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Yazı ı,.leri telefona : 20201 CUMARTESI tO AtiUSTOS 1940 ldaı. ltieri tclefODu ı 20203 Flab S Kanıt 

e ea ri or a 
·mhurreisi dün Y ozgadda 
telkikierde bulundu ve 

alô.kadarlardan izahat aldı 

}' oz.gadın Peyk nahiyesindc aon zelz.elede enkaz. altında kalanlar ~ıkcınlıyorlar 
h . Ankara, ;ı ( A.A.) - Reisicüm-1 kara Vali ve llelerliye Reisi, merkez ve belediycyl ziyaret eylemlş ve bu 
b~r lsmet lnonü, Orta Annd?.luda kumand n~ Emniyet Dırektörü t - ziyaretieri csnasmda vtll'ıyetl ve hal-
ır tetkik scynhati yapmak uzcre rafından ugurlanmt§tır. kımı.zı aHi.kD.da:r eden umumi Jşlor 

fu sabah Pallt 1 O da hususi bir tren- Yozgadda üzerinde tetkiklcrdc bulunmuş ve a.. 
e şehrimızden nyrılmışlardır. Yozgad 9 (A.A.) - Re.ı.sıcümhur lakn.darlardn.n fz:ıhat almışlardır. 

Milli Şef garda Millet l\1 clisi isınet İnönü bugün saat 16,30 da Sivasta 
~eisi Abdulhnlik Rend , Ba vckil Yozgadı teşrll buyurmuşlardır. Mıllt Sıvn.cı 9 (Husus!) -Milli Şefin yarın 
b r. Refik S:ıydam, Genel Kurmuy şef Yerköy fstas~onundıı baştn vali şehrinıizc şeref vereceklerı haber a. 
a~kanı Ma:-e .al Fevzı Çokmak ile olmak üzere ıısken ve sıvll erklin, be- lınmıştır. 

YckiiJer, C'iinıhuri}et Halk Partisi Iedlye ve parti başkanlan tarıı!ından 
f' Şehrin ethalınde \'C Bu haber, luı.lk arasında büyu"k bir 
\..ıenel S k · p · • 'd e Jaırcıılanmıştır m 
h e r·ten, arlı umumı ı ar v • .. 1 sevinç uyundınnı"tır Vali eyet' 1 b' 1 1 Ml'ırin ana yolları uzerinde top an ~ · ve ma• -
ı_ ı aza an, me us nr, gene ..,...~ .. . ti MUli Şef k ' -~~:urrna •M'II' M d f V k 1 t · mış olan halk ku ticlerı tarafından ye . 1 arşılamak üze.,.e o u. 
trkanıY.V. k'~>ı' 
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""""kun tezahüratla sciWnlannn M!lli slin şehrin hududuna hareket etmiş.. 

. e. •.ı et er ve mues es er ..,..,.. · ·(ı t ı d llı.üat d 1 · A Şe! birbırini tnkıben parti, huk ıme cr ir. 
eşnr ve umum nıu ur erı, n- • ................................................................................................................................................................ 
anş üzerindeki 

ınuharebeye 400 
tayyar\~ istirak etti 

Lo n dr 9 ( ~.A.) - Hava ne -
taretinin i tihb unt bült ni unları 
Ya~rnaktadır: 

b
Dun cerey n Pdcn hava muha -

te e . d d _ı •• d sın e ye ı -;ıÜ man tayyurcsının 
~ha düşi:riılmuoı oldu ~u ciğrerıil -

llıı tir. 

t Bunlari bernber dün di.ışürülcn 
11YYnrelerin miktarı 60 n baliğ ol -

•• • • ua ı ye gaz 
geç e 

a 

A • a ıs e 
·bi ·ıe diğer 

söy edikleri 
--------------------

Belediye, kaymakamın kararını tasvib etti, 
gazino 10 gün kapanacak 

diyı: müfcttişinin, sahneye çıkıp 
hopnrlörle halka: 

- Ey ahali sizden fazla para al-

Üç akşam evvel. Sundiye plnj 
gazinosund • Mı.inir Nurcddınin 

ingiliz - ispanyol· 
münasebat1 
düzeliyor 

General Frankonun 
ka.rnı Ingiliz elçisinin 

ziyafetine gitti 

Madrld 10 (A.A.) - General Prnn
konun kaynı olan İspanya dahiliye 
nazın B Serra Suncr, dün gece Mad. 
rldde İngUiz setiri sır Samuel Ho -
are'In verdi~ zlyafette hazır bulun. 
muştur. 

İspanyol davetiUel'den biri İngiliz 
set r(ltindc verilen bir ziyarette Ilk 
defa olarak B. Serrıı Suner'in hazır 
bulunmn.cımın İspanyol - İngllfz mU. 
nn.cıebetlerinln sal!ha d~ru gtttl~lne 
bir işaret oldu~na nazıın d!.kknti 
celbetmıştır. 

Romanya Bulgaristan 
ile anlaşb 

Bükr 

Harici ye V ekili 
Ankaraya 
dönüyor 

Çukurovada çok 
zengin krom 

madeni bulundu 
1.000 hektarlık sahada milyonlarca ton 

krom madeni istihsal edilecek 
Adana 9 (Husuai) - Cukurovacia maden arama tet

kik faaliyeti müsbet neticeler vermektedir. Osmaniye· 
den gelen ilk haber §U müjdeyi vermektedir: 

<<Üsmaniyenin Karaçay bölgesinde 1000 hektarlık 
sahada milyonlarca ton istihsalini temin edecek krcm 
madeni bulunmu§tur )) 
Kaynağın istihsal endüstrisi tesisine değer zengin -

likte olduğu anlatılmaktadır. Bu hususta mütehas ısia
rın hazırladıkla·n raporlarla haritalar bugün vilayet ta
rafından Vekilete gönderilmi§tir. 

[ M~ ELELE C) J 
• 
Ithalat ve ihracatı 
devlet inhisarına 

almak doğru mudur? 
Tacirlerimiz ileri sürülen sakat 

fikre mukabele ediyorlar 
Sabah refik lerimizden birinin ı ucuz yerden alıp piynısaya arzetmek 

ba m• harriri ithnlat ve ihracatın ve memlekP-tin malını hnr:ice yiık"ek 
devlet inhisan altın' alınmasını is-J fiatla satmııktııdır. Gerçi bunu ~hsi 
tedi. kazanç cndişesıle yaparsa d dol -

A!lağıda tacirlerimizin bu ankat yısilc memleket te bunJıın müstefid 
fikre ne şekilde mukabele ettikleri- olur ve bunu temin etmek için bin
ni göreceksiniz: bir türlü imk~ınlara baş vurur. Mo-* Hasan Vafi (İthalat VP. ihra- nopol sisteminde ise memurlar bu 
catçı) - ithaint ve ihracatın devlet iıılerd~n dolayı şahsi bir nıenfaatleri 
inhisanna alınması keyfiyeti asır- olmndığındnn vazife "e talim tnn
lardanheri müıınknşa edilmekte o- melerin hududu dahilinde ı<nlışmak
lnn bir meseledir. Biitün bu miına- In iktifa ederlt-r. Ahvali hazıra do
kaoalnrdan sonra s~rbcstii ticaretin layısite her memlckette olduğu uiM 
en doğru bir amil olduğu kabul e- bizde de ticarf'ti hnşıboı bırakma\; 
dilmiştir. Devlet monopolu şimdiye bittabi doğru değildir. H:ikOmel la
kadar tatbik edilen memleketlerde zım gelen tedbirleri nlmnkta ve 
ve sahalarda iyi neticeler vermemiş- kontrolü ) apmnktadır. Esascn bu-

r. Ticarette tatbik edildiği takdir- gün tüccarırı R:nyreti yalnız kendi is
e ziraate de leşmili rnecburiyeti tifadesini temin etmeınektcdir. Hem 

hasıl olacaktır ve bu da istıhsali c- cemiyete, hem de ha · eve hizmeti 
hemmiyetli surette azaltncnktır. dokunmaktadır. 

Tüccarın cemiyete hizmeti, malı (Devamı 7 nci sayfada) 

Şükrü Snracoğlu 

Jzmir, 9 (Hususi) - Air müd
dettenberi Ödemişin Gölcük yayla
sında İstirahat etmekte olan Haıi
ciye Vekili Şükrü Saracoğlu hu sa
bah Ödemi ten Salihliye gitmi tir. 
Vekil bugün Ödemiılle ) eni İzmir 
Valisi Fund Tuksal ilc görüşmüştür. 

Şükrü Saracoğlu yarın (bugün) 
öğle trenil<! Ankaraya lıarf'ket ede
cektir. .................................................... 
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Nazmi Topçuoğlu: "Tacir zümresinin 
lüzumsuzluğunu bugünden kestirrnek 

mümkün değildir , diyor 
Ankara 9 - Ticaret Vekili Nazmt 

Topçuoı;ıu, ithalfı.t ve ihracat Işleri -
nin devletleştirilmesi mevzuu uzc _ 
rinde şu beyanatta bulunmu$tur: 

fUştur. Tnhrih edilen tayyarderin 
b 4 Ü pike halinde hucumbr )apan 
ornbardıman tayyarelcridir. 

(Devamı 3 iım·ü sayfndıı> 

V ekiller Heyeti 
top andı 

konseri -sırasınd.t 
g. rıb bir hfidıse 
olduğunu oku
muşsunuzdur. E~ 
hası Kadıköy 
knymakamı, Bc
ledıye fktısad ls
leri Müdürü, ına 
liye memurları 
v,. gaı;ino sahibi, 

mışlar. Y ediğinizin, içtiğinizin para- =:============= sını vermeyin 1 : 
Yollu söylevi hadiseye katmerli 

hususiyctler ekiediği için, i.iz(·rinde 
durmağa değer bulmamak imkan-

a- Tııcırin ve bilhassa ıth:\lfıt ve 
ihracat tacirlerinin memlekl"tin yuk. 
sek menfantıerinden mülhem hükO _ 
met tedbirlerine Intibak ci'miyc ç:ı.lı
şacnklarından ümidimi kesmiş d"~i • 
lim. 

Tacirin cemiyet Içinde ve lktisnrii 
hayatta blr fonksiyonu oldul!•ın:\ K. 

ni ıbulunmnktayız. 

h Ankara 9 (A.A.) - Vckıller 
eyeti bugün öğle-:lcn önce Bn!'ive

kıl Doktor Refik Saydam'ın ıiyn -
aetinde Loplnnl\rcık ru..:nnm<•sinde 
llıevcud mesclcl•r üze'rinde miiznke
telerde bulunmuştur. 

ar or 
Ankara q (Hususi) - l\1alıye 

Yekiileti, b~ sene T enımuz y ıvC'~i 
ttibarile nakdi tahsilut mıl.tnrını 49 
lllilyon 2 76.269 lirn olarnk tc bit 
etmi tir. 

Bu mi t r 

figürnnları da 
halk olan bir 
sahne cerevan 
etmi~. Ko~s r Mustafa Güler 
dinlerneğe gi::lenlcrin seyrettikleri 
ve sonra d iqtiruk ettikleri bu sah
neye - mc.-lodrnm dn denilebilir -
iki hükümet otont<'sıni Lııhirınc di.:-
"urmesi itibari! bır h n} li entere-
sand ır. Koymaknın, lktısa:i İ!'lleri 
Müdürü kapıda &lınan )0 kuruşluk 
di.ıhuliyeye itirnz edıp, nizamsız 
buldukları halde, maliye mt'muıla
rının bunu k ı nu ni addetmeleri, 

sız.-.. 
Gazino ımhihini.1 hu kadar gü

rültü ve patırtıdan, üstelik knr{lra 
bağlanmak iizı•re olan on giinlük 
sed ceznsınd n onn tolbette: .Ey
vah ki bu hazicede bizler ) ine yan
dık hı fery ıdında bulunacağını he
sablıyarak kendiiiiili bir görelim, 
dedik. 

Süadive plajını.ı sahıbi Mustafa 
Güler'i soyadının aksine pek dü
şünceli buldum. Alelusul hir geç
miş olsun, kondurduk. Bu, derdie
rini tazeledi. Bakım>- o neler söylü
yor: 

cc- Münir Nureddin kon!! rinde 
halktan k nunsuz dühuli •e aldığım
dan ve ayrıca yük ek tarife ile meo-

Yeni tarihi 
romanım1z 

Budin Paşas1n1n 
kiz1 

17 n ci asırda 
bir İstanbul baldırı 

çıplağının aşk hikayesi 

Pek yak1nda 

Hnrb sonunun geçirece~ı lktL•"ı 

şekli vuzuhla gonniyc Imkan olmı 
dığmdan bu zümrenin 1ilzumcıuzJtı • 
~unu bugundcn kestirrnek mumkfin 
defiildir. Yalnız zaman sartJ:p·t ir·~
de münhasıran ş.ı.hsi, ferdi k3lan ve 
hırsa dayanan bir tıcaret sist~>mlnt 
cevaz vercmeyiz. Tııc!r menfnatin!. 
umumi menfaatın dışında ve Oııtl'l 

aleyhinde gormektc devam ederse 
mevcudiyet! sebebini kend! i In tftr 
etmi.'J olur 

Devletler arnsıminkl bu~ünkü t'c:>-
ret n11la malarının bfinye ihrncıt 
ve ithalat tc retın n en ehE>'Tlmivet 
lıl<'rını devletle tlrmlyc 1( mr Id _ 
d r. İyi vntandaı, ve va in 
rik tacirJn, cemivet menf 

Na:uni Topçuoğlu 

zl boşa çıkardığı tn dırde icab eder 
tedbirleri almakta tercddiid e•mlyc. 
eell-ımizden emın olmalıdır .• 

Vekıl, kere t.e fıatları hakkında d, 
şunlnr~ıo o~ lem!ştir: 

- Hfılcn memleket içl.ndc~ı k 
re tc !stthsnlı ıht yacı karşıhv:ıın 

l<'t teşkilltı kadar ve ha tt 
daha iv! temin edebi' c ı 

'1 makt dır i~tanbulda bulunan Dış Tı 
c c Reıslne keres fiatlarını l.eL 



2 Sayfa 

Hergün 
Taggarecilik 

Y uan: Muhittin Birren _.J 
B azı eeyler vardır ki onlann 

ehemmiyetlerini izah için 
uzun uzadıyn söz s~ylemeğe ihtiyaç 
hieec!ilmez. Sadece o reyin ismini 
~kretmek, onun ehemmiyetini gös
temıeğe kafi gelir. Tayyare de bu 
kabil teylerden biridir. . 

Bundan otuz sene kadar evvel, 
ilk Fransız tayyarderi Manş denizi
ni geçerken kullandıkları aha\ ad n n 
ağıTD uçma VB!ltasının Türkiyede 
henüz adı bile yoktu. Gazeteler, bu 
adsız icada bir ad uydurmaya çalı-

rken ben tayyare kelimesini dü
§Ünmüş ve ilk defa olarak ortaya at
mıştım. Bir müddet sonra, bu isim 
sade bizde değil, Arah memleket
lerinde de tuttu ve bu suretle yeni 
icad bizde de bir him 5ahibi oJ. 
du. (*) 

Adı otuz sene evvel konulan bu 
icad, o zaman henüz kimsenin cid
diyetine in ınmndığt bir alet, daha 
doğrusu bir oyuncaktı. O, bu ma
hiyetini bir zaman muhafaza etti. 
Tehlikeli bir oyuncak, belki de ha
valarda yapılan bir nevi cambaz
lık aleti halinde ~irkaç •ene, elden 
ele, memleketten memlekete dola
pn bu icadın tekemmül etmesi için 
pek çok in an, kendi hayatını teh
likeye attı. Denilebilir ki, dünyada 
insanlar medeniyetinin meydana 
getirdiği icadlardan hiç biri, bu tay
yare denilen mahluk derecesinde 
büyük fedaknrlıklarn ve kurbanla
ra malolmuş değildir. Insan azmi, 
bu aleti teKemmül ettirmek için ha
yatını kurbal vermekten hiçblr zn
man çekinmedi ve otuz senedenbe
ri bu uğurdn ölf'.n bir insanın Vf'ri
ne on tane, yüz tane, bin tane -yen~ 
teşebbüs unsuru ve fedai çıktı. 

Nihayet, bugün, tayyare denilen 
§ey, tehlike bakımından nihavet o
tomobil derecesinde bir mevki,. gel
di. Bu arada bilhassa kayde layık
br ki, tayyarenm icadında ve te
kemmülünde ilk adılllları atıms o
Jan Fransızlar, onu gerek ticaret, 
gerek milli müdafaa aleti olarak 
kullanmakta çok geri kaldılar. 

* Tayyarecilik. henüz ilk günlerin-
de iken bizim de dikkatimizi celb 
etti. Türkiye de bununla meşgul ol
du. Eğer iyi hatırlıyorsam, Balkan 
harbini mütcakı~ ilk Türk tnyyare
leri uçmaya ve ilk tayyarecilerimiz 
yetişrneğe başlııdı. Hatm bir Fıan
aız müteha.nısm idaresi altında bir 
de mel:teb tesis ediıdi. Bununla be
raber, tayynreciliğin inki§llfı bizim 
gibi iktısadi ve mali kudretleri 
mahdud olan memleketlerde çok 
güç bir iş olduğundnn onun bizde 
inkişafı gecikrniştir. Cihan Harbin
de Türkiyede tayyare pek az çalış
tı. lstikllil harbinden so.nra da tay
yarenin ticnrette kullanılması bizim 
için çok geç ve çok güç \'apılan iş
lerden biri olarak kaldı. Tayyare;i 
kendisi yaparnıyan bir memleketin 
bu aleti ticarette kullanması gayet 
güçtür; .çünlcı..i bunda lıcsab yoktur. 

Milli müdafaa b kırnından tny
ynreye verdiğimiz ehemmiyet Ş!Ün 
geçtikçe ilen gitti. Son zamanlarda 
yaptığımız gayretler de, gerek mad
di ve gerek mant:vi bakımdan kü
çük eyler değildir. 

SON POSTA 

Resimli Bakala = Görünen insan, görünmiyen insan 

Meşhur tarJhcl F.mll ı.udwfg İtalya hükümet reisi Sinyör Mussolnlin1n 
hayatını yazacakt.ı, çahslyettnı tnhlll edecekti. Dostlarına bahsetti: 

Emi1 LudwJg hususi suıette müsaade alarak Romaya gitti. Bir hnfto. 
müddetle hergün ~ inyör Mussollnlyi ziyaret etti. Ken.d.lslJ.e mrnsime tfibl 
olmadan ve zaman tnkyıdatına boyun e~eden serbest şekfide münaka
şada bulundu, görüp dinlediklerini yazdı, ve lik kanaatine sadık kaldı. Bu 
kanaat ~udur: 

- Kolay, dediler. Kltablarmı oku, nutukla.nnı gözden geçlr, yaptıkları_ 
na bak. Anlar ve .razarsııı. 

Emil Ludwıg şu cevabı >erdı: • 
- Bütün bunları yapacağrmn bir gün kendimi göstermeden kcndlsınl 

sam.lml hayatında tet.klk et.mevl tercih ederim. 
· - Bir ınsanın :ınklkl ~ahs!yeti ancak hususl hayatmda karakterini an. 

latan bnslt hareketlerinden anlaşılır. .......................... _ .............................................. -..... ,, __ _ '---·------··-············· ..... ·······-· .. ·-·-.... ·····-··· .. ··········-························ 
Tarihten 
fikraiar 
Salih Efendinin 

al h senelik zararı!.. 

Eski gazetecilerden Basiretçi Ali 
Efendi naklede:-: 

Mahmud Nedim Paşanın sadareti 
zamanında. aadrnzamın hoşuna git
ıniyecek bir haber neşrinden Ali E
fendiyi Zaptiye nezaretinde dokuz 
~ün tevkif ederek sorguya çekmiş· 
ler. Geceleri, zaptiye nezaretinin 
hekimler odasında kalırmı~; yanına 
iki üç tane de znptiyc verititmiş. A• 
damlar, mahsus: ,cBen filan tarihte 
filan yerde iiç kişi kestimıı, «ben de 
filan zamanda filan yerde iki kişi 
öldürdümıı diye koniışmağa başlar
lar, Ali Efendi de~ «Kim bilir) .. Bu 
adamların pençesine sipari§ edilme
diğim ne l:lellii lı) diye ölüm kor -
kusile sabahlara kadar gözünü kırp
mazmı§. Nihayet bir alq;am, odası -
na, zaptiyeler yerine katib kıyafe -
tinde sakallı hi radnm gelmi§. Adı 
Salih Efendi imi , Zaptiye kapısı 
mektubi kalemi hülefasından oldu -
ğunu ve nöbetçi kaldığını söylemiş. 
Ali Efendi de derin bir nefes ala -
rak: cNe kadar olsa kalem efendi
aidir, bu gececik olsun güzel güzel 
sohbet ederimıı demiş. Dereden te
peden konuşurken, söz. sabık sad
'Tazam Ali Paşanın ölümüne gel -
mi • Ali Efendi içinı çekerek: 

- Ah.. azıcık daha yaşasaydı .. 
devlet işlerini voluna koyuyordu ••. 

Der demez Salih Efendi atılmış: 
- Aman efendim, keşki a1ıı yıl 

evvel ölseydi .• 
Demi . Ali Efendi sebebini sorun

ca, heriki şu ı:t:vahı venniş: 
- Aman efendim .... \li Pasanın 

son ııadrazamlığı tam altı yıl sürdü .• 
Benim vazHem ise, birisı asılacağı 
vakit idam fermanını mahkumun 
yüzüne . karşı okumak tır •. Bu Iş için 
yanm altın nlırım •• Ali Paşa denilen 
o adam meznrınd:l rahat etmesin, 
altı sene içinde kımseyi astırtmadı •. 
Artık aiz. altı sene içinde ne kadar 
zarar ettiğimi hesab edin!.. 

Zavallı Ali Efendinin o gece de 
gözüne uyku girmemiş: «Artık ya
rm sabah nsılıvoruml .. Fermanımı 
okuyacak herif karşımda oturuyor!ıt 
diye sabahı zor bulmu,. 

Ali Efendi hu fıbııyı, bir gün 
Namık Kemale ıı.nlatmı;tı. 

Ostad: aKetib efendinin hakkı 
var •. ıl diyerek Salih Efendinin za -
rarını h~ab etmişti: 

C Iktisadi Tetkikler ::J 
Bugünkü harbde- iptidai 

madde davası 
Yazan: Hasan Ali Ediz 

lptidai madde meselesi, bugünkü ı % 86 sı1 kurşunun ~~ 45 i, çinko-l ettirdiğinl şu rakamlardan pek gü
harbin en miihim meseldennden bi- nun o/o 32 si; platinin 1~ 60 dan zel anLyabiliriz: Ingiltere düşman
risidir. fazlası Büyük Britanya imparatorlu- larının eline geçmemesi kin, Büyük 

Yer yüzündeki iptidni madde ğunda elde edilmektedir. Britanya imparatorluğu dahilinde is 
kaynaklannın gayri musavi bir su- Vakıa bugün Ingilterenin Alman- tihsal edilen bütün Jeker mahsulü
rette taksim edilmış olması; har b ya ve ltnlyayn tatbik etmekte oldu- nü: Kanadanın bütün bakır istihsa
yüzünden beynelmilel ticaret ve ğu abluka sistemi Baltık denizi ve latının % 80 nini (senede 200-250 
muvasfllanın bozulması; iptidai kny daha buna ht!nZer han denizlerde bin ton); bütün ku rgun istihsallitını 
naklarından en müh:mminin Ingil - tesirini göstereruiyCJrsa da, \:mralar- (senede 200 bin ton): bütün çinko 
terenin veyahud Ingiltereye tabi ko- dan Avrupayn gelmekte olan ipti - istihsalatını (senede 150 bin ton) 
lonilerin elinde toplanmış olması ip- dai maddeler, grek kemmiyet, ge- harbin devamı müddetince ı:atın al
tidat madde meselesini, gerek mu- rekse keyfiyet bakımından Alman- mağı taahhüd etmi1 bulunuyor. 
harib, gerekse bitarnf b'rçolc mem- ya ıve ltnlyad ki iptid:ıi madd~ kıtlı- Diğer taraftan, bütün dünyanın 
lcketler için gürıün en /n iihinı me- ğını ge'ridmekten bir hnyll uzaktır. yün ihtiyacını temin eden Avustral
selesi haline getirmiş bulunuyor. Bu snhad il İngillereye yardım e- ya ve Yeni Zelandanın bütün yün 

Bugünkü harb1erdc ıpt idni mad- den en mühim amil, lngilterenin, ihracatını peşin olarak ttatın almış 
den in oynadığı rolü en iyi takdir dünyada mevcııd hütün mı.hnrib ve bulunduğu gibi, 1 00 milyon Ingiliz 
edenlerden biri de Amerikanın tn- b~taraf memleketlerden ziyade mali lirası kıymetinde buğday, §Cker, 
nınmış iktısadcılarından Eugen Stey- kudretiere ııahib olmasıdır. lngilte- merva sntın Rlmış bulunuyor. 
lidir. Bu ~nt, aHarbde ve aulhta re mali kudretinin genişliği saye!in- Ingiltere düny:ı kakao ihracatını 
iptidai maddel) adlı kitabında pa- de dünyannı bijtiin ihracatını adeta bile harbin devamı müddetince ken
muğu, kauçuğu; klıfi derecede ha- kendi inhisarına almış bulunuyor. dine inhisar ettirmiş bulunuyor .. ge
kın, alominyomu, kurşun ve kalayı Muhasımlarınd'l olmıyan bu kud - ne diinynnın bütün alominyom is
kendisine birkaç yıl için kafi gele- ret sayesinde lm;ilter.~. satın .ıldığı tihsalatını kendi eline geçirdiği hal
bilecek kadar petrol stoku b.ılunmı- maddelerin kendi~iıı<~ lazım olanla- de, sırf tayyare imalatını arttırnıış 
yan bir memleketin harkdemıye - rını istihliık ediyor. lazım olmıyan - olmak için, dünyadaki alominyom 
ceğini gayet kat'i bir dille ifade et- ları da, ancnk istediği ve tehlikc~z istihsalatını arttırmak gayesile her 
mektedir. addettiği mcmlc.h:tlere satıyor. Bu tedbire ba, vuruyor. 

