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karşı yeni ve mühim 
tedbirler aldı 

en -Arnavudlukta 
isyan ç1kt1 

------- -----
Bir avukat1n 

cüzdan1n1 aşıran 
kon1isyoncu 

İngilterede esir 1 

düşen bir Alman 
pilotunun ifşaalı 
Pilot "Tayyarelari

nizin hücumlar1 
devam ederse harb 
çabuk biter, demiş 

Almanyaya 
yeni ak1nlar 

Londra 12 (A.A.) - İngılterenin 
cenubu garbislnde blr şehir civarm
da yere düşen Alman tnyynrcsı pilo_ 
tunun Oxford üntverslte.slndc tnhsi
l!nl lkmnl cttıi;i ve güzel ingilizce de 
konuştu{;u soylcnıncktedlr Beynn e_ 
dlld~ıne göre, bu pilot, tayynresln: 
kovnla)an İngUiz pilotunun rnehare
tl lınkkında h~yrnnlııtını izhar etmiş 

. 
ingilterade dün 
de büyük ha~a 

muharebeleri oldu 
• 
Ingilizler 

39 tayyara 
dü!pürdüler 

Evvelki gün vukubulan 
muharebelerin tatsilall 

Londra 1 2 (AA.) - Bu sa
bah İngiliz avcıhırı şark sahil -
leri üzerinde yüz kadar Alman 
tnyyaresile karşılaşmışlardır. 

Muharebe büyük bir aahlı ü
zerinde cereyan etmiotir. Bir 
müddet Jngiliz tnyynrelerile düt
man nvcıları, yüksek bir irtifa-

ınevamı 3 uncu snyf:ı tııl 
( Devarnı 3 üncü sayfada) ............................................ ····························································-

Sovyetlerle ticari 
temasi r bitti 

" İki gün Adada kaldım ve 
türkçe şarkı duynıadım, dedi 
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Hergün 

Gene Balkanlar 
Yazan: Muhittin Birgen 

B alkan memleketleri, -coğrafi 
vaziyeti Balkanların kom -

tuluiundan ibaret olsa da. Avrupa 
içindeki siyasİ vaziyeti Balkanların 
Içinde bulunan Macariııtanı bunlar
dan · sayıyorum - aralanndaki ihti
llflan hal için ~onuşuyorlar. Geçen 

gün de yaZI1UJ olduğum gibi. gö -
niil iaterdi ki bu memleketlerin a -
ralarında ya biç ihtilaflı mesele bu
lunmamış olsun. yahud da, ihtilaf 
meVZIIlan varsa. bunlar, büyük 
devletlerin mOdahaleleri olmaksı -
zın halledilmiş bulunsun. 

Cihan Harbinin neticesini tt"~kil 
eden sulhun karakteristik noktala -
nndan biri de muhtelif devletler a
rasında ihtiiMlı me3eleler bırakmak 
olduğu için, maalesef, Balkan mern
leketleri. son yirmi aene içinde dai
ma bir ihtil&f havası içinde yaşa -
dılar. Eğer Avrupanın küçük dev -
Jetleri, ouurlu bir hayat ya,amasını 
becerebilselerdi, bu ihtilaflan arala
rında, kendi kendilerine halledebi -
lirlerdi. Bunu yapmadılar ve, bü-
yük devletler araııında oynama yo
lundan giderek liyasetlerini kah o 
tarafa, U.h butarafa bağlamayı ter
cih ettiler. Bu. Balkan veTuna dev
letlerini kendi hesabianna değil,. 
başkalaninn menfaatlerine göre si
yaset yapmıya aevketti. Fena olan 
eey budur. 

* Biliriz ki, bir takım büyük kuv -
vetler arasında bulunan Balkan 

memleketlcrinin, büsbütün serbest 
bir siyaset IYBP bilmeleri müşkü,1 
ve hattiı imkansızdır. Fakat, bu 
mnokülii.t veya frnkansızl:k, Balkan 
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SON POSTA 
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İngilterenin aonuncu Berlln setiri Sir NevU Hendersondan Almanya 
hatıralarını yazmasını io;tiyorlardı. 

Facia yeni baflamıştı. Hldlaat henüz pek tazeydi. Sefir rlcalara muka_ 
vemet etti. Fakat ~uk bir kış günü küçük bir ingiliz istasyonunda 
Londra trenini bekliyordu. Tren dahn fazla gecikince ıstasyon 4Cfi Sir 

Henderson1,1 bürosuna davet etti. Ocak ba.şınd.a muhtelif mevzular üze. 
rinde konu~t.ular. Bu arada muharebeye de temas edUince istasyon §e!l: 

- Haklkatte iliçin dbvUFıyoruz, ben bilmiyorum, dedi. Sir-~evıl Hen
derson o dakikadn hatıral&ruu yazmıya .karar vennJitl. Kitabının başın
da 'bu hlltL\yeyi anlıi.tır. Yazısını halkı tenvır etmek 1ç1n yaruı_ 

~nı söyler. 

= Hadiselerin tahlilinden çıkan neticeler 

H,ılK ;çın halk inra!ından idare edilen biiyük demokrat menılckctlc _ 
rlnde halk hükümetinin yurüyüş yelunu halkın umumt efkfı.rı Idare eder. 
MeselA l:svlçre glbl bu halk Idaresinin kemal mertebesine vasıl olmuş olan 
yerlerden halktan do~rudan dolruya karar almaksızın küçük büyük 
herhangi blr hGrekete giri~esi mtlınkün de~dlr. ve karar almaktn teker 
teker her ferde müracaat etmek mret.lle pileplsit §eklinde yapılır. Fnkat. 
tehllke zamanında .l§ d~şir. Son misal son ~lar içinde gene bu İsvlç.. 
rede görüldu. Küçuk blr vergi zammı için pfiebis!t.ı va7Ue bilen hükümet 
kendi kararlle seferberlik il~ ettı. Demet ol~ Jd., sulh zamanında 
muhtellt hükfunet ~ekUJennin muhtelif Idare tan:ıan olabilir, tehlike 
zamanında bu muhtelıf hükfimet teklllerinin tatbik ettlklerl idare tarzı 
birdir, ~ulhde her şeyi b1len halk haröde ~~ en sonra ö!;renir. ·-·--·················-·-·------..... ·-··----------·-·-·········-·· . ....-----········-···--····················-----···-------...................... .... 

"Abthayat, 
çeşmesinin 

bulunduğu adalar 
devletlerinin bllyük kuvvetiere kar- Sabık Ingiltere kralının vali 
11 olan siyasetlerine aid bulunur. Bu t • d'ld""' B h adaları 
memleketlerin aralarındaki ihtiHH - ayın e 1 ıgı • a am.a 
lan kendi kendilerine ve tam bir te- ncuıl bır yerdır? 

1 CiKTiSADi TETKiKLER:J 

Tarihte MıSır için 
yapılan mücadeleler 

aanüd ruhile halledebilmelerine, bü

y{ik kuvvetler hiç bir suretle miini 
olamazlardı. Eğer, onlar buna mani 
olabilmişlerse, hiç oüphesiz, bu, Bal
kan devletlerinin müşterek menfaat 
duygusuna sahib olmamolarından 
Ileri gelmiştir. 

Bu nokta üzerinde ne kadar 18 -
rar etaele haklıyız: Bıılknn memle -
ketleri arasında tek Türkiye var -
dır )d Cihan ve Jstikliıl barbierinin 
hesabiarını tasfiye ederken kom~
larile hlç bir pürüzlü nokta bırnkma-

mıya ehemmiyet verdi. Diğer mem
leketlerin ufak veya büyük pürüz
leri kaldı ve bunların nihayet hal

ledi~nleri de baait şeylerden ibaret 
oldu. Mühimlerl liylece durdu ve ni
hayet bunların halli, gene iıe büyük
Ierin kantmaııı devrinin gelmesine 
bırakıldı. Bu bir hatadır. 

* fstikbnlin ne olacağı henüz ma -
Hlm değildir. Fakat, ~urJısı kat'iyetle 
eiSylenebilir ki. lstikbal ne olursa 

olsun. Balkan memleketleri kendi 

aralanndaki ihtiltıfları kendi kendi
lerine halletmekle ve davalarının mü 
dafaasında hiç bir büyük kuvvetin 
mOdahalesine mahal vermemekle 
mükelleftirler. E§er, Balkan mem -
leketleri bu mecburiyeti bir defa ol
sun iyi anlaılaraa, toprak ve milli

yet meselelerinde, üç aşağı, be~ yu
kan bir uzlaomaya kendi kendileri
ne viisıl olurlar ve bundan sonra da 
Karııdenizle Almanya hududları .a
rasında, bünyeleri itibarile birbir -
lerine benziyen ve menfaatleri müş
terek bulunan bir takım devletler -
den mürekkeb, reniş bir tesanüd 
muhiti vücude KetirebUirler. 

Eğer halen konuomakta olanlar 
ve belki de yann konuşm:ılan icab 
edecek bulunanlar. bütün mesele -
leri karoılıkb bir fedakarlık ruhile 
mütalea ederlene. bu neticeye var
mak mümkündOr. Aksi takdirde 
Balkanlar Için felA.h ünıidi kalmı -
yacaktır. 

dlulıi.tün c2Ji~9en 
.................................................... 
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Geçenlerde ajanalar l:..aber verdi
ler: Sabık ~Ut.are kralı D1lk dö 
Vindsor cBahamaw adalanııa umum 
Tali tayin ec:UlmJ4tir. 

cBa.hamaıı adalannı bllmJ7en oku_ 
JUCularıını.za fU ma malQmatı ver. 
me~ i faydalı buldUk: 

Ba.hama veya LucayB.S adalan de -
nilen yerde tam fiOO ada bulunmak
tadır. Bu adalar Kübanın timalı §ar_ 
ltisinde Haytı ne pr.k1 Florida ara_ 
sındadır. 

Bir efsaneye göre, trenklerio 
ıı:Gençllk çeşmesı. dedik!erl çe.şme bu 
e.dnlarda lml.ş. Ve bu çe$İnenin su
yunda ibıınyo ya.pnnlar daima genç 
kaiırlarmış. 

cKrtstof Kolom.b• Amerlb.Jl keşfe 
çıktıtı vakit, 11 Teşriilievvel 1492 tn
rihlnde, ilk olarak bu adalardan Gu. 
anahani adamruı. ayak basmıı,t.ır. Bu 
adanın oimdlld ismi Cat İaland yan! 
.Kedi adashdır. Ora yerlilerı Kolonı.. 
bun karaya ayak ba.!t~ yeri :tıUe 
göstennektedirler. HattA. ada ııayfıye. 
lerinden b1rlnde Kolamba izafeten 
Colombia adında bir kl\n tadlın vıllfı. 

b1le bulunmaktadır. 
Kolomb bu adaya geldikten sonra, 

Haytı adası..ndakl madenierde yahud 
euroanadaki inci avlannc:ta çal~ınak 
üzere ada yerlllerini oralara gönder
mıştır. HattA, on yedincı asrın blda. 
yctinde İngllizler bu adalan tethe 
geldikleri vakit buralarda hiç bir in
sana rastgelrneml.şlerdir. 

Bu adalar grupunun •Imalinde bu
lunan New-Profldence aduı Dlı: defa 
olarat 1629 senesinde İngnı:r.ter tara_ 
fından kolonize edilrnl!!tir. 

Korsanlam melee olduktan bir asır 
sonra bu adalar ınsan yü?ifi ıonnüş
lerdlr . 

Bahama adalan blrltaç defa elden 
ele geç:ml.ştlr. Bu adalıı.ra warnıt 

fiilen deAil, fakat 1&mcn vltı olmu~
tor. İsp!ınyollardan .ıııonra P'ramnzl:ır 
ve bfltüıare İngtlttıer adayı 14gal et
mişlerdir. 

~ nihayet 1'183 seneililde lmzala
ne.n Versay muahedenaınes!le bu ada_ 
lar İngfliz topraRt aayılmı;lardır. 

(DeTIUIU 'J :Del •yfada) 

Yazan: Hasan Ari E diz 
Mısır, Büyük Britanya lmpara- edildi. Fakat, Mısır Üe lrıgiltere a

torluğunun en mühinı atratejik üs- rasında yapılan bir anlaşma netice
lerinden biridir. .inde Mısırda, MIBırın müdalaall 

Mısır, Afrikanın tirnal prkında, için kafi gelebilecek miktarda lngi
Akdenizle Hind Okyanu9unun bir- liz kuvveti bırakıldı. Eansen 1936 
leştiği bir yerde; Büyük Britanya yılında Jngiltere ile Mısır arasında 
imparatorluğunun en mühim muva- yapılan anla~mada, İngilterenin Mı
snla boktası Üzerind~ bulunmakta- ııırda deniz. ve hava iisleri bulun
dır. İngiltereden Hindistana, şarki durması da her iki t rafça lcnbul • 
Afrikaya, Avustralyaya, Yeni Ze- dilmişti. ' 
landaya, Uzakoarkü, Çine giden yol, 1914-1918 Dünva Harbini roO-
Mısırdan ~eçer. teakıb Mısır et.rafı,;da. yeniden için 

Büyük emperyaliııt devletler a- için bir mücadele !baı gösterdi. Bu 
rasında, Mısır için yapılan rnücade- defa sahneye çıknn kuvvet, gittikçe 
le, bir hayli :zaman önce ilk defa o- büyüyen ve iştihnsı gittikçe kaharan 
larak ~ltere ile Fransn arasında lıalya idi. Akdenizde mutlak bir 
başlar. hakimiyet kurmnk arnılarını be.li-

Süveye kanalı. üçüncü Napolyo- yen ltalya, her şeyden önce Mısın 
nun bilyük Kayretlerilc bir Fransız ele geçirmek istiyordu. 
kumpanyası tarafından 1869 yılın- Zaman zaman belli başlı bütün 
do yapılmıştı. Kanalın inşnab biter emperyalist devletlerin i~tihasını 
bitmez. o :r.amanlar geni~leme saf- kendi üzerine çeken Mısmn ne gibi 
hasında bulunan Büyük Britanya 1 fGvkaladelikleri vardır~. Bütün bu 
imparatorluğunda, Mısırı zaptelrnek 1 mücadeleler, sadece Mısırıı1 strate
için biiyük bir temnyül uyandı. 1 jik ehemmiyetinden mi ileti gelmek-

Kanalın in"rıntı esnasında Mısır, tcdir~. 
pek çnbuk olarak Ingiltere ve Fran- Mısır, Jii nehri boyunca uzanan 
sanın mnli nüfuzu nltınn düşmüştü. 16 milyon nüfuslu bir rrıemlekettir. 
Mısırda pamuk ekimini inl.:.i!!af ettir- Mısırın meı-kezi, bir milyondan fa.z
mell için, Nil nehri boyunea geniş la nüfusu olan Kahire oı:hridir. Mı
bir sulama tertibnlına, ve çok mik- sırın en büyük limanı yarım milyon
ya st n n<ensuca~ f~bri~alan~a. ıhtiyaç ı dan. f~la nufusu .olan İske:de~iyo 
vardı. Mısır hukumetı bu ışı başar- şehndır. lskenderıye. hem bır tıca
mak için büyük bir krediye muh- ret merkezi, hem de İngiliz donan
tacdı. Bu voziyt't, Mısı'" hükumetile masının Akdenizdeki en mühim Ua· 
İngiltere ve Fransa nrnsındn bir sıra lerinden biridir. Mısmn üçür.cü O· 

mali anialimnlar doğurdu. Mısırın, larak gelen büyük şehirlerinden bl
ekonomik ve mali esareti işte böyle ri de Portsaiddir. 
ba~ladı. Mısır, her §eyden önce bir ziraat 

1870-1871 Prnsya-Fransa har- Vt" .dolayısile bir iptidni madclo 
binde, Fransanın mnğliıh olması. memleketidir. Nil boyunca, ve Ni· 
Mısmn Ingilizierin siyasi hukimiyeti lın :suladığı sahalarda, mısır, bui
altına girmesini in taç etti. 18 75 yı- day, pirinç, ve bilhassa şeker ka
lın da M18ır hidivj kendisine aid o- mışı yetişir. Fakat bütün bunların 
lan Süven kanalına aid hisse scned- icinde en mühimmi, pamuk mahsu
lerini Ingiltereye satmak :ı:orunda lüdür. 
kaldı. 1882 yılında, Anbi· Pa~nın Pamuk, Mısır iktısndiyabnda 
isyanı veııiles11e Mısır Ingiliz ordusu fev'kalade mühim rol oynıyan bi.r 
tarafından i§gal cd:ldi. O zamanıı maddedir. Pamuk mahsulü. bazı 
kadar Osmanlı imparatorluğunun yıllar Mtsır ihracatının % 90 ıDI 
!iifzi biikirniyetinde bulunan Mısır, teşkil eder. 
bu suretle fiilen Ingiliz müstemle- Pamuk ve pamuk yağına aid fab-
kesi halinı- gelmiş oldu. rikaların büyük bir kısmı İngiliz 

191 <4-1916 Dünra Har hi ba~la- sermayesinin elindedir. Bu sahada 
dığı zaman Mısır, resm~n İngiliz en büyiik rolii ovnıyan fırma cr.Asso
himayesine ithal edildi. Runu takib şiyeted Koton Cinnerz·) knmpan
eden yıllarda. hilhaMn 19 1 8 miita- ya"ıdır. • 
rekesini mütealob. Mısırda istiklal Mı~ırda bir miktar da petrol da 
icin şiddetli bir hareket .göze çarp· i~tihsal edilmekted.ir. Bun\Cla petrol 
mağa başladı. Bunun tabii bir neti- istihsalatınm senelik miktan 200 
cPsi olarak İngiltere 1920 yılında bin tonu bulmaktadır Mısırda, ha
Mısırın istikliılini tanıdı. Mısır, 19 3 7 tın sayı1acak kadar losfat ta lstih
yılındn Milletler Cemiyetine kabul ~al edilmektedir. 

Mıaınn ilcbsadl hayatında ve ti
caretinde en mühirn rolü aynıyan 
hiç fÜphe yok ki. 1~iliz sennayesi
dir. MeaelA Jngiliz mali firmaların
dan biriai. Mı.sıruı bütün elektrik 
§ehekesini, aalıil tehirlcrdcki aey
yahlara mahsus bütün otelleri elin
de bulundurmakta, aynen şeker 
fabrikalanndan bir kaçına dn snhib 
olmaktadır. 

Mısırın tütün ve sigara fabrikala
rı da ecnehi sermayesinin kontrolü 
altındadır. Mısır milli bankasında 
en hakim rolü oyruyan lng:ltcrcdir. 

XIX uncu yüz )'llın ikinci yarısı
ne kadar Mısırda ve Mısır ekono
misinde h!ldm rol oynıyan Fransız 
aermayeai idi. Fakat XIX uncu yüz 
yılın ikinci rarısından itibaren vazi
yel süratle Ingilizierin lehine olmak 
üzere değişrneğe başladı. Mısmn 
muhtelif ekonomik müesse!!elerine 
yatmlmıo ve miktan 200-400 mil
yon lngiliz lirası olarak tahmin e
dilen ecnebi aennaye31 içinde birin
ci derecede gelen 1ngiliz sennaye
aidir. Ingiliz sennayesindcn sonrn 1 
ikinci olarak Fransız sermayesi ge
lir. Fransızlar Mıaınn bilhassa şeker 
sanayiinde hftkim bir mevki işgal et
mektedirler. Bundan mnadn Fran
eız sermayesinin Mısınn bankala
nnda mfihim bir rolü vardır. Bora
da, birçok sahalarda Fransız sı-..r
mayesile Belçika aermayesi şiddetli 
bir rekabet ve mficadele nalinde 
bulunmakta idiler. 

Belçika aerrnayesının, 
tramvaylannda Te diğer münnka1e 
vasıtalannda mühim bir rolü var
dır. 

Fakat yazımı:zın baş 
söyledi~miz üzere, 1918 
aonra, ltalyanın Akdeniz havzasın
da geni§lerne temayülleri arttığı nis
bette, Mısıra ve M&S1rın ekonomisi
ne olan alikaaı da artmışbr. Son 
yıllarda, ftalyadan Mıstra olan aer
maye akını hatm sayılacak bir hal 
almağa bıl,lamtştır. 

1918 yılından aonra Mısırda, l
talya - Mısır bankasile, Banko Ko
merçiyala d'ltalyano birer f\lbe aç
tılar. Daha sonra. bo bankalar Mı
smn bütün helli ba,1ı şehirlerinde 
tali şubeler vücude getirdiler. 

İtalya sermayesi bununla 
etmedi. Tedricen Mısırın ınRdenle
rine de 'kol atmağa bac;ladı. Mısırın 
fosfat fatihsalatını; dahi\ sonra 
Fransızların nüfuıwnda olan ve Kı
zıldenix aahilinde bulunan, kurşun 

(~vanu 4 üncü sayfada) 

1 ST ER i. NA N, 1 ST ER iNANMAl 
Şöyle :bir mektnb aldılı:: 
- cOaz:etenlzde otomobil l~llklert 'frıerinde yapılmakta olan iihtlkfırın 

sabit oldtılunu yazdınl%. Llstik bir otomobil için nihayet Un Uç senede blr 
defa lhım olan feYdir. Beqtln, sık sık lftznn olan, daha ltüçü~tıne bakı. 

~'.si menıle -
de barbden ev_ 
~ 150 ku-

ntt. Mesel!\ ben size haber TeTeyim: Otomobil 
ltette stok olarak binlerr.e meTeuddur, bepsl 
vel ~elm!ştlr-1 Fakat o zaman fiatı. 90 turu.ştu, 
ruştur .• 

1 ST ER i NA N. i ST ER INANMAl 

• 
Ağustos~ 

Sözün kı s as! 
Hanıle 

E. F.laem Tabı 

U zun müddet edebiyata br 
gime göründülten aorır• 

yepyeni, orijinal, kuvvetli bir ham· 
le ile edebiyat sahnesine atı~~ 
« Yakub ve Ötekiler» adındaki 1 

eserile nazarı dikkati celh ve ~b· 
:reti kendine rameden Celalettin E· 
zine, çıkaracağı mecmua için bı.ın• 
dan daha münasib bir ad bularnaı· 
dı. 

Bir Ağustosta vadedildiği halele 
ufak bir teahhürJe ortnyn çıkll11 

ccHamle)) nin ilk sayısı önümde du· 
ruyor.. . 

