım yarım dakfü:a 
kadar imtidad etti. 

Madmnzclin ikinci emri gecik
medi.. 

- Çckııımiye ne hacet.. Giri
niz .. 

Derhal arabay:ı '· ruıp-
kamı t:ıkararak: 

- Akşamlar hayrol un mı.

damlar, dedim. 

İki kadın kahkahayı salıvcrcli
lcr. Doğrusu bu kadınlar be· 
nimle istihza cdi)orlardı. C ,.,! 
mın sıkıntısını belli etmemek 
için ben de onlar ile birlikte gül-

. iş. BAN KASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMİYE PLANI 

1 adet .2000 lirallk - 2000.- lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
G > 500 > = 3000.- > 

12 , 250 > = 3000.- > 
40 > 100 > = 4000.- > 
75 > 

210 > 
50 
25 

::::__ 3750.- ~ 

= 5250.- > 

Keıldel er: 1 Şubat. 1 Mayıa, 

Aijuıtoı, 1 lklneltqrln tarlhle · 

rinde yapılacaktır. 

Sa hibi: A hmed Cemaleddln SARACOCLU 
Netriyat Müdlü'ü: Macid ÇET iN Baaıldı(jı yer (Yenl Sabah Matbaası) 

LG 

-3-
Oturunuz mösyö, şapka • 

nızı giyiniz :bminiz nedir? dedi. 
Şimdiye kadar mösyö hita

bını kimseden işitmemiş idım . 
Matmazelin dudakları arasından 
çıkan mösyö hitabı biraz kol
tuklarımı kabarttı&rından ben de 
hakikaten bir mösyö gibi dav
ranmağa karar verelim ; y~~lı 

madamın gösterdiği rnevkie o
turduktan sonra: 

- :Wmim .Alfrcd M uıer{ .. r, 
dedim. 

- O! Pek güzel isminiz \•ar. 

iN. 
T 

zel. 
- Siz çalıgıcı mısınız? 
- Hayır! lt"a.kat nrasıra ke-

man çalanın. 
- Başka bir sanatınız yok 

mu? 
- Hayır, fakat m::ı.damlar, 

ben sizin ne isminizi ve ne de 
kim oldui:•lmuzu bilemiyorum. 
Acaba sual edebilir miyim? 

Madam cevab verdi: 
- Madam Sarina Riyoto. 
Kız llave etti: 
- Madm:ızcl Mikaella Kort

sa.. 
A vrupada mu~-bcr aile Lim-

1 

9 

• 

•. 

Pirinç Unu • Mercimek • Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kayna§ıdır. 

ÇAPAMARKA M ÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

İstanbul Belediyesi İlinları ] 
Beyoğl.ıı hastııh .. ncsi içın :ı.lınacnk 2 nd('(f elclrtrık üt!l!il acık ek Ulmc

ye konulm~tur. Tuhmın bedeli 5!10 lira ve llk teminatı 4~ lira 2S 
~. Ş· rlnıınıe Zabıt ve Mu:ımeırıt Mudürlılğü kaleminde görulccektır. 
th•le 12/7/!iıtO cumu guııu Saut 14 de dtllrni encümende yapılacaktır. Tnl!b
lerin ilk tcmlr.at makbuz \ l'y:ı mektupları 'e 940 yılına nid Tiı.:nrct Odası. 
\"esiknlıırHe ıhalc cumı munyycn &<ıoıUc Daimi Eı.t.üıncnde bulurun:ılnrı. 

(5392) 

"Fon,, ilfı.vc edildiğini köy papa
zından işitirdim. Halbuki bizim 
atlı, arabalı, müzeyyen elbiseli 
madam ve mnclmazclin ele "Dü,, 
lü, "!<"on,. lu bir aileye mensub 
bulunduğunu muhn.kltak addey 
lediğim halde birinin sadece Sa
rina Riyoto diğerinin Mik::ıclln 

KorLc:;a deyivermesi hayretimi 
mucib oldu. I<ndınlar bendeki 
şa.'jkınlığın derhal farkında ol
dular; mndmazcl Mikaella de
di ki; 

- Ne için taacciib eltiniz 
Mösyö Alfrcd Müll<'r?. 

- Hiç madmazel. 
- Yok, yok! Doğru söyleyi-

niz. 
- Pekfıla madmazcl. Henüz 

yalan söylcmeğe alışmadığım -
dan hayr~timin sebebini söyli -
ycceğim. İsimlerinizin evvelinde 
bir "Dü., yahud "Fon,, niçin 
yok? 

1. 6ENÇLiK 
2 . GÜZELLiK 
3 . SIHHAT 
ı~te yukıek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hcpıılnl el..ı:e 

K emPertev 
Tenun cdeuılir. 

1 - KREMPEHTEV 
mr tuvalet mlist<ıhzarı

dır. tnc.c bir itlım \C 

y:ıpılı:ıındaki huc:usiyd 
ılıb:ırılc vuı.dcki çızo 'c 
buru uklukl.ırın teşck -
l.lıhınc ın .. ıi olıır. Dcr•
l i c '' ı~ ıo:•·ı·gin tutM. 
ıı - K'{ r,ı PEn·r.ı:.·v: 

v:ısıtundır. 

lJL l,..rı ı., ıı , :ımntı ı

kı t ı :\ra t.ıldd ki pur
tuk \ c 1.~ barcıklnrı gi
dt 1 r. Çıl \ c lekeleı ı ız:ı
le eder. Teni mat \C lief
faf bh' hale geUıır. 

3 - KREM FERT!--;"\': 
ll r c:ıld dcvnsıdır. Deri 
guddelerinin ifı azalım 

diızl'ltır. Sıvıke ve sl
yoh noltLıl::ırın tez.abu
r ın<ı m ını ulur. C ld .ı-

1 1 1 nı ' ı>«l';>' d ~il -

; • 1 mıır r. 

lKuru clldltr için l 
yeglı ve yağlı c;lldlcr' 
ıçln y a 011z huııuıl tUp 

ve vazoları 1 
vardır. 

- Caıııın "Dü., süz, "f uıı 
suz oluvcı sin, ne zararı \'ar? 

- Evet evet, cürctimi ali 
dersiniz. 

Mikaclla r.on s{iı.ümü i ,·l~c 
di. yahud it:ilmd~ fatcmcJ .. n 
fikasına hafif sada ile lıir ·ey 
lcr mırıldandıktan som n ban 
hitaben : 

- Mösyö Alfred .M üllcr; s· 
ze bir ricndn bulunacn~ım. M 
va.fakat c~lecck mi 9niz? 

Sevincimden ne yapacnğu 

33ııırdıın. Güzel madmazcl 
ı.aella Kortsa benim gibı b. 
haylaza henüz bilmcclii;ıın bi 
scbebdcn dolayı ricada bulun 
sun? Ellerimi uğtıqturdu 

rniimkün mertebe zaı ,fane te 
bcssüme yeltenerek ceva b 
dim: 

- Ricanızı cmır telllklti ed 
rim madmazcl, her cmriı,izi 
faza hazırım. 