Ingiliz ve Frn:ısız bloku hnrbe vaziyette naklelmek imkanı olsa bi- ccMetel Bületinl) mecmuasının ver 
girerken iptidai maddenin rolünii le, Almanya \'e İtalya için satın a- diği malumata nazaran İngiltere Ka
çok iyi takdir etmiş bulunuyordu. lınacak iptid ıi madde bırakmıyor. nadanın biitün alominyom istihsa
lngiltere ve F:rnmıa, harbde gale - Ingilterenin elinde veyah:.ıd kon- lat ve ihracatını elinde bulunduran 
beyi, askeri faikiyetlerinden ziyade trolü altında pulumın kaynaklar - aAlüminyüm Komponi of Kanada 
belli başlı bütün iptidai madde kny- dan manda. hugün dünyada brlli Limited» irketile yaptığı bir anlaş· 
naklarının cHerinde bulunuşundan başlı iki ipticlai madd ... kaynnijı daha mada, harbin devamı müddetince 
bekliyorlardı. vardır: Biri Birleşik Amerika htiku- Kanndanın her sene için Ingiltereye 

Fransanın harbdt:!n çıkı~<ı. İngil - meti. diğeri Sovyetler Birliğidir. 90 bin ton alominyom satınaı!lnt ı;art 
terenin denizlere hakimiyeti dola- Birlesik Amerika biikumeti bu- koşmuştur. Kanadanın bu yıln ka -
yısile iptidai madde vaziyetini hi<; rada anla•ılma3ı uzun sürecek bir- dar senede 60 bin tondan fa;tla a -
de değiştirmemi~tir. çok sebebler dolavısıle başlıca ih- lominyom istihsal edemediğini nR -

Bugün İngiltere harb strateji ve racat maddelerini hemen hemen In- zan itibara nlırımk, lngilte:-cnin, Ka
taktiğini. bilhassa iptidni nıııdde s;:iltereye inhi~ar ettirıni'l gihidir. Bu naclanın alominyom ihracatını art
kaynaklarını gözönünde bulundu - itiharln Almanya ve halynnın, nak- tırmak için her tedhire ha~ vurdu -
rarak kumıuş bulunuyor: İngilterr. - !etmek imklinını bulsalar hile,. A - ğunu pekala anlıyabiliriz. . 
nin bütün hedefi Avrupnya dışarı- merikadan ,Jahilc:ceklrri iptidai mad Yukarıda da söylediğimiz gibi In-
dan gelen bütün iptidai maddeleri deler yok gibidir. giltere iptidai madde alımını yalnız 

Fakat. bütün bunlara tat-men. 
tayyare meselesino: büyük bir chem
rniyet verrneğe m<'churuz. Eğer bu 
mecburiyeti nnlıyorsak, hem h rb, 
hem de sulh zamanları için toyyaıe
cilik yapmak!n meşgul o!an Tayy .. te 
Cemiyetinc. yahud Hava Kurumu
na elimizden gden yardımda kusur 
etmemeliyi:r.. Bu yardımı, kimimiz 
para ile, kimimiz cemiyetin Iaııli
yetine karşı söstereceği alalca ile 
yapabiliriz. Fakat, şunu söyliyelim 
ki her vatanda~ bu cemiyetin 
sarfettiği mesaiyi maddeten olsnn 
kolay}aflırmalc üzere kendisini het 
aene bit para fedakinlığı ile mükel
lef tutmalıdır. Vatan sevgisini dnha 
iyi duymak, elimizdeki i tiklal me
plesini daha parlak dolaştırmak 
lçjn bunu va prnaya mechuruz. \1 e
l ev ki bir kurusla olsun bu cemiyete 
yardım etmek. bu vatanı dahs iyi 
ıevmenin şartlarından biridir. 

- Seneoe en azdan on bin kişi 
asılmalı! Beş bin lira eder. Altı !!<":

nede otuz Lin lira eder .. amma alt
mış bin kişi idam olunacakını ... 
Salih Efendi bu rasını diiŞtinür mii ~ 1 
Amma.. merak etme.. senin Salih 
Efendiden daha şeni adamlar var-

kendi eline toplamak, Av•unadan Sovyetl~r Birli~ine gelince, ip - kendi müstemleke ve dominyonla
dışarı giden malları da kontrolii al- tidai madde hakımından fevkalade rına inhisar ettirmiyor; A1nerikanın 
tına almaktır. Röyle bir tabiyenin 7erıgin olan hu mf'mleket. bu ipti - da belli ba.lı bütün ihracat madde
muvaffakiyeti, her şeyden önce dai maddelerden hirı;o~unu, gittik- lerini kendisi ~atın alıyor. Mesela, 
harbin uzun sürmesine bağlıdır. /\1- çe geli~mekte ofn'\ kendi endii<~trisi- bizzat An1er;kanın verdiği malüma
manya i~e. fngiltcr,.ni~ 1ptidai m ad- ne inh:sar cttirdi;,incle'l, Almanva- ta nazaran 1n~iltere 1 q 38 yılı için
de sahasındaki kudretini takdir et - va !'latabileceği eyler pek mRhdud- de Amerikadan 390 bin ton çelık 
tiiH için bütii..-ı gavretini, harbi kısa dur. • satın aldığı halde 1 Q39 yılmda 850 
bir nmanda bitirmeğe hastetıniJ Şu ha-Icle. düıwadl\ mevcud bii- bin ton satı'l almı~ buhmuvor. 1940 
bulunuyor. tün iptidai madd~ kaynakları miin- vıhnda ise bu rnkamr!f. bir hayli ka-

Ingiltere, kendi hesablanndR, hiç hasıran Ingilterenin t"mrine &nıade bardığını kabul etmek Hizımdır. 
şüphe vok ki haklıclır. Clinkü Sov - bulunmaktadır. İngiltere hir taraftan biitün dün
yetler Birli~i hanç. diinyadn istihsal 1ngilterenin intidııi madde kay - vanın iptidai madde kAynaklannı 
Pdilen altının ""( 70 si. ka uc;.., ğu n naklarını ve ba<~lıCI\ gıda ma d dr - kendisi satın alırken, di~er taraftan 

dluhi.lii.lt. (23i.c9e11 

(•) üstacı o zamanlar Tanin erkn
nı tahririyesindendl. Bilfıha.re 1 anın 
ba.şmuhnrrirl olm~tu. 

Katil kahv~ci ç1rağ1 
agırcezaya verildi 

Bir müddet evvel Tahtakalede Me!ı 
medın kahvesinde Osman isminde bir 
mu.şterıyi :bıçaklıyarak oldurt:ı, kah
veci çıra~l Hnlld hakkındaki adli tah_ 
t.lkat bltmiştı.r. Hadisenin Osmnnın 
çoe$ tnrşı gayri münasib hareket
leri netkesi vuknbulduiu anJaşıl • 

Halid 2 :mabkemt -

dır!.. (D~vamı 6 nrı <;avfada) o/o 50 si, kalnvın ·•: 7S ~i. nikelin lerini, na"ıl k"ncli elinde temW"küz <Devamı 7 nei ayfad:-l 

r -
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Oazetclcrimizden lmlndc: 
- Akdenız yolu açıldı ~eklindı:.. bir başlık gördük. Merak ederek nıun_ 

daki satırlan okuduk. Ö~rendik ki. meslekdaşımıza bu ba.şlı~ı !:oymak 
imkanını Yeren hfıdlse lımanımızn balık almak üzere iki Yunan vapuru
nun gelmiş olmasındün !barJttır. 

Bu mımasebetJe mlz.:ıh mecmunlarımızdnn birinde beş altı yıl evvel 
gormüş olöul{umuz bir karilmtür hatırımıza geldi. Bu karl.katür Galata 
kulesinden dürbünle ufkıı tarnsırud eden iki giımrük memurunu gösteri_ 
yordu, resmin nitında: 

- Liman şirketine miilde, bir yelkenli geliyor, cÜnılesi vardı. 
Anlaşılan o zamanın mübal(lğası bugünün hakikati olmuştur. Bununla 

beraber şlkflyet etmlyeJim. Den!z yolunun daralmış olmasına ra~men ka-

ra yolu dört taraftan açıktır, "~ günde vasatı 300 gram ekmek, ayda 500 
gram §eker, 200 gram makarna. yüz gram pirinçle yaşıyan Avrup:ılıya 

nazaran memleketimiz Allaha .!tÜkür el'an bir cennet köşcsldir. Fazla luks 
cinsinden üç beş mnnifatura nrtıkl! lle demir cinsinden üç beş yapı mad
desını Istisna ederseniz, hele yiyecek bakımından sıkıntısını çek~ığlınlz 

hiçbir madde yoktur. Bu ıtlbarl:ı hemen hemen tekmil Avrupa sükk!inına 
nazaran kendimizi tamamen mes'ud addedebiliriz. Yalnız §U on bir a;1 _ 
dımberi süren muhar~benln ne raman ve ne şekilde bH.ece~inl bir bile
bllseydik .. Kendi heoıabımıza razete sayfalannın azalması ı..,ı de d:-hil 
olmak üzere bugün Icin başhl'a ~ndlşenln bu me~hulden Ibaret kalrlı~ına 
ınanıyoruz, fakat ey okuyucu F.en: 

l ST ER 1 NA N, i ST ER INANMAl 

Ağustos 

1 
Sözün ... ~ısası 

Beledigemiz 
\. E. Ekrem Talu .,..) 

A rada bir, her hangi bir •k· 
saldık görünce çatıyoıııı 

amma, hakkını söylemek lazım ge
lirse, Istanbul belediyesi, u7.un ~ıı; 
ren bir uyuşukluktnn sonra, bugün~11 

günde, ciddi ve faııılaııız bir fanlı • 
yet manzarıısı arzetmektcdir. 

Bu faaliyeti ~e g~r.ü\en i~lf'rin kı>1': met ve ehemmıyetmı takdir edebı 
mek için istanbul belediye mekn • 
nizmasının nasıl işler olduğuna ~: 
çok vakıf bulunmak ve/ kısa bı 
müddet olsun İııtanbuldan u7.akl:.t • 
§IP da tekrar dönmüş olmak 1:ı • 
zımdır. 

İşte, §U fıkranın nı:ıçiz ynzıcı;ı 
ben, bu şarthıın her ikisini de J.:ııı 
bulunduğum içindir ki, bugün vtt • 
tanın• .ikinci şehrinde bnsarıbn ,e 
tezgahianan işleri hayranlıkla ,e 
şükranla müşahede etmektevim. 

İstanbul, coğrnfi vaziyeti ve s~· 
hillerinin genişliği ve güzelliği ) ~· 
zünden pek liizumsuz ve düşüncc•~ı 
olarak uzatılmış ve genişletilmiş bır 
şehirdir. Rumeli ciheti tu YeşilkÖ) 
den Rumelika vıığınn, Amıdolu · J;ı • 
yısı ise Bostnncıyı Maltcpeye vn•lt" 
den köprünün ortasından Anndoiıl 
kavağına kadar uzanır. Bütün bıl 
uçsuz bucaksız saha, dört adayı ~~ 
içine alarak Istanbul belediyesiıı111 

idare çerçevesine dahildir. Miitt: • 
vali yangınlar şehriq içeri kısımlıı • 
tını oydukça. oralarda oturan hıılk• 
yanmış evlerinin arsalarını ekscrh'' 
olduğu gibi hırnkarnk, yangın ııfe
tinin aokulamıyacağı kenar ve scf 
rek yerler aramış, şehir böylc'.j 
bakılması güç ve masraflı bir ~crı 
halinde yayıldıkça yayılmıstır. 

Bunn mubbiJ, İstanbul hn)kır.ırı 
dörtte üçü orta halli ve fakir oJdıı• 
ğundan belediye bütçesi scnelerce• 
hatta asırlarcn varidat bakımınd11rı 
pek dar, masraf bnkımından ise ı~· 
zumundan pek ziyade yüklü bulu~· 
muş ve bu sebehle esaslı hiç bir 1~ 
görmek, şehri imar etmek imkan hB. 
ricinde kalmıştır. O kadar ki, snl • 
tanat devrinde, lhtisab ağası Hu•e" 
yin Efendi ile şehremini Rıdv.m ps• 
ııa, meşrutiyettc operatör Cemil J'il• 
şa. cümhuriyettenberi de m cı hııJ'il 
Haydar Bey istisn'l\ edilecek olur • 
larsa bütün gelmiş geçmiş şehre • 

(Devamı '1 nci ayfıul:ı) 

-----------------------------
.... 

Paris - Soir 
Fran~ız bozgunundan soıı111 

Fmnsız gnzete:erl gelmt"z ol -
mnştu. Birkaç gün evvel 11'-' 
Paris • Solr göründü. 

Basra vu~ kelck kavun 
kabtığuna benzlyen bu en nıl'c;. 

hur Fran ız gazetesi şimdi ete.r· 
mont Perrand'd:ı çıkıyor. San· 
sür ötesini bertslnJ budamış. nıı. 
dıınmı ·atı tnranan da abur cıı· 
bur dolu. O heyecanlı serlet"h:ı· 
lard:ın o lddiuı yazılardan cc:er 
yok. Kab:ılıatli bir çocuk gibi 
somurtkan. 

Paris - Solr zengin bir gıııC· 
te Idi. Yüksek ücretler vererel' 
dünyanm en meşhur ve müt-ı.. 
hassıs devlet, iktısad ve Pdebi -
yat adamlarına yazı yazdırud•· 
F.skl Çümhuueislerl, e kl bari· 
ciye nazıriarı blie ta!hrlr erkii • 
nındandı. Fransız Akademisi -
nin en maruf kalem uhiblerlni 
muhabir diye şuraya Inıraya yol. 
lardı. O kıı.d:ır şöhret bulmuştn 

ki bir yıl evvel bu raze~nlo di~ 
rektörüne Lejyon Donörün yük· 
sek rütbesl verilmişti. Dünya • 
nın en meşhur artlsUerlnl Iten~ 
di hesabına çalıştınrdı. 11~> 
Şövalye bile bu ~ıu.etenin nıo • 
harrirlerinden ldl. Pariste bosı.ı· 
si bir stüdvMU vardı. 

Rususi Paris _ Solr tayyaresi 
hergün Paris üzerinde uçar, :rrıU· 
him va.k'ala,rda deribal yükse'ir. 
havadan re-simler cekf'r, ~rıf11 
saat sonra halk !resimleri gaz~· 
telerde görürdii. 

Son <~evahatımdP. bu (a7.et~yl 
-zlvaret dflm. Husosi bannd:t 
llir de vi"k1 lctlm. Hnyailımle 
ki ra7.tte de bu kıtdar miikenl. 
ml'l bir ~n7.ete idf 

:\lilvonlarra nü~a satan btl 
gn.,ete ııim(lj Fran~anın 'hlr kÜ~ 
~Ük ka~abasında ötesi berid 
~olmu" bann yaınalı gibi çı -
kı~·or. O pürneıı'c Paris &-azetr
si aeu1eve dönmü . 
Franomnın buf!iin arndsi. ~ehir· 

leri. Tıehirleri de nıevcudd11r. F:ı. 
kat tcbM:siimü somurtkaulıi!ll · 
ne. 'e.-;i kedere. ıf'Vki zevksiıJi~ .. 
ve aşkı ber seye de~işe-n Fnl"; 
sız mffetı acaba havatta rn•· 
Belki bu akıbet te o coşkun nes
enln neticesi". 

_;/3u~kan Ca/u.J 



T g raf, e n. Ve e ls iz erieri 

Fransa ne şartlar 1 

allinda mütareke 
akdetti 

Fransız - Am erikan 
komitesinin dikkate 
şayan bir muhhrası 

Tiftik ihrac işinde 
duyulan dedikodular 
Birlik umumi heyeti dün. bu işi te~kik için 

gazetecilerin huzurıle toplanc:.ı, 
reis Ticaret Vekaleti dış ticaret reisi idi 

~ ~~eLtfrli ı 
AI!.EMI E 

Mısırın düştüğü 

garib vaziyet 
Yazan : Selim Ragıp Em eç 

B ugünkü harbın bir ic·abı o -

• 
Ihracat lisans• 

hakk1nda 
yeni talimatname 

lll Clennont.Fer~ (A.AJ - Frıın
tlett- Anıerikan komitesi tnrafından 

1111_ edUen bir muhtırada şöyle de -

Tiftik ve yapak birliğı. umu~i 
heyeti dün Ticaret Vek~l~tı Dış _T~-

R 
. . .;::ervet Berkının ı eıslı-

ğinde Tica .. ct Odasında bir toplan
tı yapmıştır. 

(Devanıı 7 n ci savfad:ı) 

larcık "·aziyeti garib olan 
memleketlerden biri de Mısırdır. 
Malum olduğu üzere :Vlısır, mah
mısı olan ingiltere ile uzun bir 
çekişmeden sonr.t istiklalıni elde c
debilmiştir. Fak>lt istiklôl denilen 
mefhum milletlPr içın lüks kabilin
den bir şey değildir. Şuunı yt>rınde 
her milli varlığın bir 7.aı·uretidir. 
Bu nimeti aldıktan sonra kaptır -
mak ta mümkün olabildiği için is -

İstanbul ve İzmir mıntaka ticaret 
müdürleri lisans verebilecekler 

"<U! C k ted ir · Ft . 

caret eısı~e.~::,::_:::_::.:::=:__---------
Ankara 9 (Hususiı - Ynbancı ül- İstanbul ve İzmir Mıntaka Tic:ıre\ 

<!et ansa ınünfc.rid blr mütarelre ak-
"'· ınl4tır, çlınkü başka türlti yapa -
--Zdı: 

Trabzonda fındik mahsulü fazla 
ttul - Fransa Eylül 1!>39 danberi yir
bütJ'D-1 ile 47 yaş arasında bulunan 
llu n erkeklerı sııaıı altına almıştı. 
Raye~areket iktısadi ve mail hayntn 

b 9 
(AA 

1 
_ Yeni {ın- timallerini düşünen Ticaret Vckulcti tiklaline kavuşur ka,·uşına7 Mısırın 

Tra zon · • ı b ilk yapmak istı•diği şey kendi ihti -

d k 
h ulünüıı toplanma~ına mın- geçen sene olduğu [;ı i bu sen~ de ı ma s , 1 'fl b' ı·~· ·ı "b yacına uygun bir ordu vücude ge -

k her tarafından oaıı nmış- kooperatı cr ır ıgı vasatası e mu a-ta amızın tirmeğe teşchbüs etmek olmu§lur. 

ketere ihraç edilecek mahsuH\t ve Mudurlükleri, mmtaknları dahılm • 
mamulAtın lisarısa tiı..bi tutulması hak 'de lisans vcrme~e salfıhiyet almışlar
kındnki kararnamenin tatbi'!lne mü- dır. D!~er mıntaknlardaki ~acırler Ise 
tedair tallmatname yerine knim ol:ı- eskıst gibi Vekfılette dış tıcaret dai
ook muaddel tnlımıı.tnnme bugün resi relsliğtne müracaat edccckli!r -

d ımı dir. 
neşre i ştır. Ankonslnyasyon ve olıbre (serbesU 

İn a~ır bir darbe vurmuştu. 
tak ımıere 28 ya-şından yukarı yaş_ 
btık lerı silah altınn ça~mıadı. Hal
~ ı harbin arifesinde Londra kısa 
na 2Zaınan zarfında Avrupa kıt'nsı
lı:ı.ı"" 6 fırkndan miırekkeb seferl blı 
liıın et göndemıeği tnnhhud etmişti. 
~U\' a lllukabl Avrupadnki İngiliz 
l'an~etıerı hiç bir ıaman 10 tırkayı 
ttr. ~ bin kişiyi tecaviiz etmemiş-

tır. yaat yaptınırak gayrı tabii fiat düş- Fakat bugiınkii şartlar içinde Mı-
Rekoltenin geçen sene>:e naz;r~n künlüğünüıı önüne geı..ecektir. sırın coğrafi chemmiyetı ile miite -

Yeni talıınntnnmenin yarın tatb!_ Ihracata, ancak Ticaret Vekt\let, ta-
kine b:ışlanaco.kt.ır. rafından lisans verilecektır. 

ancak yüzde yirm: nisbe~?de az a Kooperatif teşkilatı bulunınıyan nasib bir ordu mevdana getirme -
olduğu tahakkuk

1
· et~e-~te ;r;ın nak- Sürmenc, Of mıntakalannda mnh - nin, bu ord•.ıyu modern vasıta ve 

Bu sene yrı.pı aca 1 ra cı 1 k k · · · b k' silahlarla techiı: ve teslih etmcnı'n 

1
•
1 

t zorlukları yüzündc.n_ muvakk_at su ü ·oruma · ıçın mu ayan tP. ı -
F ransada yüksek 

adalet divan1 
dün toplandi 

· ispanyol amalesi 
Cebel üttar1 k tan 
uzak 1 aşt1 r1 h yor 

ya - h ı·t l kt d zorluklan da pek cabuk kcndı·nı· 

b'ır zaman irin ::ıekteyc ugraması ı - a ı yapı nın a ır. ~~~:::__:,.~_:=~-..::....--::~---::-------~----:-- göstermiştir. Maamnfih bu hal Mı-• d Romanya toprak sırlıların gayretani kırmnmış. basa _ 

2_?'\ 
raı W oelçika harbl esnnsındn gene-
~ eygand İngiliz hükumetinden 
ber nsıı ve Belçika ordulnrile bera -
llıtic -'lınan ordusuna knr.şı mukabil 
ku uına geçcbilmek için lnt'nı:lnki 
!ara V'vetıl'rın artınımasını buyi.ik bir 
tak:.ıa taleb etmişti. İngilız ordusu 
:tna •Ye edUmedikten bn~ka şımnl IL 
ltıt•~la:ına çekildl ve oradan ndn~·ı 
Ra uzerınde müdnfna etmek ıçın 
6dYretıertnı Fransız ordusUc teşrik 
~cetı Yerde adayı ndadn müdnfaa 
di ek fizere irklib ameliyesinl bekle-

•~ 3 
- Bel"ika kralının ihanetinden 

~n~ . ~ . Ice Inguız ve Frnnsıı orduları oun 
~rque•e doimı rlc'at ettiklerı zaman 
rıa '~ıı 'Ve İngiliz kuvvetter\nln nıü
L. \'ı Illiktarda tnhlivesl I A-zını g;o1ir • 
-.en e • ' ~ 
31lk V'Vela İngUiz ordusun~~ en :)U-

l'Uın kısını, yanı bc'te dordu kurtn -
tl.sınl4. Fransız ordusunun ancak 't1-
cu dan azı lkurtnrılabllmtş ı;e hu -
nıa~ 'tabalnrı ne 1evazım ve mühlm-

4 ın hepsi terkN:lilmiŞtir. 
esn - Fransa meydan muharebesi 
ta llstnda. ba,vekil Çörçllin 18 Hazl
l ~da beyan et.tl~i glbi Fransız kuV
g~.1erlnln yanında ytılnız 3 fırk:ı İn-

: askeri harbediyordu. 
ltn ettcede .şu vaziyet karşısında ka. 
bes~ı~tır: Fransa mevıdnn muhnre-
1 •nde bir tararta 40 milyon n•ıfas
tt~k~lr mmet, di~er tarafta. dn 1939 
nur ı Ulferlerlndenbcri 110 mily'>n 
ı U.<ıa sah1b olmuş bir imparııtor -
tılt k du arşıkarşıya kol m ış bulunuyor-

tı.u Bundan b:ışkn Frnnr;ız ordusu -
tu~ büyük bir kısmı İtalyanın tuar_ 
'l'ıı geÇinesi dolayısıle Alplerde ve 

ı;.nust.a tutulmakta. ldl. 
~t~nsız ordusunun hemen heml'n 
~ n tanklan ve en mükemmel ll'
~1 ını Dunkerque ric'atindım so:ıra 
tıir Çikada kııybedilmiştl. Btı s-Jretıe 
tırıutaratta 3000 ta nka mallle _ve ll i 

t 
1 fırka olmak üzere 150 Alman 

ltka.s ta. 1 ve 5000 tayyare. diğı>r tnraf-
3 tlse 60 Fransız fırkası. 300 tnnk ve 
l'iikngııız fırka<;ı bulunuvordu. Bu bü
llii.re ntsbetsizli~e ra~en bir hafta 
le n ıneydan muhnrebeslnde mukn-
~:et Şiddetli olmuş ve Ilk 48 s~nt 
!lı~ t\sız askerleri yerlerinde tutun -

5 a muvnffnk olmus1ardır. 
Bl\' ı Bu hnrb esnıısındakl asker "e 
taı1 

Olarak Fransız ı.-ayi:ı.tını olb \'!l. 