Sade, vakur bir kapak. Sahibin111 

zevki selimi. başl.;a mecrnualard• 
gördüğümüz cicili bicili. çocukçll 
tezyİnata tahammül edemezdi. aıı 
kurşuni renkte, dümdüz ki!"e• 
Hamleye karşı insanda birdenbire 
hürmet uyandınyor ve itimAd "~ 
riyor. 

içinde'ki mündericat ve o nıtW 
dericatın llltındaki imzalar acab• 
bu duyguları takviye mi edecek• 
yoksa sarsacak mı~ 

Ne yala• söyliycyim~ Parmatdıı· 
rım sayf .• an evvela keserken "'' 
sonra da çev:irirken, içimde birtl~· 
cık endi~ e duyuyorum. Memleket· 
mizde. okumak ve olruyarak ruhı.I11 

bedii ihtiyaçlarını tatmin etıne~ 
için vasıtalar öyle kit kil Şimdi1e 
lcadar ne mecmualar doğdu.. tf 
nebbüt etti .. ve öldü. San"atı, ,ır 
san'at olduğu iç.in, garazsiz ve ıvnı• 
sız seven bir gençlii:in yokluğundali 
mı? Böyle diyenler de var.. fıık111 
o çıkan mecmualnrın kaç tanesi s~· 
vildi, tutuldu, ynşadı?. Bu suaıJcrıll 
cevabı pek hazin, pek -y.ürek parçıı· 
layıcıdır. 

Hamlenin sahibi bu ilk sayı:ra d: 
sulen bir Önsöz yazmış. Bu mukıı l 
demenin bence antolojilerde yeı 
vardır. Hiçbir mecmua lideri mar 
andını bu kadnr vuzuh ve aelii.sı-t ll 
izah edememiştir. Görülüyor ki Ce
Ialettin Ezine nesri:ı her vadisinde 
kudretini isbat eden bir kalem sıı• 
hibldir. b 

Ne yazık ki Ham1enin mütenk1 

(Devamı 7 nel ~vfıuJ:ıl 

afalardaD 
şüphe!. 

Harb sinltieri boz,lu. F:lkir.el". 
de :seliimet bırakmadı, batti y:ı· 
rma bağlanan ümitUf!rl de tılt· 
üst etti. ibtlynt ve tedblr c-ihl 
W emniyet siipabı an~ak dÜJl• 
yayı teselli edebilir. 

:Yalnız harbin blr tyniğl oldU· 
Kald.ırımeılara., mcltteb nralnrı. 
na, kısa pantıı!ou.u (.arpık kao;. 
ketu, ağn fmıaritli mahalle ço-
euklanna kadar yayılan edebi -
yat dedikodusuna nihayet verdi. 
Başımız dinleniyor. 

Son gençler, yaslılar dedlko. 
dusunu batırlıırsınız. Karşınııı:s 
edebiy:ıtcı diye sal kurduklatl 
söylenen gençlerin cephesi bit 
çüriik tahta pudc ıtbl yıkıJın. 

ca ~ene kendi kcndlnıue ltah -

verdik. Bunun sebebini o zaman 
pek araştırmamıştım. M~kteb -
lerin tatil oldut"ı ~u mevsimde 
dost ve a'krabaılan blrkaç 1ise 
ve üniversite gcııçler!le görü~ • 
rnek fırsatı bnldum Te fikir ol
gunluklannı şöyle bir kanıara 
vurdum. itiraf ~deyim ki aldığını 
netice çok uıklıt'lır. Adı t:trill 
vak'a:anndan, basıt eo.tratya 
bilgllerine kadar çok geri olduk• 
lan gfbl en çolt ~nntllklerl edt 
bi bahlSlenle c'le tamamlle yn • 
Tan e ya)mkat. ............... • 

Edebiyat fakültesinden bir 
gence Namık Kemalln me hur: 

l\lulnl zallrnln dünyııd:"\ erbnbl 
denaettır. 

Köpektir ıı:el'k alan sanaılı 
bl lnsab bhmett.en

Beytinl okuyap ltlmlndlr, di.YC 
:sord11.m. On dakika dU~odük -
ten sonra: 

- Olsa olsa Zfya ps~nındır; 
dedi. Onun janrı. 

Bu iitmez PU.Srııllln, lut'atnrı 

bizim nesH daha ortn mektelı 
<:ağlannda ~nutmaına.Jt üzere 
~ber etmiştL BngÜn ünlnrsttr~ 
nJn edebiyat ubeSI talebesine 
ok•yaıu:a. arpacı kumrusıı r:tbl 
düsiinüyor ve sııçmahyar. 1 

Fikir stoklarıw :yvkhdıtını 

birkaç lise talebesini de ~k tc
darlk.c;lz vaılyette buldum. Tnhsll 
seyjyeSlnm eskiye ~re diştü~Ü
nü itiraf etmellviz. Fa1mt yaJnıı 
ttiraf etmek kirı a~n. Yükselt
me sistemini lurrınakta da te -
reddüd etmemell, nldt ıeçirıne-
mei~iz. . 

__ 73ul!4an [a/,;d 



Duff Kupper'in 
bir nutku 

r ········ 1 ....................................... , 

hllzun b:r zamandanberı : 
h~zırlanan Almanlar, har- ~ 

1 10 bu nazik saatinde : 
~ Zaflarını gösteriyorlar.n ! 

········· 1 L ·········••··•··············•······• 
8e)c on~ra 12 (A.A.) - Es· 
fo d' Kontluğu dahilinde \~'ood-

r da d" k b" tıık un a şam ır nu· 
Co veren istihbarat nazırı Duff 
di kPer Almanyanın mua:z2am road
tt Uvvetlere sahip olduğunu kabul 
ol~e~Ie beraber manen zayıflamış 
tirıeU~nu söylemiştir. Nazır sözle-

Şoyle devam etmiştir: 
tn l ~azilerin akidesi çürümüş bir 
rıj~ ektır. Onlar Avrupada yeni bir 
tni ~trıdan bahsediyorlar. Nazi reji
aip~ ~ vahşi kabilderin iptidai pren 
llil'ktıne avdetten başka hiç bir ye· 
ta ık Yoktur. Büyük Britanya bunla
tnenıllrşı mücadele eden yegane hür 
Al lekettir ve onun müttefikleri 
ha~arıyadakiler de dahil olduğu 
lıı~ e bütün mcımleketlerin medeni 

rılardır. 
h'Qı ~kadar uzun bir zamnandan beri 
~k anan Almanların harbin bu 
l~r' 1 

saatinde zilElarını isbat etme· 
llilı re bundan daha mühim olarak 
hak~karının geriliğini göstermeleri 

H aten dikkate değer bir şeydir. 
hab ava muharebeleri hakkındaki 
ki.ı hrlerj sevinçle okumalıyız. Çün· 
dıın er muharebe avcı ve bombar -
tna an tayyarderimizin adedini dü~
but~ınkilere yaklaştırmaktadır ve 
hak~n .denizlerde sahip olduğumuz 
\'alltrııyete müvazi olarak bizi ha· 
de ar~a da kat'i üstünlüğü tesis e -
dı tegırnjz güne de yaklnştırmakta • 

r •• , 

-illl Şef Samsunda 
<Baştarafı ı inci sayfada) 

Turhaldan geçerken 
lıın1'okat 12 (AA.) - Milli Şef 
ista et İnönü saat 1 5,32 de Turhal 
v 8Yonuna muvasalat buyurmuşlar 
rrıe b-ali vekili !smail Hakkı Kayan, 
ai e Us Cemal Kovalı, belediye rei
kıl "e Parti başkanı, diğer vilayet er-
;; Ve büyük bir halk kütlesi ta
Ş 1 ından karşılarnmı~lardır. Büyük 

bel, vali vekilini, meb'us Cemal ile 
e ed· bııı ıye ve parti baııkanlarını ka -

h buyurarak hasad ve zelzeleden 

l.a~ar gören mıntakalarda inşaat iş· 
--rı ·· ic bUzerinde İstizahlarda bulunarak 

aa a eden direktifleri vermişler ve 
t'ht 20,06 da Amasyaya mütevec
~ en hareket buyurmuşlardır. Sn· 
ttı n Reiaicümhurumuzun Turhala 
ta lıvasalat ve hareketlerinde halk 
tn tafından coıkun tezahürat yapıl-

11tır. 

Anıasyadan geçerken 
cu Arnasya ı 2 (AA.) - Reisi -
orıı:?hur ve Milli Şefimiz İsmet ln
ırı.ık' hususi trenlerile :;aat 2 ı bu -
trı tt şehrimize muvnsalat buyur -
tn ıış ar, istasyonda vali, alay ko -
li ıı:anı, belediye reisi, parti ve 
\' \kevj reislerile, hükumet erkanı 
k~ l e~ediye azaları ve kesif bir halk 
le dt ~sı tarafından istikbal edilmiş -

r ır 
ı . 

kik Stnayonda halk arasında 1 O da
tn a kadar vali ile memleketin u -
t lıtrıj vaziyeti hakkında görüı,ıtük-
1 ~~ sonra coşkun tezahüratla tren· 
trıne b' R . . .. h S au ınen eısıcum urumuz am· 

tn na müteveccihen hareket buyur -
ll•l"•dır. 

Yıldırım süratile 
kaçan mefiQc ! 

bı .cBaştarafı ı inci sayfada) 
tt. en\1? ve perişan halil bir dllenciye 
)' sadur etmiştir. Bu zat dilencinin 
lnına sokulınuş, dilenci: 
~- Maını ve kimsesiz bir zavallı -

• sadnkamza muhtncım.» 
a lletılkten sonra bermutad nvucunu 
ı:ıtıı.ştır. 
~ E:rnnıyet fı.mirl kendisine Utrlyerek 

anan bu eli tutmuş: 
e •- Artık bu zavallılıktan kurtula. 
~sın, seni Düşkünlerevine yollıyn
t ını, orada ömriinün sonuna kadar 

11
ahat edersin.,. diyerek ona kim ol-
~unu söylemiştir. 

b· Işte tam bu esnada beklenmedik 
bır hfı.dıse olmuş, meflüc dilenci, mu. 
atabının büvlyetini duyar duyın:ız 

~Yanı hayret bir çevikilkle bir anda 

1 erinden fırlnmış ve yıldırun sürati. 
e kaçm:ı~a başlamıştır. 
ha Jlu vazlyet karşısında hayretten 
l'' Yrete düşen hayırhah zabıta lı.ınl-
lltıiz kıs:ı bir tereddüd vnkfeslnden 
~l1ra da bu açıkgözun peşine düş -
"'i4tür. 

Ziraat Vekili Bursa 
köylüsil ile şayanı 

dikkat bir hasbıhal yaptı 
Köylüler Vekile ziraat vaziyeti ve ihtiyaçlarını 
anlattılar, harman makinelerinden istifade 

ettirilmelerini istediler 

B 12 (A.A.) -Ziraat Ve-ışeftalisile sebze babçeleti üzerinde ursa . .. . . 
kili Muhlis Erkmen Cumartesı ~~- ?urmuş ':.e .. bu ?usu!!.a dau v.erılen 

.. M · fabriknsı ile Böcekçılık ızahatı buyuk bır alakayla dınle -
nu erınos h 'k" . . 

't'' .. .. ziyaret etmiş ve er ı ı mıştır. 
enııtı usunu d k" B .. ·· d k" 1"1 •. · çnlıcma sahasın n ·ı ça· u goruşme esnasın a oy u e -
muessesenın " . . b z· \f k·ı . 
ı ı t tkl'k eylemiştir. rımız u sene ıraat e a etı tarn-
ışma arını e d h 1 k I k .. . z· V kili müteakiben ıefa - fın an to um u o ara gonderılen 

k ı ır~a~ e liıniz Refik Koraltan akala pamuğu ile burada ilk defa 
at erınoe va h' . . . ·ı . f 1 d k 
Id 

v h Id Gürsuyu na ıyesıne yetıştırı mış soya asu ras.n an ço 
o ugu a e 1 1 • · · I Id kl b ' ld ' · l . . b da toplanmış o an e • ıyı netıce er a ı annı ı ırnu~ er 
gıtmış ve ura h ı . h k" l . d . 'f d 
ı . k" .. ht ve ihtiyar eyet erı ve annan ma ıne erııı en ıstı a e 
ı oyun mu ar • • d I . . . d'l . . . .
1 

.. .. k ahiyenin ~ıraı u • etme erının ternın e ı mesını nca et· 
ı e goruşere n h 1 · I d ' z· V k'l' d' d .. · d köylüden zn at a • mış er ır. ıraat e ı ı un e va-
rumu uzerın e 1 ı· · 1 b' l'k "'1 d 'd k M hi' Erkmen bu ıeyet - ımız e ır ı te ıv u anyaya gı ere 
ınışti ır. u v ıs~zun bir hasbıhalde bu ınıntakada da tetkikler yapmı~-
ler e ynptıgı . l 1 d 
bilhaıısa bu yerin pek nefıs o an ar ır. 

ingilierede dün 
de büyük hava 

muharebeleri oldu 
(Baştararı ı inci cıayfııd:u 

da olmak üzere bir şehrin üzerinde 
muharebeye tutuşmuşlardır. Bun • 
ların bazıları 5000 metreden uç -
makta idiler. Hücum ede~ tay~·are-

1 . bazıları cenubu şarkı sahılle -
erın • . . 

rinde bulunan bir balon .baıaıı~ı ım· 
ha etmeğe teşebbüs ettıler. Bır 1~
giliz tnyyare devriyesi bu .. t~!ebb~-

•. akim bıraktırmıştır. Buyuk bıı' 
su l • d'" nlar 
irtifadan uçmakta 0 an uşma 
üneş parıltısından çıktıkları. zam~.n 

fngiliz avcıları bunların üzerıne hu· 
cum etmişlerdir. Muharebe pe~ çe-l 

M .. d'yen mıtra • tin olmuştur. utema 1 k 
k "d' Çı ·an yöz takırtıları işitilme te 1 ı. .. .. 

güneş düşman tayyarelerinin gumuş 
gibi kanadlarını pariatmağa başladı. 
Düşmanlar Ingilizler tarafındııni ke~ 
dilerine kurulan tuznktan kurt~d~ın 
. . manevralar yapmakta ı ı er. 
ıçın . d k 
Fakat İngiliz pilotları hıç ur~a -

h .. ıniarına devam edıyor -
ızın ucu 

1 dı. En çetin muharebe 4000 met· 
ar. t'fada bir sehir üzerinde olmuş-
re ır ı " 

tur. "k' · b' h'' 
B

. üddet sonra ı ıncı ır u-
ır m h'l .. · d k' •apıldı ve sa ı uzerın e ı şe-

c~ml yd birisinden kulaklan patia-
hır er en ·ı·k . Id' .. muazzam infı a sesı ge ı. 
tıcı uç birbirlerine yakın . uçan 
Az sonra . b 1 1 d.. tayyaresı u ut ar a-
d ört d uşm~~ Bunlardan birisi pike 
rnsın an çı · k b' b · b . de hücum edere ır arnı a-
halın . l ·· atoa•ine tuttu. Ba-
l ınıtra yoz "" 
onunu k d .. tü ve tan· are ar· 

lon at~ş alardoğr~ş yükselerek hep 
kadnş arıdna . . t'ıknmetine kaçtılar. 
b. l'kt en ız ıs 

ır ı e "dafaa topları harekete geç-
Hava mu. • cıları düşmanı kova· 
ti •;e lngılız av "'k Idiler 

k 
.. re havaya yu sc • 

Sab1k ingiliz 
Harbiye Nazırının 
söy:ediği nutuk 

Londra 12 (A.A.) - Bu akşam De
vonport'da söylediği bir nutukta sa. 
bık harbiye nazırı Hore Belicha, mü. 
kemmel surette teşkilfıt.lıınml.!i Insaf
sız mUletlcrı matlfıb etmek Için mil
li hayatın bütün sahalannda, Büyük 
Britanyanın müesslr kararlar alması 
lAzım geldiğini ibeyan etmiştir. 

Kıt'a üzerine yapılacak muhtemel 
bir hücumdan bahseden Hore Be _ 
licha, demiştir ki: 

- Daha şimdiden mQy'Jnlnrca kişi
lik bir ordu meydana getirmenin ih
tiyatlı bir hareket olacnğını düşü • 
nürsek, nkılfme hareket etmiş olu _ 
ruz. 

Plfınlarımızı. düşmann, işgnl etti~! 
arazı üzerinde hücum etmek esası ü
zerinden hazırlamağa mecburuz 

Harbi, ancak ıbu tarzda hareket et. 
tiğimiz tnkdlrde memnunlyetı mu _ 
cib bir şekilde bitirebilmemlz mu h_ 
temel dir. 

100 fırkahk bir kuvvet vücude ge -
tirrnek lflzım gelditlni gözönünde 
tutmalıdır. 

Bir Ingiliz nakliye 
gemisi torpillendi 

Gemide bulunan 860 kitiden 
740 ı kurtarıldı 

Londra 12 (A.A.) - Re.~mt tebliğ: 

Amiratlık dalresile harblY" nezare. 
tl nakliye gemist olarak ~alı.ştırılnn 
Mohammed All Elkebir vapurunun 
torpillenerelt batınld~ını teessfıfle 

blldlrlrler. Gcrrı ide bulunan SflO kişi. 

den 740 ı kurt::ınlmı, ve karaya çıka
rılmıştır. 

lama uze d nizden mitralyöz ses 
Bir.nz sonr~ e ~aşladı. Bir • müddet 
lerı geln;ı.e~ 1 niliz avcılnn avdet 

a butun n., . 1 • _ ca Times nehrinin a~zı yakinlerine 
ııonr M "zerinde devnye en 
ederek ant). u kadar yenı bir muharebe başlamış _ 

devam ettıler. •v• tır. 
ne t--=ı: ... tebliği 

l
nx
2

u ( ... A A ) _ Resmen Oouvres fizerine yapıinn taıırruza 
Londra .. ·b· .. 39 düo _ 50-60 kadar düşman tayyaresi iştı _ 

bildirildiğine .g?reha ue~~rmiştir. rak etm~tlr. 
resı ım l Dün İnglllz sahUleri üzerinde dü-

ınan tayya 
12 

(A.A.) _ ngilte .-
Lo d ra h şürıllen Alman tal'}'lare!erinln mec_ 

n k' · de bir şe ır . ubu şar ısın muu 60 dır, 18 Hazirandanberi dU 
renın cen 1 hava hücumlannın 

üzerine yapı abn .. 'ıdrak etmi .. tir. şürülenlerin Yf'~nu Ise 387 dir. .. .. v.. ü ugun • . Alman tebliği 
en buyugun d Yünkers 88 tı· 
B 

h"cum esnasın a . Berlin 12 (A.A.) - O . N. B.: 
~ du 30 bombardıman tayya~ekaı Alman ba.,kumandanlı#ının dünkü 
pın e . .. . de uçmualar ve pı e eh zenn v tebiJti: 

bu V ır u lardır. Biri, tayya- 9000 tonluk silAhlı Unwey Granr.e 
hücumla:- yapmıt f d olmak Ü· 
re dafi topları tara ın ·~ d" ürül _ İngiliz şiiebi bir denizaltısı tarafın_ 

5 düşman tayyaresı .u~ dan txı.tırılmıştır. 10 A~ust.osta İn~ll-
ze~e .. 12 Nazi tayyarecısı pa • tere ve deniz Ü7-erlnde ~eniş mlkyas-
müı,ıtur.. 1 ıl 

1 k suretile hayat arını ta. teşlf uçbslan yap mıştır. Bomba 
raşütle at ama Golff 0ynaınağa ne hUcum edilen bir şileb taytası t:l_ 
kurtarmışlar?ır. muhtelif bombalar re.fından terkedflmı.,ttr. MUhlm İn -

mahsus arazıye gili:ı: Ilmanları önüne maynler dökül-
düvroüştülld ··nkU muharebeler müştür. 