:rn11
1 "Ve esir olma k üıerc bır bu:uk 

dü Yon kişi tahmin etmek mlimkun-
r. 

q Son taarruz esna .. •ndaki z:ı.viat hak 
ltznda br fikir verebilmek için İML 
~ radyosunun 29 Hazlrand~ sa:ıt 
Iate ~e Ya.pt~ı ne$riyatı hatırlatm:ık 
~tl"l Ai ne üzPrindekt Frnllsı~ fır
haslnda çalUjrnaktn olan br fngilız 
l'0(1 tabakıcı hemşirenin meık\ır rad. 
~ 11 neşredilen beva ııatında Fr1.n -
l'elt arın cesareti ııltıı"ı•lP. vlı:' dile -
15() 12 bin ki•ilik f• .. "9.dnn valıll2' 
tı. 0 kişinin ccri gel111Si bUdirlmiŞ-

ra.6 - İngillereye kQr!ll dÜrÜSt d:\V
Ziltnınl$ olmak makcınıiile vııkarırt:ı 
\.. r~dllen halll' .. e rP~~'men Fr9.nsız 
•ıiik· lla uıneti, Almanlara Framız -d? -
la nınaoıının İnglliıler aleyh'ne kul
Cl nııınıyacağına dair huktin1 ler kDV
b llrab·lml'k için co~ atpr J rtl 'U k rı
~ etınek zaruretinde kalmıstır FıL 
~ ltika Almanyavn kabul ettırılcn ve 
~nl\,ız donanma mn aid olan 8 ın~ı 

addede 4()yle dennmekted1r: 
~o.\lman hükümeti sllAbtnn tl"crid 
&ı ile('ek olan Fransız harb donnnm:ı 
ttı tıı kendı lhtlynçlnrı Için harb za -
lı. anında kullanmıyacnğınn dair Frnn 
11 ~ hükumetine knt'i ve ı;arlh temi
.!t verır. Bundan başkn Alman hi.i
:"''ltıeti sulh akdi sırnsınd:ı Frnn::ız 

Trablus üzeri n e nlması güç fak t zaruri olan bu i~e 
dört elle sarılmışlardır. 19 39 har-

Madrid 9 (A.A.) - Havns: 
ve sıkıntı içinrl" yaknlamıştır. On - Ln Linea'dan bUdirillyor: bu•· yu•• k bl•r hava ·terketmeg""'e razi bi, Mısırlıları işte böyle bir vaziyct 

Id O
!muyor ların bu sıkıntısını iki ruisline c;ıka -

muharebesi o u 1 ran şey, İngiltNenin italya ıle hıır .. 
be tutuşmuş olmlirıı ve kendilerinin 

Kahire 9 (A.A) - lngiliz hava Bükreş 9 (A.A.) Başvekil Ingiltereye bir ittifak bağile bağlı 

Clcmıond-ferrand 9 (AA.) - Ha. 
va.s bildiriyor: 

Yüksek adalet divanının ilk ;:~Ise. 
si İtalyan, Amerikan, İsviçre, Mııcar, 
Rumen, Yugoslav ve Tü.rk r,azeter.i
lerinin huzurlle dün nktcdilml.ştir. 

Cebelüttarıka girmek Için müsaa
de istiyen İspanyol amelesl için ve -
rilecek primler yenlden nzaıtılm~ -
tır. 

ı v d Gigurt, radyoda sövlediği bir nu - bulunmalarıdır. 
nezareti teb ig c ıyor: .. .. • 

T blus üzerinde en buyuk ha"a tukta Rume.l hül.:iill'etınin komşu - Bu ittifak muahedesine göre l\1ı-
hra besi bugün Sidi ümer'in larile hakiki dostluk esasına nnis - sırın istiklaline kavuşmasına ra~ -

mu bar~a cereyan etmi~tir 15 İtal - tenid bir anlaşma arzusunda oldu - men Süveyş geçid mıntakaııının In
~=~ •:vcı tayyaresı düşüri:Jıbnüştdür. ğ_unu sol'.ylemb iş ve dimdiki mesde-le- giliz kıtaatı tarafından işgal ve ınu
Tayyarelerimizden ikisi 1tnyı a - rın rea ıst ir tarz a müzakere e - hafaza edilmesi bir varttır. Çünkü 
dedilmektedir. Bu muharebede İn - dilmesi lüzumunıı kaydetmiştir. bu kanal Ingilterenin Akdeniz va -

T tayyarelerinin halyan u.yyare.- Başvekil. Romanya, Bulgaristan sıtasile Hind :nüstemlckesile olan 
r;r·i~e kartı nisbeti ikiye karşı bır Ye Macnristanda :nevcud muhtelif muvasala. ını temin eden en kısa 

ekalliyetler hakkında rakkamlar yoldur. Bir taraftan !ngiltcre ilc it-
idi. h 1 n (A A ) zikrettikten sonra, Romanya ı"le l\1ft-ltalyada bir ml a 7. • • • " tifakı ve kanal işgali rnünasebetile 
halyan orduları •ımu_r:l.ı karargahı - caristan arasında bir nnlnsınayn şu onunla idam('ye mecbur olduğu sı
nın 61 numaralı teblıgı: iki yoldan varılabileceğini !löylemiş- kı münaseLetler, diğer taraftan or-

ş·mali Afrikada Trablus hudu - tir: Ya bu iki ılıemleke: derh:ıl bir dusunun zuhih edebilecek hadise
d da 16 nvcı taryareıniı: 2 7 Ing i- anlaşmaya varmnk için toprak is - ler için kafi derecede hazırlanma -
li~n tayyaresile müthiş bir hava mu- teklerinden VdZ geçerek birlikte yii- mış bulunması, Mısırı mii~kiil bir 
harebesi yapmıştır. Adetçe aı ol~.a- rümeğe mecbur oldukli\n hakikatini vaziyete sokmuştıır. Çünkü Mısırla 
}arına rağmen. pilotlanmız beş dffuşk- teslim etmdi, yahud ı:la de\·amlı bir hemhudud bulunan Trahlustaki l -

• d' ·· eğe muva n sureti tesviyeye varmak için nüfu, talyan kuvvet lerinın hedefi Süveyş 
man tayyo.rcsı uşurm . . · mübadelesi suretilc Ruıncnlerle Ma 

Bu münasebetle mat.bunt bazı dev
let adamlarına teret.tüb eden mes·u
liyeUer meselsUc yeniden meşgul ol. 
mağa başlamıştır. 

Maurice Prnx, Petit Parisien g:ız.~ 

testnde şunlan yazmaktadır: 
Ancak zavallı mcmleketimlzle as _ 

kerlerimiz ve bunlara agııyanl:ı:: Jçln 
merhamet du.y3bniriz. Mücrlnıler 
şimdiden bilmelidirler ki ne adalet, 
ne de efkArı umumiye kendilerini nf
fetmeği düşünemezler. 

M1s1ra karş1 
bir italyan taarruzu 

bekleniyor 
Olmu•lardır. Tayynre~~mızden 1 - kanalını işgaldir ve bunun ic;in de 

.. d t cariarı ayırmalıdır ki bu da küçük Mısıra hu"cum etmek me··kı'ı'nde bu-
k. · ·· lerine önmcmış ır. k · J • • K h 9 ( A A ) R ısıl u~l' Somaliı>inde kıtnlaumız topra tavı;r. erıni ta7nmmun eder. lunmasıdır. Mnamafih bu girift va- a ire . • • - oyter a -

ngı ız l .,.. Rumen - Sovyet dostluklarından ziyete ragw men Mısı r harbc karı• _ jansı bildiriyor: 
Hargisa'yı i~ga etnıı~.ır. bahseden Cigurt, bundan böyle iki "' Bir taraftan Somalideki halyan mamış, bitaraflığını ilan etmi{tir. 
-Hı•ndı• çı·nı•de memleket münnse-betl.:rinin i)·i kom Bu hal ltalynnın da işine geldiği i _ hareketi tevakkuf ederken diğer ta

§uluk çerçe,•esı daırcsind~ inki af çin 0 da bu fiili vaziyeti aynen ka- raftan da Mıııırn kıır§ı olııcnğı tah-
edeceği ümidina izhar eylemiştir. bul etmiştir. min edilen Afrikadaki esas tazyik 

Zı•yet henüz ba"laınanı•ş bulunmaktadır. va K. 1 1. Fakat hnrb vaziyeti hudud mü - Mısır hududu yakininde taha~şüd d-

vahı.mleştı• 18 tınantnin sademelerine ve tarafeyn arasmda miş olan d\işman fırkalan arasında 

b b d 
hava muharcbelerinc inhisar ettiği İtalyanın güzide a laylarile siyah om ar ımanı müddetce bu hııl, o da bir d ereec- gömlekliler vardır. 

şanghnY 9 (A.A.) - ~-eu;er: güne · ye kadar, kahili tahamıntil olabilir- halyanın lurruz edeceği, çün -
.H' di çinide vııziyet gun en.' L ondra, () (A.A.) - Hava ne- di. Fakat harb vaziyet ı bu mınta - kü bunu vapmağ.:ı mecbur olduğu 

ın kted'r cenııbı Çin . . . 'hb .. vehamet kesbetmc ~ari, gemı!erl!e z
1 
a~etınkın ısdtıl arda.t shervısı, ta~yar~- kada şiddetlenm~k istidadını gös - zannedilmektedir. Zira, Hııbeşis -

ula ndııki Japon erın ana arın a u:r. tuttugu cı- termektedir. Mısır hududuna yığı - tan ile hayati münakale yolu mev -
s kl~~e gemllerinin faaliyetine ba - hetle, Kiel limanını bombardıman lan mühim !tulvan kuvvet!t"rinin zuubahstir. ftalynnın snhil yolu 
na ~ Japon kuvvetierinin ceauba etmeğe gitmi~ olan bırkaç Ingiliz her an taarruza geçmeleri beklen - geçidini cıded fazlalığı tazyikile zor
k~ bir harekete ıuızırlıındtldan bombardımancı$ı fazla irtifalaıa çı- mektedir. Böyle bir vaziv. t!Ue Mı - lıyacag~ı dü<~ünülü.,._·or. Fakat lngi -
dU&•u . So günlerıie Ja - " ıstıdlı'H edilebUır. n . kamamıştır. sır, ingiltere ilc dava birliği yapa - liz - Mısır teşrikimesaisi çok ile ı le-

em ilerinin Fonnose ıle Hain:ı.:ı Ayni filotill\ya mensub sair bom- rak halyaya harb i);ın etscydi, iş miştir. Mısıra ınatruz edildiği tak-
pon gdakl rııaliyeti bir kat d9.h:ı n~ - bardırnan tayy rcleri çok fena olan k d f lb" ı . arasın d bUhnSSt\ Hnı _ w ll d daha basit bir rekil almış olurdu. dirdc alınaca mü n an tcc ır en-

ştır BU ikl ada n t h 1 havaya ragme•ı yo arına evam e- Halbuki, '"im eli, tuhaf bir du ı um nin her safhası Ingiliz ve Mısır as-
mı •d: Japonlann vnst mlk_ynst-ı. n debiimişler ve bulutsuz bir mıntn- < f d b' d'l nn .. ı 1( d'r ı hiısıl olmaktadır. Karsılaklı mı:vki keri şefleri tara ırı an tes ıt e ı -
~d t ynptıklnn haber verı me .e . kadıın geçerken teşhis edebildiklcıi almış bulunan iki muhnrib ordu Mı- miştir. 
ş ala mı'ktardıı .Japon klt'nlnrırıı_n bir -deniz tezı.:ahmı bombardıman t · ı· S •· · d FaZ ltl d ld sır arazisind•· çarpı .. ncaktır. 13un - ngı ız omıhıstn ~ 

bı Cı·nden Halnan'a na e ı ı- etmi•lerdir. Rir infil5.k ,,ilsilt'Si ınü- v- 9 ( ' A ) 1 ·ı· k cenu " • ff k l dan, Mısırlılann hayntca ve malcn Kahire r~. · - ngı ız a-
ği ö~renUmiştlr. bir h!lbe"e gô- şahede etmege muvn 8 0 muş- zarar görmemelerinin imkima yok - rargahı tt":blıği: 
çunkıng'den gelen 'mm )ardır. tur. Somalide: Haber •Jerildiğine gi)-

Hlndl Çinideki Fron.sız m:ı . ~ Diğer bir Ingiliz tn)·yaresi kanun- r:- h l ı k h b" 1 1 'Te Herg('isa ve Do,.rcinadnkı düıı -
re mu-dafııa hnzırtıklarını t<ır.ıl c larında mevcucl olan ve kendi~ini r· arzı mu i\ o arn ar ı ta ya k ll . 1 d v '1 1 k ları ühlm mlk k 1 1 . b kazan~cak ~lur~., Mı~ ra kDrşı va - man o arı şım_a " o. gru ıhe' r. eme 

..teclı'rler. Burada m • t • agvırlactıran haz iit e ('rıne ve u- " ,. " '" •• B b 1 z J 1 b ınel\ kuvve V • • • ı b'l w• • J d' tedir. Cr er\\ 1 e .el 1\ Sa 1 ı 0 -

t 
-"a Annam ve Hindi Çını • lutların ke3af .... tine tağmen mii!lkü- zıyetının ne o a ı eceı;:m ı n uc en ı- k d . 1 . an.• "l rı tır ıa .1 d" .... 1 • 1 . tt' yunca ~şff! çı an evrıye er Y[l2.ı -

le-.·nın "Areketleri e:önı ın '"'.ı h'av'l-l latla irtifa alabildığı haJcl,., biı tay- şe ı e uşum~ nıcsı ıır zaıure ır. . b'" 1' V h'IJ' . 1 d. . ııu kerı .. .. . 1 ')"f yetın ta ıı o aııgıınu ı ırma~ cr ır. 
hrın Hlndl Canlde a" · k ya re mcyd :ınırıı t .. !lhis ctme-ğe mu- B.utun bunlar Mısırı, arzusu ,U ~ ına Berbera ijzcrın~ d iişmarun yaptı-

panbahri üs}er tesis etmek ve ~s e:- vaffak olmuş ve bombalarını at- bır _çıkmaz~ . sokmus~ur. ' .. azıyetc ğı iki hava lıücumu da taı'll'.ır.ile a-
ve d' Çinide geçidier emın Ingaltere hııkım oldu••u muddetçe k' kalmı.,tır 
ıerıne Hın ı k• mıştır. " m , k ı.stediklerl zannolunmıı vrl :.:-.---------- ortalıkta deği$nıiş bir !'ey olm ıvn -

1 
____ • _ _ ____ _ 

eyleıne Fransa ve İtalya caktır. Fa'<at harb talihi ltnlyayn 
dır. •• •• 1 ra h kd d 1\1 •. F _ J apon v.onı,me e teveccü etti<Yi ta ir c ısır ıçın 

ransız CA A ) -D.N.B. Vichvden Roına lO (A. A.) - Stefanl njnnsı istikbali büylik bır ha•ycıl ... ıniitalen 
cenevre 8 .: ~ Fransız hs.rıc ve bUdiriyor: ve tema"a .. tmı•mek mlimkün d,.ğil-

o~renll~!.~n;a::~ ~e!ırlnl kabul ctm·'i Banco DI Roma'nın Suriye '7e Lüo. dir. Bu sebl'blcdir ki l\lısır, Her -
nBZlrı ~n nin Hindl Cınivt> tn9..1 - nan'da bDhassa Berut, Trabhıs ş:ım, çibfıdabad ve ınüstncı•len bir l·ara-
tır. ~~~l!·ş%~mln f>dılmektf'riir. Hnleb, Şnm, Humus ve Antakya ra varmıyn mccburclur. 
lük e ı J • şubelerine, }larb bldnyetlnde F'rans1z 

R
-omanvada 22 makamatı tarafından vnzedilrn h:ıciz 5elinı L-1t_) aqı]t 

knldırıımıştır. Tevkif edilerek temer-

İngiltere 
Romanyayı 

protesto etti 
C11ıeç: Londra, Q (AA i - Royter R-

jansının diplomatik muharri•i ya-

zetecİ tevkif edildi küz kamplarında enterne edil"n me_ 
ga T ı· murlar dn ser.tı"st bırakılmışlardır. 

.. q (A.A.) - e a~ u-
Bukreş. 'ki · d n 
ndırıcı habt>rler i!\ae etlı ~~~~ d' 

d
ya 1 dün büyük bir kısm~ ~'.u ı 

o ayı 2 tl'Ci tevkif rdı!mı"ur. 
olan 2 _;~:a~~e-------

lta' yada müthiş bir infilak, 
39 kişi öldii 

zıyor: 

Dün abam Loııdruııın ııaliıhiyrt-

İspanyol amelesi yerlne günden gil 
ne İngiliz askerleri lknme olunmnk
t.adır. Yakında bütün İspanyol am<'_ 
lesının işden çı.ka.nl:ı.ca(;ı ?.an n edU -
mektedir. 

Manş üzerindeki hava 
muharebesi 

CBa tarafı 1 Inci sayfadal • 

Londra 9 (A.A.) - Verilen ına 
lümata nazaran evvelki gf'ce Man1 
denizi üzerinde bir Ingiliz knfile~ine 
yapılan. taarru;~ esnasında i!d düş -
man torpidobotu torpillenerck ba -
tırılmıştır. Bıı vap·.ırların · mürclte -
batından vedi kişı Ingiliz filosuna 
mensub gcmil:r tara fındnn topla -
narak sabahle-yin doğu - ccnub sa -
hilinde bir limana çık\'rı l mı~tır. 

Alman tebliği 
Berlin q {A.A.) - Alman or -

duları başkumanciunlığı resmi teb
liği: 

Evvelce bildirildiği veçhile 7 18 
Ağustos gecesi seri motorbotlaııınıı.: 
kuvvetli bir surette himay~ edil -
mekte olan bir nakliye koluna hü -
cum etmiş lerdir. Kafileye rdnkat 
etmekte bulunaıl düşman distro -
yerlerinin -1e iyi si lahlunmas gemile
rin şiddetli müdafaasınn rağmen se
kiz bin tonluk bir 'Petrol g,.misi ile 
biri beş bin toııluk hiri ele dört bin 
tonluk diğer iki gemi hatırınağa 
muvaffak olmuşlıudır. ltüçiik hir 
petrol gemisinde de vnngın çıkarıl
mıştır. Seri motorbotlanmızı:ı herısi 
~alimen üslerme dönmli !erdir. 

Alman hava hilcumu vcsllesı!c Cf'

reynn eden mühim lulvn muture!Je
lerinde Douvres açıklannda ve Wl,..ht 
ndıısı civnrında avcı ve tahrib ı.n:r. 
ynrelerimlz tarafından 33 ü :-Jpltfire 
olınnk üzere 49 İngiliz tayyaresi dıi
şilrülmüştür. On Alman tayyaresi Z'l· 

yldir. İki tnyyaremlz de inmek mec.. 
burlretlnde kalmıştır. 

Gece, muharebe tayvareleriml~ Lf
verpol ve Bristol civarında İngiliz tny 
yare sanayi merkezlerine ve İngı!te_ 
renln cenubunda ta.yyarc meydan -
larınn ve tayynre dafl batarya ıneY
zilerlne hücum etmişlerdir. 

İngiliz llmnnlnrı açıklnrına. tay -
yareler vnsıtaslle mnyn dökülmesına 
metodlu bir tarzda devam edllmlt -
tır. 

Dün gece, İngiliz taryareleri ı:nrbl 
Almanvnnın muht.l'llf mnhslleri t\ıe.. 
rinde uçınuı::tnrdır. 

Ingilizleı-in Cl'V<lhı 
Londr'l 9 ( A.A. l Buıtünkü Al -

man viiksek kumnndtınhihnın f~'u!l
itl h:ıkkında LOndra .salahlvettıır nwb 
fellerl. ac;a~ıdaki mülall'ıd!l b•Jlun -
rnalctadırlar: 

Di.inkü hnvn ınuhıırl'bPll'ri e n-ı -
,cı•nda 1.avi cl rı n İn"ıı;., nv<'ı ~ııvvnre.. 
1erin1n ndrdıni üçle rl:ırb!'dl'n Al.,nn 
tebWi Almanıann 60 tnyvnr(' nnl 
muharcbeye lstırak !'dl'n Alın 'l :ıy

y:ırelerının YNlide b'rını kavb" 
)er rıl 71\tretmektt'n ka~ınmakl'ldl". 

Ticare\ Vekilinin beyanati 
(Ba~t:ırııfı ı inci sınfııda) 
osl:ıvYadan stediğımlz kadar 

yug tl ıniye imkfın vardır Bu -
k~reste egeR:m:ınyadan gelecek ti~a -
gunlerd t·ıe muz:ıkerclerımizi bltlr -
ret ıııeye ı Romanyadan da genış 
dikten soıklrn te ,.,etirilmesi tı:abH O-

Rorr anyanın 

in<Tilterer~eki allıniarı 
Bükreş ') ( ~.A.) - Stefnni bil-

di riyor: 
Ingiliz hiik 'm eti Romanyanın 

Londrada bulur ıın nltın stokunu mü 
sadere etmi tir Bu hab<'r Stokholm

den alınmıştır. 

E.'>irgeme Demeğ-inin senelllt 
Kır Balosu 

Roma, 9 ( A.A.) - Du n öğle
den sonra Emilıe e) letinrle k&in 
Plni'iance şehrinde bır ıııermi dol
durma ate\ye inde in 'il;tk olınu .. tur. 
lnfilak netit:rsind"" Rt .. lye hcmc>n 
kamilen hnrnb olmı.; •ur. Bundun 
ba .. ka atelyc civnrınde bulunan bir 
kışla ağır hnc; ırn uğra n ış ve şehrin 
birçok evleril'in cıımbrı kırılnnştır. 
lı~ başında bulutlan tmeletlcn 39 
kişi ölmüş, birkaç yüz ld~i yaıalan-

tar mchafilinde öğr<"nildiğine naza
ran, lngiltı·renin Bükreş cHliği, 
Rumen polisi tar fından hiı sefaret 
kuryesin~ ynpılmı1 olm fena mua
meleyi 'iiddctle protesto (•de,.ektir. 

Londrcıy.:ı gelen malıimıtta göre. 
mezklır kuryc polis ınerk('?inc gö
türülerek baı:ı m lumnt hnkkındn 
isticvab edilmi tir. Malüınat ver
mekten içtiıı:ıh t>ttiV.i ciheılc. ken
disi tabanca ile tchdid edılıniştir. 

T('b1 ~de b:ıhc;l I!CN'n kafılf'V' YL 
Tl'l'ln bücum nPtices•nd" b'll!l.'l .,. ml 
lf'rın ndedina zlkrotmf'k hUStt ında 
d:ı Almanya ı~tlc:ıl etmıştir 

Bu kafılPde petrol gemisi olm ıdl.. 
(!:ı ve knfıleyl teşkil eden gemllrrın 
hiçbirinin Alman tebl(,ğınde "lkr~dı -
ten tonajdn bulunmadı~ı ~lmdıden 
bılinmektedlr. mikyasta eres ., 1 k 

d
,l\ noktası araştıra aca. -

luP oıına ooı 

sııadıye Pl{ı.j gnzinosunlfa 

17..a_MO cumartesi gunu atşamı 

Büyük Britanyn dçiliğı derhal 
tahkikat yapılarak m es' u llerin tec
ziyesini taleb etmektedir. 



SON POSTA 

S ehir Ila b ler - ) , 
Kad1n rekabeti 

yüzünden sokakta 
bir genç yaralandi 

Bir kısım tramvay hall rı ın 
kaldmllriasmdan vazgeçildi 

Bir ks~rl1n 
arkadaşini 

b1çakla yaralad1 
Evvelki gece Beşiktaşta Abbasa- Al d t" "} k } kt "k 1 • Cı-nç bir kadın bıçak çekme-k ııu-

b'll mahallesinde Mehmt!d ad:nda manya an ge ırı ece e e rı ma zerneSI çundan zabıtnt.., yakalanar.tk, Bey-

bir gencin ağır yanılı olarak bulun- ile elektrik şebekesİnin tevsii dÜşÜnÜiÜyor oğlu adliyesine scvkedilmiştir. Bu 
duğunu şehir tabımızda bildirmiş- garib ve nadir hüdisenin taEsilatı 

tik. Aldığımı:: mütemmim ma!u- Almanya ile yeni yapılan ticari hususta bir unla maya v.ırıldığı tak- şudur: 
ma tn go·· re h~dı"senı"n tnfsı·ı;,tı c.udur · 1 1 Taksim de Ferid!vedc bir l"Vde " " .., anlaşma üzerine stanbul Ocktrik dirde bu malzemeni-ı ngiltereden 

Beşı.ktaş'."' Şenlı"kdede mahalle- T A kirncı bulunan Surpik ile nyni ev ... ve ramvaJ Işletırcierinin bazı ih- tedariki mümkü l <'lnbileccktir •• T'!-
sinde oturan Mehmed, bir "tlüddet- sakinlerinden Hnygnnoıı arn .. ında ö-

1 
tiyaçlannm bu memleketten teda- cak getırtilcc,.ı~ raylar bir miktiır tedenberi geçimsiı.lik vardır. Iki ka-

tenberi Zehrn adında genç "'re guze riki mümkun olabilecektir. Malum farklı olduğundnn bunlaıın bazı ta-
F k ~ . . . . ~ . . w . dın şu veyn hu meseleden dolayı sık 

bir k dınla tanışmaktadır. a at oldugu iız re ıdarenın trnmvsıy ış- dılat ıcrasıle kullanılacrıgı znnncdıl- k k t k• b" b" 1 ·ı 
k d B 

"k K" · · . . sı avga e m<' r ve ır ır crı e 
ayni a ını gen: e~ı ·taşta o· ıc;ın- let~esıne aıd maJz,.m • dn•lığı ziva- rnektedır. . . . kanlı bıc:;aklı olmaktndırlar. Evvelki 
de oturan v gemilerde kamarotluk dedır. Bund;;ın ha kn cl ktrik i lc-1 Mevcud hrıtların eskıme-ıı dola- .. . · d k" L" h. 

ı k · • 1 b" k k Id gun gene ev ıçerısın e V!l ı ır n-
y apan Hüseyin isminde bir de ı an- nnde de baı:ı maLı:f'ınc tedarik cui- yısıle bun arda:ı ır ısmının a ı- d" d d 1 1 d ·· 

k 
·ı b ıse en o ayı ar::ı arın a ınunazaa 

lı da sevmrktedir. Son giinlerde i i lcmediğind ıı mü kül:-ıt çekilmek- rılmasından ve hu malzeme ı e azı k h f rı h 1, k ·t 
k d

. U ... ~ ... ı·-·· w l . . ... d cl"l"k çı mış, a ı ,.n a ,yan avgn gı-
delikanlı da işin farkına varara te ır. mum .vıudur ug•ın yaptıgı yer cnn -tamırı ıoıın "n ım ı ı vaz- "d "dd I · ... lk" ·· • h l gı e şı et •nrnı; : evv .. ·ı rnuna-
zehrnvı payla amnma!!,1 ve bu .:uz- temaslar neticesinde Almanyadan geçilmıştir. Mf:'vcud nt ar tamamen 1 k l h . b t t n -v " .; k k 1 .. nşa arın epsını as ırınış ır. r.>U 

den de kavga etmegw e ba .. Jnmı l.ır- bilhassa elektrik isleıine a"d bazı muhafaza edılt>rı• no !la ll ar surat- k d s·· "k d e . . . w· . n "dd avga esn:'tcıın "' urpı o crec 
_:ı malzeme getırtılebılecegı nnlaşıl- le ıkmal olltl nc:ıktır, uu mu ~t ı h"dd t k 1 t k' 1 • 1 kta 
cır. f d d . J . . 1 e e ·apı llllll ır ı, Jır SO U 

Nihayet Cvv,.lkı gu··n z_l'hrn dnh.:ı mıştır. Anb mada 2 milyon 300 zar ın n n yenı ma zemenın getır- t k d ı cl lnrak ynstıg~ının 

f ı . 1 '" .. t c1··· 1\1 h die bin lira tutan bu fao;lın büyiik bir tilmesi pek '7liimkiın görülmektedir.' va) ad 
0 ~~I nda. a. h' ) k a aza temayu gos er ıgı e me . • . . . ı ı k n tın n sn~ :ı ı~· sıyn snp ı ·oc -

bulu~uş ve nkıpm geç vakte ka- kısmı _.ıdarenin ıhtıyaçlarına sarfedi- . Almanyadn;ı. getırtılec K eıe- - mnn bıçağı nı knpmıs ve llaygano-

d b b 
. 

1
• F k t H""se lecektır. Ancak yapılan anlasınada tnk mnlzemesı ılo mevcud santralın .. . h"" t . t" 1-1 8 ar era er s;;ezmı~ ır. a :ı. ıı - • •• • ••••. 1 k d. F"lh k' şun uz.enne ucurn e mı~ ır. ayg -

. M h dl Z h !"d 1 tramvay raylarıncı vesaır yedek mal- te-vsıı de du~unu me ·tc ır. ı a ı- h k • v . d d cağırma-
yın, e m" ,. e rayı . ~ı~ 1• en zemesine aid bir fasıl olmadığından, kn elektrik şcbekt>sı. t~it•ikÇ<" geniş- ~oş ay ırma a ( ım 8 

• • 

gizliye takib etmiş ve her ıkısını de b l . Al d d 1. h . . . "ht . . b ga ba<ılnmı•, bı-re"et versın kı ev 
U mB zemenın m nyn 80 tP 8- ıyen Şe rtmı7.1!1 1 ıyacı ıÇın !lZI h"b" • •ı t' k s•• •w• 

gece geç vakit Abbıısağa yokuflun- riki mümkün olnmıyacıiktır. Bu va- ilaveler yapılması ve santralın ge- ~· 1d ını~ og. u Tr ~~ere ' b~r~ıgı.n 
da tenha bir verde yaknlamıştır. ziyet üzerine idare trnmvnylara c::id ni Jetilmesini znrurı kılmaktadır. e ın ~~ .. ıçagı 8

•1
8 

•
1 ~ış ve ır ac!-

ç k k k · b d · d 'k" · · 1 M l ld"k ·ı· · · anın onune gcçı mı~tı .. o ıs ane; ve o nıs ette e n- yedek malzemenın te an ı ıçın n- a zeme ge ı ten sonrn 1 .:n e ı 1 Adl" ·ı 1 kadın 
• d 1 H·· ·' b" ı 'k l l k ıyeye veıı erı suç u , sabı b'tr a üm o an useyın, ır- giltere ile temasiara başlamıştır. Bu süratle ı ma o unnca tır. B wl lh hk-n eeı"ncle 
b

. b 1 d b w k eyog u su c~z." ma • ı ., 
den ıre :: ın en ıçagını çı nrmı:ş h k d"l k t" d u··r 

d 
mu a eme e ı ere , ne ıce e c -

ve olanca kuvvetile Mehm~din ~n- Amerl" kadan Kereste f"lat~arln a mii sabit olmus ve 5 gi.in müddetle 
§ına sapindıktan sonra vak a yenn- lınose, 1 lira pnru ce7asına ınnhkum 
den knçmı'!tır. 1 k 1 . ht" kA edilmiııtir. MahkP-m , 20 santim u· 

Zehrnnın feryadına koşan me- ge ece vap ur ar 1 1 ar varmış zunluğundaki bıçağın dn müsndere-
murlar, kaıılar içınd: yerde yatan sınc karar w•?ını<~tir. 
delikaniıyı Beyoğlu hastanesine kal- Amerika ile Pire, Jzmir ve limn- Marangozlar cemiyeti tarafından 
dırmı,lnrdır. nımız arasında doğru scferlenn bas- Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne bir 

Hnlen fir:\r hnlinde bulunan en- laması piynsac!n müsaid şekilde kar- müracaat yapılmış ve ağaç snnayi
:ıih Hüseyin z bıta tarafından ~id- şılanmıştır. (l Ağustosh. Nevyork- inde ktıllnnılnıı kereste fiatinnnın 
detle aranm'lktadır. tan hareket eden ıki Yunan gemisi ihtikur mnhiveti arzeden bir sekılde 

doğruca Pirl"ye gelecekler ve Yu- yükseltildiği~den şıkuyet edilmiştir. 
nanistan içi:ı al::lıkları malı boşal- Mnrnngozlıır kf'yfiyetin Hat mü
tarak lzmire hareke~ edeceklerdir. raknbf:' komisyonunc:ı tetkik <·dile
Vapurların en uzak bir yolla Ağus- rek kereste sat• \drınd ı da azami 
tosun yirmi;ine doğru Pireye Yasıl kar nisbetinin tesbit edilmesini iste-

iskenderun 
• seferlerine iki 
vapur tahsis edi di 

olabileceklerı zannedilmektedir. mektedirler. 
Bundan ba.ıka lznıir limanından da }ddinyn nnznrnn harbden evvelki 
doğru bir Nevyork postasının ihda- fiatiara nisbetle hiçbir sebeb olmn
sı mümkün görülmektedir. Bu pos- dığı halde kereııtelerclı: >üzde 30-40 

ıskenderun Ve hnvl\lı.sı"nde biri- Aw t · · tanın en geç gus os ayının ynmı- bir fiat yüksekliğı olmuştıır. 
ken emtini ticı:ıriyeyi tmamak ıçın · d nra knldırılnbileceği znn 
rnahalll.nden Mu··nakaJa•t Vekaletine sın en so d B ) I - .. 0 liraya s:ıtılan ç:ım kerestenin 

yapılan teşebbüsler müsbet 
ldlde neticelenmiştir. 

nedilmekte ir. u vapur nr ya nız metre mikubı 5 ), 3 3 liraya so :ılan 
bir ~e- Amerika, Türkiye ve Yunanistan ıhlamurun metre mikubı 4; e satıl

menşeli mal taşıyacakları ve yalnız mnktndır. 
Öğrendiğimize göre bu eşynyı 

.taşımak için Sakarya ve Vatan va
purları kirnlanmıştır. Vapurlar ılk 
defa olarak önümüzdeki Pazartesi 
~ünü limnnımızdan hareket ederek 
lskenderunn gidecek ve oradan ti
caret eşya ını yükliyeceklerdir. Se
ferler için imdilik alakadarlaıla 
kumpanya arasında bir aylık bir 
konturnt imzalannıı«tır. Maamafih 
seferlerin devamına lüzuın hasıl o-
lursa o zaman konturat Vekal<"tin 
müsandesi ile yeniden yapılabile
cektir. 

fabrikasında yangın 

çıktı 
1 

Galatada Nceatıbey caddesln~e 2:ı.1 
sayılı Knlni rakı fabrikasında çalı _ 
şan arnelelerden Vaya. dün içinde 316 
kilo roma bultınan kazanın başında 

sı"'arasını yakmak tçln kibrit <:"k _ 
mı, ve bu yüzden som:ı.lnr birdcrbl
re parlıı.mı.ştır. 
Kısa btr zamanda fabrikanın d "cr 

kl.'lımlnrına da sirayet etmek ı~tıd.ı

dını gösteren a<tcş, derh!ı.l l}ıi.dise ye_ 
rlne gelen itfaiye tarafından söııdu
rillmWıtür. 

bu memleketlerin limaniarına uğn- ----------
yacnkları için kontrolinnnın kı!a o
lacağı bildirilmektedir. Bu vapur
larin bilhassa otomobil yedek mal
zemesi. radyo ve nksamı, vağlı bo
ya, film, ':ıir miktar elektrik malze
mesi ge.lecektir. lz.mirden kalkRenk 
vapura dn Amerika için bilhassa 
fazla miktarda üzüm yüklenecektir. 

Bir kira ve iki limon 
ihtikArCISI 

adliyeye verildiler 

Seyyar iskarnbil fafctst 
yakayt ele verdi 

Pıı.ngaltıda Postane caddesinde 5 
sayılı evde oturan Sofya adında bir 
kadının seyyar falcılık yaptıjp za. 
bıtaca. tesbit edilerek takıb ve taras
sud altına a1ınm14tır. 

Kıya'fet de~iştiren memurlar tarn
tından kollann.n Sofya, dün evinden 
çıkml.$. Meşrutiyet caddesindl'ki r.c
on pastanesine girerek burada bir 
masayn oturmuştur. 

Beylerbeyindeki yal.Carınm kira - Bir müddet sonrn Sofyamn bulun-
sını 20 den 25 llr:ıya. yükseltm::k su. duğu masaya birkaç kadın daha ge. 
retUe ihttk~ yapan Hrant ve karıslllerek falcı kadınla bir .şeyler konuş_ 
Agavnl, adliyeye verilerek m nı ko - muşlar ve bu arada kendisine para 
runma kanunu~ tevfikan dün asli- verml.şlerdir. 
ye 8 ınci cezada duruşmalarına ba~-
ıanmıştır. 

Koço, Bekir ve Yakub tslmlerl:rıdc 

3 man:ıv daha 5 kur~ limon sat -
mak ve ihtıkftr vapmnk suçundan 
adliyeye verılmi.Slerdlr. 

K~rava otura'l Yuıan 
v"puru henuz kurtarı ·amad ı 

Bu panıyı ccblne indiren Sofya az 
sonra çantasından iblr destc iskam
bU k~ıdı çıkararn.k mnsnnın fıstünc 
yaymı.ş ve fal bakınağa başlam14tır. 

Bu sırada içeriye giren memurlar 
a"ıkgoz falcıyı cfırmü me!'ıhud halin. 
de yaknlamıslardır. 

Emn vet Mudürlü nde suçunu m
raf eden falcı kadın bugün adliyeye 
te~lım edilee~kt.ır. 

Bir sandal devri:di 
6 kişi denize döküldü, 

hepsi kurtarıldılar 

Dün Kc.ıdıköy vapur iskelesi ö
nünde bir 3andal kaznsı olmuş. bP-ş 
kişi denize dokiıln;ıüşlerdir. 1 lay
darpaşadn rıhtırr. caddesinde otu
ran ve DcvJ,.t Demiryolinn nmcle
ainden Mehmed, <lün ııandnlına, 
Orhan, Nurnn, HalCık ve Pulnt ad
larında dört çocuğu ninrak Kadıköy 
iskelesinden rlcniz~ açılmıştır. Bir 
müddet o civnrd~ kürek çekerek 
dolaomn Mehmed, sandalına yelken 
açmak scvd3'1ın~ dü<Otmiiş ve bu yüz
den de sandalı devirmiş, hepsi bir
den denize dökiilmüslerdir. 

Hadiseyi gört'!n diğer sandalcıla
rın yardımila boğulmak üzeJe bu
lunan kaLa-cedelerin beşi de deniz
den çıkarılmıqJardır. 

E.hliyeti olmsdı~ı hnldt'! sandn!la 
doln!;an Mehmed hakkında kanuni 
takibat yapılmaktadır. 

Sürp Agob mezarlığa tanzim 
edilecek 

Asfalt. ınşantı devam etmekte olan 
Harbiye Taksim yolundan sonra Sürp 
Agob mezarlığı da tnnzlm edilecek 
ve bu sahanın ortasından 
bir yol yapılacaktır. Boylelikle Tnk -
sim semtinin iman kısmen bitmi' o_ 
lacaktır. 

Nüm~>rot"1 isi tamaml.ı-n1Vor 
Niifu.. ~:wımı icin nnmerot<>j ısı 

bitmelc Ü7-f'TPdir Yalnız Hı>vb!'li, Kı
"'"ı' "'"b nıiinf~>ri.tJ yerlerele b:ızı ma
hallrler lrıılmıo+ır 

A t?.herlih işleri: 

940 Tıbhive mezunları 

Resimli hiktige: 

Doğan şişeyi 
nasıl açh? 

Küçük Doğumn babası bir ~işe 
maden suyu almıştı. E.ve geldiği za
man şişeyi çantı:ısındnn çıkardı. Kü
çük Doğanı çağırdı. 

- Doğan, dedi, dolaptan tir -
buşonu ni, bu maden suyu şişc&iııi 
aç. 

Doğan o nnn kadar hiç şişe nç
mamıştı. Fakat tınsıl ı,ıişe açlıklarını 
görmüştü. Tirbuşun dedikleri o 
saplı demiri, şişenin mantarını sağa 
döndüre döndüre sokuyorlnr. Sonra 
tirbuşunu bir elle snpındnn, bir elle 
de şişeyi tı.ıtuyorlar. Tirbu~un çeki -
lince, mantar da tirbu .. una takllnıış 
bir halde çıkıyor. 

Doğan dolaptnn tirbuşunu aldı. 
Şişenin mnntann~ soktu ve çekti. 
Mantar çok sıkı idi, çıkmadı. 

Doğan zeki bir çocuktu. Köpek
lerio kemiği ne kadar sevdiklerini 
de biliyordu. Hemen mutiağa koş
tu. Annesi et ayıklamış, bilyük bir 
kemiği bir kenara koymuı;tu, Doğan 
o büyük kemiği aldı, tirbuşunun sa
pınageçirdi ve: 

- Knmburun, Karaburun, diye
rek köpeğini çağırdı. 

Köpek Oogamn elindeki kemiği 
hemen .atıldı. 

Doğan şişeyi sımsıkı ynkalomış
tı. Kemiği d~lerilc tutmu~ olan kö
pek asıldı. Doğa!l şişeyi bırakını -
yordu. KöpeK bir daha, bir daha a
sıldı. 

Son bir defa o kadnr !az.la asıldı 
ki, kemik ağzında kaldı. Kcmikle 
beraber kemiğe takılı olan tirbuşun 
da ağzında lralmıştı. Bu suretle man
tar da şişenin ağzmdnn fırlamış, şi
şe açılmış oldu. 

Doğan ko n koşa babasının ya -
nına gitti: 

- Baba, dedi, maden suyu fişe
sini açtım, getirdim. . .................................................. . 
Çalışkan bir okuyucumuz Fabrlkn. tcstsatuun sigdrt.alı oldu_ 

~ nnla.şıld$ndan yangın etrafında 

tahkikat yapılınnktndı.r. GiJn· rj k Mu b ıfaza Gl3ne1 
Komutanmm teftisleri 

çağırtlıyor Bu gtzel ar - ~ 
Eminönü Yabancı Askt!rllk ŞnM."in kada:pnız Elazığ * Yeniköyde Dere sokağındn İtnl

yan teba.asındnn Mari admdo. bir ka_ ' Gümrük Muhafaza Gencı Komu _ 
tanı General İbrahlın Karapınar İs
t.nnbula gelmLş, muhafaza teşkilatını 

teftiş etmiştir. Genernl, 'l'rabzor, 
Kars ve Vnn böl~elcrlndeki teşkilatı 
teftiş etmek üzere bugünlerde Ka 
radcnl-z yollle hareket edet:el.:~lr. 

ortn okulunun den: Eminönü, Fatih, Evüb knz.'!.ları 
mınhıksl:ırında ikamet eden ve 940 çalışkaıı talebe

lerinden Ayten senesinde Tıbbiyc okulundan mezıın 
Koçudur. Bu yıl olan ne kadar yabancı tnlcl>e v:ırsa 
birinci sınıfı bi -

ıs A[tustost.a Gülhane hasba'Yiesııl<le 
bulunmak üzere 9/R/940 ta.rihlnr1t>n rinciliiclo:: geç -

mi , okul tara -12/61940 nk~mınn kndnr şubemize 
fındaı\ takdir -u~ıımaları IH'm olunur. .ı l 

Tatil bitiyor 
Ağustos geldi artık, 
Tatil bitmek ii<::CTf> •• 
Çok gezdik, çı:ı'c oynadı);, 
Tatil bitm~k üzere .. 

Geçi1JOr yaz aylrırı, 
~er biri ayrı ayrı; 
Özlerlik sonba1ıarı, 
Tatil bitmek üzere .. 

Mektebdc de neler var ... 
Bulıışur arlwdnşlar, 
O gürıii herkesi aı·ar, 
Tatil bıtmek iizr•-re . 

Sonbtıh'lr, SO't'!.'Ya aa kış, 
Dışa ~da soğulc ya{jış. 
Derl~>,- 7d bize çal1ş; 
Tatil bıtmek iize1·e .. 

Ne Ada. n" de Moda) 
H ep.;i ne hi,.üen ı•cıta. 
Hazır~rw!?ık biz haydn, 
Tatil bitmek üzere .. 

** 
( Faydah bilgiler 
Kömürle beslenen kaz,a · 

Midesi rah!ltsız hastalardan b~; 
zılarınn dok:torl::ır, ilaç olarak j)it 
mür tozu verirlı!r. Kömür tozu ıJ' 
gıda maddesi olamaz, fakat kÖI'l , 
rün gazi kendine almak hnssnsı 0 

duğundan midedeki gazi de nl~ r 
suretile hn tanın gazden geletı ·• 
de rahatsızlığını geçirir. dt 

Kaz hesliyen bir Jngiliz nerc ~O' 
aklına geldi bilinemC"Z, knzlarıı. \e 
mür yuttunnak arzu~unn knpıJır. ,r . 
ufak kömür p"'rçnl.mnı kazl=ı~·d el 
yecekle"ri ara ımı katar. Bir rnu rr 
kömür yutnn hu knılnrdn bir ge ,ı 
me, irile me örüliir. Adam de' ,,f 

·r.-~ 
eder. Ve nihayet knz.larır. ko V' 
yuttuklan takdirde irilestikleıın1• f 
keletlerin!n aağlaıımış olduğunu rrıe 
dana koyar. ' 

Bu husu3tu tetkiknt yapan bıı> ii' 
tarlar, hazmed ilmediği için" ko~'r..
rün bir gıda maddesi olmndıgını. , 
kat hazimde kolaylık YÜcude Gr

11
r 

tirdikleri için kazların fazi agıdıt (iıı' 
dıklannı ve bu yüzden_irileştikle 
söylemişlerdir. 

Kamere seyahat , 
Filadelfiyada, kan•crc seyııb~ 

hazırlığı yapılmaktadır. Knınere ~IJ 
yahat yeni icad edilen bir balo ,~· 
yapılacaktır. Balonun yolcuları "ı. 
sında canlı mnhluk bulunmıyactı 
tır. Fotoğraf alacak, ses nakledf~ı 
cek robotlar balonda bulunacak e 
ve balonun aya kadar gidip gıt~ 
diğini, gitti i.ı'! orada neler gbfb 
düğünü, dünvadn yaSlyanlıırtt 
robotlar bildireceklerdir. 

Yeni bilmecemiı 
Yedi hnrfli bir kelimcyirn: 
Birinci, • ikinc;, üçiinciı, d ör " 

düncü harflerim wyahtır. Be ' 
şinci, altıncı, yedinci harflerif11 
insanda elierin bittiği yerdc:;l 
başlar. 

Yedi harfimd~ birden polisll'!f 
bulunur. Ben neyim biliniz. 

Doğru bilenlerden bir kich'~ 
üç liralık kitab, diğer otuz b~ 
kişiye de ayrı :ıyrı güzel ''C k\ 
metli h ediyeier veret.eğiz. Dı . 

1 
meceye cc"'ab ' 'ermc mı.iddctı 
on beş günClür. Bilmece cevabı~ı 
bize ı;:önderdiğin!.z znrfın üze:;: 

dına ald bulunan 5 sayılı ahşab evdeıı 
de dün yangın çıkmış, derhal h:ldlse 
yerine gelen lUniye tararından söndü 
rülmüştür. Yapılan tahkikat nctic;! -
sinde evin slgort.ah olduğu nnlaşıldı
f;ından ateşin ne sureUe çıktı~ı :ı.ra~
tmlmnktadır. 

Çanakkale dvnrl:ıdn .t{ı.raya ()t:u .... 
ran Yunan bnndıralr Kleantls vapu. 
runun kurtanlma işine devam edil _ 
mcktedtr. Vapur roşt.ank.n.ra sahllt> 
oturd~undan kurtarılma arneliyesi 
yuzdüriilmek işine hasredı1lnıektedir. 
vn.purun. ancak b.ı.~afta bü,yukrP 
bir yarn vardır ki, kap:ı.tıımnsı miim
kün görülmektedir. Diğer taraftaki 
yarnlar o kadar ehem.miyeUI olmadı
ıPndan va.punın yedektc olarak lima
na getirllebilecdl zannecHlme'ktedlr. 

Pazar C' la Hasan Bey Oivor ki: 

naıne almı~tır. * Kendisi «Çocukll sütunumuzun 
Beslkt:ı.ş Ac:kerlik Şubcsinden: Tlb hararetl: okuyucularındandır. 

1 
ne aBilmcce l kelimesini ve b~. 
mecenın gazetede çıktığı ııırı ı 

en \ yazınız. .J 
Fakültesi 940 mezunlnrmı.n askerlik -----------·----------

.. Kon ervntu:ırdan çok 
luymetlı ııot.alar . .. 

. . . Bı..r. açık giY~ hı m ız 
tarafından çalınmı, .. . 

- linsım bey - Bir de 
muslklye karşı rağbet.o;lz.. 

likten ? 

dnruınları 14/81940 Çarşamba günü
ne kadar tesbit edılmi., olacaktır. 
Beşiktaş askerlik -şu.bcsinde . teşek.. 

kül eden askerlik meclisine hı>.r gi\İı 
saat 9 dan 12 ye kadar müracaat et. 
meleri llfın olunur. 

* Fatih Askerlik Şubeslnden: Bn yıl 

Üniversite Trb Fakült,e.,inden mezun 
olan sivil tablblcrln yoklamalan ya_ 
pılarn.k 15 Ağustos 940 tarlhlndc Gül
hane Tntbikat mcktcblnde haZ!.r bu
lunmak üzere hemen sevkedilmeleri 
emri icabındandır. Şubemlze mensub 
olanların yoklamaları yaptmlmak ü_ 
zere hemen ~ılbeyc müracaatlan lllin 

Bu birçok ıml5. yanlışları va:-. Baban senı iml:ı>·a ça 



Birleşik Amerikanın 
askeri hazırlıkları 

ve hakiki hedefleri 
:••••••••••••••• YAZAN ········•••••••: 

l
i Emekli general ~ 
H. Emir Erkilet 1 

•Son Posta .nın askeri muharrirl i 

SON POSTA 

ampında iki' g·· n ::ı 

Pike yapan bir talim 
tayyare~i e nas 1 uçtum? 