Evve 
12 
~.AJ _ Hava. nezare. Tayynrelerlmiz Norwich tayyare fab 

ı.ondra vıs· dün Inglite - riknlnnnı bombalıyarale yangın çı _ . . Lstihbarnt ser 1 

tının 
1 

tanrruzlar hakkında ll- karmışlardır. J\ombardıman tayyare_ 
eye ynpı an . ..T t S r -ı~-ıcıaki tn.fsiıt\tı vermektedır: terimiz aynen .... ewpor • ven..c:cn ve 

Şıs&• taıı.rruzlar için 400 Alman tay. Pembroke üzer1"rlne ve 3aint-lves cı-
~ kullanılmıştır. Muluırebeler varındakt Hnylı> fnfilnk maddeleri rab 
~ inden nyn üç yerde vukubul - riknsınn taarrıız etmişlerdir. 
bırbir . Portıa.nd oouvres ve do~u Geceleyin di'mıan tavYnrel~ri O • 
muştur. ' 1 b'r ka berhausen. St<>,.krnde, Şielefeld. Do. 
Sa

'hill açıktarında bu unnn ı -
ı• chum ile Han "um elvarında Boebel 

fil~'::~d:~rinde cereynn eden mu ve Münster bfl<:esinde T l~etı>'de ac;
'""' sabahleyin s::ı.at 6,30 da b~la- kerl olmıyan hedefleri bomb:ılamış.. 

hnre"" ·· takriben 150 dakika surmuş - tır. 
nıış, Her yerde yangınlar mutıtnzam ve 
t~ortıand muharebesi saat O dan yardıml'ı servic;1er tarafınrlnn sürat_ 

ııı. 'Dı~er poliSlerin de iştiraklle bir 
.. ınddet onro yakalanan bu sahte 

VV
el bnDıamış ögıeye do"ru nı ıe söndürülmüc;tfir Bir Blenh<'im Bl'ls 

biraz e ~ ' t lt' tol tayyaresi düşürülmü~tur. 
ıuyct bulmuştur. Hemen bunu a ı • 

beledlyeye t.eslim edılmiştir. 
ben Douvres civarında sahıl boyun- TaYYllreleriml?;den biri kayıbdır 

Niahi mücadele 
başladı mı ı 

Yazan: Selim Ragıp Enıeç 
A lmanların Ingiltereye karşı 

yapmaları beklenen tnar· 
ruz, ufukta teressüm eden hareket 
faaliyetlerine bakılacak olursa ha§· 
lamııı addedilmek gerektir. Bunun 
bir hakikat olduğunu aşağıda vere
ceğimiz izahat kafi vuzuhla i~bat e· 
decektir. 
• Malum olduğu üzere Ingilterenin 
Almanyaya kar~ı yaptığı rolicadele
de tesirine ve bilhassa kani bulun
duğu bir silah vardır ki o da ablu
ltadır. Alm8Jlyayı barieden her türiii 
ilk madde tedarikinden menedip 
binnetice maddi, manevi bir çökün
tü temin etmeyi istihdaf eden bu si
laha Almanlar da bilmukabele ay
ni silahla karşı koymaya karar ver
diler. Ingiliz deniz L:afilelerine, li
mal) tesisatiarına karşı yapılan hava 
hücumları, müstakbel harekat için 
müdafaa ve mukavemet merkezle
rini ortadan kaldırmaya matuf ol
duğu kadar ingilterenin barieden ia· 
§e edilmesini güçl~tirmeye çalışan 
teşebbüslerdir. Almanlar bir taraf
tan Ingiliz limanları etrafında sıkı 
bir mania çemberi vücude getirir
lerken diğer taraftan da İngiltereyi 
geniş mikyasta besiiyen ve tcchiz 
eden Uzakşark ve Hind yolunu kn
pamayı emel edinmiş görünüyorlar. 
Bunun için ba~lıca hedefleri Akde
nizdir. Bu denizi Ingiltereye kapa
yacak olurlarsa tesisine çalıştıklan 
ablukayı yüzde elli nisbetinde ta
hakkuk ettirmiş olacaklardır. Fih'a
ki ingilterenin Hindistan ve Uzak
,a-rktaki dominyom ve müstemleke
lerile muvasalasını temin edebile
cek olan Ümidburnu açıktır. Fakat 
bu yol o kaaar uzundur ki İngilte
renin malik bulunduğu ticaret fi]o
au, hem Amerikadan &atın alınan 
silahları, hem de Hindistan ve A· 
vustralyadan yiyecek mevaddını 
matlub bir intizamla taşımaya kiıfi 
gelemez. Bu kifayetsizliğe bu filo
nun her an vermekte olduğu zayiat 
ta ilave edilecek olursa Alınanların, 
kendi hesnblarına, makul düşün
dükleri anlaşılır. Kaldı ki Akdeni
zin Ingiliz filosuna kapanmnsı. Af
ri!tanın Alman ihtiyaciarına ac;ılma
aı demektir. Bu suretle de Ingiliz 
ablukası kat'i bir muvaffakiyetsiz
liğe uğrar. İı,ıte İtalyanların Aden 
ınıntakasını ve Babülmendeb hava
lisini tehdid için ingiliz Somalisine 
karşı .giriştikleri taarruz hareketi, 
Mısıra karşı harekete geçmek için 
Bingazi hududunda yaptıkları söy
lenen tahşidat, İspanyolların Ce
belüttarık için izhar ettikleri arzular 
ve nihayet Almanların bir müddet
tenberi Ingiliz sahillerine karşı sık
laştırdıkları taarruzlar, Almanyaya 
atfedilen nihai mücadele safhasının 
açılmak üzere olduğunu gösteriyor. 
Bundan sonraki inkişafat, bu müca
delenin süratine göre bir yıpratma 
kavgası mı, yoksa bir •yıldırım ha
reketi mi olacağını gösterecektir. 

Seti"' &.a9 ,,, c,ıeç 

• er 

Milli Şefi İzmir 
fuarına davet 

İzmir 12 (AA.) - Belediye 
Ankaraya hareket etmiştir. Dr. 
muhtelif işler hakkında alakadar 
hassn Milli Şefe lzmirin tazim ve 
ni fuara davet eyliyeceklcrdir. 

Cenubl Amerika 
Führeri tevkif 

olundu 
Uruguayı Alman 

müstemlekesi olarak 
gösteren planlar 

bulunmuş 

reisi Dr. Uz bu sabahki ekııpresle 
Uz Ankarada lzmir şehrine aid 
makamaıla temas edecek ve bil
bağlılıklarını arzederek kendileri-

Bütün Japonyada 
ingiltere aleyhinde 

nümayişler 
Japon hükumeti harbin 
neticesi gözükıneden 
harekete geçrneğe 

taraftar değil 
Nevyork 12 (AA.) - Nevyork Tokyo 12 (A.A.) _ Stefanl: 

Times gazetesinin Buenos - Aires Japonyada İngilız nleyhdarlı~ı git.. 
muhabiri «Cenubi Amerika Füh - tikı;e büyük bir şiddetle kendini his.. 
reri ıı adıyla maruf Führmann'ın settirmektedlr. Birçok şehirlerde İn
Buenos - Aires polismin talebi ü- gilterenin hareketint protesto etmek 
:zerine Uruguay nehri üzerinde bir ve J apon hükumetinin azaml şlddct
hudud kasabası olan Concoıdia'da ıe harekete geçmesini taleb etmek 
tevkif edildiğini bildirmektedir. üzere mitıngler tertib edilmiştir. Tok 

Ayııi muhabir ııuııları ilave et - yo sokakla.nndn risaleler daRttılarak 
mektedir: halk İngilterenin Jnpany.aya t.o.rşı 

Arjantin hükumetinin Führ - tarzı hareket ini protesto etmek üze. 
mann'ı sürgün edeceği tahmin o - re vatanı cemiyetler tarafından ter. 
lunmaktadır. Uruguay kongresi hu- tib edilen mitinge Iştırake davet e
susi komisyonunun Nazilerin faa - d ilmiştir. 
liyeti hakkında yaptığı tahkikat es- Tokyo 12 (A.A.l _ ingiliz mahfel
nasında Führmann'ın üzerinde Uru- leri bugün İngiltere aleyhinde yapı. 
guayı bir Alman müstemlekesi ha- lan nilmaylşler esnasında polis ta. 
line getirmeği istihdaf eden planlar rafındnn alınan tedbirlerin müess1r 
bulunmuştur. Führmann bu plan - olduğunu memnuniyetle kaydetmek
ların bir latifeden ibaret olduğunu tedir. 
söylemi§tir. Ekserlyetle derp iş edildl~ine göre, 

Uruguaydaki Alman elçisi bir be- Japon • İngiliz münasebatı, ingil • 
yannt neşrederek Führmann' ın za- tereye karşı yapılacak yıldırım har • 
yıf akıllı bir Arjantinli <>lduğunu ve btnin belirmesine kadnr vuzuh.cıuz va
yaptıklarının ciddiye alınmaması la- zlyetln i muhnfnza edecektir. Kezalik 
zım geldiğini bildirmiştir. bugünkü vaziyetın şarkl Asynda ye. 

Denizde hüviyeti 
meçhul bir cesed 

bulundu 
Dün akııam geç vakit Haliç sa

hillerinde bir erkek cesedi görüle
rek sandalcılar tarafından karaya 
alınmış ve keyfiyetten zabıta haber· 
dar edilmiştir. 

Temiz giyinmit. yirmi yaşlarında 
kadar tahmin olunabilen ölünün ü
zerinde hüviyetini tesbite medar bir 
vesika bulunamadığı gibi. bir cina· 
yete mi, yoksa bir kazaya mı kur
ban gittiği de anlaşılamamıştır. Bu 
esrarlı ölüm hadisesinin tahkikatı
na el koyan nöbetçi müddeiumumi· 
si Reşnd Saka, cesedin bulunduğu 
yere giderek tetkiklerde bulunmuş
tur. 

Dün gece geç vakte kadar devam 
eden bu tahkikat son:.ında cesed 
morga kaldırılmıştır. 

nı bir nizarn kurulması hakkındnkl 

Japon plA.nının ve bllhn.ss:ı Hlndi Çi
ni Ue Holandn Hlndistanı hakkında} 
ki noktaların tahakkukuna kadar saJ 
rahat kesbetmt'sl beklenmemektedir. 

Dün gece bir motörde iki 
defa yangın çıkti 

Köprünün Şarap iskelesinde bağlı 
duran rootörlerden Seliimet motö -
ründe dün gece iki defa yangın çık
mıştır. İlk yangın motör tayfalan 
tarafından faaliyete geçirilmek is -
tenirken başlamış, itfaiye grupu ye
tişip söndünnüş, bundıın sonra mo
törün tekrar çalı§tırılmasına teşeb - · 
büs edilmiştir. Neticede benzin 
parlıyarak ateş tekrar süratle motö
rü sarmış ve motörün kaptanı Ham
za yangını söndürmek için uğraşma
ğa başlamıştır. 

F ransada tiyatrolar açılıyor Zabıta, kazala ra karşı yeni 
• <:e.nevre, 13 (A.A.) -D. N. B. üh'm tedbirler aldı 

Hamza kaptan, ateşi s~ndüremi
yeceğini •e alevlerin kendisini tehdi
de başladığını görerek denize at
lamış ve yüzerek karaya çıkabilmi~
tir. Kaptan muhtelıf yerlerinden 
yarnlandığındnn Beyoğlu hastane
sine kaldırılmıştır. 

bıldırıyor: ve m ı Bir avukatın cüzdanıni 
Fransız Tadyosunun bildirdiğine (Baıjtarafa 1 inci sayfada) 

nazaran, Pariste birçok tiyatrolar bıtaca müdahaleyi icab ettire~ek bir aşıran bir komisyOnCU 
ve bu meyanda Komedi Fransez nokta yoktur. Halen lstanbulda altı IUaştarafı 1 Inci o:avfadal 
yakında oyunlarına tekrar başlıya- Romanyalı garııon vardır. Bunların Gala.tada Senplycr hanında 10 nu. 
caklardır. Ayni kaynağa göre, ti- haricinde ve mevzuubahs edildiği maralı dalreyl işgal eden nvuknt Ce· 
yatroların açılması ile müvazi ola- tarzda Romanyadan ~ehrimize bir lfıl, dün yazıhanesinde meşgulken ya.. 
ralc konservatuar ve güzel san'atlar garson akını mevcud ve vaki değil- nındnki odada bir gürültü Jşitmlt, 
mektebinde de tedrisata ba§lana- dir.ıı kapıyı açınca üstü başı temiz yaşlıca 
caktır. Emniyet müdürümüz zabıtayı a - blr adnmla knrşılaşmıştır. Zlyaretçlye 

lng~!terede esir düşen 
bir Alman pHotunun ifşaatı 

<Baııtararı ı tnı·l sayfadal 
ve İngiliz hava. kuvvetlerinin Alman. 
ya üzerinde şimdiki faaliyeti ayni 
4lddetıe devam ederse yakmda har
bin bitece~lni bildirmiştir. 

Londra 12 (A.AJ - Hava nczareti 
tebll~i: 
Düşman tayyare meydnnl:lrı dun 

yüksek trtlfadan bombardıman edU. 
miştir, Dinard ve Caen'de düşmanın 
ı.,gaı etmekte bulunduğ\1 tayvare 
meydanlarına hücum cdılm.ş ve Brec;t 
t.ayynre meydnnı harPket p ist! h:ısara 
u~rntılmışt.ır. Ouernsf'y ha\'a limanı 

tekrar bombardıman cdll:nlştlr. 

Dün gece bombarrlımnn tayyar€' -
lerimizin hücum hec'<>!lnl petrol bu _ 
ıunan malınller teşkil etıniş•lr Dort. 
mund sun'i petrol '"'sı<>:ı 1 ı slddetJe 
infiH\k etmiş ve Cas' r ıp R ıı eel tc. 
s· atı vakılmı'il'r. 0"1 enk'rchen ve 
wannli<'kel te .ı atln.rı d n şi d d tıc 
bombardıman ediinı lerdir Ba~ka 
tayyareler de Cherbf- ı r~ p~>trol de -
potarına h'ıcum ede.e" yan ınlar çı_ 
knrtılm~tır 

lllkadar eden diğer işler etrafında ne Istediğini sormuş, yaşlıca mt ce. 
da şunları söylemiştir: vaben, ayni handa oturan dl~er Ce-

«- Vesaiti nakliye işleri.nin ıfıl ı arod~ını söylemiştir Avukat Ce· 
tanzim ve ıslahı yolunda metodik ırıı de zlyaretçlye aradı~ı dalreyi t.a. 
bir mesai :!larfetmekteyiz. rif ettikten sonrn, odasına girmlştir. 

Vesaiti nakliye kazalarile buna Fakat duvarda asılı duran ceketinin 
müteallik hareketleri bize muka - cebine bakt:~ı z..'lmnn, !~Inde 2t0 lira 
yese imkanları verebilecek bir tarz· bulunan cüzdanının caıınm~ oldu -
da kontrol edebilmek için yeni bir ~unu görmiiş ve dcrhal dı.şan koşa
istatistik nümunesi hazırlattık. l\1em- rnk. flrnr etmek üzere olan suçluyu 

. .. k ·d 1 k yakalatınıştır. 
~uıy~t ved mues~1 aı el ere ay ~~ı Bilt\hare DLkron ~hı Rr>rııın ndın-

akreb·et .e. en. nad .ı v~sıtda arı.nı?f nıu- dlı bir komisvoncu olduj:iu anlaşılan 
ra a esını, şım ıye ;ca ar ımı or - nun Rrvo~ltı müddehımumili~lnt 
malı memurlarin yapıyorduk . maz cd. 11 ıqt l . 

F k bu .. k b . k~ f' .. teslim ın .ı. 
. n nt .. m ura a eyı a ı gor. • Dün bn l •·ı dl~evi tetkllt ve muha-

mıyerek, sıvıl ınemurlara da bu ış-, 'en Bevoi!:hı ~ulh hfı'k:lm ı Emin 
ı d 'f d'k ltc>me cu 
er e vnzı ; vr:r .ı . • . . A\ , neticede Ropenl t;ltçlu bulmuş 

Bu tedbırlerımız yenı olmakla be- . \ 4 "dd tl h"ps• 
f ı · k · ve kend ı ı::ın rı y mu e e ... .. raber yakın mes:ı. e ere gıtmc · ı-:- • . 

· ' k · •· ıl · _ı , ı mah'k:\ım ederek. derhal tevkl. ctmış. 
temıyen ve ta sı ucre erıno en raz a 
para taleb etmeğc kalkışaa baıı şo- tir. 
förlerin suçiistü yaknlnnmaları.ıı te

Ed eb· yat ıog ıti hazırlanıyor min etti 
Şchrimizin emniyet ve asnvişi mü 

kcmıneldir. Umumi istntist'kll"re is
tinaden diyebilirim ki; :nuh telif vu
kunt ve cernim alınan mani tl"dhir
ler sayesinde gün geçtikçe azalmak
tadır. ı) 

Ankara 1 2 (Hususi) - !:.debi -
yat lugatimn hazırlanmasına esas ol
mak iızere divanlarduki nınr.2ume
lerın tarnnmu ı için mıınrifte bir ko

te ekkül etmiş \'C faaliyet. 



K1zlara sark1nt1hk 
eden iki genç 

mah1<0m oldular 
Evvelki gece Kuledibinde ırukua 

gelen bir tecavüz hadisesi dün Bey
oğlu adliyesine intikal etmiştir. Ha
dise oudur: 

Servet, lsmet, Sebahnt isimlerin
de üç genç kız gece vakti sinema -
dan dönerlerken, peşlerine Ömer ve 
Yunus isimlerinde iki Rizeli genç 
talulmı~tır. Bunlardan biri tam Ku
ledibinden geçtikleri sırada genç 
kızlardan Servetin yanına aokul -
muş ve: 

«- Sizinle teşerrüf etmek isti
yoruz, müsaade ed~ :nisiniz? D di
ye ııormuştur. Servet bu teklifi Ted
detmi~ ve gençlere yollarına gitme
lerini tavsiye etmiştir. Delikanlılar 
ise. tekliflerinin reddedilmesi üze -
rlne birdenbire hiddete kapılarak, 
genç kızın üstüne hücum etmişler ve 
altianna alarak, evire çevire döv -
mü~lerdir. Bu arada suçlulardan Yu
nus üstelik bıçağını da çekmiştir. 
Etraftıı.n yetişenler Serveti müte -
cavizlerin elinden güç kurtarmışlar
dır. 

Mütecavizlerin duruşmalarına 
Beyoğlu ııulh ceza mahkemesinde 
dün bakılarak, neticede Yunusun 1 
ay 12 gün, Örnerin 1 sy 3 gün müd
deıle hapislerine karar verilmiştir. 
Hakim. her iki suçluyu da tevkif et
miJtir. 

--------------------
Taksirnde toprak 

albnda kalan 
üç arnele çıkarıldı 

T akaimde bir inhidam hadisesi 
olduğunu ve bir h abi) atta çalışan 
arnelelerden ikisinin birdenbire çö
ken toprak yığınlan altında kalarak 
yaralandıklarını dünkiı şehir tabı -
mızda yazmıştık. 

Hiidiseyi müteakib vak'a mahal
line giden itfaiye tahlis ekibi derhal 

SON 

• 

E km e~ in kilo s n 20. 
para zam yapıl ca 

---------.....--- · 
Şehir ekmeği evvel ce olduğu gibi yüzde 40 sert 
ve yüzde 60 yumuşak buğdaydan yapılacak 

susta hazırlanan rapor Ankaraya 
gönderilmişti. Ankara belediyesi ta
rafından yapılan tecriıbeler iyj ne-

tice vermemi,, lstanbulda yapılan 
tecrübelerde ekmekler dokuz ~z 
seksen gram ağırlığında olmuştu·r. 
Ticaret V ek aleti, yüzde elli seTt, 
yüzde elli yumuşak buğdaydan yapı
lan halk ekmeğini teşmil etmc.okten 
sarfı nazar etmiş olduğundan İs -
tanbul halkı eskidenberi olduğu gi-

Dünden itibaren borsada yumu
§Dk buğdayın kilosu 5, 75 lturuştan 
6, 5 O lcuruşa, sert buğdayın ltilosu 
5,50 kuruştan 6 kurulJa çıkanlmı~ -
tır. Belediye borsanın yeni buğday 
fintına muttali olmuf, ekmeğin kilo
suna yirmi para bir zam yaparak on 
kuru~ on para yerine on kuru~ otuz 
paraya satılmasına karar venniştir. 
Yeni fiatın tatbikine dünden itiba -
ren borsaya arzedilen buğdaylardan 
ekmek olarak istifadeye baolandığı 
tarihten itibaren geçilecektir. bi yüzde lmk sert ve yüzde altmıo 

Belediye, eski fiat üz~rinden bor- yumuşak buğdaydan yapılan bin 
sadan satın alınarak atok edilmio gramlık ekmeği yemeğe devam e -
buğday mikt&nnı tesbit etmektedir. decektir. 
Halk ekmeği için İzmir, Ankara ve Belediye, e.kmeğin daha iyi ka
Istanbul belediyeleri tarafından ya- !itede, daha iyi pişmiş bir hald~ çık
pılan etüdler ikmal edilmio. bu hu- masına gayret edecektiı. .......................................................................................................... 

Çifll ile adam 
öldüren köy u 
tevkif edildi 

Kartala bağlı Ekinli köyünden 
Hakkı oğlu Arif adında bir köylü 
ayni köy sakinlerin<len Salibi bir av 
köpeği meselesinden dolayı araln -
nnda çıkan bir kavga esnasında çif
te ile vurarak öldünnü,tür. Katil 
suçunu itiraf etmiş ve Üslı:üdıu müd
ddumumiliği tnrafından tevkif e -
dil~tir. ----------

Bir muhtekir hakkmda 
nakzen stirgUn 

cezasına karar verildi 

Bir bu~aş'kçı 
elektrik cere an1na 

kap1larak ö~dü 
Büyükadada Kumsal caddesinde 

2 6 sayılı evde oturan ve Büyük ls
k ele caddesinde Arman birnhane -
sinde bulaşıkçıLk yapan Antalyalı 
20 ya~larında Durmuş Ali, dün dük
kan içindeki elektrik kablosunu ka
rıştırırken cereyana knpılmış ve der
hal ölmüştür. 

Bu feci ölüm hadisesi etrafında 
zabıta ve adiiye tahkikat yapmak -
tadır. 

Ortağını vuran adam 
tevkif edildi 

kurtarma arneliyesine başlamış ve Demir ihtik&rından mazn G -
k ed ı . - k" • Id w un n Abdürrahman isminde birinin 

Beşiktaşta eski ortağı Kadriyi 14 li
ra alacak yüzünden, bıçaklıyarak, n
ğır surette yaraladığını dün yaz -
mıştık. 

azaz e erın uç ışı 0 ugunu tes- ro Mehteryan ve Yusufidia P d -
b• d k h ü .. .. d w ro ro 

ıt e ere er çunu e agır ya - mos aleyhlerindeki d vaya asliye 
ralı olarak topr k altından çıkar - 8 inci cezada nakzen devam olu-
mıştır. Sı h ht im d ad otomobilile ı na rak, dava dün sona ermi1tir. 
Beyoğlu hastanesine kaldırılan ame- Neticede Yusufidis beraot etmio, 
Jelerin sıhhatleri salah kesbelrnek - Caro Mehteryan hakkındald 2 aene 
tedir. sürgün ve 5 00 Jira para cezasıhcl an 

ibaret oaki kararda ısrar edilmiatir. 

Suçlu dün adliyeye teslim edil -
miş ve sorgu Mikimi tarafından istic 
vab olunduktan aonra, tevkif edil -
miştir. 

.. 
oplanan ~ağ1dlar 
kağıd imalinde 
kullanılacak 

Memlekette kağıd istihsalini ar
tırmak gayesile Sümerbank eııaab 
bir §ekilde faaliyete ıeçmiştir. Bu 
cümleden olmak üzere dairelerde 
kullanıldıktan sonra ~e yaramaz biT 
hale gelen burda kağıdlar toplattı -
rılarak fabrikaya sevkolunacaktır. 
Bir müddet evvel Ankaroda bu 
maksadla faaliyete geçen Süıner -
bank bir hayli miktar hurda kağıd 
toplamı~ ve bunları lzmitteki ~fığıd 
fabrika~ına göndermiş.tir. 

Şehrimizde de bu i;ıın ne suretle 
yapılacağı hakkında belediye ile Sü 
merbank arasında konuşmalar yapıl
maktadır. Şehrimizdeki daireler ve 
diğer müessesat birbirlerine çok u
zak mesafelerde olduklan için ka -
ğıdlan toplatmak için belediye me
murlarından istifade edilmesi dütü
nülmektedir. Bu arada çöpçüler de 
vazife alarak atılan kağıdiarı toplı
yacaklar ve bunları Sümerbank Se.l
lülöz snnayü müdürlüğür.e teslim e
deceklerdir. Bu suretle toplanan 
hurda kfığıdlar hamur haline getiril
dikten sonra yeniden kağıd imalin
de kollanılacnkhr. Yapılan tasarruf 
ve toplattırmnlardnn ne miktar k&
ğıd elde edileceği henüz malum ol -
mamnkla beraber, bunun ınemle -
ketimizdeki kağıd ihtiyacı için mU -
him bir kazanç olacağı znnnolun -
maktadır. Konuşmalar niluıyetlen
dikten sonra bu iş muntazam bir te
kilde organize edilen bir tcşekkül 
tarafından yapılacaktır. Belediye ile 
Sümerbank arasında bu sahada it 
birliği yapılması da mütasnvverdir. 

Mürakabe ko'llisyonu yedek 
aksarni ve yün ;p':k'eri 

fiatıarım tetkik etti 
Fiat mürakabe komisyonu dün 

toplanmıştır. 
Toplantıda otomobil yf'dek aksa

rnı kar nisbetleri etrafında görüoiil
müş, bunlann muhtelif model, mar
ka, siklet ve cesamette olması do -
layısile fiatlarının farklı olacağı ~e 
mukayeseli bir şekilde tetkikine im
kan verecek bir tablo halinde tes -
bitine karar verilmiştir. 

Aydın Daimi Encümeninden : 

Kapalı Zarf usulile mün kasa 
1 - Ebiltıneye konulan iş: Ayöın • Muğla yolunun Gl ..... 213-66 t- 07G ~· 

lometreleri arasında 15217 lira 40 kuruş keşif bedelli adı kaldırun l~l~ 
tıdır. 

2 - Bu llje aid şartname ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şnrtnamesi. 
b - Mukavele projesi. 
c - Bayındırlık işleri genel şartnaınesi. 
d - Tesviyei tilrabiys .cıose ve kO.rglr ı~aatına ald fennt ~& 

name. 
e - Keşif hülfisa cetveli ve silsilel fiat 
f - Ta., ve kum g!Ufık cetvellerL 
bttyenler bn şartname ve evrakı Aydın Nafia Müdürlüğünde gO' 
reblllrler. 

3 - Eksiltme 29.8.940 tarihinde Pe11embe günü saat 16 da. vllft.yet dai!f.l 
encümenlnde yapılacaktır. 

4 - l!:k.slltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltıneye glrebil~ek Için istekiiierin 1141.30 liralık muvakknt t~~ 

n at vermesi ve Aydın sUnyel in den bu iş ıçın alınmış müteahhidllk vcsı!O 
ve Ticaret Odası ve.~ikası bulurması ve Hl.aknl 5000 Iırnlık kaldırım fşi yııP. 
rruş olma.•n liizund.ır. ~ 

6 - Tcklif mektubları 3 üncü maddede ynzılı saatten bir saat eV\'chll 
kadar vlUıyet endimenine ~cltrilerf'k encümen relsllğınc makbuz muk b ' 
linde verilecektir. Posta ile r:öndeıi\ecek mektubların nihayet Oçüncü ınııd·e 
dedc yazılı saate kadar c:ı:eJ~ olmnsı ve dış zarfın miihür mumilc iyıe 
kapatılmış olması llzımdır. Pcstad2. olacak gecikmeler kabul edilmez. 

n7217D 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arbrma ve 
Eksiitme Komisyonundan: 

·-ı~t Umumt sıhht müe.~eselerin mevcud şartnamesinde gösterilen ma~: 
ıçm azı 2500, ço~u 3150 ton kok kömüı:ü kapalı zarfl!ı. ekSlltm.eye k.G~ 
muştur. ~ 

ı - Eksiitme 28.8.940 Cıt!'"'nmbn r,ünii saat 15 de Cağaloğlunda Slbh 
İçthnal Muavenet Müdürlüğü b"nasında kurulu komisyonda yaptlaca. r 

2 - Muhammen fiat: Behrr toı:ı için 2500 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat: 5!10G lira 25 kuruştur. 
4 - İstek111er şartnam~·ni 31J4 kuruş mukab!.linde Komisyondan a! ,tıl ~ 

llrler. 1 
5 - İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesika.sile 2490 sayılı knnund!l ~1ı ıı~ 

vesikalar ve bu ışe yeter ınııvnkkat teminat m:ıkbuz veya bankn m"'ttıl 
Ue birlikte tekllft hnvt zruil:mnı ibnle sa:ıtinden bir saat evvel makbUZ ııı~ 
kabıli kilmiSyona vennc1t>rl. (7136) 

Kırklareli lskan Müdürlüğünde~: 
ı - Kırklareli merkez L'ikfın nnbarmda mevcud 4 metre ooyundıı. : 

4X8, axıı lik Kerestelerden ayrı ayrı ve ikl parçada en çok 16400 aded tııll 
p:ıznrlıkla biçtlrlle<-ektir. 

2 - Biçilen bu tahtalar B,ırgnz ve Babaeski kaz:ılanndııkl fnş:ınt •n!'' 
luıllerine teslim edlle{'ekUr. 

3 - Her iki parça işe ald P"'zarlık 1D '81940 t.arihine rnsthyan Pazartt9ıı
günü saat 15 te Kırkitıreli l!:Un MUdürlüğunde toplanacak komisyOn ll 
zurile yapılacaktır. ı. 

4 - Bu işlere ıı.id snrLruımeleri r.örmek ve fazla ta:fsilıit almak icin ı<:ıt 
larcll İsUn Müdürlü~üne nıür:ıean.t edilmesi. • •7134 :_/ 

T. c. İstınb ı İkinci ina.s Iemurıııaıı-
lKTISAD VEKALETi dan: ~ 

MAADt~ UMUM MOD0RL0G0 BeyofUunda Ayosp~ad:ı. oturatı , 
Sayı: G~ 1 Özel Eki su mühendisliğile Lştfgal eden LliSde 

-- -- yen Jüberln illası ıs 4/940 tarllıl11 

Allıı~ARA açılıp tasfiyenın adi surette yapılı? 
Bundan başka piyasadn münhıı.-

sıran bulunan Sümerbank Merinoa II.AN sına karnr verliıniş oldu~ndan: i$' 

Olümü şüpheli görülen 
adamın cesedi 

mezardan çıkarıldı 

Lisans müsaade 
büroları faaliyete geçti 

fabrikası yün ipliklerinin satış fiat - Ba.ltke.sir vilayetinin Dursunbey ka_ 
lakenderuna dün ilk vapur larının tayinine geçilmi~ ve bunların z:ısına b~ı Gökçedağ nahlyesinin 

hareket etti 5 5 kuruştan perakende satılması Ak~alan ve Adavtran köylerı civarın 

ı - Müfllsde alaca~ olanlarlll 
tihka.k idcli!ı.sında. bulunanların ~ 
caklarını ve Istihkaklarını Uflndatı , 
ay içinde İstnnbul İ.kinci ims v~t. 
resine gelerek kaydettirmcleri ve re· 
llllerini (sened defter biilMaları ~ 
s:tlre) c.sıl veya musaddak suretler Eyübde üç gÜn evı. el vefat ede

Tek, gömülen Mecid isminde birinin 
ölümü tüpbeli görüldüG-ünü ve ce -
sedin mezardan çıkartılmıısına ka -
rar verildiğini yazmıştık. 

Cesed dün çıkarılmış ve otopsi 
yapılmak üzere morga nakledilmi~
tir. Tahkikat ehemmiyctle devam 
etmektedir. 

Den~ze dü§en bir adam 
kurtarıldı • 

Usansa tabi ihracatın süratle ya
pılabilmesini temin için teşkil edilen 
bürolar Istanbul ve İzmirde faali -
yete geçmişlerdir. 

İstanbul bürosuna Necmettin Me
te, lzmir bürosuna vek&let rapor -
törlerinden EkTem Cerit nıemur e
dilmiolerdiT. 

Birliklerin iatigal mevzulan da -
biline giren ihracı serbe.t canlı 
hayvanlar, tifb"k, buğday, çavdar, 
dan, kuşyemi, arpa, kepek, susam, 
nohud, bakla, kuru üzüm, ceviz, 
fındık, badem, pamuk tohumu, ke-

Taksimdc Sıraservilerde Hocazade ten haşhaş, ayçiçeği, zeytinyağı, pri
sokatında 20 sayılı ap:rrtımanda o - na yağı, palamut ve hülAsa•ı. mazı, 
tmıı.n Gasbar adında biri dün Hay_ somnk, tanenli maddcier, meyankö
darpaşa iskelesinden vapura blner - kü, kitre ve pamuk için lisanslar 
ken müvazeneslni kaybederek denize ihraç birlikleri tarafından verile -
diişmü~tür. Denizden güçlükle c;ıka - cektir. 
nlan kazazede, fazla su yuttu~un _ 
dan berayi tedavi hastaneye kaldı Bunların haricindeki Usansa tfıbi 
nımı~trr. - maddelerin ihraç müsaııdeai büro -

Bir kadına beygir <:arph 
Bilyükadada Zainospaşıı caddesin

de 5 numarada oturan Marl adında 

bir kadına, dün Tozkoparan cadde • 
slnd geçerken zıver adında birinin 
kullıuımaltt.n oldu~ beygir çarpmış
tır. Bu çarpma netıcesin1e hayvanın 
altına dfu;en Mnrl vücudfınün muhte
lif yerlerinden atır surette yaralan _ 
dığından, Beyoğlu hastanesine ka! _ 
dınlm~tır. Zlver yakıı.lanmı.c; ve hak
kında takibatı:ı. ba!Jlanmıştır. 

lnrca intaç edilecektir. 
Bürolar 5 gün müddetli ietimzaç 

talebnameleri haz.ırlamı~laTdır. Bun 
lar tüccarın teklif kabulünde kolay
lık temin edecek mahiyettedir. 

Sekiz gazino hakkında ceza 
zaph tutuldu 

E~lence yerlerin.l.n teftltierlne ev
velkf gün ve dün devam edilmiştir. 
Bir günde Kadıköy kaza.'Jl dahillnde 
yapılan teft~erde 8 gazlno hakltında 
ceza z:ıptı tanzim edllml~t!r. 

İstanbul _ İskenderun ~neb sPfer _ muvafık görülmüştür. da şlmalen Kurupınar tepesindeki 
leri dünden itibaren başlamıştır. İlk beton stıtun noktMından lb:lı'llayı.p 
olarak Dumlupmar vapurn boş ola • Asherlik işleri: Knnadıburun tepe~lndeki beton sü -
m.k İskenderuna do~ h:ı.reket et- •. _ tım nokta.-ıından geeerek Adnviran 
miştir. Vapur İzmir, Mersın ve diğer T b'b k• l köyiı -eamline hattı münkesir, şarkan: 
limanlara da uğnyarak tmzı eşya yük a ı ' eczacı ve ımy ger er Adavtran köyü camllnden Karndavı 
liyecek ve bunla.n İskenderona götü _ çağırılıyor çıftl~lndekl har.ap mescit yerine di-
rceektir. Ka.dıköy Yerli Askertik ıbesln _ kllen beton sütun noktasına hattı 

den: Bu sene Uruversite Ttb FnkUlte_ mfuıtıı.klm. garben Te cenuben: Kara
ııtoden mezun olan tablb, di§ tablbi, dayı çlrtll~lndekt harap mescit yerine 
eezacı ve kimyagerler'in ve evveice d ikilen beton sütun nokta.slndan baş
ayni fakülteden mezun olup da her- layıp DedebWiı tepesindeki beton sü
hangi blr -sebeble sevkedilmem.Lcl olan tun noktasından geçerek hudud baş_ 
kısa hizmetıller hemen .sevkedilecek- la.ngıcı olan Kurupınar tepesindeki 
lerinden 14/81940 Çarşamba günll ak.. beton stıtun noktasına hath münk"
ş:tmına kadaT (okuldan mezun ol • .sir 1le mahdud 456 hektnr arazide 
duklanna dair vesllaı., 2 fotorrrar TC nursunbe:y kazasının Cnkinnk mah:ıl 
nüfus cfızd::ınlarlle) ~ubeyc mftra _ lesinde ~dencl Adli Ozer tnrafından 
c.:iat etmeleri gelmlyenler hakkındıı. ıı.rnmakla. meydana çıkanlan krom 
takibatı kan.untye ya.pılacnt;• nAn madeni 80 albnt4 yıl müddetle mu _ 

Kadıköy imar planı 
Naffa VekiUetı İınar İşleri Müdürü 

mühendis Hilmi, Kadıköv imar plAnı 
hakkında tetkikat yapmak üzere i~ _ 
tanbnla gelmiştir. Tetklkntını mütea_ 
ktb Belediyt' İınn.r İşleri Müdürti Hüs
nü plt\.nı tasdik ettırmek üzere An -
karaya gidecektir. 

( KUçUk haberler) 
Kurbaf;alıdere - Kurba~nlıderenln 

temizlenmesine li bin lin nyrılmPı
tır. Belediye muhasebe mfidünı mun
zam bütc;eyt Ankaradon tasdik etti.. 

olunur. mnfleyh uhdesine Ihale kılınaen!nn-* dan :maadln nlzamnamesinfn 3G ve 
Bevo~la 'Yerli AskerUk Subeslnt'len: 37 net maddeleri muclbince bu bapta 
Tıb Fakülte'li 940 mezurJarı 15 A- bir gQna ltırazı olanların 29n/1940 

~ tos 940 dn au··ıha "''atb"knt 0 tar.ihln<!en ttibaren fld ay içinde An-rlp getirdikten sonrn faaliyete geçi- ,.us ne - ........._ 
kulunda bulundU!l"Ulacakl:mndan, karada, ıın.lsad VekA.letıne ve made-

lecekUr. 
DllenC'nt'r toplana<-ak - Son g{ln _ 

lerde .şehrlmlzde dilenciler yeniden 
coıt:ılm~tır. Vali ve Belediye Reisi, 
dilenenerin toplanması Için kayma _ 
karnlara l!zım gelen tebı·~at.ı yap -
mıstır. 

Vanova seflrimi:z -· Var~ova .sd•
rlmiz Cemnl Hüsnil dün s:ı'bnhkl eks_ 
presle Avruoadan şehriml:rK gelmiE' -
tır. Cemnl HUsnil blr lkl gün sonrn 
Ankaraya gtdecekttr. 

bunlnrdan ~bemizc meruub olanlA_ nin bulundu~ vtlbette. makamı vı_ 
no yold::ımn13n vaptmlmnk ve du _ lAyete amuhane mftraeant eylemeleri 
rumları tesbit edUrnek O~re 13 A _ Udn olunur. 
~ustos 940 günü şubemize mutlak mO 
rnca.aUan ilftn olunur. 

336 doğuml"l'lr ve tAm ehli
yetnameliler çaibrılıvo1' 

-----------------------------
Iktisadi tetkikler 

(Ba.ştamfı % nci sayfada) 
istihsalitını eline geçirdi. Bu suretle 
ltnlyanların Mısıra olan ekonomik 
hululleri hiç durmadan arımağa 
ba§lndı. 

Pazar Ola Hasan Bey Divor ki: 

Beyol-lu Yabancı Askerlik Şubesln_ 
den: 336 doftumlu ve h'.lnlat"l:ı mua_ 
meleye tfıbi daha. yükselt dotı;umlu\ar 
d!ln ~ubemlzde kayıdlı lise ve mu!! -
dili okullardan mezun olup da yUk
selt tahsile devam etınlveeek olan tam 
ehliveLruunelilerin Bes.ikta.ş As. S. sin.. 
de mfıte~ekkfl nskerllk meclisinde 
yoklamalarmı 20 Ağu_,to.! 94.0 brf _ 
htne kndar yant.ırmalnnnı ve yok 
lamayı mütea.ktb yoklamalo.rını ısıı -
bemize kaydettinneleri ilA.n olunur. 

Mısınn büyük şehirlerindf!, bil
hassa sahil ,ehirlerindc yerli hıılkın 
nisbeti ancak % 18 kadardır';\, Mü
tebakisi hep Avrupalıdır. İcte bu 
Avrupalılar içinde $aYI itıbarile bi
rinci mevkii işgal edenler ltalyan
lnrdır. 

- Bu meseleyı bir turhı 
hnlle ... emıyorum, Ha an 
beyl 

B.z m bayarı frvka
lade yemek pi~ırdi. 

.•.. Nazar değmiş olncak 
ki biidenbire tamamen a
cemüeşti. So!rnya otur -
mak i'ltemtyor.ım. Sebeb 

Hasan bey - S:ıbahle • 
yin radyonun yemek tn • 
rınerını dtnliyor musu -
n uz? 

TEŞEKKÜR 
Feci bir trnmvay kazasına kurban 

olan Adana Milli Mensucat fnbrlkam 
sahibierinden Bay Seyld Tekinin · ce.. 
nazesl bugünkü trenle Adanaya gO -
türlllmüştür. 

Bu ölüm münasebetue bizzat veya 
telgrana beyanı taziyet eden bllcllm. 
le akraba., hemşehri ve dostıarına vt! 

Pazar gür.kü cenaze namazında ha
zır !bulunan Ihvann. gerek aile ve ev. 
li'ldları ve gerek mUli mensucat fabrl-

ltalya, son yıllarda açıkton açığa 
Mısır fizerinde hak iddiasma ba~l.
mıştı. Bilhassa Hnbeşistnnın ima
lınden aonra, halyan emperynl:zrni 
Mısır Için ciddi bir tehlike halini 
ıılmışh. Ç6nkü Habet,stnn Sudana 
kom~udur. Nil nehrinin kaynaklan 
ise Sudandan çıkar. 

Binaenaleyh bugün değilse bile 
yarıp, İtalyanların gerek Mısrrın ce
nubundan: Sudandan; gerekse Mı
sırın garbından: Bingııziden Mısır 
üzerine bir taanuzlarını beklemt!k 
lazımdır. Bugün İtalyanların şarki 
Afrikada başlıyan hareketleri, bel
Ki de Mısıra taarruzun bir basinn

Ediz 

tevdi e~L ·~ 
2 - Hilafınn. hareket cezai ıne . , 

liyeti müstelzlm olmak üzere roüfli6e 
sin borçlularının ayni müddet ıçlıt r~ 
kendUerinl ve borçlarını blldirıncl ~ 

3 - Müflisin ma.llarını her nr 5
, 

reUe olursa olsun ellerinde bulıı11 ı
durnnların o m:ıllar üzerindet• t .. J• 
ları mnhfuz kalmak üzere n.yni rt111 

det içinde daire emrine tevdi etrtl~ 
lerl ve etmezlerse makul mazereti , 
olmadıkça cezayf mcs'ulfyete uı!ı1 ,ıı 
tyaca.Xları ve rüçhan halilarınd 
mahrum knlncnkl:ırı. ,ı 

4 - 19/81940 Pazartesi günii ,_ 
on birde alacaklıların ilk top•ant11 J 
ya gelmeleri ve müfll.sle mtigtC~ 

bllt' 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve 9• cu tekf'ffüi eaen s:ıir kimselt>?in 1' 
lantıdn bulunmağa hakları oldı~~Sl 
I§.n olunur. C~ 

İstanbul ilducl İflas l\lemur·uıtıı"' 
dan· 
B~yoğlunda Natta Milli 1'ürk sc; 

yabnt Şirketinin ımsı 1917/940 tıı 41 
rihinde açılmı., olup tasfiyesinin 'ıf 
surette yapılmssına ltıınır verılıtl 
oldlığundan: , 

1 - Müfiis ~irkette nlaca~ı oı::ı•ı , 
l!ı..rla istihkak iddlıı.sında bulunı.t11 ~ 
ların alacaklarını ve istlhkakl:ır cl 
ilinelan bii ay içinde İstanbul 2 

11 
, 

in as dnlresinj! gelerek !taydettirrtle 0, 
leri ve delillerini (sened VP derter ~,J 
11\.salnrı vesa ıre) asıl veya musnd 
suretierin ı tevdi etmeleri. ·~ 

2 Hillifına hareket cezayi ıncs! , 
liveti müo;telılm olmak üzere nı~ ryı.. 
Usln borclularının ayni müddet ~ , 
de kendilerini ve borçlarını bildlt 
meleri. sfJ' 

3 - Müflisin mnllannı her ne , 
rctıe olıırsa olsun ellerinde bultı11 ~ 
duraniann o mallar üze,.hdek.{ n:ı{i~ 
ları mnhfuz kalmnk sartııe ayni 111 e' 
de~ i~inde daire emrine tevdi e~cfl 
lerı ve etmezlerse malml mazerf' , 
olmnnıkea cezavi mes'uliyete ui!~;ıfl 
yncnk1nrı ve rüehan hnkl~rın 
mahrum knla<'aklnn. t1 

4 - 17/S/940 Ctıma gfınti s:ı<ıt l• 
de alacnklıların ilk toplanmaY1' ~ıJ 
melen ve mfı nı cı te müşterelc bor te• 
olnnlnr ve kefillerinin ve l>Ort"un•t ıııı. 
keffiii eden sa1r klrmıelerın toPı"nt~il' 
bulunmağa hnkları olduf,u nrın o 
nur. C285i5l 
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1 Emekli general i 
H. Enıir Erhilet 1 

•Son Postaanın askeri muhnrrirl l ............................................... : 

c K·tablar a, 
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Te fik Fikret 
ve düşünce 
Yazan: İbrahim Hoyi 

'h~ b h .. 1 h · · ) İnsanlık, fazilet, ahlAk sembolü 
( " Son Posta , nın tarı ı a ıs er mu arr1rı yazıyor Fiıuetın ölümündenberi tam dörtte 

._I __ H_a_d_is_e_ıe_r __ K_a_rş_ı_sı_n_d_a __ , 

1 
E vin erkeği gazeteyi açtı. gırtlağıma sanlır, beni boğazlarenl, J 

cıMahkemelerıı sütununa •. <?r~mofonu durdurdu, plô.ğı dct 
göz gezdirdi. Şu haberi gördü: gıştırdı: 

ııCemile tangosu yüzünden mah
kemeye düşen adam.ıı 

Merak etti: 

u En tarisi nin benziyor, n 
«Şeftalisi bala benziyor.» 
Evin erkeğinin aklına geldi: 

Çad 
"dl T bir asır geçmiş bulunuyor, ve 19 A _ 

Bugün, Son Postanın aziz okuyu- ır çeşı er - ersane tabiri-
b 

· ı d y ğustos 1940 da onun ebedlyete göçU-

cuları için, çok kıymetli bir kita nın ası ı ne ir} - ahudhiıne yahud "lk 1 şünün yirmi beşinci yılını perçinliye-
hakkında şu aaurları yazmak fırsa- ı apartmnn ar - Sübyan mekteb-

bnı buldugwumdan ötürü, ddden leri gülbengi •.• gibi. cek. 