················································ Uçuş çok korkulu oldu; amma toprağa konduğumuz zaman bayram 
i~pgaen~~. gd~~~:e~!e ~~~s yerinde doymadan salıncaktan indirilen çocuğun teessürünü duydum 

esrarengiz hazırlıkl..ır ve dotayısile C lnönü havaCIIIk kampına gidip gelen muharririmiz yazıyor -, 
bu kıt'nda beliren korkunç siıkün -1 
devresinden istifa d~ ederek, bıraz Birinci ynzıında, tnönündeki mü ·ı bir kazaya uğrayaca~ımız hakkında 
da Amerikada neler olup bitliğine ıtemmel ve muvaffak t:ılr eser olan size ilham'ı rnbb:ıni ml geldi? 
bakalım. ha.vacılık kamPinin bizde bıraktı~ı Genç rnuhatabım gliluyordu. Başı _ 

Küremiı:irı, Atln'l. v~VPasifik Ok- ilk intlb ları taze olaı:nz ~bltle lk~ mı geriye çcvırdirn Bizim tayyareel 
Yanusları anısındaı.ı dıger yı:Pı"ıl'\ln tlf etmişt m Bugün, Inönu meydan~ de değlşmi.ştJ Takdim ettiler: 
en ~iıyük dev!eti olan, Şimali A- ı 

1 
~na yaslanan 'kartıı.l yuvalarının - K~if Sonrnem . Türkiyenin en 

me-nka Devletler Birliği, ı\vrl'pad.'' bi~ dekorunu çizmrğe, eşhasını ta • eski tayyn.recılerindrn. 
ce~eyan eden hadiselere yalnız bır nıtmnP,a çalışnca •ım. Bu arada 40 Bu güzel .. fakat. birdenbire göz ~ 
m~sahid gö.zil~ bakmakin yetsın- dakika süren bir uçuşun da l;ıiki\.ye lerirn a.şağıda bana bakan arkadaş ~ 
mıyor. Biluki lngilterenJn m.ıht~- sini anJntmaııyım. lara takıldı. Hepsi gulüyorla,.dı. Bu 
~.el bir mağlubiyetinde•l Am e ı ik.• Ekinleri bıçUmlş altın renkli gen işde bir nzlzlik olması ihtimalinı k:ı~ 

, __ H......,a_dı_· s_eJ_e_r_.._K_ar_ş_ıs_ın_d_a __ l 
VANOKibAR 

Yapurda tastladığıQı 
plajdan dönüyordu: 

bir bayan Içeriden kalınlı ineeli sesler 

- Plajn niÇin gidersiniz: dedim. 
- PJaja niçin gidili~ ki, diye ce--

vab verdi yanmak için. Bu birkaç 
senedir moda. 

- Öyle amma.insan kapkara o
luyor. 

- Ne çıkar, pudra ile beyazJnn~ 
mak mümkün. 

- Bu modayı acaba kim çıkar~ 
dı? 

Karşımızda oturan bir erkek, 
modayı çıkarnn snnki kendisi imiş 
gibi, konuştuğum bayana bakıp 
bakıp gülümsüyordu. 

Ona dönüp sordum: 
- Bu modrıyı siz çıkarmışa ben~ 

z.iyorsunuz. 
Bir kere daha gülümsedi: 
-.- Evet. 
- Işiniz modn çıkarmak mıdır} 
- Hayır, pudra. fabrikatarım 

var da ... 

* 

- Y anıyorum. 
- Mnhvolduk. 

- Bizim halimiz ne olacak~ 
Evde muhakkak biri ö)mlj 

Bekçi otacık ta duruyordu: eord 
- Kimin evi, ölen kim} 
Güldü: 
- Ölen filan yok beyim, bu 

bah erkenden pluj mıdır, ned'r 
raya gitmişler... Dönerlerken r 
lamı~tım, istakoz gibi kıpkırmızı 
muşlardı. Şimdi de böyle bnğnı 
lar. 

* Simsiyah bir çingene kızı 
söylüyordu: 

c<Entarisi nlıı. benziyorn. 
ctModern kadın bamı benzı 

Köylü, şehire gclmi ti, tesad 
fen plaju uğradı. KumiaYda ynt 
ları gördü: ıçın doğabilecek neticeleri şimdıd n b rne bryaz bir kemer gibi farnda çakan şimşc*in aydınlığında 

en J· ·ı .. .. b 1 k ı ov:ının bl seçiyoruro a~şe ı e goruy?r ve u~ ara nış dol Tlffi olduk n muntazam r şo. · - Bumuma bir yanık 
vakıt ve .. amanılc tedbır nlmak k b nın dizkapağından kıvrı - - Sakın altrobasi falan yapmayın. geliyor. 
mecburiyelini du)uyor. ~rak İnonu ıstasvonunu 10 daki - Ben Dk defa tayyareye biniyorum. - Muhakkak civarda 

ko ku su - Fakirsiniz, eviniz. elbı 
yok anladık; faknt nklınız d n 
yok .. ne diye bir ağaçultı bulup o 
da oturmazsınız ... 

Birlesik devletlerin ne ordusu ve kada kamp ·verıne bağlıyor. Tayyareclm gülerek başını salladı d J Ve harekete gelen motör, yer1r'd ot~ var ır. 
ne de don nnıa ı, m mleketin pek irt fıü rı 200..300 metrelik . çıplak Ceniş olmoo•ndnn sarfınaz.ar, iki Ok- tepeler, eteği çelık kanadlı g~nç . ları koparıp, n.şağıd:ıkllerin o:apkala. 

bir plaj 

r::Junı..et J.luli' * 
Yanus nra'S.ndoki coğrafi durumu- ka.rtallarımızın intdlr. Birer kaUı, nnı uçururken biz de B'smlllahi çe-
~un doğurdu ';.tf siyns' ve aske~i i~- sa~am ıruııanı.şlı, za.rif dört, ~' .. bi. kip tıavnlandık. Yerden d ıkiernesine 
lımalleri kın ıhyabilecek bir vnı.ı- na .. iki hanyar, bir ntölye iŞte Inonü göke çıkış Insanı anlatılmaz b'r tu ~ 

D 
· t Muharririmiz uçuırtan evvel kım hisler içinde bırakıyor. Fakat 

}'ette değildi. onanma ınşı:ıa 1• kampı.. :r 
hatta konfcrı:ı.,slnrla kendisine res- B"" sene evvel buraya iki çadırla d gök yüzünde asfalt bir yolda Eon sür~ b 

1 
--.. çi e var. Pllinörlerin havada öyle gü ntle giden bir otomobılin zcvltlni bu~ 

men müsaade olunan hadiere : tı geımt.şler. ııavncılık 1 n, semnya. 0 zel süzillüşlerl var '·' .. hani zaman ı 4 "'ğ b-'· 300 c;ıkarılamamıstı. Ordunun siltıhları Inn aşkı için kendine ald nesi varsa ,.,.. uyorsunuz . .ıoy<'l ıya ,1Aıyonım, 
da çoktan e3kidi~i giti vüs'at ve bir eözünü, sıhhatinl, hepsini gökle- z:ı.mnn çayiCıklar kano.d sallnmalnrı. metre lrtlfadayız: Kampın t-lnnlan, 
teşkilatı Birle!ıik Ameıikanın büyük re 'baı:tışlıvnn eski ve güzlde tayya _ nı kesip, bir müddet hareketsiz uçar- tayyareler, plflnörlcr, çocukların o _ 
· · d 1 b .. k" lar, tıpkı onun gibi.. Bu motörsüz yunca'kları kadar gözüküyor. İnönü 
ınsan kaynaklannclan, •r.ab ettir,ı reel s:ı.vnl vr nrkn. n<ı :m ugun ıı 

d 
. t b ,. nesne Uc ta'kla atmnlar mı istersiniz. kasa-basını bir şehir maketi hallnde 

zaman, memleketi.ı müdafaa'lın o muazzam. dor aşı marnur -.nmpın · k •- ı d H ters uçuşlar mı, yuvarlnn~lar mı? minimini görüyorum Geniş tr..rlalar 
ıstifade olunmayı temiıı edcbih•ce ilk temellerini awuıs ar ı. ('r geçen bir hnld d .~·ıd· vılda biraZ dahn hızlanan çalmn::lar, PIA.nörün t:ı.yyaredcn zevkli olduğu _ birer mendil büyüklülTiinde .. alt.ımL"'.-

e cgı ı. · .. - - nu söyllyerek b!nm('m Için çok ısrar dan ~lar, tepeler kaçıyor .. 
Fı:ıkat 19 ıs de bü:ı,·ük askeri ıs- btıl"'ünkü mütekfunll Inonu ka~pmı, ... , _ 'Iab b 

1 
J l'h • . . ilk İnonü mcydnnlarına yarasan bır es'er e.....ı1er amma, ne yalan söyllyeyim, Birden motör duruyor. Eyvnh .. pa. 

d tt 
1 

n§ ~m~~ ~ ~ t ~1 .<: 1 ıçıCabul haHnde gözlerimlz.ln önü n~ sermiş ben -kendimi bu küreksiz kayığa ben. raşütün halkası n('redeydı? Fndişe 
oiua 0 ara 

1 1
uvhu me <t .,r,~:t me- bvlııntıvor. ziyen nesneve pek emniyet edeme - ile başımı geri, tayyareciye eevıriyo~ 

nmuştu. " a nt 'e te . k ~ı aıarın önünden tTen yoluna dim. Daha d$usu bu cesareti r,ös • rum. Fakat o dakikada tepP.tnklak 
aaıs· 1939 d h r ·ı ledı Ancn. ., n · ter"mcd:-. ı zd d ıo.ıar ~~ 1 b' bl ı ı hirk 8~ ıAı . r a · veka' ii ., /Yda n <'ldan İnonü muhar<'belcri ~ " ..... o muşu ur nı; , ~pe eı:. ır r n n 
v ~ç ay ~vvelkı ~r~~ haftada ... ., N'Ph<'lerine kadar ucsuz bucak - - Eh, tayyareve de bir şey diye - üzerine devrillyor. blnalar. tarlalar, 
~ nıhnyet l rnnc: ını.ı ıkı ç 

1 1 
br mevd:ı'l uzanıvor. Bu mevdan ml'zslniz yn. ğuyurun! yollar, acele çevrllen br albüm yap-

çok ' Ş' ı• A k l Dt"V et eT ;:. h ll d b'rbi 1 f Ü • d" mesı ıma ı ~"'merı ortasın<lan b!rhlı:-1 ardınca rovai~ Dediler B::ıktım. bizim bir lkf ar ~ rn!".ı a n e ı r n n ıerıne u -
Biri' · ...... h 1• ki surette ncn- - d t şü B M "ı, b"t" s" ' t•m·zı hil ·~·~ gozu nu . a .... ~. a durumu nan savısız plO.norler görüvoruz. Ba- ka ns o omö-b'lle dola.,ır gfbl, göklerı vor aş, :ı,~ u un ura ' ı e 

mıştır. F lvakı, duny dd' z <;ını 
1 

lk b r ıolc 10 klcıllllt bir e _ söyle bir t vnf edip geldiler. Hem gidlvoruz. Galıbn saH\tıscllim da ~e ~ 
n~n Ameriku için .. n de~~c"l:\:cTi~ kın <' ·k·vor Bızu;ını bir oıtobüsün tc. tayyarl'nln zevkli tl.'cessüsU, hem klvorum Artık topmen r,clivor-ız. Göz 
bır hal aldı~ ını g".~ı ~ı c d v•Jd' kerlez;i"'E' te<; bit f.'dilmlŞ hurrust bir fı· korktu, sanılmarun davanılmnz mu h ler! ml kapadı m. Tutarnakları kOD!I • 
kalılnr için n"tık mumkun ..,1 ı hı:. k let rnQtbr kuvvetlle verden lı:t'.sivor 1 teml'l alııvı benı kürük bir tn im taY· rırcasına çPkiyorum. B r tnrraka bc'-

Bir evin önünden gcçiyorduk. 

[ Bun an biliy r mu idi iz ? 
Parmakları adam 

Arjantinli bır i:ı damı, parmağının izinin alınnııy 
adamı Riiens Ay ~ cağını henüz kendinin de yeni 
re~e gider, polıste renmiş olduğunu söyler. Ve !i 

bır evrakını takib ilave eder: 
eder. Evrak ken - Benim pıırmnklarımd:ı d 
dine verileceği zn· başka bir gayri tabiilik de mevc 
man ora usulunc dur, yanmazlar. 
göre parmak izini almr\l, ısterleı. Cebinden çakmağını çıkanp ı 
Mürekkebe b.ıtırılan parmağını k:ı ~ kar. Bir müddet parmağını al v 
ğıdn basar, fukat kfığıdda bir mü • tutarak parmaklarının bu herke 
rekkeb lekesinden başka iz görün ~ ayn hususiyetini de polislere ı 
mcz. hayret ederler. Arjnntinlı iş a. eder. ······································································································ 

Bir mes'ud olmak ve olmamak mesela( 
Bir ta raft m Çine. tnma.~ıı e .~ı ·~ pı~norler·n nasü havıılo.ndı~ı hiç varesinin yanına sürükledi. B•ı uç~ı. l!vorum. Bir Avnıp::ı kıt"ası hallnde 

ltıed«"n bir Tt porı} a ı l e .. dıger cı ~t- .. d n"z mü? şun h ı~r 1' int an1atma~a dP:ı;cr bu- paramp:ır<;!l yere düsecel!lm. her t~· 
ten totalit ri rin hük nu alhnda l ır-ı p.;ot .u d~ mot6rü olm:ıdı~ı Için nasıl luyorum. Vakıa bul"i.in tnyyarıı ile rafım -bir yrrde kalacak. Oooh ... GBz 
le-sece.k ola :ı bir Avrl'pa nrMı.n~~~ 1 ııA"'cbı~ıldJıY'n" bi7'm SE'lfıml İzzetin uçm.nk oromoblle binrnekten farksız, lerimi açtım. Yere 200 metre kal; An~arad:ı. oturan bir okuyucum, yatınızda daim~ 1stlkball tem n A k 1 b 1 ı c " ts birden motör J!;llvor, tekrar diklenf ~ Bay I. C. bana yolladığı mektubda ha memek cnd~ınin tcsı.:ı altınd 

men a n eyhtnn bir siya!et ır ıg p;e~lnceve kadar bir tUrlil ntlı ermc. kendisini to.nlml otobüsleri'le em - yoruz. Pike yapmışız me!;er.. yatının tarihçesini yaptıktan sonra kaldınız Bu,. sız.ln .kend~nlz~ gu" r 
h~~ıl ol~ası ve !mnun Aınenkaya di amma, ben akl•mın erdım kadar niyet. E'dr>nln t.qvvareden kl)rkmac:ı F k t 1 ls b .k k neUce olarak mcs'ud olmadığını kay- memenlzln bır nctıccsldır. Iradl', a 
muteveccıh asb~rı hareketlere mey: bunu stzc anla1abnlrim. da bır 'hnvll ml\nnı;ız bir ııev. fakat lu ~e:ec:: ~~r:no u.;·vki~de~r t~rh dedlyor. Kendisinin verdi~i hukme zım, 'karnr sahibi olmnd~ınızı ö ı 
d?n ':ermesi imka:ı \'(' i~ti'l'l.~ı~:rı Tayvarenin motörünU. tekerlPkle - bir pike nz•z~li!l bjı1m alclfıde uçuşa yanmış dei;lldir. Yere indi~irnlz za - bakılacak olursa mes'uliyet aııesın • terir. Karşınıza ç~knn ~enç kızın n 
Bırle .. ık Amerikanın resmı du'illn- i 

1 
cıkarınız. oturul"~rak veri ktma- blr fevknHidelik bahsedlyor. d h d d b . den b~ıyarak karısından ~cçtikten sıl bir zevce olnbılecctıınl tahm n ı 

eelerini art1k ehemmiyetli! i gtıle ~;:ı öniinP ~etlrin!z. İ!'ite s1ze bir nlii. Meşln eeketi, tayyareel kukuletesL :en~~ıı:c:kta~:dl~~en a:~~u~r~n- sonra tesa.düfe vn.rıncıya kndar hep edemedlnlz? Bu dn nihayet gorn 
baslamıı~tır. nör. önünde bir h::ılka.'il var. Bu h3l- ni gtydlk. Eksik olmnsınlar, Türkku- f . • b~kalannındır. inceleme, duşünme kabUPyetınl 

Yakın veya uzak bir istJkbalJe, kııva plnnörü rPirPI'Cit olan in ba~la_ sunun ırenç öl!'rotml'nleri, Tnllit Su ~ se Inı duyuyorum. Bay i. c, müsaade ederse kendisıle eksikliğinin bir netıcesldir. Aldan 
Büyük ve L\tlas Okyanuslarındnn nıvor. bu inin diğer ucundan lO ka . bıısı, S:ılim GökçU. Hikmet Ö7!. Fethi .................... ~~~~ .. ~:~~ .. ~ .. :':!~ .... fikir birliğinde olmadığımı söyllycce- dınız mı? Bu da öyle, nldnnncaı.:. m 
Yani iki taraftan bir ınanuza uğn- dar delikarılı en az 50 metr,. nırs:ı • B:ı.tur, Niyazi Avdm beni bir güzel ğlm. İddiamı lsb::ıt etmek Jçin bana yndan yapılmış olmanızın do ur 1 
Yacak olan Amerikanın müdafnası fedPn ol~nörü cekmei!e basllvorl:ır. l hazırladılar. Gözlükleri takdık, geç _ Den:zde bir erkek cesedi anlattığı hikfı.yclerinln tahlıline gi _ ğu bir felfıkettir. Hıç kimsey1 ith 
ciddi surette bnhis mev:ıuudur. Si- L!ı.stikll 'iP. vohnd tel. haddi azami • tik oturduk ycr!mlze.. söz nramıuin, bulundu rişmek burada mümkün olmıyacak - etmeylnlz. Bir Işi bırakıp bir b"Ş 

. mali Amerika Devletler Birliği böy- ve kadar eerild kten sonra. verilE-n 

1 

motörden evvel kalbimin ca1mnal!a Dün a~am geç vakit Anadoluk:ı- tır. Hem bahls uzar, hem de iStemi. sına mı daldınız. Kendi mu"' ·ert. 
le iki taraflı bir taarruz karşısında ic:aret üzerine pliinörcü, ku,.ıınıı h-t- basla.dı~nı itiraf etmeliyim. Bindl~i- vağile Beykoz sahilleri arnsınc:l:ı 50 yerek hüvlyct! hakkında başkalarına nizi bırakarak bir başkasının te 
varlık, hürriyet ve j,ıikhilini muda- reke-tc gctirivor. harekete f'P1mec:ilr> nı!z l..<tyyare cnylfık azm!lnı mhınacıic yaşlannda tahmin ed!len bir erkf'k da bir fikir vermiş olurum. Hayır, ben altında hareket ettl.ğiniz muhakk 
faa etmek mecburiyetinde bt•luna~ bı>rabcr de lo! bırakıvor. O bı71ıı ver bir şey ... Derken efendim, semer gibi cesedi bulunmuştur. sadece umum knideyi hatırlatnca - tır. Biraz lleriye idellm: fi'IStn caktır. Işte reimi Amreikayı bugün den 'keo;ilen pll'ı.nÖr arl.ık hnvadadır. br nesneyi arknma b:ığlamah baş _ Sahllde bir kaya parçası altına sı- .ğım: hğınızın ve sn~lıt{ınızm mes'ulü ~ 
harekete Oietin~~ e5nslı düc:ünre ve Ruv"5r kaldırıcı et>revanlar oU\nörün lad~ar. par~mfıs Salim Gökçü kışan bu cescd çıplak olduğu Için he~ - Saadet ve feHiketi insan yüzde sizsiniz. Kababatı ve mes'uliyetı b 
endi~e budur. Yok ,,, Avrupa hnr- vrı~Jtn~"''ndır Bundan sonrası pH\ ~ benı bir de oturduıntm yere b:ı"lnrnn- nüz hüvi:veti tesbit ed ıcmlştlr Meç_ doksan dokuz nio:;betlndc kendi llile kasında aramnyınız. Hakikati or 
bine müdahale edıp etmemek veyı:ı- f'n•tlek'nln me'h~retine tA.bi Bu va - !;a kalkınca plrelendlrn: hul ölünün bir kazaya mı, yl)ks.'l ci_ hazırlar. Tesadufle blrh'de b::ışkal.:ı - senlz fplfıkct!n Içinden kurtulma 
hud lngilter••ye >ardım etmek gibi, n·,<e•t~ h<~vnda 18 saat !kalarak dün~ - İk! gözüm benden evvel ncanlar nnyetc ml kurban gittiği tnhklk edll~ rının da tesiri bu mesclcde nlhaye• yolunu bulabilirsiniz, 
dah k h' • ·zu ... nı-n.ıHnl 'kav.:ın:ın eenc!E>rlmiz ne narn~·u takdı. DI' b::ı~landı. Yok.oın mektedir. yü?..de bir derecesindcrir. Mcs!'ll\ hn ~ geçmedise. 

a ço ıs ı ve avnm~a tnC' - vn~~~~~~~~~======================~~====================~==~~~====================~~;;~;;~~~==~====~==~~~~====~==~====~========== 
S 

edebj te ri kas ı: aşına topladı; kopları mut~tfağa .ı-U in un arın ıç msı ır gun c o unun ır ·ı) ısın un r,etirdile lar. Bir le ik Amf''" kı:ı de' }etinin c f 12 ı b 1' "k b 1 h' b' · · b' .. d ı d 1 b' k d 
:r mi siya•etine i olmasından z.i- <C on götürüp yıkadı, kurulndı. olmaz.. aldım, evlid edindim. 

Yade reis Rulvelt•n Tei liğe tekrnr B H 

-' 

- Vollaiı, rahatsız ettim, kardeş, Derken bu mevzuu bir yana bı - esime . nnıın, kızı müdaf n tl 

ısec;ilmesi veya tıerilmeme ı ct,.nfın- Y k da yapıinn dahili "'politık oyuı ]ı:ırı- seni!.. rnktılar. Laf lafı oçtı. Dirbirlerıne, - o·, knrdes; hıç tasala n 
Misafirinin bu. öz.iiT dilemek i~ müşterek nşinalnrdan haber soru - Meşhur kelamdır: Yiizı.i gı.izel ola 

na konu te,kıl ederler. k tiyen söz.lerinı Besimc Hnnım red ~ yorlardı. Bir ornlık, J3esime llıınım nın huyu du güzc.al olur. Allah i 
O hnlde p(opnunndnlarn ha a- d b k 

" etti. sözü Müjgiına intikal ettirdi: nur topu gi i ·ızcağız.. Eli de i 
rak, Arnenkanın bugün milyarlar - S kın hu liıkırdılan bir dah:ı _ Hoşnucl musun kızdı:ın? yatkın, masailnhl Sabahtan, bnl.. 

aarfile vücudc gdirmek. azmiııde E " d Ek T 1 V d k bulunduğu yeni büyi.ık ordu ile ~a- Yazan: rcumen rem au agzına alma Şehimeciği:nl Yoksa - Şimdilik bir ikayetim yok.. ~ım a ne ·nd.,~ titiz, tiriııd~z old 

h l 

darılınm. . _ Şimdilik di)•or un, 0 , ol! Be- gu .• n.u. hem~ncecık .an.layıvcr.dım .•. T 
va ve deniz nrml\dnlarını mn zn n- Sn ,_ J b ., 1 k K b giltereyi ' 'Y-' Avrupayı kurtarmak Halbuki {azlnsile izaz ve ikr~da di. Konsolun gözünde buldu~ ter- - mn... nim bildiğim on senedir yanında, ıı oy•e o aca . ımı n ter ıyeııını 
insani lik rı le vaptıaını düşünmek bulunuyor, azami :rahatını ternın el· temiz sofm yaygısını yere ynydı, - Sankisi, mankisi yok. Dostluk değil mi~ m ış o? 1 • 
L to peşk.irleri, boynu.ı: ka•ıkla:ı sıralodı. böyle giinde belli olur. Yanan ben Ö 1 b' · Bu bahis üzerind=: birı:ız daha k 
udar hatalı bir şev olmnz. rneğe çalışıyordu. • . .. " - y e nınmn, ır ınsanın ecv • 1 k 1 

w }-'erkesten ihmal ve ıstıskal g~r~ Arkasından da, ck:neği ve ~emeği olsaydım da sana geheydim, bana heri, c.ibiliyeti, bnznn on, yirmi, elli nu~tu ar .. n ·~m o muştu. 
Bir le ik Amerika devletinin cog- .. -ı Ş b' e Hanım, dünyada ıyı getirmek iizer.:: asağı kata indi. karşı tıpkısını yapmıyncnk mı idi n) yılda da kendini helli P.tmt"z. An • Istanbul akşamlannın miist('ST 

rafi durumunun büt.·ük mahzurları· gore. e ı:n l b' B' A Ib 1 b' ·· ll'v· d n •• Il'k L, "' 1 ıl bu una ı ~ ırnz. som·n, yağı misler gibi tü- - , f' ette nem rahmetlı'n'ın S~l)ı're H.:ınım n - ır guz.c ıgı var ır. uu guze ı·, L< 

nı anl k • · · ı· v• ce"ubi kalblı', vefnlı insan nr .a hale .. h' d d ~ b' " b' d am n ıçın şımn ı ..._ , . k ten bir kabak kalyasının başında O h ld ~ O k f b k şe ır e ogma uyum e ır n nmı 
Amerikalar atasındaki Meksika kör~ leceğipi tahmin edemıyece hep toplanmı•lnrdı. "e•ı'mc Hanım, - a e tur, ey mc n . ~ın.~? bir ehpadbı v::ırddı.k Benim ye • gönlündeki tabii SC'V"iden ileri grle 

f b
. ,. D ., Şö'yle birka,. gün bnşcn~ı:r.ını dinle, ti t ., 

ezile Ant'ıl denı'z.ı' baTı'tasına n lmı'oıti .. .. ş ıgım zaman ,, 
0 

san yaşını bı'r go"ru"ş \'C •el,"ıkkı' ı'cabı deg·ıı~ı· 
ge OJ • ıa· kır~. olsun diye, sofrada dördüncü bir yerin haz.rr ~ aklın basımı gelsin. O zn man kar M • • B S b' H k 