• 1 talya iki buçuk aya yakın bir za-

- Acaba nasıl oldu da mnbke
meye düştü} 

Haberin mabndini okudu: 
ııGramofonunda, Cemile plfığını 

çalan adam, karşı komşusu, Cemile-

- Yanımızdaki apartmanın &., 
kinci katında oturan doktorun ka 
nsını bimz evvel gezmeden döner-mandanberi, Almanyanın ya -

nı?da Ingilizlere karşı harbe gir _ 
nu t" 0 b"~ ır. nun Fransanırıkine y&kın 

B ık Sağlığında, gençll~e t>n büyük te. 

mes
'udum: Yurdumuzun hemen her en, i defa Osman Erginin e-

d ı senıyı veren, koyu tnassub, zulme 

ko 
......... inde oku ... 'Ucuları bulunan ga- serin e ras adığım bu sübyan mek-,....., " b Ib karşı pervasızca hamle eden, yetiş. 

nin kocası tarafından tokatlanmış

ken görmüştüm. Üzerinde nla ben 
her bir entari vardı. 

İ ır . ~rdusu, Habt:ş harbi esnasında 
ngılız denizcilerinin gözünü yıldı -
r~n bir hava filosu ve bilhassa de -
0.baltı gemileri, torpidobot ve muh
b" ler cihetile, Akdenizde kuvvetli 

Zetemı"zl'" Istanbul mektubcusu ve te i gü angini nakletmekten ken-..... tirdt#l talebesine nşıladır;ı en yuca 

Tu
··rk a~ lı"mı· Osman Erginin o. Türki- d imi alamıyacağım: fikirlerle, en mükemmel bir mürebbi 

ye Maarif Tarihi ı nin çıktığını ha- Allah Allah inallah, olduğunu lsbat eden: denebilır ki 

tır. >ı 

Evin erkeği gazeteyi bir yana 
bıraktı: 

• . • Doktor da oldukça iri yııT 

adam. Maazallah. 
Gramofonu durdurdu, plağı d• 

ğiştirdi: her vermek, bir saadettir. Celi1ülcebbar, Muintissettar yalnız cbir lfı.hzai teehhilr• ü ve esis•! 
• Ue iSUbdadı temellnden .sarsan asil Mu··ell"ıf hakkında, kelimenin en 'Halikulleyli vennihar, Uyczaı' - Bu akşam da hiç uykum gel

miyor, biraz gramofon çalıp vakit 
geçirsenı. 

((Güzel Ayşem, beyaz Ayşem.'l1 

r ır donanmnsı vardır. Bütün bu kuv-
Vetleri · · ·•· r ·~·e onun gırıştıgı ve sonunu ge-
fıırdıgı ehemmiyetli henüz tek bir 

nrb hareketi yoktur. 
f Almanya Lehistan ve Non·cç sc
~r~erini yaparken İtalya, harb ha-
ncı b. · k k ır vazıyet ta ·ınnrak, Mihver 
lr adaşına sadece siyn etçe ve lafln 
}~rdımcı oldu. Belçika, Holnnda ,.e 

. and er muharebelerinde de istifi
n~ bozmıynrnk yalnız sderberlik yap 
bgını, ve, isteklerine kulak asmı -
Yan müttefiklere karııı harbe gir -
llleainin bir gün meselesinden ıba
~~t olduğunu hergün bn:~ka bir şe -
("ı~e tekrartadı durdu. Ve mütte -
ıkıne Fransanın Alp kıt'nlarile on, 
~n beş tümeni ltalya hududlıı.nndn 
uağlamak hizmetini görmekle iktifa 
ttti. 

Nihayet Fransa büyük meydan 
muharebesinin tnlihi tamamile tn -
FYyÜn ettiği bir suada halyanın 
.~~n~ .ile Ingiltereye harb ilan et -
tigını gördük. Bunun üzerine hal -
hn ordusunun Alplan geçerek Şam
ranya, Loren Ve Alsasla henüz mu-

nvemet gösteren F rnnsız kıt' ala -
rının gerilerine düşeceği ve bu mak
kd için hiç olmazsa kara ve havn 

uvvetlerile büyük bir taarruz ha
~'~etine girişeceği zanııolunmuştu. 
yunkü böyle bir hareket Alman or-

ldulannın muharebe yukünü hafif
eteeekti. 

haklı Ve kuvv-lı" manasile ııbir Zülcelal birdir Tanrı. "'' Tevfik Fikret, ölümilnden sonra da 
Türk alimin demek, bence kafidir. Erin erliğine, Hakkın birliğine, manen aramızda ya.şadı. Zaten o öl-
«Doktor» ve ııprofesör» gibi ün- dini mübin uğruna, şehid olan ga- memt,ti ki... Kalıbını topraf;a tevdi 
vanları ve bir kürsüsü bulunmıyan ziler aşkına diyelim aşk ile bir etmiş ldik o kadar ... Ruhıı her za -
sayın Osman Erginin. dı~ı irfan Allah! man bizimle ldl. Her güzel, her ty1 
tarihimize mal eden eserlerı vardır; AUah, Allah, Allah, daim hey! şeyde onu buluyorduk Birçok mısra. 
ııTürkiye Maarif Tarihiıı bu k_ütüb- Allah, Allah, Allah, daim hey! ln.nnı bugün en pürüzstlz, en haki _ 
haneye ilave edilmiş yorucu bır ça- Allah, Allah, Allah, daim hey! mane vecizelt>r gibi kullanmıyor mu-
lışmanın yeni ve zengin bir mey- Evveli Kur'an, ahiri Kur'an eli yuz? 
vasıdır. kan, kılıcı kan, sinesi uryan, ci~erl Onun şalrli~int bc~enmlyenler, 

{ 1 7 X 24) boyund n iki ~ü>:ük püryan, dini miLbin uğruna ş~hid san!atına burun kıvırnnlar oldu. 
cildden mürekkeb olan «Turkıye olan gazller aşkına diyelim aşk ile Bunlar ya gaflller, ya zavallı 
Maarif Tarihi~. üç kıst!Tldan mürek- bir Allah! san'at yoksullan, veyahud da 
kebdir: birinci kısım birinci .ci!di~ H acılar, gazilcr, riivUer, üçler, ye .geçer akçe• Jruklalanydılar. Küf_ 
ikinci ve üçüncü kısımlar da ıkıncı diler, kırklar, gülhangi Mu1ıamme- lü, örümcekll ttlrbelerin buruk, 
cildi teşkil etmektedir. di, Nuru Nebi. Keremi Ali pirimiz, ekşi havasında yeşeren baldıran-

Birinci kısım, ııArablnşma ve is- üstadımız hazreti Osmanı Zinnu- lar gibi, zamanı mü.<ın~d bularak 
kolustik tedris devrin dir. 260 say- reyni Veli; gerçekler demine dev- kipkirli kfilA.hlarmı gooteren din 
fa lık bir cil d teşkil eden bu kısım ranına hıt diyelim huuuuuu!!!... gnyretke leri onu diMtzHkle. ithnm 
aı,ağıdaki bahisleri ihtiva etmekte- Bu gülbangi, yüzlerce çocuğun ve hattA jurnal ettiler, o insanlar ki 
dir ki. bu mnknlelerin büyük bir kıs- ağzından işitmek, bugün bize mu- ölfımünden sonra arkasındıın e'l faz. 
mı şimdiye kadnr üzerlerinde ka- hak~ak ki çok garib gelecektir. Fa-1 la göz ya.şı dökeeeklerdl. Halbuki 11

AI. 
le~ yürümemiş, bfı~ir. orijin~l 1 ka~,. cıa~tika~ılıkıı bakımından leta-1 lnh: ek~er .. Allahı ekber ... Bir sumtu 
mevzulardır. Birçok talım ve terbı- fetı ınkar edılemez. l ulvı .. bır surotu ntUnn .... dlye biittln 
ye müesseseleri ni, Türkiye maarif Türkiye manrifini 1 7 7 3 ten bir vecrl ne inllyen I}Bir, onlardan da-
tarihine yeni bir tmınif ile yerlecotir- 1923 e kadar mütnlea eden ikinci ı ha dindnrdı. 
rnek te O!lman Ergin için herhalde cild hakkında, birincisinin parlak Türk edebiyatma cSisıı gibi, eTa-
kolay olmamıştır. bir devamı oldu~unu kaydetmekle rlhi kııdimıı gibi en yilk.~ek bır duy. 

1) Mektebler ve medresell'r: iktifa ediyorum. Birinci cildi 125, gu, Pn davnnıklı bir san'at abldcsl 
Saray mektebleri (Şehzadeler ikinci cildi 150 kuruş olan Türkiye verf'!l Tevfik Fikret, hlc şüphe yok ki 

mektebi _ Enderun mektebi - Mesk- Maarif Tarihini okuyucuianma tav- ml'li me!ah1Timlzln en başta gelen 
hane); askeri mektebler (Acemi siye ederken, bir menıleket borcunu unwrı:mndan biridir. ve onu _hele 
oğlanlar mektebi - Mehterhane - verine getirdiğime eminim. Osman bu vesıle lle-, anm!lk,, bir borç dc~ll 
Cambazhane); askeri san' at nıek- Ergin gibi, bildiğini öğretmek aşkı midir?. 

Uıalettayin bir plak aldı. Cra
mofona koydu. Makineyi kurdu: 

u Ben esrneri fındık ile ... » 

Evin erkeğinin aklına geldi: 
- Ayşe ... Hntırladım. Sol tarıı 

fımızdaki evin bayanı. 
Kocası izbnndud gibi biı 

u Ben esrneri badem ile ... ı> ııey 1.. 
Evin erkeğinin aklına geldi: Bu hiç olmaz. 
- Karşı apartınana yeni taŞl- Gramofonu durdurdu, plağı do. 

nan avukatın karısı esmer... ği§tirdi: 
•.. Ya adam bu plnktan alınır da ((Adalar sahilinde bekliyorum» 

beni tokatlarsaL ((Her zamanki yerimde bekliyoJ'o• 

... Ya daha ileri gider de yarın rum.» 
ııokağa çıktığım zaman karnıma bı- ııBeni şadet Şadiyem bnşın için.» 
çak saplarsni... Evin erkeğinin aklına geldi: 

Gramofonu durdurdu. Plliğı de- - Köşe başında oturan .nimar 
ği§tirdi: Nihad Bey Adaya tnşınncnklarınt 

<ıSanlan severim.>> söylemişti. 
«Onlardır emellerim.n ... Kansının do adı Şadiye .•• 

E 
. . . Ne diye bu pluğı gramofona 

vi n erkeğinin aklına geldi: 

O 
koydum! •. 

- st katta oturan zahirc tücca- G f d d d ' 
k 

ramo onu ur ur u; dü•ündüı 
rının arısı sanşın 1.. .. - Peki amma ben hiç gramofon 

· · · Ya adam, şimdi kapıya da- çahnıyacak mıyım) 
yanırsa 1.. /} 

·•· Ya ben kapıyı açar açmaz, • J &f111el .Jtultui. 
······························································-····································· .. ·· 

Okuyucularlma cevabiarim 
d Bu zan boşa gidince, halyan or -
h ularının demiryolile Alsasa v,.yn -

ud Lorene nakledilerek Alman or
d~Iannın açtığı gedikten Frnnsaya 
tırrnek istiyecekleri fikri hasıl ol -
du. Fakat bu ihtimal de bir emri 
~ki olmıyarnk nihayet halyanın is
tediğinden fılası oldu: Fransa çök -
tü Ve İtalya, burnu kanamadan, ha
~ra kondu. Hem de nasın 1 Onu~. 

tebleri (Tophane - Kılıçhane - Tü- il~ yaşayan insanlıırdır ki, milli bün- Burada, hntırımıza hlr nokta daha 
fekhnne _ Kumbnrahane); memur yeyi beslerler ve milli istiklnlin geliyor, diyoruz ki, büyük VP. insan 
mektebleri (Babıali mektebi - Babı meçhul kahramanları olurlar. salrin Eviibdelti ıulbr!nl oldu!;u gibi, 
Defterdnri mektebi - Babı Fetva Retad Ekrem en ufak bir de~şlkll~e maruz bırnk-mektebt Bnbı Sm•kec; mekteb;); mnk.,~n •"-"' m ... rıı•n. neklede Baynn •

8
• z., ., J olan ve olmıyan diye lk! sınıla ıcyır-• 

halk mektebleri (Sübyan mekteble- c ) mcz mtytz?. Bu suretle mc.sPlli. İngl: - cVicdnnlı adam daims biraz z:t. dığınızı görüyorum. Tasnif nihayet 
ri. coki medıcoelec. yeni medıeoe- ıaıeıın edtb. ••tr. '"n'otk<r bir kelL :T'f, ufnk tefek hiS düofinoclerlne e- kabuı edUebilir. Faknt bu bnh!ste or-
lee); meolek 've ihti••• mektebleri _ _ me ile büyük ev!Adlnnn• gOmdUklC'I heınmtyet vennlycn ıse heı vakit taya tatıhl ataısanız IlkTen sizlnlo 

(Daru 
.. lhadı"sler, Daru""lmesnevı·ter.. ııWcstmlnster Abbeyil glhl bir cbedl b" leş M 'ud 1 

O 
h 

kuvvetlidin diyorsunuz. ve bana ken. tr emem. es o an adam ona 

rij"inal ve şık yazlık U7Ur yprlnln ntlveslni hazırlamış liy k t il h···) olamaz mıyız?. d1slni şu erkeğe lAyık görmedBH için a a ini kendi bllgLc;i ve teşebbüsi 

ransadan olan, bütÜil' isteklen. 
~vva, Korsikn, Tunu s ve Ciboti 
onüne serilmişlerdi. 
fı Fakat bunlara ve diğer isteklere 

akik.i sahib olmak için yalnız Fraıı
janın değil, asıl lngilteıenin mnğ
~~ .. edilmesi iktıza ettiği hakikati 
~~un çetinliğile ltalyaııın gözü ö -

\:~une dikilmişti. Ancak lngiltereyi 
ırn mağlub edecek~ ı. Baş rolü bu 

•eler de Almanyaya bırakarak, İtal
Ya gene hazıra mı konacaktır~ 1 
la İtalyanın işi bu defa o kadar ko-

y görünmüyor. Anlaş:lnn, _Ingil -
tereye doğrudan doğruya tearruz 
Veyahud dedikleri gibi yıpratma 
ınuharebeleri yapmak Almanlara 
~Üş~ektedir .• Buna mukabil, lngi -
ızlen Akdenızde "'e A&ikada ''U -
rtlrak bu denizin doğu kapısını kn -
Pamuk halyaniara aid bulunmak -
tadır. Fakat bu iş çok güçtür ve a
damakıllı ğraşıp harbetmeğe mü -
tevakkıftır. 
) Akdenizin doğu kapısını İngiliz
ere kapamak. İtalya için Mısırla 
~Üveyşi garbden zaptctmeğe tevak-
ıcuf eder; çünkü, zaten beklendiği 
ilbi, Akdenizde hakimiyet tama -
~ile İngiliz ddnnnmasının elindedir. 
1\.eznlik ltnlynn fıava kuvvetlerinin, 
Üstün olmalarına ve Mısırdaki In -
tlliz üıılerile Hayfa üssünü bombar
dıman etmelerine rağmen Süvcyş 
kanalını vnlnız bombardımanlarin 
tahrib edip kapatamnmakta olduk -
ları da anlaşılmı~tır. 

Libyadan Mısıra taarruz müm -
lt.ünsüz bir şey değildir; ancak pek 
RÜçtür. Çünkü evvda Jngilizlerin 
Sallurndan cenuba uzanan müstah
'kem hudud müdafan mevzileri var
dır. Üstelik Maddelena halyan lıu-

\ dud kalesi İngilizlerin eline geç -
rniştir. Bundan manda daha cenub
da Carbub - Mısır Y,olunu tıkıyan 
bir Sıva ovazesi vardıı ki, burası 
çölün ortasında takribn 250 Km. 
n-ıurabbaında, 200 tatlı sukaynağını 
havi bir hurmalıktır.' Bu Ovaze bir 
çok koyleri ve 5000 kadar halkı ol
n-ıak itibarile, Cllrbub bölgesinden 
Mısıra taarruz edecek olan halyan 
ordusuna knrŞl, Ingiliz ordusu için 
mükemmel bir tecemmü bölgesi ve 
bir tahassüngiıh vnzife!li görmekte
dir. Bundan bnşka. Mısırda, lsken
dı;riyeden Mersa Matruh mevkiine 
kadar, sahil boyunca bir demiryolu 
bulunmnsına mukabil Libya hudu-

mevamı 7 nci snyfad!l.) 

2) Ilim ve terbiye müesseııeleri: şapka'lar ~ hs f d t ,ft b le lsbat etmiştir. Saadetten uza.kla. 

h 

ıonıhlm noyl şa ını e a e miş ou.n u genç kı-
Mescidler, camiler. namazgfı - ~San kimse de şnhsan knbahatlidlr 

lar (konakların seltımlık daireleri, üstte: Mı.~r zın h!kftyeslni aınlat.ıyorsunuz. Bu Bana nnlattı~ınız hlkO.yede bizzat all 
hükumet konağı ve mahkeme, ko- san.'» renginde Basra yolu ile ithalat ıenç kız şimdi nerede? Hayntın kal- bu iddianm bir delili olarak görünn .. 

1 

nuk yeri, okutma yeri, milld mecli- hasırdan kans. yapılabilecek dlrım ve çamurları a.ııısındıı bir zer- yorsunuz. Kadın hlsdcn ve sinirden 
si, umumi ve hususi toplantı yeri) ; re mi oldu Yoksa dahn mürcecah 0-
,.v;ye ve ıekkdeı, deıg&hloı (mk• Ue-. Gamltüıü Bn"" yolile ithnlat yap>lma" tuak hed;.ngt .;, kabı~tanın tek müıekkeb brr mnhl6ktur, dorler. Fa-: 
._·en·. beden terbiyesi yeri, fikir ter- iistü kadife ne ~~~~i~lh hakkında tetkikler neticdenmı"ş ve knt bu söz, hastn bir Fransız roman .. , 4el"visi altında mı yntıyor? Onu da 
hivesi yeri, konuk yeri, içtimai yar- Lşlenm!ş blr tül _ bu hususta aliıkadarlara bir rapor , ,. kt.·""' z! cısının kldiasıdır. Hakikatte slntrin 

J d · · d ") ·ı fb,tmiyorsunuz. .-1:e ı..:ıuunuzda si de htss" d ü ·b ld " 
d>m veıi. te •~ ym teoıi yen ; duı. ven ml•tiı. Bu ropoıo gÖıe Bnora _ • ın e m DM o Uoll ve ol_ kütübhandeı: ,.,ndhone; letvaha- * dan ayda 2000 ton !ıhalôı ynpıla- blıaz >mmornl olmaya yaklaşt>ktnn mad•R• yeıler vnnhı. Koonn,.la ba -· 

e meoelle cemlyed: huzur denha- cağı anJa.,]makıad". oonra derin bir ıcı.cn düşüneeye dal_ "'""'' ieab eder, hem de knbahnll; 
n • f 

1 
• . 

1 
Altta~ :Bambaş. i esi· muhteli i mı cemıyet er. Bu tetkikat sırasında Iraka ,ey- mı.ş gördüm. Hnngi tıpl mi tercih e- yüklenmekten çekinmernek şartile. i 

derim? Söylemesi, hele alenen söyle
mesi çok güç. İnsan daklknsı dakika- * n 3.) Mekteb ve medreseleri ya- ka bir t.cpe ... De- u· ~ı 1 1 n yag arımız a yaş meyva arımı -

panlar ve idare ed~nler: ğişlkli~ı sevcnle • zın da ihraç edilebileceği neti.:esine 
Vakıf mÜe!!sesesı. rin arayabile - varılmıştır. 
Osman Ergin. birinci kıs~ın bu cekleri hoş bir Basra yolu Ingiliz ve Felemenk 

makalelerine birçok kıymetlı notla.r model. Uıclverd müstemlekelerile Uzaktark yolile it-
''e haııiyeler de ilave etml~tir kı, piko ne tül jersey halat ve ihracata elverişli görül -

bı.rkaç tanesinin serlevhası, bunların müştür. Burada memleketimiz j,.in 

1 ıd ğu k knnştınlnrak ya_ " 
ne kadar cazib teY eı· 0 u na pe bir miktar kalay ve kanaviçe de 

sına uymıynn değişken mahlflktur. 
Bazan birisin!, baznn di~crlni diyece. 

~· 

* Ankarada Bayan «Hayriye, :JC: 

- İnsanları mes'ud olmaya l~yık 

Bay All Şerif e: 
Hükümetin knr::ırüe gazetenin say ... 

!alarmı eksiltmek meeburiyetindel 
kalması beni de güç mcvkte koydu.· 
Birçoklnnna oldu!'h.ı gibi size de hu
susı mektubla cevab verecer;ım. 

TEYZB 

lı 1 
pılmıştır. d canlı misn er o ur: var ır. 

({Son Posta>> 
edebi tefrikaaı: 15 ı 

Diye memnuniyetini izhar 
rnekten kendini alamadı. 

ct-ı rine gelen yenisi, kendini göster-ı - Rahmetli teyzcmi eni~tem 
1 

rnek, padişaha ~ yaranmn~, a~~i ~- de~ bo§adı idi ya} Kndıncnğız, k:: 1 

manda da ~fkurı. umumıye uzenn- ~esın altından elini uzarnı~ ta soka- • 
de yekten bır tesır yapmak makııa- ga tabla silkmi!l .. uVayl Sen "s' 

Yazan: Ercumend Ekrem Talu 

Ziyadesile kadına düşkündü. Ha
len niknhında bulundurduğu üç zev-

. den manda iki kadın bo§Zlmıştı. 
cesın 1 Eb."l 
Bu nikahlar ve boşanma a~ ı..ı -
hayır efendi için, zendostlugu me! 
ru bir kılığa sokmaktan başka hıç 
bir mana ifade etmezdi. Bir kadı~ı 
beğenir de. canı çekerse derhal .cı
kahlar, usandı mı bo§ar, kurtulur, 
sonra da bir başkosını alırdı. 

Fakat bütün bunlar diğer uzak 
mahallelerde olan şeylerdi. Ken~i 
mahallesine gelince, ikamet eyledı
ği meşruta evde. demirbaş oJ.arnk, 
yaşlı başlı ilk haremini oturtuyo.rd~. 

Çok cerbezeli, hoş~ü ve gırgın 
olduğu cihetle. onun Jstanbulda ta
nımadığı yoktu. Otuz Ramazan, ye
rine v .. kil bırakır, bütün kiba~ ko· 
aklannın iftar sofralımnda ısbatı 

n .. ud ederdi. Zamane büyüklerin-
vuc h .. 
den bir çoğunun teveccü ve ıtıma· 
dını kazanmıştı. Onların, oeriate 

ek te uymıynn ufaktefek :!,lerini 
~olaylaştırır, irtikublarına vasıta ~
lur sırası gelince de başından sangı 
u;ğı gibi meclislerini şenlendirirdi. 

8 
Bu sayede epeyce de dünyalık 

edinmişti. Başkasının bususiyetleri
ni deşmeyi iş edint-nler. onun birkaç 
anahtar sahibi olduğunu aöylüyor-

Ebülhnyır efendi Şehime hanımı, 
nüfus kağıdile mührünü almağn gd
diği gün kapının aralığından gör
mÜ§, bu olgun kadının tombul elle
rini, vücudünü, sesinin ahengini pek 
beğenmişti. Onun kimi, kimsesi ol
madığını biliyordu. Henüz yangın· 
dan çıktığı halde bir ev alacak ka
dar para sahibi olmasını da dikkatf! 
şayan görmüştü. O anda, onunla 
daha yakından tanışmayı ve şayed 
bu tanışmadan müsaid intıbalnr e
dinirse, onu münhal bulunan dör
düncü zevceliğe almayı tasmim etti. 

O cemilekar sözler, o mürüvvet
mendane hareket bu tasavvurun bir 
mukaddemesinden başka bir teY 

değildi. 
Defterhanedeki hamlıklar ta

mam olunca Şehime hanım, bakkal 
Şerif ağadan takrir aldı ve evi te
sellüm etti. 

Bir hafta aonra, Beııime hanımın 
da yardımile yerleşmiş, ·tolcrardan 
şirin ve munis bir yuva sahibi ol-

muştu. • 
Orada, evlidlığı ile beraber yat-

uğı ilk gece, köşe minderinin Uze
rine ayaklan nı uzatarak: 

- Oooh. yarabbi oükürl Azıcık 

-7-

Bir ak~am bekçi kapıyı çaldı .. a
rnlıktan, örtülü batını uzatan Şehi
me hanıma fU devlet yasağını teb
liğ etti: 

- Bugünden aonra ince billur 
yaşmak tutunmak yasak. Yaşmağın 
altından ne aaç, ne de hotuz görün
miyecek. F eracelerin ete ği ayak bi
le klerini tamamile örtecek. Bunun 
aksine hareket edenlerin kocalan 
ceza görecek. Kocalı olmıyan ka
dınlar kendileri cezalnndınlacaklar. 

dile, tebdil olarak çnrtı pazar do- elini uzatan ~ Knrşıki dükkanlnı:d~: ' 
la~mış, kadınların ~ek açık enc;ık gördülerse rezil. rüsvny oldumi.D 
dolaştıkları kanantıne varmış, bu dedi de. bir daha dem d" 1-1 t , 

w k . . e ı. n unun 
yasagı oymuş ımış. .. evi barkı yıkıldı idi. 

Dedikodudan ho§lanmaz goru- Derken ]ii.f laA fı artı B . h 
B 

· h · · . ... • esıme a-
nen esıme anım, ıstemıye ıstemi- nım boşanmadan evlenmeden 
ye gene de dedikodu vadisine sa- bahsederken, birde~bire: 
pıyordu. Zaptiye müşürün: hak ve- - Kardeşi dedi; ne için bir ko-
rerek: ca ya varmıyorsun? 

- ~ani ya, dedi, bazı hatunlaı Şehime hanım güldü .. 
da d.o~rusu pek. ileriye varıyorlar- -Bu yaştan sonra mı) Kim alır 
d~. Bızım Hocngı Mustafa efendinin benim gibi koca kanyı~ 

Şehime hanım: 
- Peki, deyip te kapıyı 

dıktan sonra kendi kendine 
lendi: 

b~r şırfıntı gelini var, mesela .. ben -Sen mi koca knn} Dur, daha 
kımse hakkında kötü söylemesini otuzunda yoksun. Ben Snime gebe 

kapa- sevrnem amma, Tanrının günü so- iken sen daha erkekten yeni kaçı• 
söy- kakta. Tutunduğu yaşmnğın altın- yordun. 

- Bana nd Sık sık sokaklara 
çıkan hatunlar düşünsün. Bir tarafa 
kımıldandığım yok. Bir ferncem 
var, eteğine kalın bir ~erid çeviri
rim olur, biter. Yaşmaklarıma ge
lince zaten kalın. Müjgan da öyle. 
O da benim gibi evin içine kopan
mış oturuyor. Bu yasak bize göre 
değil. 

Gene o gece, Besime hanım ye
mekten sonm oturmaya geldi. An
nesinin önü sıra fener çeken Saim 
içeriye girmiyerek: 

- Anne 1 dedi; ben şuraya, kah
veye gidiyorum .• bir saat sonra ge
liı, seni alırım. 

Iki kadının başlıca konuşma 
mevzuu o günkü yasak oldu. Besime 
hnnımın kulağı delik olduğıı için 
bunun sebebini öğrenmişti .. 

d~n:. rabbim seni inandmnn, bütün Kaç yaşında Sa im} 
yuı:u, saçı, başı 8) an bl"yan görü- s·· .. k t"" b d d k ·· F . uyu ov e e on o uzuna 
nuyor. eracesı dersen, dapdnracık. bastı. 
Ylirüdtiğü vakit her tarafı ayrı ayn 
dalagalanıyor. 13öcek knbuğu iskar
pinleri göriinsün diye et<'ğini de 
yel'C!en bir kanş kestirmi!l, Adetil 
panayır maskarası gibi: o kılıkln ı:o
kak sürtüyor •• Geçen ak~nm, ezan 

Öyle ise h.-snbındn yanlı;ılıll 
var hanımcığım. Den kendimi çoli 
daha yaşlı biliyorum. 

- Olsun 1 Ben öyle tazeler bill· 
rinı ki senin eline su dökemezler. 

vakti evine dönerken. pe!line ikı 
sarhoş takılmış. Bereket versin ki 
o am, mahallenin sakası mıılamış tn, 
herifleri kaçırmış. · 

Şehime hanım da ahbabını tasdik 
etth 

- Öyle, kardeşi Zamane bir a
uyib oldu. Eskiden, aııamın vak
tinde, kadın kısmı çarşıya, alışv<'
Tişe bile gitmez. kapıdan b"r S('Y n
lac~ olsa, satıcı elini görmesin di

n sarnrda pencere-

- Eksik olma 1 Beni sen 
sin de, onun için sona öyle 
Ere varmak benden geçti. 

- Velukin doğru değil. 
öbürgün, Müjgtin da seni bırakır, 
gider. pek yalnız kalırsın. 

- Müjgana iyi bir koca bulur
sam, iç güveysi almak niyetindeyim. 
Onların doğacak çocukları ihtiyar 
~aktimde beni oyalar. 

- Ah 1 Öyle diişiinme. Insanın 
kendi öz e'. lüdından bilt' lın\ ır g 
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SON POSTA 

ir de 
Çocuk hastanesinin 
inşaatı tamamlandı 
İzmir (Hususl) - İzmlr belediyesi, 

Çl.)qllk vefiyntının önüne geçeoek 
mahiyette büyük bir müessesonln, bir 
çocuk hastanesinin inşaatını tamam
lrunıya muvı:ı.ffak olmuştur. Kültür. 
park civarında ~a edUon oocu.t yu. 
\'asmın dış sıvaları da i!tmt\1 edJlm~. 
tır. Kalorifer, clekıtrlk ve aaansör 
malzemeleri tedarik edilirse bu mü
essese 17 inci Cümhurlyet bayramın. 
da merasimle a9ılacaktır. 

lzmirda incir ve üzüm piyasası 
ay sonunda açılıyor 

Şikayetler 

ihtiyaclar 
lıııınit ve Adapazarlı 
aporcular aramıdaki 

anlatamamıu:lık 

27 Temmuz tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Almanya, Ingiltere, Macaristan ve 
kada birçok firmalar tüccardan 

mahsul fiatlarını istediler 

Am eri-. 
yen~ Adapa.zarından yazılıyo.r: cKo

caelinin spor vaziyeti son aylar
da çok karışık bir hale gelm~ 
bulunmaktadır. Bunun sebebi 
anlaşa.ms.mazlıktı r. Çünkü A -
dapa.zarı sporculan ile İzmit 
sporculAn arasında lhtilaf var
dır ve bu, her iki taraf için de 
zararlı olmaktadır. Ada.pa -
z.:ı.rlılar büyük bir hü.mil -
niyet tqırlar, sık sık İzmltll 
kardeşleri ile spor temasları 

yapmat Isterler, fakat nedense 

27 Temm• tarihli •~ecemizde 
kazananlan qıaJıya yaayoruz: is • 
tanbulda baliUl&D ~cularımızm 

Pazartesi, Pwtembe rtaleri öğ-leden 
sonra hediyel.mt bts.M tdarehane.. 
mizden almalan ıbımd.ır. Ta.~ oku.. 
yuculanmıZID llecllyeielt posta lle 
adreslerine ıh4krlllr. 

Bir büyük Maroken hatıra 
defteri 

Konya hUıiUII muhutlbt müdürü 
o~Iu S. H.a.sbQ. 

Bir küçük Maroken hatıra 
defteri 

Mehmed A.ydu. 

Kırılınaz, daldilma hokk• 
(Son Poata hata'Aiı) 

İstanbUl Gala.~ ·a-i idal' 
Amiri Nuri Atak tm ~ t.ıaniJOl 
Kadıköy Altıyolaısı ,._. matasa • 
smda Alt, İstanbttl N,.......tı 15 ~ 
llk okul 3 den 4.151 oa.n Onı.k. 

Boya kalemi 
Babaeski avuıta.ı Ba"etıııı1n oP 

Besan Demirel, ıı:stttebJr Odlm pa_. 
rı Paşa ma.hallesı Otu- .ak 15 If 
Şa.yegA.n, İzmir ~ IMdeıll !10-
326 da Jozef Dam.an. 

15{) yataklı olan çocuk haataneal 
her türlü sıhhl konföru havid.lr. ÇO
CJlk hastanesine yeni doA'an çıocuklar. 
la hastatanan ve hn.rlçte tedavisinde 
tehlike göriilen çocuklar lmbul edUe
cek ve gürbUz birer yavru hallnde 
~elUe.rlne teslim edllecekttr. BUhassa 
doktar nezaret ve ihttmamın& muh.. 
tı:ı.ç olan çocukların kabıl} edUecekle
ri bu hastane İzmirde çocuk ven -
yatmın önüne azamt surette aeçe
bilecektlr. 

daima d~t muamele görürler. 
Birkaç hafta evvel Adapazarı 
Yıldırıın.ırpor QYUncuları İzmit _ 
te Aky~U lle yaptıklan maçtan 
tokat n hakaretıerle sahadım 

Tokat detterd&rllk en'&k memuru AlbGm 
Tevrlk kızı 06ntu DemJrel. (Son Posta h&tırahl 

Muhtıra defteri Malatya Dl.şbudak ~ .,, 23 lA 
(Son Posta. bataralll M. Aru, Ayvalık umuml ..,., sa~ 

Hnlen İzmirde belediyeye afd bir 
çoeuk yuvası mevcuddur. Bnl.hare 
çocuk hastanesı yanında bir d.~ do_ 
tum hnsta.ne.sl i~ edll~&kttr. Bu 
suretle doğum ve bakım i41eti ayni 
çatı altında, sistemli bir şekilde id.art 
edllecektlr. 

atıldılar. 3 A~OOsta da Adapa. 
zarlılar gene İzmite gittiler, •hiç 
kimse taratından karşılnnmadı
lar, ~u lle yaptıkları maçın 

Kocaeli m&be!Jf Jda.reler müfettl~i Felunt o~lu Do~n Dural. 'Db'arbaııf 
Sa b lt Şen, ~a.zaıoı lımıit cadde.st Cihan eczaneiSI sa.hJbl alla ~ ()1.. 
numara 18 Yelfha Aldmt, 2'.onguld.ak na,y. 
Evkaf a.partm&nı bıortfcrcki Osman 

Ege üzümleri IC1'gide ku.rutu.lu.rken. eıue Sabah&tttn ArtaD... 

Mürekkepll kalem 
(Son Posta hatıralı) 

Ayna 

Edirnede milli piyangodan 
zengin olan!ar 

bız:nır {~) - Orta ve to Ana..! rekoltt tvlnde 11 numara üzümler ga.. 
dOluda bu Mneki maMul bereketint yet eOs'Sıdlr. 
muka.bU J11re4e zeytinden ve ttltiln _ İncir ft&tlan (ihraç fiatı) ellerneler 
den maada b(l\ün malımıllerin retoı- için biı' firma Amerikaya. yüz kilosu
telerinin ,.ıl seneye nlsbeUe not- na 28 dolar Istemiştir. Bundan da an_ 
an old'utu taıhaklruk etrnt.,tır. An- 19.4ılıyor ki incir fiatı sa~lamdır. Bu 

birinet dırvresin1 s~ı gallb bitJr
dikleri tçln gene hakarete u~
radılu, avdet iQin Jstasyona gpl_ 
dikleri zaman gene bir takım 
e.,ha.'! tarafında ayni ~Ilde ha
karet gördüler, hAdise zabıtaya 
aksettl. 

{Son Posta habrü) 

İste.obul Clball a 1lneıl tb1 4n ... 
d.i Agun, İstanbul Bebek ....-us apat" 
tımanı birincı dalre ~ llllll. 

Ki tab 
İstanbul Pertem~ U6esi sınıf 

3 den 575 İhaa.n Oener, t.t&nbul Laleli 
caddesi No. a dt Huıuı Hasan Ku-
tay, Fatıh l!!!kf Allpafa caddesi No. Adana Namık ltem&l cık1da t4() nı,.. 

Edirne <Husus!) - Milll piyango _ cak bu nokAnlıt mtıstarulll ümtd..s:ls.. Mne mal de~erile satılac'\ktır. 
nun son tertibinde Edirneye de Isabet lll• dft4üreoet vaziyette degildir. Rt- Şu kadarı va.r k1. bu OJene üzüm ve 
oldu Bu yüzden birkaç vatanda4ın lrolte notaaıu karşısın 1a maruullerL incir müstahsllinin İzmir piyasasına 
zengin olduklaı:ını öğre:ıdlm. Bunlar m.l.E:fn nen. oltJ4U fiatıann geçen se. bir hamlede mal yJtamamaları ve sa.. 
arasında polis memurlarından saım ne ne tı.yu edllemlyecek kadar yük_ tl§ ifinde dikkatli davranmaları ~art.. 
10.000, Aşçı Mustafa da Ş.OOO lira ka_ aelm.e.sine Ttılilt teşk11 cıylemı~tir. tır. Eter bir hafta içinde piyasaya 
zandılar ve bu paraları ııldılar. 0'3(lm 'ft tnetr mah.'mlleri tdrak 26.000 Teya 30.000 çuvaı incir inerse 

Bütün bunlar, üzerinde cld -
den e.sene durulacak şeylerdir. 

Herhalde idareeilerimizin ve be-

38 de Yavuz Dl.rd!arı,, Kadıköy Altı. z~nlarmdan Aytıen ~. ~ 
vola~zı Çelik 10bk l'o. M de Şennın hukfunet knrşl3mtk Baa 7U1 efi 
Okyanus. sahibi otıu SalA.hattin. .._ ftterf • 

ner dalresi başklt!bt :u..aı.er sal· 
den terblyesl erkll.nının nazarı 
dikkatini celbetmek l~ımdır .• 

Kurtun dolma kalem lık o~ıu Nihad 8al'1ık, OMılaııteb P· 
(Son Posta hatlralı) T. T. muhasebee.fsf brdlll 8er'f'l& 

Adapazarından aldı~ımız bu İstanbul m ötretmm meslek meir:- AkmcL 

Aşçı Mustafa: {Pn.ra 1edijtln nedir? edllm~tır. !tu tld maluul ancak ay piyasanın tutulması çok muşkUl ohır. 
mektub madalyonun bir tarafını 
göstermektedir, me.selenin tav _ 

tebl 1/D de na Nimet, t.tanbul Vetı_ -------------

İnsanın sıhhatl, keyfi yerinde olma- 30nunda tmn.tre getirilerek plyvaya Bunun zararı milstahsile, fayda.sı Lse 
lıdır. Çok şfikilr kazanıyorum çoluk IU"Zedlleeekt1r. 28000 ton olar.ık r~ - tüccaradır. 
~uklarınu geçlndlriyorıı:n. Bunun_ men te!blt edilmiş olan üzüm reltol_ -----------
la. beraber taHbin yüzüme gWme.slnt te&t ftzerlnden bu sene ~mdiy~ kadar Ankara maskespor 
sevinçle karşılamndım 1ersem d.otru tek muamele yapılmtf de~ildir. Bu - takımının . Bursadakı' 
söylemem~ olurum) dedi. nun o!ebeıbl, ihracat tüccarlarının 

Samsun Halkevi temsil 
kolu Çarşambada 

Snmsun (Halkevl) - Halken tem 
su şubesinden 20 kişlltk blr grup au: 
martest günü Çarşambaya giderek 
Halkevi salonunda (Bir do'k:torun ö.. 
devi) adlı piyest tcms11 etm~lerdlr. 
Halkevi salonu, memleketin en güz!. 
de şahsiyetlerı başta olmak t\zere ta. 
mamue dolmuştu ve yer bulanuyan 
yüzlerce yurddaş gc.rt döndü. 

Srunsun Halkevi te.mstı şubesi hey. 
eti şerefine, Çarşamba o. H. P. tu _ 
rafında bir cyafet verllınf4 ve Hal _ 
keviUerln tıu ziyaret1 büyük blr alA _ 
ka ve mlsafirperverllkle karıılan -
mıştır. 

~a.rdeş Halkevleri ara.sında tanı, _ 
malarn veiUe olan bu glbl oıPyahat. 
Ierin tekerrilrll temennt olunur. 

BAŞLARKEN 
- Bre gazileri Aslan yataiı o

lan bu Estergon kalemizde nevol
van başı vurdurmak ne zamandan
beri adet olmuştur? ı 

- Bre Samııa gazi vallah bu bi
zim Estergon kalemizde öyle uy
gunsuz iş olmaz ... 

- Bre burada yiğit batı vurul-
maz ... 

aline satıp. oe.sareUI n l.!t.eltll olma. maçlari 
yı.tlandır. 

Bazı ttlce&rlar, fdnı.lı: edlldlfi ve 
plyua açıldılı zaman te.oı!lm ~art.ıle 
Menemen ,.. Manlsa müstawillerin
den üzüm atm almıya, şimdiden an. 
gajman ~ lt&lk.J'flTlışlardır . 
Müstahsfl tıM husu.,unııa gayet nazlı 
davranarak piyasa açılmadan ııatı~ 

cesareti 1'e.ten1lem.l4tlr. Bu yüzden 
tüeearlar d.&, bu na.zik zamanda ku
mar paril.!t.nden farluls olan allvre 
aa.tl4lara rtntememt.,lerdfr. 

Almanya, tngiıtere, Macaristan n 
Amerikada birçok firmalar tüccar _ 
lardan yent mawul içln fiat t.stemtş
lerdir. Bu tı&tlar üzüm tçin blldJrUe. 
mem14, inetr 1Qin i.'!e bildlrJlen fiatlar 
yiiksek g6rftlmtt,tilr. 

Bu sene 1 numara üzt\mün urarl 
~ fiab.run 28 ıruru,~.a.n ~atı ol
m.ıyacatı muha.kkak.tır. Buna mukabl! 

Buna. (Husu•i) - Ankaradftn 
~ehrimize gelen Maskespor takımile 
Bursart.ın Merinos klübü gc:ııçleri a
rasında yapılan futbol müsabaka
sında Ankaralılar 3-1 galib gelmit
lerdir. 

Erteai Pazar günü de Ankaralı
lada Acar İdmanlılar karvılaşmıf, 
yüzlerce meraklı seyirci önünde 1-1 
berabere kalmışlardır. 

Edirne kapah spor klübU 
inşaatı 

Edlme (Husml) Şehrlmlzde 

yapılmakta. olan 'kapalı spor bina!fl 
Ue alanmın CUmhuriyet bayramına 

kadar bitlrilme.<Ji Için hararetle çalı _ 
~ılıyor. 

Blnarun Cümhurlyet bayromında 
törenle açılacağı kuvvetle umuluyor. 

tarihi tefrikası: 1 

zihi İ2ırn.ltıilere kalıyor. Bekliyo... 

lzmir fuarmda Trakyanın 
kalkınması filmi 

gösteri:ecek 
Edirne < Husust ) - Nafıa Vekili 

ıeneral Cebesoy Ue birlikte Geltbo. 
luya git.tJ.tini bildird ğim umumi mü
fettiş general K . Dirik İstanbuldan 
llldirneye döner dönmez İzmir fua -
nnda Trakya .pavyonumuz etrafuıda 
&lA.kadarla.rdan lza.ha t almış ve pa v _ 
yonumuzun malzemesi ile kadrosu bu 
abah İzmire gönderilmiştir. 
Trakyanın kalkırunnsına aid film

ler fuarda gösterilmek üzere hazır _ 
!anıyor. --------

Havsa inkişaf ediyor 
Edlnıe <Husu.si) - Havsa ve Mu -

radlı nahlyeierlnde belediye teşkil! 

emri gelmLştir. H.n.vsanın içüıden as
falt yol geçece~ı için burnsı yakın 

bir Jstlkbalde çok lleri bir kasaba o _ 
lacaktır. 

necller VldlnlJ Tev$ pqa caddesi 
No. S4 de Ayten öztoı,ra.k, İstanbul 
Şehremını Melek Haturı mahallesi 
Dlngil sokak 1J de Hflmf, İstanbul 
Yerebatan Nq'e aparlunanı Sevgi 
Baştui. 

Kokulu tabun 
(Son Posta hatlralıl 

Beşiktaş IhlAlnur e&d.deat Tonoz -
boyu 142 de Mehmed lretfk, Heybeli 
ada sanatoryomu ~ bina alt 
kat 4 yataklı odada ~luf.n Oöriln
yen, Kadıköy Moda oaddMi Dell{tlza_ 
de sokak No. ıı de Tt1ı1r:f.n Verel. 