0 

göz gezdirmck kifn,·et eder. Burn- Evlüdlığınu, 0 • geçmı tı. u n ıre nnımın, a sn~ lstanbula gclmioı, lstnnbuklıı otu" .ı lanmış bulundu~unu görünce, Müj- karşıya oturur. ne yapacağımıı.ı dü-
da, An til d eni~inın cenubunda her gene sordu: gana hi tablo: şiinürüz. k allı bir oğ!u ilf', ihtiyar bir ele ge- muş ve bu ilahi beldeye haki!.at ge 
iki Amerikıı kıt'asını biribirine bağ- _ Saim nerede~ d' ]ini vardı. Kırk S'!ncdir evli imi~ler. zile bakmış yerli, yaban,.ı her f<'r 

ı · d _ Bı'lmcm. Onu hiç görme ım. -Bu, fazla! dedı Kaldır d3, dn- - Eksik olma. Bcsimcrigviml In~ A 5 b' ı-ı h ı· · ıyan ince ~.ızun katanın daz. Y erın e n nem, n ırl! r nnıma er cc ı ın- buradan, o güzel, m:.istesna akf ır 
P 1 B 

0 
1-1 ın a~a • nen rahat otursun. saniyetlı' kadınsındır d d s ı • 1 ı V r anama. kanalı görulür. Bu kann ın O aralık. esımc anım ' ' ' • e sorar ı: " n Jtr-; anımcıgı:n lnra meftun olor.ık ayrılmı~. o nk 

n• h Id' - Niçi'1? Saim ağabeyim yok S · d' ) b k d .. G ı· 1 l" d } I oirlc ik Amerika için haypti e em~ ğıdan, sesi ge ı: - cn~ım ı on arı ıra- a, soy e ın e aranız nrosı r ,.ı o a ıer sc t·~ şamların tallc,ssiirünii ömrünün f'O 

miyeti, Süvenın İngiltere impar:ı- _ MüjgiınCJğım! Kızım 1. So • mu? le bakayım: Neyin vnr, neyin yok, rinde ayni ce•1 bı verirdi: co Şimdilik n una ke.dnr hatırnsındn ıaşımı~tır. 
torluğu bünvesind··ki ]üzumundnn fadaki konsolun gözünde yaygı. vnr: - Hayır, yok. Ben onu dün ge- yandı mı? iyiyiz. kadınım: ·ı Kırk sene n~ de~ n~ı~ime Hnnımı'l ~vi denizi gö 
belki birkaÇ misli faz.ladır. Çünkü Onu yere yay: lca~ıkla~ •. peşkırl~rı ce Zeyreğe, a"lcnsın gönderdim. _ SITtımdaki entaridcn, ayağını- mektir? Dii~ün !bir kt>re, kardeşi niyordu. • 
Birlesik Amerikanın büyiık ve At- de di- Sonra gel, ekmegı al, e mı? Şehime Hanım büsbütün sı kıldı. daki lı:unduradıın gı:ıyri bir giyeec ~ insan kırk yıl için cl~ birbirinin içini, 0 gün de Marmnrn, inadına gil 
laıı Okyanuclarındaki cem'an Daha Müigan: «Peki~" .• deme .- Onun yüzünden evin çocuğu da te- ğim yok. Sade parnmlı:ı birkaç par~ dışını mutlaka öğrenir. Işte ben o durgundu. Cecr.ki rüzgur, sabah 
22.360 Km. uzunluğundaki Enhille- den. Besiıne Hanımın ~esı ılave ettı: dirgin olmuı~tu. ça clmaıı kurtarnbildim. vakit bu vakittir Sabire i lanınun karşı dinmi!l, lodosn dönmek i•ti 
rinin müdafaası için, onun donan- _ Annen kalktı mı} - İlahi, knrde~l~ diyecek oldu. - O da bir tey. Başını sokacı:ık çok haklı bulduğuın o :.öz.uni.ı kula- dadını gösterivoıdu. lmbııt bir h 
masının bir Okynnustan diğerine Bu sualc, bi:zznt Sehime Hanım Besime Hunım. lakırdıyJ ağızına tı- bir ev alırsın. ğıma küpe ettim. Dilediğim gibi ye- vn vardı. U:ınklara doğıu hnfif, bel 
süratle geçebileceği yeg:ır.e ycd ~u cevab verdi: kadı. - Ben de öyle düşüntiyorum. tiştirdiğim Müjgfının Y• rın, öbür belirsiz bir •is tebaknsile tüllcn 
kanaldır. Cenubi Amerikayı 0 n~ _Aman suııl Kalktım .. kalktırol - Zaten gidecekti. Amcası ne - Acel•~ etme. Seninle beraber gün huy dcgi'}lirıııiycceğine bann ufuklı:ırın iizerind'! güneşin ~u ı 
§aTak bir Okyanustan diğcr~nb .. c~k Y Hha uykusuna dalmışım. U - vakittir hasta. Üstüste haber gön ~ arar, eornrız. Yarın, bekçiye tenbih kim scnf'!d ver·1:ıilir~ Dü ıyn değiş· türlü ışık ovunlıın vapıyordu. 
mek mecburiyeti s~vkulceyşı uyu em l · m den'p duruyor, çocuğu istiyordu. derim ben. Bizim bu mahallenin ha- ti .. evladlnr, hugiine bugün bı:ıba • Sti''Un ü1•rinde, fasılnlnrla tancımdan yer ere geçıyoru • J mahzurları mucibdir. k" B Bu iddianın yalan olduğu bese - vası fena değıldir. ÇnrŞl, pazar ya~ ]arına, anne! ı ine knr~ı gdi} or, ası rüzı:ra .. sı1lıktnn n "ır n~ır bir scyi 

f d"} - Ne varmış o.Jtanncn r aşın -(Devamı 7 nci saY a .. belli idi. Fakat Şchi'l'le H..ınım m ec~ kın .. etrafımızda oturanlnr hep efen~ oluyorlar. o~n Müigun. dokuz ay siiziil~>ı ek re en tf"k ı' ık vrlkeı 
dan geçen az •ey mi? Helilk oldun, " k 0 buren inanır gibi -r:öründü. diden insanlar. Amma, gene de se-n karnımda tı:ııım. clıın: vıkhm. çok ku'''''tli bir diı· 
kardeşi Elbette uyuyaca sın. uy-
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Bosna köyü 
Yeni yapziacak sed 
sayesinde Mericin 

taşmasından müteessir 
olmzyacak 

İzmit kağıd fabrikası 1 Şikayetler Pazar günü yapılacak 
bakkındaki dedikodular ihtiyaclar at yarışları 

Edirne (Hususi) - Mcriçin sa~ sa
bllindeki Bosna köyünü Merıç nehri 
tubanlarından korumak gayesUe in_ 
4a edilen ve bu seneki büyük su taş
kınlı~ında hasara u~ayan 1800 met_ 
re uzunlu~undaki kıyıyı ve sedde tah
kim inşaatının tnmlr işleri knrarlaş_ 

mıştır. 

Fabrikanın su ihtiyacının temin edilemediği 
iddialarına cevab veriliyor 

Nafıa Vekrueti bu işe nrfolunm:ık 

üzere 37015.91 liralık tahsi.sat hava_ 
lesi gondermiştır. 

Malüm oldu~u üzere Meriçin bu 
noktasında geçen yıllar lçeri.sinde 
yapılan bu tahkimat gerek Bosna kö
yü ve gerekse bu havalideki mezruaıa 
elverişli aro.zlyi birçok sn baskınla _ 
nndan korumuştur. 

Geçen seneki büyük t-ıu tnşklnında 

sed üzerinde a.çılan gedi~in kapatıl
ln:ı.sı ve rnahrnuzlarının yenilenme _ 
sUc onumUzdeki su baskınlannın h:ı
f f atıattlrnası veya. bu kısım nrazlnin 
bu gibi hnllerde büsbütün masun kaL 
ması telnin edilmi.ş olacnktl:-. Fabrika müdürii Mehmed Ali sellilöz malcineleri önünde izahat 

İzmit 7 - Son giinlerde kitgıd hid Vahid Akpak isminde birisine 
Bir ihtilas suçlusu fabrikası hakkında, bazı g.ızcteleıde verilmiştir. Su yolları açılmı,, boru-

M d d k 1 d garib ve gnrib olduğu kc dar da lar döşenmeğe başlanmış, iş yarı-
U anya a ya a an 1 hayreti mücib bir takın1 yazılar gö- sına kadar ikmal ediımiş ve bu es-

Bursa (Hususi) _ Bundan bir müd rülmektedir. Bu yazılar;ı göre, kii- nada müteahhid ani olarak ölmi.iş
det evvel Bursnyn yaşlıc.'l ve emekli ğıd fabrikasının İzmitte kurulu~u tür. 
polls memuru oldu~nu söyllyeıı Ha_ yersizmiş. Fabrika te is edilirken Bu ölüm üzerine t:abii olamk ya
lım oğlu Sabri o.dındn bir adam ı;eL su ihtiyacı düşüniilmenıiş. Sözde pılmağa başlanun bu ı~sisı\11 mah
miş, hususl bir iş aro.mnya başlamış_ bir takım :ırteziyen kuyuları varmış. keme kararile bir müddet için dur
tır. Boyle bir memuriyet bulmuş, icab Sapanca gölünden evvelce getirile
eden kefalet ve hüsnühnl gibi vesl- cek su bir milyon liraya mal oldu
kal.:ırı da Istihsal ederek vazife ifn _ ğu halde, sonradan planda tadilat 
uu başlamıştır. Aradan bir müddet yapılmı~. 400 bin liıaya indirılmiş. 
geçmiş, evvelki gün ça.Iıştı~ı daire Hiç bir letkike istinad etmıyen 

muştur. Tasfiye i leri d~ henüz biıi
rilmiştir. 

Kiiğıd fabrikası arti?yen kuyula

rı açmı~ v~ böyle bir şeye de a~Ia 
amırine müracaat ederek hesabının ve ciddi olmaktan uzak buluna.ı teşebbüs etnıi değildir. Ne bu ku
ke.silmesinl, kansının çok h:ısta lll _ bu yazılar memle~et umumi ef:.iırı yulardnn az !'U çıkmış ve ne ,;Je bu
m:ısından dolayı dcrhal i<ıtanbul:ı üzerinde menfi bır tesir kasıl etmek-
hareket ctme~e mecbur Jmldığını bil- te ve bir takını yersiz dt>dikodulara 
dırmış, hnlinde bir fevkaliidel' k bu - meydan vermektedir. 
lunduğunu saklıyo.mamışt)r. Bununla l.nci beş yıllık endüstri proğra
bera'ber çok dürüst h:ı.reket etmil} ınının mühim bir mcvzuu olan kiiğıd 
bulundu~u cihetle hiç bir şeyden yapılmış ve lzmit bütün §art ve va
şuphe edilmemiş, hesab1:ırı gayet te_ sıfları ile en uygun bir mahal olaıak 
m1z zuhür etmlgtir. Hesabının kc tesbit edilmivtir. lzmit kfığıdhnncsi 
sUmesine Iüzum olmadığı. icab eder_ her şeyi uzun uzun düşiınülerek cv
se izin alarak gitmesi tavsive cdll - velden hesabiannrak kurulmuştur. 
miş, derhal buna imklin varsa muvn- Türkiyede bu kadar ince bir tt>tkik 
r~k oln~~~ını ~öylemlş. hemen tan - süzgecinden geçirilmı, ba~ka hiç bir 
ı:un edilen izın '!eslknsını almış ve fabrika yoktur, dersek yalon olmaz. 
Mud:ınya yolile Istanbula r;:idece~ini Birinci kağıd fabrika5ına lazım o
bildirerek daireyl terketmiştlr. On lan su Kilez de:esinden istih~ııl edil
iakika sonra da ayni dalreyl bir po_ mektedir. Burada modern tesisat 
Us memuru ziyaret etmiş, Sabri ls - vücude getirilmi' ve fabrika ihti
m"nde bir tahsil memurları olup oL yaçlarına bol bol kifayet edecek 
nıadığını sormuştur. Bu tsimde ça b" ··k ı· ' t k ı l .. _ - ır mu emme ıy~ e onu mu~ ur. 
~k~n~ ve d~~tbi~ mgüemurları bu - Halen işiernekte olan bu fabrikanın 
un u6 unu, n • u n mezunen bir su davası yoktur. 

re Mudanya yollle Istanbula hareket 
~t•iği bildirilmiştir. · Biri~ci kii~ıd ~nbriknrnızırı. şe 
Avını kaçırdığını anlıyan pors· yanı dıkkat bır şekılede artan mcm-

Eyvah, ben onun eline kelepçe vı: ~ leketin ka_ğı.? i?tiy~çları.nn ı: ~eka!->ül 
arak götürme~e gelmlştim!ıı de _ edememesı uzerıne ıkıncı kagı_d. te

n •en kendini alnmam)4tır. llilöz, klor fabrikalarının da ınşası-
Fılhnkıkn o ndo.mın emekli polis na zaruret hasıl olmuştur. 

1ldu~u. tekaüde sevkedildikten son _ Bu yeni bbrikalnr için su gt·tir
·a b:ızı hususi memuriyet.ler aldığı, rnek lilZirn gdmiş, Beynelmilcl §Öh
>U meyanda İstanbul, Beyoğlu Be _ reti olan bir su mühendisı letkikler 
edıye tahsil memurluğu yaptığı es - yapmış ve Sapanca gölünden bunun 
ıada haylice bir para lhtilfuı cdt'rek temini muvafık bulunarak planını 

ini knybetmeğe çalıştı~ı ve Bursa_ çizmiştir. Bu plun da tekrar tekrar 
ra. eldiği, aranıldı~mı hissedince s:ı_ mütehassıalar tarafından incelene
ruştu~u anlaştlrnıştır. rek muvafık bulunınu~lur. Sapanca

Sabri; Mudanyada aranmış fakat dan lzmite getirilecek suyun iıınlcsi 
il'alovnda yakayı ele vermiştir. işi. bir milyon küsur liraya müteah-

!anık su vaıdır, ne de nrteziyen ku
yusu diye bir şey. Sonradan ikinci 

bir plan da yapılmıştır, tadil edi!-
miş bir plan da yoktur. evvdce bu 
iş bir milyo:ı l;raya mal oluyormuş 

da sonradan yapılan tadilat ile 400 
bin liraya indirilmiş de değıldir. Bu 
400 bin lira, mütcbaki letisat için 
sarfı lazım-- ~elen paradır. lzmit ka
ğıd fabrikasında bo,a gitmiş hiç bir 
masraf olmadığı gibi yarıda kalmış 
bir iş te yoktur. C. Y 

lüleburgazda üç artaziyen 
· daha açıliyor 

Lüleburgaz (Hususi) -- Şehri ~ 
mizde mevcucl artezıyenler•: ilave
ten biri mezbahadn, diğ•ri Kocasi -
nan mahallesinde ve üçünriisii de 
Turgutbey kapıda olınak üzere b~
lediye tarafından daha üç arteı.iycn 
açtırılmıştır. :.:...:....;..:.._ ____ _ 
Tokaatta kanalizasyon ve 

bulvar işi 
Tokat (Hususi) - Yıllardanbe 

ri inşasına bir türlü teşebbi.is edil -
ritiyen şehrin methnlindeki Köpıü 
bağından itibaren Cümhuriyet ala
nına kadar olan kısmn aid bulvarln 
şehrin en hüyük derdi olnn kanali
zasyon işine bnı:ılanmıştır. Bu iki iş 
cümhuriyet hay!'arnııı'i kRdnr hit -
miş olacaktır. 

Sungurlu nüfus memurlu -

ğundan bir türlü çıkmıyan 
bir nüfus iıi 

Karamandan yazılıyor: 
(<Sungurlu ka:zao;ı nüfU'mna 

kayıdlı bir vatandas Ikinci ay_ 
da dünyaya gelen oğlunu nüfıı _ 
sa tescil Için Karaman nüfus 
dalresine müracaat etmlstir .• Kıı
raman nüfus dairesi doğum kıi
fıdııu ayni tarihte Sun(urlu nü
fus memurluğ'una göndeı·mtş, 

fakat aradan altı ay ı;et;tiğl 
ve bir cok te'kidler yapıhlıl!ı 
ha' de bııe-ilne kad:ı.r bir ccvab 
b'de verilmediğinden bu v:ıt:nı _ 
daş çocufunu ıhenj;z nüfusa tr>S_ 
cil ettirememiştir. Hükümetin 
ehj"mmiyetıe üzerinde durıhığu 

nüfus i lerhulc bir doğumu nii _ 
fusa te · cıı için aylarca ~ürün -
cemcde bırnitmaya bir nlhn:vct 
verilmesini alakadarlardan bck-

* Pr'lba ve 

liizım 
Jriıhtııdan yazılıyor: 
,,Kahta. ovalık teskil eden 

fcvva:z topro~lara onallktfr. An-
cak, bir r.ok sebebierin '"~iı·i al
tında ka,.adn bir f"k :u·aha vok
tur. 7ir'~af Rıınka~ının ve ?.ira. 
at \'l'killetimh:in kn:za\'tl örnPk 
arabalar datıtması ava nı arzu 
dur. Kö,•lilniin arahava ol:ın ih= 
tivacı hüvüktur. Araba J(:ihta 
ciftclslnin havatmda f'ok csa lı 
dei':ismeiPr vaoacak hfr unsuı· _ 
dur. Bundan ba kıı kara ~anan 
yerine bir miktar ı'la dPmir n•ıl · 

•uk ve di~l'r z~·Rat l'.letleri da • 
ibtıldı~ı ı:-ün lstlhsal birkaç nıio;_ 
Ji :t rtA CA khr. 

lluwsi muhasebe '<nnalill' k,
:za va b'r miktar dört tekerlekli 
araba dalrıtılma"ı i,.ln aHiJ'"''ar
larm nazarı dlk.ka un ı çf!l(lnek ) 
hlr memleket vazifesidir.n \ 

Adanada yeni telefon 
kablolari 

Adana (Hususi) - Tclefon 
hatlarının kurtunlu l·nbloya tahvili 
arneliyesine başlanmı.,tır. İsv("çli bir 
mütehassıs tarafından tanı:im edilen 
otomatik telefon tesisatı projeleri 
Üzerinde i~e başlanırken 1\d:ına te
lefon şebekesinin yalnız kurşunlu 
kııblolarla tesisi esaıı tutulmuştur. 
Bütün tesisat çift nakilli devrelerle 
yapılacaktır. 

Bu devreler endüksiyonu lama
m~n izale etmektedir. Önümüzdeki 
Cümhuriyet bayramına kadar Ada
na otomatik telefonu işler bir hale 
girecektir. 

-------~ 

Lüleburgazın yeni 
kaymakami işe başladı 

Lüleburgaz {Hususi) - Kıı.znmız 
kaymakamlığına tayin edildi~inl biL 
dlrd~ım İzmir maiyet memurların _ 
dan Ferld Güryücel bugün şehrlmize 
gelerek vazifesine başlamıştır. 

Biraz evvelki sahne tekrar kar
şısında caniandı ve: 

Posta)) n m edebi tefrikası: 99 

At yarışlarının beşincı haftası da 1 törlere açık oldu~ndan her nevi yel 
~azar gunu Baktrköyde yapılacaktır. ken teknesinin Iştiraki serbesttir. 
Ikili bahsi son yarışlııra, üçlü 3-4, ÜÇ- 3 _ Yarış rota.sı müsabaka günll 
lü lbahsl de 3-4-5 inci yarışlar ara - bildirilecektir. 
sındadır. 

Birinci kotu 
Üç yaşında. hnlis kan Arnb atları

na mahsustur. İk.ramiyesl 255 lira, 
mesafesi 1600 metredir. 

<İsmail Hakkıl Tuna (İsmail 
Işık (Nazif), sevim (Kese -

4- Hakemler: Rıza Süeri, Mühen
di.s Harun, mühendis Nacl, mühcn1JI 
Hüsamettin, Behzad Baydıır, Şeref 
Birgen. 

Ankara - Istanbul tenis 
. 

maÇI 
Bugün snat 16 da Tenis Dağcılık 

Klübü kortlarında Ankaralı tenisçi • 
ler İstanbul takımile karşıtaf]yorlar. 

Ikinci ko!U Ankara takımı: 
Üç ve daha yukarı yaştaki yerli ha_ Kerim Bükey, Fehmi, Or'hnn I~ikrl, 

lis kan İngiliz atıarına mahsııı; Bey_ A. To.ndoğan. Şefik Semth ve Phl • 
koz yarıştdır. İkramlyesi 470 lira, ma- lipps ve bayan Parkan ile b::ıyan 
safesi 2000 metredlr. Tomru ( As<m Philips'dcn mürekkebdir. Anka. ra ta
Çırpan) Romans (Prens Halim) Ya- kımını Karakaş Parkan antcene et
ta~an (Kara. Osmo.nı Sifkap (Fer - miştir. 

İstanbul takımı: ruh Aganı Tni.s <Kara Osma n) . 

O k 
Vedad Abud (kaptan) Suad, Hasan 

çüncü OfU Akev, İ. Ciıncoz, Armitaga, V. Cemal, 
Üç ve daha yuknn yaşta haU.:; kan c. Blnns, v. Binns, Faruk, Arevyan, 

İnı;i!lz atıarına mahsus sntış koşusu- Jaffc, Bald ini ile b:ıyan M . Go:-odets.. 
dur. İkrnm iyesi 255 lira, mesafe3i 1400 ki, bayan Gindorff. 
metredir . Mart 1 (Fikret Atlı) Sifkap Takım nntrenörü: Gorodet.skı. 
CFerruh Agan) Tomru (Asım Cır - Maçiara bugün saat 4 de Slngleler. 
pnnı Parista (Seferofl Tal}Pınar <Kc- le başlıyacaktır. Pazar sabahı 9 da 
mal Tezcr) · devam edilecek ve öğleden sonra 

Dördiincü koıu 15.30 çiftler maçı ile nihayettenecek-
Dört ve daha yukarı ya.şt'l h alis tir. Şehrimfzde bulunan Beden Ter

kan Ara b atıarına mnhsustnr. İkra _ biyesi Genel Direktörü maçlarda lıu
miyesl 300 lira. mesafesi 2800 metre- lunncak ve Pazar akşamı İstanbul 
dir. Yüksel (Asım Çırpan) Karnkuş bölgesi başkanlığı tarafından Anka.. 
(H. Mutlu) Ünlü (A. Geliş) Tarnur - ralı tenisçller &erefinc Taksim bele-
cuk mündarL diye gazino•nında bir ziyafet verile _ 

Örnek (H. Güçlü). ceırt : r ---------------------
BI'!.sİnci kosu Tari~t~n fıkra'ar 

Dört vr. daha yukarı yaşta yerli ya-
rım kan İrı~lliz atıarına mahsııı; hen- (Baştarafı 2 nci sayfada) 
dikaptır İkramiyesl 255 1ıra. me.safc_ Diyerek Ali Efendiye §U fıkrayı 
si 2600 metredir Alcevli\n (Atlıo~lul anlatmı§tı: 
59 kilo, Olga rM. Celcbil 54 kilo. rruf <ı- Beni Kıbrısa sürgiin ettıkleri 
ru mcı~anofl 53 kilo. M:wzika (N. zaman muhafazama zaptiye bölük 
Atab:.ty) 52 kilo. Cur rTalrtt 4!1 kilo, ağalarından Siileyman ağa adında 
Önkc~ (Arif ve Fehmf) 47 kllodm·. birisini verdiler. Vapnrda hep be-

Son Postanın favorileri birincı ko_ raber yer, içerdik. Bir aralık, Sü
quda (Savn i lkin r i kosurl lt Romansı. leyman ağa: 
üçünciide fMart ll. dördüncü yarış_ «- Beydendi. size dair bana 
tn rörnek), son yarısta dn (Aicey - bir ferman vermediler, acaba doğ-
lfın ı dır. ruca valiye mi gönderdiler? 

Halkevinin tertib e!tiği ııDiye ~ordu. Ben herifin fikrini 
anlar gibi oldum amma, anlarnamaz-

yüzme yarııları lıktan geldim: 
Kadıköy Halkevi tarafından ter - ıı- Ne fermanı) 

tlb edilen yüzme yarı.ş1.arı bugün sa- ((Diye sordum. Cevab olarak şu-
at 2 de Moda havuzunda yapılacnk_ nu anlattı: 
tır. «- Bundan on sene evvel Si -
İstanbul • Ankara tenis maçı vasta meşhur eşkiyalardan Küçük 
İstanbul _ Ankara. teni.sçileri ara _ Ali a~~n.?a .. bir~~nın. idam f:ı:ma -

sındaki karşılaşma bugün saat 1'3 da nını goturduındu. Sıvu valısı Ar· 
Taksimdeki yeni kortıarda ynpılrtcak navud Zeynel Paşaya verdiğimde, 
tır. ertesi gün Saray meydanında bu 

Ikinci yelken yarıJları 
Su Sporları Ajanhğı tarafından ter 

tib edilen ikinci yelken teşvik miı -
sabakası Pazar günü saat 15 de Mo
dada yapılacaktır. 

Serbest yelken müsabakaları 
İstanbul Su Sporla.rı Ajanh!tın _ 

dan: 
ı - Yelken teşvik müsabakalarının 

iklnci.si 11 Ağustos Pazar günü sı:ıat 
ıs de Moda koyunda yapılacaktır. 

2 - Bu miio;abaknlar bütün nma -

fermanı okuttu, Küçük Aliyi eella
dm önüne oturtup idam ettiler. Be
yefendi, hatırınıza bir şey gelıne .ı 
!'lin, sizin gibı çelebi bir bey için 
böyle bir ferman yoktur zannede -
rimi. 

«Ya buna ne dersin Ali Efen • 
dil •. ıı R. Ekrem Koçu 

ZA Yİ - Çorlu Fatih ilk mekt.ebinio 
1326 senesi mezunlarındanım. Şaha • 
detnamemi knybettim. Yenlslol ala 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Avram oı:ıu 1\ll.ıfon Levi 

okşamak maksadile bu sözleri 
söylediğini~i anlıyorum; fakat lü
zum yok Haluk .•• - Kocarnı seıri.} orum 1 diyen 

sesini duyar gibi oldu. 
Haluk onunla alay ediyordu ••• 

Hem de Handanın yanında ..• 
Handnnın, yani sevgilisinin ••• 

Başını yastığa daha fazla göm
dü... Şimdi )'erin nçıtmasıpı ve 
toprağa gömülüp bir daha çık -
mıımağı temenni ediyordu. Artık 
ne yüzle Halukla karşı karşıya 
gelecek, kaymvalidesini görebile
cekti? Koca ı onunla alay etmek
te devam edecek ve bütün izzeti 
nefsi ve gururu ayaklın altında 
çiğnenecekti ..• 

GARil liR mzDiV A 
- Yanılıvorsun Zeyneb. Sana 

karşı kalbirnde yaşıyan his, mer
hamet değil, sonııuz ve derin bir 
a,ktır. Beni çıldırtan, beni kıs -
kandıran, beni ümidsizlığe düşu -
ren bir aşk ... 

Hıçkırıklannı yastıkla boğma -
ğa çalışıyor, gözlerinden :rmak 
gibi akan yaşlan tutamıyordu. 

Dnkiknlar.. saatler. asıılar 
geçti ... Kapısına hafifçe vurul -
duğu znman, başka bir dünya -
dan dönüyormus gibi boğuk bir 
sesle: 

- Giriniz... dedi. 
Haluk ayaklarının ucuna basa

r k karyolaya v.:tklaştı, göz yaş
I '• örtiılü ol ın bu zavallı ço
c yüzüne derın bir sevgiyle u .. 
7Un uzun baktı. 

- Zeyn"('b 1 
Genç kız yÜzÜI'Ü kaldırmadan 

etle cevab verdi. 
- Benden ne istiyorsunuz) 
- Sizinle konu!'lrnak istiyo -

bozmadan 
bulundu. 

- Biraz t:VVI!I çok alicenab .. 
ne bir yalan .öylediniz ve henim 
şerefimi kurta:dınız. Bunun için 
size teşekkür etmek istiyorum. 

Bu sözler genç kızın üzerinde 
müthiş bir tesir yaptı. Birdenbire 
yatağı iliterinde doğruldu. Goz 
yaşlarile sararma~. bukleleri bir -
birine karışmış, dudakları aolmu~ 
tu. Öfkeli bakıoılarını kocasının 
gözlerine dikerek gayet hnrlid bir 
tavırla şu cevabı verdi: 

-. Yalan mı söyledim? Siz 
öyle mi zannedivorsunuz) Hayır, 
yemin ederim ki doğru idi. 

Cümlesine başi rk~n öfke ile 
titriyen sesi sonradan kısılmış, bir 
çocuk aomurtkanlığiL huysuzlan
mıştı. 

-Eğer tizi sevmeseydim, dün
yada hiç bir kuvvet beni böyle 
bir itirafta bulunmnğa mecbur e.
demezdi anladınız mı) Binaena -
Jeyh ben hakikati söyledim .• yal
nız hakikati ..• 

Bu sözleri derin bir sükut ta -
kib etti: o kadar derin ki, Zey -

ha fazla tah mmiıl edemedi ve 
tekrar söze başladı: 

- Ben kalbimi ezen sırrı söy
lerken siz oe:ıimle alay ettiniz .. 
arkarndan kahkalı.:ı ile güldünüz .• 
bitıabi düşüncelerini1de, fikirle
rioizde ve histerinizde tnmamile 
serbestsiniz; fakat benimle ıstih
za etmeğe hnkk:nıı; yoktur. 

Ve kendi kendısinden intikam 
almak içinmiş f'ibi vuhsile~en sn~ 
dasile tekrar etti: 

- Söylediğim doğrudur, ge -
ne de tekrar ediyorum: Evet si
zi seviyorum.. E.bediyet kadar 
eski bir- zamandanberi seviyo -
rum... Bunu evvela kendim de 
anlamnmış, inkar etmistim amma 
sonradan Kandilliye gittiğim za
man, bilbass esizin beni orada 
görrneğe geldiğiniz gün bu müt -
hiş hakikati tnmamil~ gördüm ..• 
Belki de sizin fikrinizce ben şim
di bu hissimden dolayı utanma
lı, sizden af dilemeliyim ... Hayır, 
yanılıyorsunuz. utanmıyorum. 
Kalbirndeki sır benim yüzümü kı-

Nakleden: Muaz:ze::; Tahsin Bernana 

ediyorum. Fakat aramızda geçen ı 
bu (evkalade sözlerden osnra ar
tık ben bur;ıda kalmıyacağım .. 
gideceğim. 

Bunu söyliyerek çevrilmiş, kar~ 
yoladan inmek için bir hareket 
yapmıştı. Haluk kolundan yaka
ladı. Mes"ud, memnun ve JTIÜte -
bessim di. 

- Gidecek misin il) Nereye) 
- Uzaklara .. çok uzaklara .•• 

Sizi görrni}•ecei;im kadar uznk ~ 
lara ... 

Haluk onun kolunu bırakmn
dan yüzüne baktı ve bu son cüm
leler teati edilmemiş gıbi, ken
di başının içinde yaşıyan bir sun
le ce va b veriyormuş gibi: 

- Ben mi seninle alar ettim? 
dedi. Seninle alay ettim hal Fa

kat. o dnkikada, hatta hayatımı 
kurtarmak için bile, ı::ülmekten 
kendimi menedemiyecektim. 

- Niçin~ Bu derece güliiııç 
bir şey mi idi) 

- Gülünç mü? Havır ynv -
rum •. h r sevgilim, güülnç de -

diğim, hiç i.:mid etmediğim ka -
dıır fevkalade idi... Bir saniye 
içinde, cm müthi~ ve feci hir n -
zabdan en bi.iyük biT saad<:te 
kavu~muştum. Kalbirn yerinden 
fırlıyacak, muhakemem lmybo -
lacak sandım ve kendimi lula -
madan gül düm ••• 

- Şimdi de bana kur mu ya
pıyorsunuz? 

-Evet. 
- Bana vaktile. herhangi bir 

kadına kur yapmadan evvel onu 
sevebileceğinizi tasavvur ve ta -
hayyül etmeni~ )azım geldiğini 
söylemistiniz. 

-Evet, ona kur yapmadan ev
vel uşık olmaklığını lazım gelir 
demişti m. 

- Yani beni sevdiğınizi mi id
dia edeceksiniz ~imdi) 

- Hiç bir iddiada bulunma -
dan hakikati söyliye<"eğim: Seni 
seviyorum Zeyneb. 

- HalUk, benimle alay etmek 
size yakışmaz. Merhamete de hiç 
ihtiyacım yok... Size yaptığım 

- Böyle olsa, daha evvelin -
den bana iÖyler, benim itinıfımt 
beklemezdiniz .•• 

- Senin başkosını sevdiğini 
zannediyur harab oluyor
dum Zeyneb ...• Niçin bana 
inanmıyorsun se\·gilim) Yüzüme 
bak, göılerime bak: onlar ya -
lan mı 'lÖylı.iyorlar') 

Sinirli kollarib karısının belini 
dotamış, onu kendisine bakınağa 
mecbur ed;yordu. 

Genç kız tcreddüdle lca"nııık bir 
saadetle sordu: 

- O halde .• o halde .. Han -
dan) • 

Halukun c.evabı çok ciddi ve 
kat"i oldu: 

- Bence iki türlü aşk mcv
cuddur Zeyneh: Birisi erkeğin 
yalnız sinirlerini alevlendiren, 
gözlerini kör!etcn bir hırs, diğeri 
de evvelu kalbc sc.kul~ktan son
ra yavaş yavaş erkeğin bütün var
lığını saran bir ateş... Birincisi, 
delilik gibi, ısıtma gibi geçici bir 
nöbet, ikincisi insımın kalbine so
kuldukça ondn ciizel duygular 
yaratan \'e giin gı!çtikçc ·derinl e-
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RÖ<dü •.. nun. ben• .. tcftooe gele. d.'• ~udu<luguno _vcnlcn .. udamoz üze- k_~n~a ~-ap~leu n.,nyat <ha/mda oö- • J~g;lıc<cn;n taıb;k cu;ğ; b cjp
k ru vezoyct uzcnne Kadokoy nno derngo ,u,umu veriimk b;lcı- rufUimuotu<. t~dao maddeleri kcnd;,;ne inhô , el· 

rnaykınakamına haber verdiği, kay- ler damgaiatılmış ve maliye rnemu- Dış Ticaret Rei'i bu n .. ·r·ı t il tırmek». siya_seti, bilhassa hal! :iı:·ın 
....... - - ::t::2=" ı 

~· ~ MAYifı ,...., .. 
4 

ı 

a arn h~d· 1 · b · · ..., ya - k f ~,.. :-ır 
3 

.. ın • a ıse erı :ra ıtla tesbit ve ru huzurunda aatılmağa başlanmış- zerıne vazıyeti tetkik .,.;n Ist h J ço ecı netıc.eler doğurmaktan ha~ıı· 
gun m .. dd I d ld·v• · d .,.. an u a k 1 Al kGn, .~. ~e •.e coze,.na malı· "'· ·~ ~roru ~· e<hal ;,; tnhkik eıı;a;. a moyo<. manya. bow ;pı;dal 
O cttogo soylemyn< ve yazohyo<. Eğe. kopoda satolan damgah b~ •• ~oyi..Joktea oon<a ıetldkoıo n ti- maddele,; kend; memlekeı;nden va-

""b b"·~~e. ee<cynn eden hrod;,en;n let)e<;m;z knnunou" ;,e bu •uçumu- cewn ou onneılc telhio eylem;,/. yahud dva< mcmlekcolo.den bula 
tü e 'i:' _ıkı "ene evveline kadar gö- zu kanuni yollarla tesbit ederek bu • -. Yaptığım tetlcikat göste;: bildiği .halde, ltalya endüstrisi an : 

0 

nne •eah ede<. Kaymakam. ;k; yolla.-don ıecz;yem;z ;kıo,. cde<- "' ko pey levzôohnda bô< yol•nzl't cek ha<içten ithal edHen i~tidai ~~~e evvel gazinoya gelmiş, kendi- ken, aksi hateket etmek hem devlet yoktur. Yalnız 86 ton yap w u maddelerle çalışmak imkanını bu _ ını tanı ) ı· 1 t ·· · · d 1 agının 1 hT d Al 
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mamO< "'• nzom ge en m.,. maliyeohU. hem ben; mutnmm el- evZ<o •om e ta imalnarnede ya 1 • '•Y« u. monya hôç kömü< it· 

( -.yu 

AOAlA~l 

0 

m: •~c ~"'~'. cı~;, olecakla• k;. môşti<. ~lmoyan _h;, şekli hnl bulunmuo ~~ ha_l etmediği halde !talya yolda 12 
m g. n enbend" ko. bu zatm hu•u· Sn<enm. eğe< <iühuliye koymak >•lnoz . b" 'kopm ıaiUnetname e ~olyon ton maden kömürii: 400 
1 edtın~ mnruzuz: olur olmaz c:eyler- kanunsuz ise, bizi maliye niçin bu- muhalıf hareket edilerek pay YI bın to.n demir: büyük mileyaata pa-
e aıma · d'l · d' B 1 mı t N · ayrı- k th 1 k ı;r. aç e ı mı ız ır. u m- na mecbur etmektedir. Rüsumu a- ş ır. etırıyatta temas edi! 'k' mu ı a etme mecburiyetindedir. 

Panama kanalının vaziyelini gösterir kroki 

auınt•t k d t . · ı d 1 . . . . d I ci safh . ı · en ı ın- p t 1 k V b' . uyu ıı ı resmıye ı e c sa- arak hıletlen nıçın amga amış ve 8 > n ge ınce; bu ne~riyata .. e ro e. auçuga ve diğer renkli ıttır. · · · b ·· d re heyet'ı m hh go- mad 1 ı· 1 1 C mçm memumnu g"e aşma gon .,... um .aonyn dahôl b;, fh- en e<e ge mee. tn ya bunlann 

h" bçcn. gece de henköyünden m;,ti<. Biz ik; loükômct oto<ite>; a· m~ bu<&y• telg<af ve mektuhla 1 hep,;n; de doşandan tedarik etmek 

General diyor ki ! 
.................................................. .. 

Sözün kısası 
~~-ı elcdoyc ~üfettiş;n; gönde<m;,. ,,,.nda azôhu•• vez;yettcy;z. Bu hô- mu•••••.• ed;p mal toplatmoo. 'a m=huriyetbdedi<. Bugünkü ha,b-ı.0 ettı~ te bılet satıldığını görünce disede hükfımetin müşfik alnkasına. Takdır edersiniz ki bu rok h lerin beklenilmedik te7ahürleri kar-oır 

8 

b . ' ' kk. d . !'d' s· ... e em- d ı ı k 7 _zeco n~ anm an ıcidonlu adaletin ıeceW,ine güveniyorum· moyet '. "· oz bunu l~yok oldu"u '"'" •· ta yanon Almanyodnn ;,... 

Birleşik Amerikanın 
askeri hazırlıkları 

ve hakiki hedefleri d end,me mnlumnt vc<m;,. n;, müd Beied;ye lkıooad Müdü•ü Bay Saf- chemmoyetle tahkik cttök ve b ~~ tida; madde habmmdan • ..._,ı; b;, ı-•• •oma kovmakarn adeta b;, po- fet ıefU. mak,.dHc değil. h« va- manm bütün mübayaatom / /. ya<dom gö.emiyeccğin; kab.,J et • 
t~~ 1~UfmeoUc r,a>Önnya geldi. Hu kitk; g;bô eğlenmek için gnzinomu- gcçi<dil< ve götdUk k; yalnoz 26~ en rnek lbomd.,. 
llr u f l't · ı· H d f'k luk b' ''b on- lt 1 b I d onnn' .,, tnmnm ma oyeoc za gelmi<t;,. aıtô yamn n •e • •· " mu aya ynpm•,. Bu bu f _ • ya ao •ca iptidni mnddelc 

darngalattırılmı!l biletlerimiz müsa- ları ve beş altı bayan d ha hulunu- manın muamelatına göre ' "ı rini Amerika, cenubi Amerika ve (_BB§_ tarafı 5 inci sayfada) 
ere d'ld' B d VI b ··h ı· · ·· ·· bir d' norma ı "li F k 1 t e • •· u "'" u og un> ve en. yo,du. Kapoda du u •Y<Y' gownce ,.y n ve '"'"'" -•·•• da • ng> z. rnneoz o on;Jerinden t=in B.,le~k Ame,;k iç;n bu Je•ece-ın~aonlkar1 bin;ok acı muamelt:"}e 

0 

da hemen kaymaknma haber ver- ~;~ndadRomanya He olan anla§:.;~~ etmekt~l idi. Bu~ün bütün bu kay _ de ehemmiyetli olan Panama ka ncı lı 
t •uz a dok. Bu yetmiyormuş g;b; mioti•· M.,de budu<. Fakat ;nam< '•Y« u. Şu halde ve oayaao .. k. nakla< talya içb kuwdbklnnnn na- ioe kend; baoma mtiotnkol b;, cüm· 
1 '<~k haz;nen;n. ge.ek hen;m men- m.,moz. oen•le.-dcnbe.i ıu muh;rin <and~' lU bu cihet te tahakkuk'" 1• za.an lıalyanm ipı;da; madde ba- h_uriy~l olan ve hatta B;•l•şik Amc~"'tim çi~ne.ne.':k halk: bc~evn ôçe- şenlenmeoi. !,tanbulun gü"'.' _b h eğ- med o... •. e kommdan büyük bl• "km u ;ç;nde ol- nka ole k om'" bU e olmoyan Pa na• 
,. oalovenldo. Bn pamk ko mma- lence ye<;ne mnlok olmn" •<'" yap- Üçuncu bahoc gelince: bu de f . duğunu tahm;n etmek h;ç de güç bh m~ hükômeı; tnp,aklnnndnd.,. Q,. 

8

.•· Dunonuz daha bhm:ş de;<;Jd;,. ıoğom mndd; ve manev; lednkihlık- malann yepak eıoklenm eatma " ocy değildh. teli~ bu konnlo Ati .. Okyanuou ci· 
" de baktok k;. belediye müfettio; la<• ıeşckkU< bekle<ken. hu•umct- saklamalan key/;yetidi<. Biz );P Dünyadak; bu ;ptidei madde buh h~to~den müdafneya elve<;1ı; olan 

oahacde<li<. Hopa<lö<le halka hi•ab le<le lrn<o•laoıoöomdan dolaY' ioim- mevzuu teık;k etmed;k ve b u ••nmdaa en z;yade mütec,.;, olon buyuk ve küçük Anı;ı adalan a<n<lmckıedi" • .. • den netTel etti~. Bu • . gid~l_e belk; ıaahhüd _eıı;ğ;?';z •etoşlan oana'i.~l: memlekeıle<den bh; de Japonyad.,. omda Bi.J .. ;k Ame.;keya 
0

;d ola· 
•- Kopodak• duhuloyc kanun· bu•adan çok>P godecegom. Zna 69 cek mahoyetom gözönUndc tut k Japonya da. hpko Almanya ve ••k_ yalruz Porto<ie> adaone bunun ~·~~·"'· S;zi ooymu ı,. Yediğin;,;n. yapnda adamun. a<hk üzüntüye de<hal ka<n< aldok. Bu k••••• ~·. !talya g;bi. g.,ek ha•b eanavHne doguoundak; küçük y;,

1

;n; adacokıçtıgınizin parasını, biletleri iade et- tahammülüm kalmadı. 1 - Birliğe dahil tUccar l' ~e İ yarıyan iptidal maddelerini, g~rek- lıı:~ı .. vardır. Diğer bütlin büyük ve 
"'•kle telr.H ediniz • . • Dönüşte Kadoköyüne uğnya.ak mübayaet•m du.dmacok "' 

0 

oe kend; ;ı.,aeat endüoı.io;ne yanyan kuçuk adaler ya müetaka hükümet· 
b ~ü,ününüz. benim mi.lesscse.~de. alakadarların fik~rlerini ~~~~m de- 2 -.- ~linde stok bulu~anlar bun- maddeleri, k&milen dışarıdan tedn- ler halinded:r veyahud Jııgilteıe, 

<nom ,.hncmde. wefimlc. '"ba· dim. Onln, "'"'"o oahohm• tama- lan holdnecek. n"k etmek mecbu<iycdnded;,. Bu f•••'" ve Holandnya a;Jdhle.. 
Brnln, haysiyetimle oynanıyordu. men haksız bulmakta, maliye me- 3 - lhnıç edilmek üzere d son harbe kadar Japonyanın başlıca Büyük Okyanus eihetindc ise Pa-

u vaz;,.eı; de•h•l icab ..Jen yük•ek mmlann• da müahazc etmekte id;- decck. ew~ ;pı;dai madde kaynaklnn: Ingiliz nama,., müdalan edecek hôçb;, ada 
tnakamla•a tdg<afla nt>eHim. ).,. Nu. ·Sa.· Co. Yalruz bu tetkikle.-den ed· r· F.an"z kolonaed. Am.,;ka. Avuo· yoktu<. Bunun ;ç;n daha başka ted-
4 O akşam. konoe<le<e m•h•u• '1, Tahk;kat biıti miz kanaale gö<e b" ded;kod ,.,. halya. Kanada ve k"men Snvyet • biTJet almak ve bahu•u• Panama>" d~ nmlo ta<ife ıaıb;k edôlm;

1 

değil- Diğ« ta.aftan Beledôye mehfel- ·~"klokla, müot«ck io ,....,unu: hve 1« B;,J;g; ;d;. !lu ha<b ba,!adığm • batoya ka'" çok uzakla<dan müda-

d

"; He<günkü müzik!; ta<ôfe ıatb;k lerinden nldoğomoz malüma1a naza- nuz leşomağa alooolmam•> ol ~ danberi bütün hu kaynakle< Japon• fao ebnck ldzomd.,. Ba omeıle s;,. 
e •lnUoth. ran Süadiye gazU.oou hadnen;n, dan ileri gellnekted;,. ma,.n- va icin bi.-.len kunoyuve<dt Cün • leo;k Amc<ika iç;

0 

büyük bir· do-

d" l:Jmumi Encümen ıaRfele•;• ıaa· ıahiUkah h;t;rilmişt;,. Ga>Öno oah;- Bundan oon•n tüemdan Ahm..J kü' lng;lte.e kendi miielemlekolc - n•=•Y• malik olmak ihı;vnco ken· 
}k•nde dü!.ulôy"i' konoe< yopoldo· binin ha<eketi yoteuz gÖ<Üimüotü<. Çanakedo '"nlan oöylemioı;., ,;ndcki ;pı;dol maddelc•; kend;,; ;,. d;Jiğ;aden anlapl.,. · gı farzedilerek r~ 40 lc:ıdar zam ya- Maliye memurlarının da lcaymnka- - Biz yapak tacirleri bu irt tihlak ettiği için anu et~e bile, Ja- Onun için 1947 de ikmal edilme
P•Imaemo k&ydetm;O ;,. de dUhuli· mon emrile hileıl'-'i konı.ol iç;n mü çok ..,.,ı, çoktok ve ;,ı;fadel e ponvaya eatab;lecek fa>l• ;pı;dol ,; muka=r olan yen; Ame.;ka de· r• knnulmam•""" a;d h;, kayod ve dnhale eıı;kleri anla,olm•l"'· Neı;. mahrum edild;k. Bhl;g; •• .,,.., :• madde bulamoyo<. Am.,;ka ;, •• gün niz a<madaomm 35 muha,.be zuh
,'"j•tte bulunmemO! h<. Bôzfe<e kon· cede gaz;nonun )0 gün kepatohne· yapakçoia< ;ç;n de ayn bi, bhJ;k geçtikçe kend;,; ôle Japonya ata • b ... 20 uçak aemisi. 88 kmvaLÖ<Ü. h~''"' dühuHye koyamauonoz d;ye """ ve ,.hih;n;n de müddciumunU· kurunuz. 111ıikle< slnkçula< nnahn- •mda. b;lhaooa Uzakoa<ktaki Fmn • 316 muhdh; ve 180 den;

26

1t,,. ola
d: <mi• Y?ktu<. ÇUnkü belcdiycn;n liğe ıevd;ine dait Kadoköy kayma- ~-•• ve;m~o~. Didik otokçula• bhli- ••· Holanda vr.oa;.eye a;d müotem· cakto<: fakat 1947 den. 6.5 yol u
k vlet vandatmo ma• ve.ecck bô• kamloğmca verilen ka.a< Be!ed;yc· go mahoyetono almo,ur. leke)e<;n tako;m; yüzünden yakm zaktOY'Z: ve o zamona kada• nelet ~· alma""" ;mkôn yoktu<. Mo- ce ıae~"h cdôlon;,ı;,. . Doo ~····~ da;,.,: ...,;~ bu ıckJ;. b;, ha.b; gayd kabô!i lçt;nab gö< • olahH=eğin; hiç bilemeyiz!. lin tetkık edıleceğini söylemiştir. düğü için, Japonyaya hiç bir ıey Müstakbel Birleşik Amerikanın 

(Baştarnfı 2 nci sayfada) 
minleri sandalyelerinde birer kukla 
gibi, ellerini kavuşturmak olurmus
lar ve ~ugüıı isimlerini hayır ile y~
dn vesıle olacak bir tek çh•i dahi 
kakmamışlardır. 

Böylece, tiı cn ı;:eri devirlerden 
itibaren çaresiz ve devamlı bir ih -
rrialin kurbanı olan bu güzel lstan
bulun kalkınması ve 15yık olduğu 
marnur ve medeni manznrayı ikti
saha hazırlanma~ı ancak bugün, 
doktor Lutfi Kırdarıo anlayış ve 
başarı kabilıyeti ile mümkün ola -
bilmiştir. • 

Ne yapıldı;ı dcmiyeliın •. §ehirde 
genişçe bir koln<:an edip, her kö -
şeyi bitaraf bir görüslc tetkik etınek 
hakikati idrak ve teslim için kiıfi -
dir. Bazı kanunların dolambaçlı hü· 
kümleri yüzünden bjr türli.i tamam· 
lanarnıyan Eminönü rneydanından 
kat't nnzar, Taksim meydam. Dol -
mabahçe meyclanı, H:ırbiye cadde -
si - müteahhidle aradaki ihtilaf 
hallolunduğu .::ihetle - yakında ik -
mal edilecek olan B .. bek yolu. Tak
sim bahçesi ile _gnzinosu.. büti.in 
bunlar, herhangi bir zen~in Avrupa 
vehrinin memnuniyetle benimsiye -
ceği şeylerdir. 

Belediyemizde bup;iinkü g\inde 
nksıyan hiç bir taraf yok mu;ı Var. 
Hem de maalesef çok vardır. Lakin 
unutmamalıyız ki, taın bunların dü· 
zeltileceği, yoluna konacağı bir zn
manda Avrupa hnrbi, bize kadar 
sıçrıyan buhrnnı ve sıkıntılarile pat
lak verdi. 