Dit fırça•• 
(Son Posta hatlralı) 

Ankara orman fid&nlık müdürü 
Şükrii D:ı~lı Dsı Şad&n D-atlı, Gfi -
m~hacıköy Wha~ Mustafa 
Şahlnkaya, A.fron tstu:rocunda gar. 
divagon 7374 No. Qsm.a.n o~lu Kemal, 
Afyon ndllyeeinde kA.tib hhmi Turuı 
karda.,! Behfoe. 

Dit macunu 
Develi Cüın.hariyet mnddelumum i.sl 

İbrahim ErgftTen kul l"lll,; Ergüven, 
Gazianteb ıtancörı caddesinde ta -
mircl Mehmed elile ICemal Yeşllova, 

İzmir KeçecUer 1309 IObk No. 22 de 

- Bizim başımız cellad elinde 
uçmaz ... Turna telleri ve tehid Bre o bir kanlı hırsızdır ... Patadan danberi devam edcgeliyordu. İç kalenin büyük dizda.r nğası, aşa- Bu akıncı yiiitlerin Wr kısmı da 
kanlarile yetim at üstünde ıelir ... kuvc;a canm isternek olmak .. bu Şehbaz akıncı yiğitleri arasında iı büyük varoşun dizdarı, Bölmehi- Anadolunun Aydın, MUli!a, Bolu 

_ Bre meded Kara Ramazan Eatergon kalemize uymaz... da Estergonluların kılıcı Üstüne kı- 1ar dizdarı, Tepedelen kalesi diz- ve Kastamonu ~i viLayetlerinden 
bey.. paşaya vart~lım.. Istanbuldan - Bre moded ala aua ... Şefaat Jıç yoktu. Hatta riva)·et olunur ki. da rı, Barutitane kalesi cli:zdan, Tu- kalkıp gelmit. ana babe küskünü, 
aürgün edilen zindandaki yiğite ke- keamek ıünahtır. Çaııar, Macar beyleri.ıden birine na nehrinin öbür yakasırıda Ciğer- çift çubuk kaçkını bir alay ele ve 

fil ı ı - Bre aayletmeyin, vurun tu kızsa, (ıEstergonlar belasına uğrıya- delen kalesi dizdan. İç kalenin bü- avuca sığmaz delikanlılardı. Vücud 
o a ım... d ,_d d 

_ Vallah ve billah ben kefilim aizı karayı... sınl.ıı er imi~. yüır. iz ar ağası hepsinin amiri idi. yapısı düzgün, boylu boslu, güçlü 

ı •v· Bre .u. adam... Bu dinden çıkan bir atlı, T una Yen içeri ocağı çorbacılaıı yahud kuvvetli; eli ayafı temla "Ye kaşı gö-
o yıgıte... 1 f 

Bre ben de.. - Bre 'YUTUn kAflrl. · • boyunca §ima le dojiru dört ııaat gi- çavu~ an arasından ııeçilerek atan- zü yerinde olmıyanlar aralarına gl-
- Bre hep kefiliz... - Bre burası f.stergondur.. 111- d ince Kızıibisar palangasına varır- buldan gönderilirdi. Muhteşem a- remezlerdi. Aralaruıa elliten nevd-
- Bre biz 

0 
yiğiti gaziler ha- lan duraitdır ... Uğurauzu yıkar, p.k dı. Etrafı derin ve geniş bir hendek falrk idi. Yirmi kadar da kale ağası van yiğitler, o.llld Ila pelnden ka9" 

mamında pak yıkayıp serhad li es- ederiz. Uyıunauzun ayağını ayalı- ile çevrilmiş dört kö!Jc bir hisardı. vardı: Yeniçeri sağ kolağası, yeni- mı, katil dahl olaa. 'Yetmealer, ao-
vabına sokup başına turna telleri mıza uydururuzl.. Hendeğin üzerinde, her gece zin- çeri sol kolağası, gönüllü ftğası, Tu- yup kendi kıyafetlerlne sokarlar, 
takıp mücahidi fiaebilüllah yapa- Bre pzllerl KaHtın 1. cirlerle kaldırılır iki ahşab köprü sU na kaptanı ağaaı, topçu ağa sı, cebe- boynuna vehidllk muakuını takıp 

Bre -h bazlari Yürüyün 1. vardı. Hisarın içinde yüz kadar tah- ciler ağası, kumbaracılar ağa•n, mi- (ıMücahidi ffeebllullalu pparlardı. nz... ...- 1 
_ Bre gazileri Tuna boyunda Bre koç yiğitler! Pa~aya ıi- ta örtülü nefer evleri vardı. Muha- mar ağa, bender ağaııı, haraç emi- Serhad ga:d erinin caa yoldaşları, 

kahvehanede oturup zindandan yi- deriz. fızları da iki yüz nefer gazi idi. Bu ni, baç ağuı ... Bunlar iç kalede pa- atları ile birw eev,UI at oflanı idi. 
ğit halas etmek olmaz.. kalkın pa- Civan yiğit başını çinaene palanga hisarın içi gayet dar idi. Bir f& sarayı ve dizdar sarayı arasında, Akınların bUtOn f&D "Ye .. refini, ni-
faya varalım.. eelltd eline vermeyiz... küçük hanı vardı, amma hamarnı ve etrafında otururdu. Kaleden bir metlerini, ve bir ırOn &lamii onlarla 

- Bre o yiğit için bir uğursuz, • • . • . .. .. yoktu. Amma, etrafı hesabsrz b ah- yere ayrılamazlardı. Iç kalede yeni- paylaşırlardı. 
uygunsuz derler... - ......... çeler ve bostanlar idi. Bostanlarının çeri otururdu. İşleri, gece ve gün- Taş kadar tok, w .JW kıvrak ve 

- lnanman .. yalandır •.. Parma- da serhadliler arasında lahanası düz gülbank çekip bunlarda gözcil- çelik kadar Mrt olmryUl çocuk at 
iında Sultan Muradın turalı srUI yU- ESTERGON GAZILERİ meşhurdu. Kızıibisar lahanalarının lük etmek, kalenin muhafazası idi. oğlanı olamazdı. Atlan o tirnar e-
%Üğü vardır .. Cürcüstnn padişahı- her biri minmiran davulu kadar o- İç kaleden varovlara gitmek için derdi. Ağaaının bUtQa Wzmetlerini 
nın şehzadeıı!dir derler... 1636 yılı baban idi. Estergon lurdu. dahi paşanın ve ağalarının izni ol- o görürdü. Onu eflendlrmek ıçın 

- Bre d rudur .. mübarek Cu- gazileri büyilk bir a'kına hazırlanı- Kızılhisardan sonra, gene Tuna mak gerekti. saz çalar, türktt a8ylerdl. Bu at oğ-
1 d b ı d v 1 ) b E d · hb lanlarının aaıl adlan bt1.nılmaz u-"' p,ünü da zincirde gördüm. yorar ı. oyunca şima e ogru i er iyen ir · stergonun ser engeçtı ııe az 

Bı yuz zel, boyu güzel dilher Sultan Muradın Nemçe Çasan ile atlı, altıncı saatte, llsüroana bao kal- akıncı yiğitlerinin zabiti, kumanda- nutulurdu. Bir Gu:i D.U Balabanın 
yiğitf . . cengi yokn:. Fakat, aınır boyunda- dırmış, bulutlar içinde beyaz kuğu nı Tuna kaptanı idi. Cümlesi gayet at oğlanına Balabancık. bir Gazi 

-- [iı ayağı bukağılı öküz ar - ki kale ve palangaların şehbaz yi- kuşu gibi d~rnn badem ~eklinde bir aUzide ve babadır askerdi. Havası- Ahmed Beyin at ollanma Ahmed
basınd sırtüstü doksan gün ynt- ğitleri yaz ve kış ve barış bilmezler- kale ~rorürdü. Burası Estergondu. nın ve suyunun Jetafetinden ve ni- cik derlerdi. Serhad pdleri at oğ
mı~tır derler... di. aKıJıç kmında, at ahırda dur- Bir 11nır kalesiydi. Bundan ileride metlerinin baliuğundan bu tarafla- lanlarının da batlanna, albn suyuna 

- O time yağmur ya~mıvtır, mak için delildin derlerdi. «Mem- Türk kalesi yoktu. nn delikanlıları tuvana ve dilbor o- batırılmış tuma telleri de süalerler, 
kızgın gün vt-rmiştir.. sinekler ye- leket ve kale alıp vermeyiz. Er E1tergon Budin eyaJetinin ııan- lurlardı. Akıniara Üçer dörder ye- onlı:ıra ceylln derfal çbme, güderi 
mi-ı, yara olmuırtur ... derler.. meydanında boy ölçüoürüz. Bat a- caklarından biri. Fakat birçok defa- dek atla giderlerdi. Her birinin e- diz çnkşın. lpek.ll slhnlek ve min-

- Bre bu civanın suı;u nedir) .. lıp baş veririz, yüz aklıkiarı ederl:ın lar, baokaca eyalet paycsile miriml- linde, belinde, ve atlarının eğer ka- kaplan poetundan Mrhad kürk-
- Bre size söylerim, o yiğit için derlerdi. Üçer, clrld atlı raniara ihaan olunmuştu. )'lflarında ve terkilerinde beşer al- giydlrirlerdL 

~~~~~~--w-~~--~~~~--~~· 

8aib araniyor 
Yugoslavyanın tt~ ~tU Kat· 

şıyakada Gazi Mentet mahalle31nd .. 
Imam Feyzullah 
~lu Adem, Umu 
mi Harbde İstar 
bul Orhaniye K 
çük Zabit rnek • 
tebinden mezun 
olarak altıncı or
duya tAbi on t • 
çüncü kolordf 
nun, altıncı ıı.

kru;ı 17 1\,Ci alayı. 
ikıncı taburu 4 
üncü bölüğüne ça 
VUŞ tayin edUmlf Vt t&nt.ttl RamJalf 
cephede Erbil ne.kahatb•DMinde ..,~ 

rılmışlar, blHi.hare Ra.mJıl tJUtbe gel.. 
miş, kardeşi Ad.em onda taımı.f'lo 
12 sene evvel Us~ p1.tQ ~ kadJil 
Ademin saf oldutunu ~fakat 
ondan sonra haya\ .,. ~D~~D&tındal 

bir haber o.lınama.mı.,tı. 
Bllen ve görenlerin Buıa Bedb& 

şında Moda berberl k:arütl a..mıs 1t 
oğlu yukarıda resıni c6rtJeıı İdrlsf 
mektubla bildirmeleri tDanıy.t na.. 
mına rica edllmektedir. 

Rumeli güzellerini ve kqafetleri~ 
gazeller, kıt'alar, deatanlarJa öğeıw 
!erdi: 

Abe bu Rumelleri bunda nıha"" 
uftlar olUiı 

Bu lrem gillıenidir mirvi hof 
cthatUor oluf. 

Alttn. ilsküflü, ualın ı,rllzhl giiz,ı 
ı4kilef'• 

Sohbeti rtlşen ider ,.-m't şebt.
tctdar oluf· 

Saki sdkın ~ayup tı4tUt sıtkfı
Wc idef'ı 

Be bu yerler~ ne hot ten1i hl
rammWır otur/ 

Bir iki cür'a ilc akht\ alırlar k*' 
pnifll 

Canü dil garet ldn 4fdt de1"' 
raftlor olU'· 

Estergon gazilerl. b.,lanaa .... 
mur, tilki ve kaplan pommclan k.J.. 
pak giyerlerdi. Y etil d alın bu o yak 
yeşil grep sararlardı. Bu erepin 1Jd 
kenarına da altNl yazılı tuma teliert 
iliştirir, takarlardı. Ka)pak)annı ., 
arkaya doğru atarlarda. ahnlannl 
birer sıra kakül aüalerdl !a Dadid• 
karanfillerden, güllerdea, kabr tıt" 
naklarına, isimsiz lar ~eklerine ka~ 
dar, kalpak ve kulak .a.&.rlndell 
biri de çiçek idi. Sırtlanea ır(lderl-
nin, çuhanın, bezin ve btlılmceğill 
aliı.sından çakşır ve cebken, ~mlek. 
mintan giyerlerdi. Urubalanm E..
tergonun ve Budlnin uata terzileri 
dikerlerdi. Ince ~rUderldea yapht" 
dıkları kısa diz çaktırlan Macar 
terzileri dikerdi. All bttrilm~ ya~ 
hud bezden mintanlanDm U..tün• 
kaplan postundan camedan giyet" 
lerdi. Kışın omuzlarına kurd ve a)'l • 
postları ı:ıtarlardı. Koltuklannın 'al~ 
tından karaku, kanadları hağlat" 
lardı. T uvana vücudlerile aabnn sa~ 
lına yürürken bu karakul kanadları. 
tığ gibi vücutllerini bir bt daha a~ 
lımlı ve heybetli ıöaterlrdl 
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[ inönü havacılı~ kampında iki gün J General " Abıhayat " istanbul m b'US arı halkin 

• diyor ki çeşmesinin 

Havacı gençlerimiZ ~:ü~;~~~~~:~;:.:;~~::::: bulunduğu adalar dileklerini dinlerneğe başladilar 
ı 

• • ı ? suz geni~ bir çöl ile kar~ılaaılır. (Baştarafı ! nci ~a.yfacla) 

nası Yetişiyor 
ar Gerçi Bingazideki İtalyan kuv - Adaler bir vali tarafından ldnrG Dünden itibaren mcb'uslarımız. 

• vetleri İngilizlerinkine sayıca üatün- edllmektedlr, biT teşril meclisi İstanbul halkının ezeli derdierini 
dürler. Fakat yukanda biraz izah et- bir de otusazalık umaml meclLoıi var- dinlerneğe başlamı§ bulunuyorlar. 
tiğimiz müdafaa imkAnianna malik dır. İlk defa olarak Beşiktaş ve Beyoğlu 

Memleketin dört köşesinden lnönüne gelmiş 
gençler bu sene her senekinden fazla. Gelecek 

sene şüphesiz bunun da üstünde olacakbr 

Muharririmiz genç bir havacı ile komıJUYor 
- 3 -. her senekinden fazladır. ~ü.phe yok 

.. Sabahın alaca karanlığında, daha ki. gelecek aene bu yıl bt ;:md-
~lıneş buluttan cinbinliğinin arasın - nun bırakan rakamın ço •tun e 
lln sıyrılmadan çalan «kalklJ bo - olacaktır. l l · b. 

t~au, rügarın mahmur mahmur ge- Şnkir Hazim bana aa etıaym ır 
~Indiği meydanda, beş dakika için-ı tnlebe tanıttı. Akhisn.rlı,. 19 Yl~kşındla, 
o.:ıe b" w h ı· · lı bır de ı an ı •• d ır mahşer mnnzarnsı yarntıyor- yagız çe re 1• sevım b . l 

11• Sabah, lnönünde, sabahtan ev- ı göklere o derece aşık ki. e?.ıj ~ 
Uel, gün, güneşten evvel başlıyor. konuştuğu müddet zarfın~a goz eiı 
l Ykumun arasında sürülerin )amaç- havada uçan arkadaşiand an kyn
~ra tırınandığını duyuyordum. Be- mıyor. bir an evvel mey ana ·oş -
bı Pencerenin önüne getiren kalk mak için can atıyordu. . • f 

orusunun hareket, enerji haykıran - Jik mektebin be,ındcıhsınıl_ınb: 
•eaj d k l d b . h acılı gw n kar•ı e §et ı ır h • mey ann oşan yüz erce genç an erı nv . v •• de li-
avacıyı Atatürk büstünün önünde hevesim var, dıy?r.. b~ ~z l d 

lopluyordu. seye devam edemıyece~mt an a ırn. 
Ne az uyumaktan ne fazla vo - Uğrnştım. çalıştım, nihayet . ~~ -

~.ulrnaktan mütevellid bir reh:ıvet radıma erdim. pilot muayenesın• .. a~ 
hferimiL.~e.. Alelacele gı?'ıı~ı~or, zandı~. Hem pilot, hem paraşutç 
l 2. de bustün karııısında yenmızı n· olacngım. . k 
ı~oruz. Gene bir akşam evvelki ay- Iki ay müı:Jdetı azı~s~mam . ~~ 

111 heyecanlı vakur, tüyleri gurur- kusile. hemen. gu~url~ ıl~ve edıy · 
l~, en asil hislerle dikleştiren mera- - Iki ay vakıa h;ç bı; rey •• fa
••.rn. lstiklal mar~ı .• Dünyanın en es- kat paraşütle atlamaga bıle ba~la -
lcı bayrağının direğc çekilişi.. dım. Hiç bir heyecan ve korku t~ 

Planörler tayyareler güneşten ç.irmedim. Kanndn çıktığım v__a ıt 
evvel teper:ıize gelmi,tir. Meydan- biraz heyecanlandım. Fakat (jgret-

~a hum~alı bir faaliyet var. Bu f.a~- men im: 

1
Yete" bir an evvel i~tirak etmek ıçın - Atlal .. 
.ıtahvaltımızı adeta ayak üzerinde ya- Emrini verince hiç tereddud ~t -
J:ııyoruz. d kendimi boşluğa salıverdım. me en ~ k .. 1. k 

D w ı· hb Ş k" HA 850 metreden aşngı şar ı aoy ıyere 
r:- eger ı re erimiz a ır azım 
~rgölurıen bizi gene otobüse doldu- indim. Buradan ço~. memnu~u:ı. 

dr~~or. Pliinörlerin uçuş yaptıkları Memnun olmıyacak ~r oey. y; b· 
ıger te 1 . .. v· H , ren Her cey mükemmel... en Sevbımhle . u 

Ah 
pe erı gorecegız. eza, • v d yı 

rned Efendinin ( 1 ) torunları tek derece rahat e un ez ım. la ~ ~ n 
"e ik" k" ·ı k 1 1 1 . 5 30 dn knlkarı:ı.. Kahva tı, ıçtıma, 
d

. J ışı i p tmör er e mütema - 1 B 
•Yen b .. . d 7• 30 da çalışınağa baş arız. u ça -

ak aşımızın uzerın e uçuyor. ' a 11.30 a kadar devam. e.de.r. 
robasi hareketleri yapıyorlar. Üç ] d m d ışm .. alı maları rüzg!ra tabı ır. 

C. ey an geziyoruz. Bunlara A. B. Paraş~t ç 
1
. ş . yapmadığımız günler 

d·· tepeleri diyorlar. Birinde talebe Paraşut ta ımı 
.~'l. uçuşa, ikincisinde eıçrayışa, ü- planörlerle uçuş yaparız. fevka-

çııncüsünde de yelken uçuşuna çalı- B ilot olduktan •onra 

olan Ingilizler kendi kıt'alarının va- Calcas Te Türk İslando; adaları ha- kazaları halkı meb'uslarının önüne 
sıfça ltalyanınkilerine pek üstün ol- rtç olmak üzere, Babamanın nUfusu bir senede birikivermiş, yahud se -
duklarını söylüyorlar. Ht:r teye rağ- 45• 50 biJ! anunndadır. Yerliler 7.encl neden seneye müdevver derdierini 
men, halyanlar Mısır hududunu at- ve 8&l'l ırka meMubdurıar. Aralann. döktüler. Dünkü konuşnınlarde, be
salar ve çölü geçseler bile lskende - da ı:ele~er de Tal'dır. lediyemiz. yakasını ucuz kurtarmış 
riyenin ve Kahirenin önlerinde Mı- • imur feVltnlMell!t lne ral;men sayılabilir. Çünkü her sene olduğu 
aırdald İngiliz işgal orduı~unun bü - Babama adalannın müh'm bir kısmı gibi, şehir işleri için pek yaylım ete
yUk kısmının ~iddetli mukavemet - gayri mesktlndur. Bu adalarda b:ılık şi açılmadı. Saat 14,45 de Beşik~aş 
lerine çarpacaklıırdır. Bunlan mağ- ço~ zengindlr. Sıcak ikl'mlcr yl'mtıı. Halkevinin salonunda celse açıldığı 
ltlb etmek ve müdafaa edilen Nil !~\r barikulAde bir surette yetışınek- zaman, ilk sözünü General doktor 
nehrinin deltasını gatbden ,ark.a · Hakkı Şinasi söyledi: 
geçmek, halyanların Bingazideki Adalar clvn.nnda. ek>f'r)sl gark lle - Efendim, başlıyn1ım, emirle-
kara ve hava kuvvetlerinin başara- netlcelenen birçok deniz knz:ıları vu- rioizi bekliyoruz. 
bilecekleri bir iş olup olmodıit ~im- kua gelmektedir. Bu kazalar oralnr. Meb'uslarımızdan Ziya Karamür 
diden bilinemez. Bahusus bu kuv - da çok kft.rlJ bir ticarete yol nçmı~ sel: 

bulunmaktadır. 
vetlerin anavatandan takviyeleri - - Müsaade ederseniz dedi, ge -

t 
Tahllslve ı~ert ile u~rasmak üzere 

nin. ngilizlerin Akdeniie hakim ol- çen sene bazı dileklerde bulunul -kUcUk ld\çUk .rtrketler tP_.ııekkül eyle. 
maları st"bebile, ancak kaçamak yo- 1 mu"',tu. Bunların neticelerini ane -m stlr. Bu ~Irketler tyi p:ırn getir -
lile ve güçlükle olabileceği düoünü- deyı"m, mektedlrler. Tahli.slyecner. küçük 
lürse halyaniının bir Mısır seferinde sandallan ne l"lDrtdcslcr•n bütün ka- Ve •. küçük not defterinden oku-
yenrneğe mecbur olacakları büyük nallarını hergün gezmelttcdlrlcr. mağa başladı: 
müşküller az çok anlaşılmı§ olur. Kazazedelerl ve denize dükftlmü§ - Teşvikiye camisi muvnkkithn-
Bununla beraber Mısınn ve SUvey- eşyalan aramaktndırlnr. nesini, Muradiye semt ocağı için is-
tin garbden ve karadan ıtaptını Bu adalnrdan Orent İsuc adın • temişlerdi. Evkaf burada su sata -
mUmkün"süz addetmek bir hata olur. daki kilçücilk adaeıkta dünyanın en cağını ileri sürerek vermemiştir. 

İşte Mısırın Bingazi cihetinden muazzam ve en güzel denız feneri Radyo resminin indirilmesi için te -
zaptının bunca mü~külatı bahis mev- bulunmaktadır. 1ebbüate bulunmamız arzu edilmiş
zuu olurken ve gnliba bu ttf'bebler- Bı.rraıda !dvıdan biraz U7.!1kl1UJınCa ti. Bu malumu aliniz bir kanun me
le İtalyanlar böyle bir taarruza te- denlzfn derlnl!ltt hemen 4.000 metre. selesidir. Maamnfih bu dileği Par
şebbüs eaemezlerken onları doğu yı bulmaktadır. tiye tevdi ettik. Arnavudköyüne de 
Afrikada Sudana ve Ingilizierin Ken Babama adalıı.n grupunda 29 ada ilk fırsatta bir mekteb yapılacak -
ya ve Somali müstemlekelerine k.ar- vardir. Bunlann a~k on tnne~ı tır. 

11 
taarruzlarda bulunduklarını cö - mesk:t\ndur. Ayrıca 661 kayalıktan Bu sırada Mazhar isminde bir zat 

r{lrüz. Fakat bunlardan lngiliz So- mürek:t:eb adacıklar ve 2387 sarp ta. söz aldı: 
malisine kar~ı 4 Ağustosta ba~hyan ya bulunmaktadır. - Muhterem meb'uslnnmız, yal

nız dileklerimin iblağla kalmamnlı, 
takib ederek, müııbet ve menfi ne· 
ticelerini lde bUdirmelidir. Bu su
Tetle halk daha fıızla tatmin edil -
mi~ olur. Herkes bildiğini okuyor, 
bir netice çıkmıyor %ihniyeti de or -
tadan kalkar. 

askeri hareketten mandası ehemmi- Buralarda tatlı ıru hP.men hemen 
yetli değildir. ÇünkG gerek Habe - yoktur. Adalann renı.,ll~l fazla olmn-
1istan ve gerek Eritreden Sudana d$ndan yalmm ırulan topraıta nt1. 
karaı yapılan harekat, Sudan - E- fuz ederneden denlzlere akmnk:tadır. 
ritre hududunda bulunan Kassalanın Bu yftzden dereler ve <tkar sulan bu_ 
i~galinden sonra durmuş, ve, Habe- ıunmama.ktadır. Bundan dolayı top. 

1
istanda oldukça büyUk bir orduya rak çok: çoraktır. Buna çare olmalt 

malik bldukları anlaşılan İtalyanlar, t1ı:en yeriller bt\yftk bftytlk s:ırnıçlar 
ne membaını Habeşistanda Tana vilcuda getlrmı.,lerdtr. Ynlm1ur ıula
gölünden alan Mavi Nil boyunca ve nnı buralar toplama..lttadırlar. 
ne de Kasaaladan itibaren Hartum !,te Dfik dö Vlrı&or"ıln umum Tali 
Uzerine ciddi bir hareket gösterme- tayin edUdJtı Babnma al1ıılnn böyle 

btr yerdir. O. T. 

mi~:~~;istandan Kenyaya yapılan ~"ö;:··rtisAN···sA'MT ........ .. 
harekat da kezalik Habe~istan -~ T İ F O A Ş J S JJ 
Kenya hududunda olan ve lnııiliz - T fo i nı paratifo butalıldanoa tutul· 
ler tarafından tahliye olunan Mo ·l:amalı: için tulrl lı:at'r, muafiyeti 
yalenin imhasile bitmi~ gibidir. ak emlo tue Afıdır. Her eeı:aııede 

Buna mukabil İtalyanlar 4 Aiua- imlnınır, Kutıan 46 lıurufbır. 

Mütaleasında bulundu. Ayni zat 
bir dilekte bulunacağını ilNi süre -
re k tu n ları anlattı: 

- Bendenizin bq senedenberi 
rica ettiğim bir mesele ve.rdı. Acaba 
neticelenmiş midir:> Evkaf kanunile 
evkaf emlakten 20 aenelik nidatı tah 
sil ediyor. Kanunun tatbikinde tık
aakhklar oluyor. 1 O aeneliği defaten 
veremiyenlerden ceza alınmamalı -
dır. Halk miişkGI mevkide kalıyor. 
1 o sene aonra evkaf vergisinden 

toata, Ingiliz Somalisinı:. hem Ci -
buti ve hem de Habe~istan ve ltal -
yan Somaliai taraflarından, yani Uç 
tareftan taarnaa bat\ılmı§tar Te 
hududdaki Ingiliz mevzilerini al -

Türkiye Cümhuriyeti 

mıtlardır. 
Fakat harekut, aola~ılan çok 

teennile yapıldığından yavaı tnkip.f 
etmektedir. Eğer halyanlar nihayet 
bir gün lnsiliz Somalisini elde • -
derlerse, bu, ilk baprdıklan Te eo
nuna ulaştırdıkları bir harb hare -
k eti olacaktır· 

Sözün kısası 

ZiRAAT BANKASI 
KurulUJ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira sa 
Şube ve aj&DI adedi: 265 

Zira! ve ücarl her ~vi banka muameleleri 

tıYor, Şüphe yok ki en enteıesanı Ad en !.'kUl akrobasi hareketlerine 
•C la e muş b 1 ·ıel bir töhret aa- (B~rafı % nci sayfadal 
d ·» tepesi •. 200-300 metre irtifaın- ç.alı~mak. eyne mı 

nki bu tepeden artık usta olmu!'l h"b~ olmnk istiyorum. b d ki- sayfalarını tetkik edince ÖnaözUn 
t~n .. l s·· 1 d'w• .. ı ı 1 yaptığım on e~ a '-ıraatini aona bırakmadığıma na -
d .. ., er uçuyor. oy en ıgıne gore. Bu genÇ e b a havacılığımı:z: ... I 
linyanın hiç bir taratında İnönü kalık konu!lma an

1 
··midler vermi~ dim oldum. Eğer öyle yapmıf 0 

• 

rn~Ydanı ve bu tepe kadar uçuşa hakkında çok edsns 1 :rdüiüm bütün saydım, mecmuayı o ~tüzel lntıba 
~Ü!ııid olan bir yer yoktur. Filha - bulunu:)'or. O~n a ıı üzerine kapar ve o nefie nesrin te-
1ıka bu tepedeki knlciıncı cere~an- delikanlıla.~ ~ody~e.;ıbalarla ayrıldığı- siri uzun müddet bende kalırdı. 
.ar ille. bakışta farkedilecek kadar Çok musaı ın ku Şüphe yolı: ki, Hamlenin, okuyu-
.ıtuv ı· PIA '· d k T k 1 ·• ·· havacılık kampının - culanna •iir adı altında aundulu .

1 
Vet ı.. ıınor yer en ·esı ır e- mız nonu .1 . . öğretmenle- ,.. 

•ı mez asnnsörle yukarı çekiliyor - rucularını. id~~;r~cıb~rınk~lime ile bil- garibeler bize sunulmak istenilen 
tr_ıuş gibi, olduğu yerde yükselive - rini, talebeble1nnı ı;ebrik ve takdir edebi z.iyafeti yavanlaştırıyor. Aeaf 
rıyor. tün mens~f ar.ınd"r Yalnız. fU fik - Halet çelebinin Franaa için yazdı 
b Paraşüt atlayışları, planörün pa· etmek vazı emız ıo.nuııa not etmeği ğı orijinal manzume bil~. her~al~e 

Ucunu dama attırdı. Şimdi yükse- rimi de yazımın s Mademki tay - oairin şaheserlerinden bırl değıldır. 
len tayyarelerden, bembeyaz nokta- faydalı buluyoru;· ehemmiyet ver- Bununla beraber, Hasan Tann
ların boşluğa atıldığını, sonra bir yareciliğe ~u. ka ar resini de almıt kutun, Talat Harndi Centin, Hü.e
Papatya halinde büyüye büyüye mi"• sSyimızınb 5t;":t muvaffak 0 ] • yin Hulkinin yazıları mecmuaya 
10Prağa yakla~tığını görüyoruz. bulunuyoruzd ;: ıd e muvaffak ola- değer verecek ciddi ve güzel tey-

l
lay:yarenin kanadına çıkan genç- duğumuza, 8 a

1
. ~de müabet de- lerdir. 

er, yanm eag~a dönüyor, sonra ken- v a dair e ımız h d •~ L fa dal d cagımız Şu halde ava - Hamleyi oıourma .. ve Y ı 
ilerini botluğa fırlntıveriyorlar. liller. eserlerh var. l organize ede - bir hal koymak için belli ki gene en 

Geçnlerin en sevdikleri de paraşüt- 1 w ızı da ıı esas 1 1 ~ h 1 · b" t C ı-al ttı"n 1 cı ıgım d man a maga büyük 11 am.eıı yı ızza e t" 

e atlamaı_ •. Bunda daha ba•ka bir k daha çok ran 1 t ·· de T"" k H'" "zmaaı ıı; '" re 1 it ainn TU!! Ezine yapmış. ur . umanı . 
~evk ve heyecan buluyorlar. Hakla- bakmalıyız. J:Iadacj \ artık bir ha- hakkındaki vakıfane bır etüd, Çı.n 
ll Var .• biraz da burada gençlerin vasıl olmuŞ bır, eV :lil: olmalıdır. edebiyatından bir tercÜme, f&ll 
l'laaıl yetı.,tı"klerinden bahsede'-'im: 1 k vekuleııne m .t. N p t 

1 

" vacı ı Nusret Sefa Co,-un Mt"hmed azım aşanın emı~, ae-
Sıhhi heyet muayenesinden geçen --------~:--:-;------ r nesrinden bir nümune takdım e-

ien.-ler, yer makinisti, uçar maki - ıs h k 1 · d dl " •• den fıkra ep onun a emın en r. 
rıiat, telsizcisi, bombardımancı ve a· ~ adıkOY ~ l Fikrimi hüliisnten ııöyle arzede-
letçi, pilot, paraşütçü, pilot ol abi - ,. ,..., da 1 ··m. 1 Inm le bizde şimdiye kadar 
liyorlar. Talebenin mühim bir k ıs - 1 · o· lik aparumanın ı' 

1 
• 1 · ·ıe 

T 
k P,.ha .. •"e ı• 

1
. l klarl kan fikir mecmua arının en ıyı -

mını gedik li hava erbaşları ve ür s i n ir H as a 1 ~nden biridir. Onun ilk ~ayısı~ dan 
kuşu üyeleri t~kil ediyor. Bir kısım 1 D Oj( TO R. U J 1 itibaren okunm~ya ve .takıb edilme-
list: mezunlan da nCn brove!li alın· R . Hatzbolf[U (re değeri oldugun~ bırçok tanıdık· 
mak için geliyorlar ki. askerliklerini asım 5 7 ı nm da tasdik ettıler. 
hava yeaek sübavı olarak yapmak ..._ Tel (60932l saat g.12 ve .2- _ 

8 
Müessisini tebrik ve aksam~dan 

hakkını k,azanıyorlnr. Kurslar. tal~- ,. ·11· k""ltil ü Uz nefı na-
b d d - -..uh veterlnerJil~inden al- devamını mı .ı .u r m 

eni n kabiliyetine göre evam e ı- ı r.. ~ d 1 
Yor. Bir buçuk aydnn 3 ayn kadar.. 7.a:y ;16 numaralı arnbarnın mına içten ~ e;m· ,...,.-
Zeki Türk çocukları için bu ~üdd~t :~nınn ald muayene k:~ıdımı ~= e. C,krem , t..__..,.ralM 
~afi gelmektedir. Beş ~enedır faalı- yi ettim. Yenısini alncn~ımdan 
htıe bulunan Türkkuşunun bu se.· huıanti yoktur. 

M 1 k t n sının Hıfzı Hamza Akalan 
l'l~ki beşinci kampıdır. cm e e ~ 
dört köşesinden gelmiş havaya go· ........................................... .. 
"'"ll T"" k kları bu sene ·······po•ta l\1athaııo:ı: 
••U ii ("fOl!UT \IT COCll '\on ' ;;: 

Hazarfen Ahmed Efendi on v~
uu ort.aaında Galata tuıestn-

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat B:ınlı.asında kumbaralı Te ihbarsız tasarruf hesabıarında 
en az 1)0 llruı bulunanlara senede 4 de!a çekilecek kur'n ıle aşa~ı
dak! plAna ııöre tltramlye datıtılacaktır. 

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 " 
oiKKAT: Hesablarındakl paralar bir sene içinde 50 Uradan aşa~ı 

d~mlycnlere ikramıye çıktı~ı takdirde % 20 fazlasUc vertlecektlr. 
Kur'alar sende 4 defa, ı EylUl, ı 'Slrlneikfmun, ı Mart ve ı Hazi. 

ran tarıhlerinde çetilecektir. 

bütün halkın emiilki evkafa ipotek 
edilecektir. 

İkinci sözü bir binbaıı mütekaidi 
aldı: 

- Mütekaidin, eytam ve era • 
mile ~ 25 zam )·apıldı. Bu asla ka
fi değildir. Vaziyetimiz çok kötüdür. 
Hiç olmazsa % 2 5 daha zam yap
malı.. Jstiklal harbine i~tirak eden
lerle etmiyenleri ayırnıamalı.. U -
mumi Harbe, Balkan harbine i tiralc: 
edenle 1stiklal harbine ~tirok eden 
arasında bir tefrik doğru değildir. 
İkisi de vatan için çarpışmışlardır. 

Ziya Kara. Mürselle, Ali Kfınıi 
Akyüz, zam meselesinin bir bütçe 
meselesi olduğunu söylediler. Bayan 
Fakihe de ~ 25 zammın .-şimdilik 
yapıldığını, ileride tekrar düşünil -
leceğini ilave etti. 

Diğer bir vatandaş: 
- Barbaro,..un türbesinin etrafı

nın açıldığını minnetle lmydederek, 
oraya bir luğım döküldüğüni.i, açık
tan denize giden lağımın halkın aıh
hatini tehdid, denizden istifadesine 
mimi olduğunu söyledi. 

Beşiktaş kaymakamı söz nlarak, 
k~finin yapıldığı, 100,000 liraya 
ihtiyaç olduğu cevabını verdi. 

Şikayetler sürntlenmeğe başla -
mıştı. Akaretler caddesinin berbad
lığı, Beşiktaş - Taksim otobüsleri -
nin belediyeye geçtikten sonra bile 
1 4 kuruşluk fahiş ücretini muhafaza 
ettiği, mahalle aralarında tütün de-
poları açıldığı anlatıldı. Profesör 
Etem Akif, sırf lağımlar yüzünden 
Boğaz sahillerinde denizden istifade 
edilemediğini ileri sürerek lağım -
ların borularla akıntıya verilmesi 
teklifinde bulundu. 

Bir muallim, ilk mekteb hacnları
nın haremden istifade edemedik -
lerinden, bazı hocaların talebelerile 
ayni maMı aldıklarındım uzun uzun 
derd yandı. ~ 

Muntdiye mahallesi mümessili ll
yas, askere gidenlerin ailelerine yar- • 
dırnın pek geç ve pek az ynpıldığın- • 
dan bahsetti. Kaymakam izahat ver
di. 

Ziya Karamlirsel: 
- Bu işle bizzat Dnhiliye Vekili 

meşgul olmaktadır. Yakında halle
dilecektir. 

Dedi. 
lstaf\bulun imarında evkafın Jca

yıdsızlığı, cami a'\ lu lannın mezbele 
halinde olduğu, cami heliılarının 
pek feci hali, hademei hoyrntın hi
mayesizliği sayılıp döküldükten son
ra mevzu gene döndü doln~tı bare
mc daynnıverdi. 

Bir avukat dedi ki: 
- Baremin gene tadili mevzuu

bah soluyor. Konunların aksaklığı 
tatbikatile tezahür eder. Bnrem de 
geçen T emmuzda mevkii mer'iyete 
girdi. Az zamanda aksaklıklnrı gö -
rüldü' Hükumet bunu takdir etmi~. 
3656 numaralı kanunun 13 üncU 
madd«"sinin tadilini .,.-:Jüşünmüştilr. 
Mesela, ihtisas mcvkılerint" hariç -
ten getirilenler muhnssns parayı a -
lıyor, fakat dahilden getirilenler a
lamıyor. 

Bayan Fakihe alıyor, iddiac;ında • 
bulundu. Avukat ısrar etti: 

- Alamıyor, bnremde kıdem 
müddetleri var. Bu mevkie getirilee • 
bile, müddet aolmadan o makamın 
parası verilmiyor. Dahilden gelen - • 
ler de bu parayı almalıdır. Adalet
sizlik vardır. Birçok ~skiler bu ma
kama getiri,enlcrc hocalık ediyor. 
E.rbabı ihtısas çok meyu tur. 

Bütçe encümeninde bulunması iti
barile Bayan Fnkihe vazlyeti izah et
ti. Hemen mektebi bitirenlerin bu 
mevkilere getirilmiycceğini söyleai. 
Meselenin, baremin bu seferki mil
zakeresinde nazara alınması kaydile 
ıneb'uslarımız defterlerine birer not 
geçtiler. 

Toplantının en şaynnı dikkat ti
kiiyetini, Mumdiye semt ocnğı baş
kanı olan genç bir '\'atandaş yaptı: 

- İki gün Adada kaldım, Jedi .• 
Türkiyede olduğuma inannnıadı~. 
Iki günde, ne hir türkçe ~öz, ne bır 
türkçe şarkı duydum. Tiirkçemize 
karşı. memlekdimizde yaşayıp, 
memleketimizıde knzamm knnunen 
Türk vatandaşların gösterdikleri 
hürmetsizlik yürek sızlatıyor, bu ka
dar lakaydive ve laiıbnliliğe taham
mül olunamnz. Maalesef musevi va
tnndaşlarımız bilhassa çok taşkınlık 
yapıyorlar. 

lçtimai sigorta, çok çocuklulan 

yardım. dileklerile toplantı sona 
erdi. Ve defterler kapanırken buzlu 

limonatalar içildi. Bugiııı meb'ua -
larımız Eminönü ı:e Fatih Halkev
lerinde halkın derdierini dinlemeie 

.,. ... v ... n edeceklerdir. 
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Bir Kamprime Hayat Karş•hG1d1r. 
En sıkUJık zamanda .size en btUilk ya.rdımcldıı. ~. gıda, ıeszet ..-e oefa

aet bakunından tatının edici mahlyett n yt\.k8ü e"tafı hailıcllr. Merclmü, 
bezelya, bu~ny vesair çorbalıt komprlmelaı1m.tsl • yerde bulabtllrainJs. 

ÇAPA ARKA 
M. NURİ ÇAPA 

MOSTAHZARA Tl 
Kurulut tarihi: 1915 

SON POSTA 

Böbnıklerden idra.r tol'buıi\A ka4ar yoJJ.a.rdakt ha.'>talıkiaruı nılkrob. 
laniLI kökünden temizlemek ~~~ BELMOBLÖ ku'llıı.nmız. 

Böbreklerin ça.lıom.ak ku.dret.ini art.ınr. Kadın, erkek idrar oorluklannı, 
eski ft yeni t>eWJtu.klu~unu, me~M Ut.Uuı..bını, . bel a,A:rı:tnru, sık sık tdrar 
·bomıM ve bozarkan yanmak hallertnı giderir. Bol id:rw temin eder . İd -
r&rd.& kumların. me.sa.nede taşların ~ekkülüne mtmi olur. 
DİKKAT: BEL:MOBLÖ idrarınw temizliyeret mavileft1rlr. Sıhhat Ve. 

Wettn.in ruhsatını hl!-izdir. HER ECZANEDB BULUNUR. 

Kadıköy Vakıfla·r DirektöriUgU ilAnlari 
Şllede avcı koru vakıf <'rnuınır.ın d&rlık, Ka.ba a~aç Ka.radere Dardıı~an 

ataıı, Tepece ören, Obruk ve Firavundere mevkilerindeki ormanlardan kat. ve 
imal olunacak 1000 metre m~kfıb gayrimamul meşe kerestesile 5000 metre mL 
kAb gayri mamul meşe maden diregı n 2000 metre mikli.b gayri mamul kayın 
maden dlre~i !le bunların dallarır.dran " kerestelijte yaramayan ::ıksamınrlan 
Imal olunacak 20,000 kentaı kömürün kapalı zarf usulile yapılan arttırmada 
istelı:llai çıknıamı..ş olmakla 9.'8. 940 tarihinden ittbaren b1r ay zar!ında pa_ 
zarlıkla satılaca~ından tal1b olanların Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne ~üra-
eaat etmeler i. c7203ıı 

Ceb _ kol ve masa 
saaUert 

6 AY VADE 

Avbeler AF.G 
fll'IDlan • sfip ürgeler i 

'- 8 AY VADE 

Fototraf 
malrJnelerl 
6 AY V.m E 

Ha.va.ıul ocnkl&rl 
kömür sobaları 

4 AY VADE 

AEG va.ntilatörleri 
ocakJ.a.roı, ce7ve eri 

4 AY VADI': 

Lü.k.'IOII' r adyolan 
ve hediyelik eşya 

O S M-A N Ş A K A R ve Ş ki 
Oala.ta, Bankalar' caddesi 59-47 Tel. 42769. Beya.zıd, Üniversite cad_ 

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

Bursa Ziraat Mektebine kayıt 
ve kabul şartları 

ı - Tü:·klye tebansından olmak. 
J - Orta ınektebi bltıl'ml' çiftçı veya arazi sahibi evlMı olmak. 
1 - Ya,ı 19 dan yukarı olmnm,ak. 
' - Tahsil esnasında mektebi mazereti olmadan bırnkmamak. Ve bırak_ 

tıtı tak~irde kendisine yapılmış olan bütün ma,.,ranarı ödeyeceğinı bildtrı! 
noterden m~addak (niımunt>sf ınek:tebden alın&cağı veçhUel bir kefalet
name vermek. 

b - 1stek1Uer, Nü!us tezkeresi, mekteb şehadetnamesi, hiç bir hastal~ı ol
madı.lını ve ziraat işlerine mukavim bünyede bulundu~unu bildirir sıhhiye 

- ----- ---------- ----------- heyeti raporu, 841 k.fığıdı, hüsnühal nraknsı, çtftA;i veya arazi sahihi evH\dı 

I• TALYA MERKEZI" oldutunu blldlrlr vesikanın dilt•kçe ile birlikte mekteb müdürlüğüı~e gonder. ve IDE'lert. 
8 - Dışarıdan olacak müracnaUann en büyük mülkiye mem:ıru vasıtas!le 

Avrupadan Şlmen.dlfer ile ya.pııması. 
7 - Mektebe alınacaklar şehndetna.me sırac;ile alınacak,larından sıra ;ıe 

ER V J K L 1 V AT evvell pl'kiyi dereceli {.lanlar, yet.ışmedlit1 takdirde iyiler, bunlar da yetişme_ 

O 
d!Ji takdirde orta dereeliler seçilecektir. Şehadetna.mesı ayni derecede olan. 

TafsilAt için : K. A. M LLER ve Şki. lardan Tabilye ve