Ve buna Tabrrnen. ~ördüğümiiz 
hiisnü niyet ve aı:min knrı::ısında o 
aksaklıklann da bir bir ortndnn kal
kacnğına itimnd etnıemek elimizden 

MESELELER 
B . ~Baştarafı 1 inci sayfada) 1 tına almak tücc.ır zümresini orta-

Bundan .sonra diğer bir tüccar vermerneğe çalıpyor .• bunun için de hava arınadasının da 3S.OOO harb 
gazetelere bu hadiselerin kendisi ta- yıllardanben kendjsiJ,. Japonya a- uçağı olacak ve Amerika sanayii her 
ra.fı~dan aksettirilmediğini bild.iT- rasında mevcud ticaret mukovele - sene 25.000 uçak yapabilecektir. 
mıştır. sini bile feshetmekten çekinmiyor. Orduya gelince, mecburi asketi Netice olarak bir tüccar da: Sovyetler Birliğine gelince, o da, hizmetin kabulile şimdi.ve kadarki •••••••••••••• .. •••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• · J 2 0 00 Kayıp aranıyor 

- Biz yeni açılmış bir mektebe aponyayı kuvvetlendirmekte bir -4 • O kişilik Birl~ik Amerika 

h l

'f kt f d - d"x..: • • J d h h'' Morn Yenlşehlr nhıılisindı.>n am -
mu te ı me eblcrden gelen tale- ay a gorme ı~· ıçın, • aponyaya or usu em uyüyecek, hem de e-

b b 
t b·ı w• ll d h d ., cam yüzbaşı Rtısim kerimclerı bir! 

gelmiyor. 

il . u. ıtıbarln bugünkü vaziyetten dan lcnldırmak demektir ki bence 

f
en gıtrnek memleket iktısadi men- .,,.hsi te•ebbüslerle kaim olan tics-
aatleri ·· · d' ,..... ... ne nıugayır ır.)) ret mefhumunu baltalamak demek 

Ith
*· Faik Usta'" (ihracat tac:iri) -
alat "h . olur. l . ve ı racat henretinde dev- 1 d ~tın sıkı ve mutlak bir kontrolü la- Hatta sulh zaman arın a yani ik-

d 
ın olduğuna kan ii m. Bu kontrolü tısndi tedbirler alınması lüzumlu ol
ış • du V pıyasalann aldığı ve almakta ol- ınıyan normal ah' ald e ticareti tak-

•. gu tedbirlere mukabcle etmek yid eden bütün mü§külleri hertaraf 
1 o ugu gı ı, gunun ıca - etmeli ve tüccarın rakib piyasalada ıçın z:arur·ı Id ~ 'b' ·· .. · b 
..,"rına uyabilmek ve standardizas-.. on b k d serbestçe rekabet edebilmesine im-

a ımın nn da lüzumludur. 
d Ancak bu ithaldt vr. ih<aeaton kan bo.ako!melıdır. Şah"n yeptoğ<no 
e~let inhisarı altına alınmasını icab hükumet yapaiunz, ferdler dünya-

ettınne ç·· k" ih 1 ~ h r·ı t k . . rtı~ z. un u racatçı ma 1 ta nın er ta ra ı e em asa geçme ıçın 
Ustahsilden mütehassıs adamları her imkanlara baş vururlar. Kazanç 

e a ıp rnu,terının arzusunn imkanlan araştınrlar ve bu imkanı \'aaı tas il 1 ·· • · 
~:gun bir vasıfta ihraç eder )d, hiç bulur bulmaz derhal harekete ge-

-~r devlet te§kilab bu kadar tefer- 1 tı.iatl · 1 ff-ı. 1 çer er. ._ t ış e. m. uva. '-"'iyet e me,gul o- fh ıarna B 1 kt Ticarette zaman me urounun 
ti d z. ır ı erın monopol mahiye- büyük bir kıymeti vardır. Kaybedi-

n e birer teşekkül olmasına :nığ- k b ltıen · · • 1 . d b" b len bir an bir isi tamamen ay et-
'~ ıyı ı ememesı e ıze her a- ]c d ttı d tirir. Tüccar daima uyanı uran 

rn an kafi bir fikir verebilir. •~ Se bir zümtedir, arar, .:ara~ınr, Koşar 
tü rbest ~icare.~t"' kaz.anç arzusu ve didinir ve sonunda muvaffak ~ 

c:c:an yenı yıl'!nı rnahre.ç1er bulma- ) 
:aarıa aevlc 'Ve t 'k d b d • ur. r ervı e er; u a ıç h f • .b. . ... le .. 
Icaretin canlanması:ıa ve memlek~t Bu p sın men aatı. ~t ı gozu ur-rn~hsullerinin dış piyaaalara plase ae ,de iyi şartl~r dahılınde m~l~edılmesine yardım ed~r. ketten ihraç edılen vey1a en .musaJd 

Her memleketin ilctısadi bünyf'.si bir angajmanla memle~ete ıt~l e-
di:;er mernl k .: "kt d. b"' .1 dilen bir malın müstehhke, rnustah-

,. e e~n ı ıfa ı unvesı e · · · d tarn } . h k n· . sile ve devlet hazınesıne ternın e c-

l 
ıır d en arz.etme7d ınaena- · d ·· ·· - d "'-h b 1 k b'L ce:n menfaatlerı e gozonun e tut-

-.~ şu veya u me-m ~ ette tat tK .,. d 
edil~n bu ticaıet sistı·minın bizim mak lizım ır. • rnf!ınleketimiıe tesmilinin faydalı _ ................................... _ •••• - ...... . 

~~~~~ceğini d~nmelc mantıki ~ T A K V 1 M 
Yeni bir tecrübey~ giri!l;ınek se

nelerin trcrübeterile kazanılmts dış 
~ü~terileri ele kaybetmek tl'hlikesi-

AGUSTOS 

nı gösterir. Rumi ıteDC ı o Arabi .:ne 
1859 

ı 1856 
Bunun da iktısadi büuyemizde n- -Çacağı rahneleri kolay kolay telafi Temmuz 194 ) Hız:ır 

ekseriya mümkün olamaz. Ben 'ah- ll---~--...:.----...ı..-:--
97
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Re•.,· .:cnc 

san ihracatta devlet monopolizas
)'onunun memlekt tirniz icin fnyd31ı 
olınıyac:ıihna knniiın. Kaldı ki or
tada hunıı li.:zum hiasettir"n bir sıl'!-
heb de yoktur. l\ * Maksud (Ihracatçı) - Harb 
hali ve h~rız•·ri fevkalicle zaman
l.rda bükilmetin tedbirler alınası 
Ve mem),.kt-tin iktısadi kavnaklnrı
IU tetlıilitlandınp kontrol etmesi 

eye enzeriz. BHik heniiz teşekkül sa a ı ecegı ma ar R azamt ir ti - aasın an yenı eştitilecektir. Mecburi anındadır. Binaenaleyh bu hareket- ıiz);k göete<;yo< •. Halbuki ilç yol • hizm•• Bi•leoil< Amerikada 21 ilA Mnkbulc ditc<inln ısmını Mbdoyn • 

ı b 
d b 

· h' d cl d 30 d k' 1 hl mıyorum. Seferbcrl1kten evvel Slrkh-

er undan müte,·elliddir, rlemi .. tir. an en ıç urma aa evam eden yaşın a ı si a ı askeri hizmete " ç· J ı · ı· 11 
1 

elde oturuyorlardı ve evleri o sım • 

Toplantıyı mi.ite.,kıh Servet Ber- ın - apon harhi Japonyanın elin- e verı~ ı mi yon kişiye tasarruf 
d d 1 ek h 1 larda ynnmıştır. O tarihten bugune 

kin matbuat mümcssillerile bir has- e mevcu o an bütün iptidııi mad- etm ve un nrı tedricen talim ve 
d kl h' ı k kadar neredP olduklarını bilmiyorum. 

d
. F k d k Her ım ncr e olduklarını bUiyorsa hıhalde bulunmu ve hadisenı'n 

1
·_ e sto arını çoktan tüketmiş bulu- ter ıye etmeit im 1\nını vennekte- ik' ed ..,. ... l · d 

2 
insanlyet narnma nşa~ıdaki adresima 

zam edildi~ "~kilde .,lmadıgwını ve nuyor. ır. a at ~im i ·i program, evvele-
v h' 

1 
blldirmesinl ric:ı ederim . 

bu hususun tetkikat ile ve hugu''nku.. şte bunları nazan dikkate nldı- rnır e milyon askerin talim ve göriişme ;ıe de teeyyüd cıı;ğin; eöy- gomoz zaman bugün Japonyanon da '" oyeoi i e te<l;h ve ttthi,in;, ynn; Küçükpamr Tnnnhç;,me •okak 
lemi tir. iptidai madde bakırnından hiç de iki milyonluk seferi hir ordu hazır-

----------- pedak b;, vaz;yette oln\"adoğom çok l•=•"n' hedef ed;nmekted;,. No. 
11 

F<Jrl Çah Kamcobeyll 

Romanyadan A'manyaya ;y; enbyab;J;Rz. Işte Amerikanon endioelc-rile ho- ku,ıarma,.. i,ı;hdaf ..ı ••. llavan•· 
Bugünkü iptidai madde buhranı defleri ve çalışma mcvzulan umu- da dahi, bu gayeye vüsul için ~·m-

buğday gönderiliyor kn<ş.,onda Urin Amerikamnon oy - mile bunla<d". Havana Pnname- dôlik Amdkadaki Av.upa devletnadığı rol pek büyük olduğu için, rikan kongresinin hedef ve gayeleri leri müste.nlekelerinin hiç olmatsa 
Latin Arnerikast pazarlarına hakim de iktısadi veya herhangi heşka bir efendi değiştirmemeleri esası üze
olmak için, bir yandan lngjltere - teY olmayıp tamamile siyasi ve as- rinde konuşularak mutabık kalın
.Japonya; eliğer yandan Japonya - keridir. Monroe Amerika top:ak- mıştır ve bu dn Amerikanın müda
Amerika arasında çok şiddetli bir larını yabancı devletler hükmünden faası bakımından lüzıımludur. 

Bükr~..:. 9 (A.A.) - Hornanya
dan Almanyaya hububat gönderil
mesine dair Alman _ Rumen tica
ret m~kavelesinin miizeyy;o\ proto
kolu dün "kşam Bükreşte imza edil
miştir. 

Fransa ne şartlar a'tmda 
mutareke akdetti ? 

<B~fı 3 ineü sayfııda) 
)larb filosu üzerinde hlc;4>1r iddinda 
bulunmam~ı da t.aab.hüd eder.:ıı 

Batvekil CörçU, 13 Hnzirnn 1940 ta 
rihinde yüksek konseyde yapb!h be: 
yanatta Fransa donanmasını dilmta
n~ teslim etmedili ve müb.ıreke h!L 
kumlerl arasında böyle bir ihtimali 
bert.araf eden bi~ hükfun iıtoydura _ 
bildı~l talrdirde ln~ilterenin Fransa 
yn karşı biitün dostlu~ıınu muhnfn~ 
edere~inl ve mutlak bir zarurı>t k<ır_ 
şısında kalarnlt münferld .c:ulh va -
parsa bunu mazur görecejtin! sÖyıe_ 
misti. 

7 - Bütün hukukçulann eski mü
elliflerin, devletler anıst hukukunda 
otorite salıibi mu'harrirlerln fiıerin 
de Ittifak ettikleri bir nokta vard~ 
ki o da şudur: 

• Bir muahedenaml'n!n ihtiva etti
ği hi;Jrfım1erin tatbıki ortnd'lk; mil _ 
le lerden birinin mcvcudivf't•nt teh
tilreve kovgl'ııt bir hal d~uraea.k o
Jn...;a o hfııtümlerin tatıbılı:i taleb e
dıtPrrıez. BıT de ·lPt lrendl-rlni pa~
ıatan ve hatta büsbiittin ortadan kal 
dırmak istidadını göısteren müke11e
[iveUerden 1bra edilmelidir. Çtlr.ldl 

mücadele cereyan ediyor. ~--•••••••lıiılıılliiiiiıliiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiii·;;~-.;;;;;;;.••• 
BugÜnkü harbde valibiyet şnns -

lannı hesablarken her devlet ipv l 
tidat madde me~~elesini mutlaka he
saba katmak rneehuriyetil'dedir. 

OSMANLI BANKASI 

Hasan Ali Ediz. 

r yeni neşrivat """ ~,------~) 
TILbii ve Siyasi Tfırklye lb'!itaSt -
Mlkyası: 1/1.500.000. PrOf Faik 

sabri Duran 
Zemin lrtzala,nnı va7.ıh b\r şekilde 

eanlandınr. Datların irtifalarını, de
niZ ve göllerln derinliklerini tesbit e
der. En aon demiryollan şebekesı ı;L 
zilmi.ş ve denizyolları mesafesi gBs _ 
teri1ml$tir. VilAyet taksimatının en 
son ~\di de götıterllmi.ştlr. ı 

Talebeye. asker, sivil, herkese ta\·
siye edilebUecek mükemmel evsarı 
haiz baritadır. 

On renk üzerine nerıs ve ltınalı 

bir şekilde basılmı.ştır. 
Fiatı: 150. bezli ve kom~ll 250 ku-

nıotur. 'Kanaat Kit:ıhevi 

(TIYATROLAR j 
Rıı•'"' .,.~., tıvıatrosu 

Bu akşam Büyükder-e Aile bahı·esinde 
.Yataklı vqon.lalr kont.mliiriiç 

Vodvll - 3 _ perde 

TÜRK ANONiM ŞIRKE.Tl 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cıimhuriyeti ilc münakit m:ıknveie.uımesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla utsdik edilmi§tir 
(24/6/1933 tarHıli 2435 Numaralı Re:.-mi Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 Ingiliz Lir••• 
lht:yat akçeai : 1.250.000 Ingiliz Lirası 

TÜTkiyenin baflıca Şehirlerinde 
PARIS, M.ARSILYA ve NIS'de 
LO~DRı\ ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNAN15f AN. IRAN. IRAK. FlLlSTJN 
'Ve MA VERA YI ER DÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA ROMANYA. YUNANISTAN. SURIYE.IJÜBNAN 

Falyalieri ,.c bütün Dünyada Acenta v" Muhabirieri vardll'. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı ea.rt ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vcsaikU krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebl memıeketıer üzerine teşide senedat 1skontoısu . 
Borsa emirler!. 
Esham ve tnhvılat, altın ve emtna üzerine avans. 
Senedat tah.o:natı ve saire. 

En yüksek emniyet tartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait tartlarile (ku..=i:ralı veya 
kumbarasız) tasarruf heaapları açılır. 



8 Sayfa.--

Zafer 30· Ağuatostadır. Milli Piyango da İzmir Fua-~ 
randa çekilmek üzere b ir Zafer Piyangosu tertib etmit
tir. Türkiyenin her tarafında satılığa çıkanlmıt olan bu 
fevkalade piyangoda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2 ) · liraya ve yarım biletler (1) liraya 
satılmaktadır. Zafer P iyangosona siz de bir bilet alarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasıtalardan biri olan hava kuvvetleri
mize sarfedilecektir. 

30 A.ğustos Zafer Bayramına 
mahsus fevhalade piyangonun planı 

lkramiye 
lkramiye 

lkramiye tutan miktan 
adedi Lira Lira 

ı 60.000 60.000 
ı 20.000 20.000 

• · 1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 
. 30.000 100 

3.000 lO 30.000 
30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 
63.345 Yekun 360.000 

1940 IKRAMİYELERİ 

T_. iŞ. BANKASI ı l.ded 2000 llralık - 2000.- ıız. 
1 • 1000 ll ... 3000.- ll 

• ll 600 ll - 3000.- ll 

12 ll 250 ll - 3000.- ll 

1940 Küçük 
Carr Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

40 ll 100 ll - 4000.- • 
75 ll 60 ll - 3750.- • 

210 • :l5 • - :ıı:ıo.- • 
Ke~ideler : ı Şubat, ı Mayu1 

1 Atu.sıoıı, 1 İkincıtetrın &.u•b • 
Lerinde yai)Wı'. 

Ceb • kol ve masa 
saaUerl 

8 AY VADf: 

Avizeler ~EG 
fuınlan • süpürgr-leri 

f- 8 AY VADJ.o~ 

SON POSTA 

Foto~rar 

makineleri 
G AY \ 'AJ>E 

Ba.vaıazl ocakları 

kömür sobaları 

f AY VADE 

AEG v:mt.üitörleıi 

ocaldal'tl, cezv•:erı 

4 AY VADE 

L üks« r adyolan 
ve bediyelik eşya 

O S M A N Ş A K A R ve Ş ki 
oaıata, Bankalar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıd, Üniversite cad_ 

' desi No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 3312 

Ordu Hasfabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazılzahat Ve Okula Kayıd ve Kabul :Şartları 
ı - Hastabakıcı hemşire yetı.,tirmek üzere Ankarada M. M. VekAleti 

tarafından rordu hastabakıcı hemşireler okuluna bu sene de 38 taleoe 
alınacaktır. 

2 - 3433 sayılı kanun muclbince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hnstanelerlnde 
yapacaklar: ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhht teşek
küller kendilerine açık olar•aktır. 

4 - Tahsil müddet! üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verllecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okuln aid olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 Ura asli maaşdan 
başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe ço{İalacaktır. Bu za
man dahi iaşe, giydirrol ve b:ırındırma orduya ald olacaktır. 

8 -.Okul 15/Eylül/1940 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartları şunlardır. 

a - Türkiye Cumhuriyetı tebaasından olmak ve Türk nkından 
bulunmak. 

b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görrneğe 
müsald bulunmak. <Bunu her hangi bir hastane 'heyeti raporu ile tevsik 
ettlnnek ve evraka bağlamak lfı.zımdır). 

c - Yaşı on altıdap a§ağ'ı ve yirmi iktden yukan olmamak. 
s ~ Kendisi, ana ve babatn Hfet ehlinden olmak. (Bu vazlyet po -

lisçe tevsik ettirllerek evraka ba~lanacaktır). 
e - En o.z orta okul tnhSntni bitlrmf.ş olmak veya bu derecede lah

sil gördüitünü isba.t etmek (Tasdlkname suretleri musaddak olnrnk 
eklenecektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak. IEvvelce evlenip boşanmalarla 
kocası blmüş ollanlar kabul edilir) (buna ald medeni hali bildirir müsblt 
evrak keza <>klenecektir). 

g - Sıhhl sebebler d"'Şlncb okulu kendiliğinden tenket.tiğf, yahud 
evlenmek suretne veya diğer inzibatı sebeblerle okuldan çıkarıldı[tı, yahnd 
altı senelik mecburi hizmetını yap.madıjp. veya tamamlama.dı.ğı. yahud 
sıhht sebebler dı.şındn okuld:ı.n Çlkanldığt takdirde tahakkuk etıtrınecek 
mekteb masraflarını Lamamen ö6,iyeceğlne ve gostcrdi~l vestkaların ta • 
mamcn d~ru oldu~una dair noterden tasdikil ve k:efilll bir taahüdnamc 
vermek. 

8 - Bu evrak .cıahiblcrl okula imtıhansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrnkı tamnmlıyanlar bunlan AnkaraMkiler 

M. M. VekAleU ı::ıhhat 'şleri dairesine. dl{İer ~IIAyet merkezlerindekiler v:ı.. 
IUlklerlne, lknzadaki1er kay:mııkamlıklara takdim edecekler ve bu yol- ile M. 
M. V. sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. Müracaatların 10 Eylül 1940 c:l:ı 
si>nu alınmış olacaktır. 

10 - Taliblerin kabul c.dlldiklerl ve mektebe ihnreket etmeleri aynı. m:ı -
karnlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

ıı - Kabul edilecekle::in okulun bulundu~u Ankaraya kadar ve sıh:ıı 
muayene neticesi hastalıkları tcbeyyün edenler memleketlerine gidip geL 
nıek Için sarfedecekleri yol parnsı kendilerine ald olacak ve (M. M. V. sıhhr.t 
1~1erl dalresi ·re ls li~ ll ne h! ta ben yazacakları dllekçede bunu tasrlh ed e -

Vakit, Nakittir ! .. 
5 porsiyonluk bir tomprlme ile (Su ve a~ten gayri harieden hiçbir 
madde Hli.ve etmeyi diişünmek.sizln) 15 kuruş mukabilinde 15 dnkita 
gibi kısa bir zamanda zengin ve fştlhalı bir sofra hazırlıyabmrsiniJ. 

Marut ve meşhur lokantalarımızda dahi bu dereee ne& blr 
~rbayı her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası {ı.şikar o lım . çorbalık sebze komprtmelerınıl· 
zin senclcrce nefaset. ve taze!iğinl muhafaza ettiğine şahld olacaksınıJ 

ÇAPAMARKA 
MERCİMEK, BEZELYA, NORUD vesalr hububat sebze ve çorballı 

komprimelerlnl kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyinlz. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir . 

Aileler !çin oldu~u kadar yolcular ve sporcular için de her zaman .,e 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildlr. Bakkallarınızdan 50 grniJl· 

lık bir komprlme 9/100 gramlık bir komprimeyt ıs kuru~n 
alnbllirsıntz. 

BEŞİKTAŞ: ÇAPAMARKA Taribi tesisi: 1!115 

Devlet demiryollar• ve limanlar• 
işletmesi umum idaresi ilanlar• 

Muhıımmen bedeli (9750) Ura olon 150 aded lokomotif kazanlarını 1'' 
knmak için bez.Ji ve dı.şı helezont telli ldstlk hortum (19.8.1940) PaZ1lrll-
si günü saa t (15) on beşte Hayd!lrpaşadıı Gar binası dahilindeki tonıf5.10" 

· tnrafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. , 
Bu işe girmek istlyenlerln !7311 lira (25) kuruşluk muva!tkat teınifl' 

kanunun tayin ettl~l vesıkalnrla tekliflerıni muhtevi zarflarını aynl # 
saat 04J on dörde kadar komisyon reisll~lne vermeleri llumdır. 

Bu işe ald şartnameler komisyondan parasıfz olarak d$tılma'ktad'f· 

1 
(683:1) _ ____;__ _____ ceklerdlr. (606.'71541 

z 
Ekzemanı n illcıdır. 

kutusu 51 krş. J Ynra ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczane.la 

DiŞ ÇlKARlLDlKTAN SONRA , DiŞ APSELERiNDE,AKIL OIŞI ILTiHAPlARIHDA 

RIDA DIS SlJYU 
NUN ILIK OLARAK GARGARASI.BU IlliHAPLARlN SIFASINI TEMiN EDER. 

Istanbul Defterdarlığına: 
Muhammen Teminat 
sn.tı.ş bedeli 

Semtl Mahallesi SOka~ı Clruıl Lira kuruş Lira 
-----

Fatıh Zlncırlikuyıı Karagümrük Demir par - 39 26 3 
orta. okulu m.aklık 
balıçesinde 

Emlnon\1 Malmüdürli.ı. - Muhtem eşya 23 20 2 
~u dairesinde 

İstanbul İktısad mü - » ll 41 20 4 
dürluğü dai-
resinde 

Eminönü Yemiş P~a sokağı ı~ » 22 00 2 
Yukarıda yazılı mcnkulfıt hizalarındaki muhammen bedeller üzer nden 

açık arttanna ile satııacaktır. 
Arttınnıı 12 8/940 Pazartesi [:unü saat o,n dörtte Defterdarlık Milli Em

lak Mudurli.ıj!iınde toplanan komisyonda ayrı ayrı s:ıtıl::ıcnktır. Satı..ş bedeli 
nakden ve peşindir. Tnlıbleı·ın muvakkat temınatlarilc muayyen ~iın ve 
saatte komisyona ınüı·acnatıarı. (6490) 

sagıı~ın kıyınetini takdir eden 
Bayanıarn 6.det z:ı.mnnlarında 
seve seve kullanacağı mlkropsuz, 
ufak, yumuşak ve sıhhi en birinci 
mahrem tuvaJet bezleridir. En 
ince elbiseler altında bile belli ol-
m az. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanedc, kadın bcrberlerin.. 
de ve tuvalet magazalarında. bu
lunur. 

' 
Kirahk Bina 

ARANlYOR 
Doku na fabrikasılçin 1000- '500 

met re ıııurablıaında bır bina arnnı· 
yor, Mürae" t: Telefon: 22479 

DAKIK, ZARtF, SAliLAM 
Yeni modellerimiz gelmi.ştir. Şehir
deki muhterem müşterilerimiz ma~n
zamızı teşriflerlni ve to.şradakller de 
katnloğ istemelerini dileriz. 

SiNGER SAAT MA GAZALARI 
İstanbul, Eminönü Cad. :So. 8 ............................................... , .... 

Son Posta l\latbaası: 

Neıırlyat Müdurü: Selim Ragıp Emeç 
SAHİBLEBİ: S. Ragıp EMEÇ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tür k Lirasi 
Şube ve ajanJ adedi: 265 

Zira! ve ticari her ""~evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

ZirPat B:ınkasında kumbaralı ve lhbarsız tasarruf he.sabıarınd• 
en 6Z 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile &tJall ~ 
dak! plflna gore ikramiye dnğıtılncaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 " 
4 " 

250 " 
1,000 " 

40 " 
100 " 

4,000 
" 100 " 

50 
" 

5,000 " 120 " 
40 " 

4,800 " 160 " 
20 " 

3,200 " DiKKAT: Hesabıarındaki parnlar bır sene Içinde 50 Uradan Mali 
düşmi~·cnlerc ikrnmiye çıktı~ı takdirde o/o 20 fazlasUc verilecetur. 

Kur'nlar sende 4 defa, 1 .Eylül, 1 Birlncikfmun, 1 Mart ve 1 aaJL. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 


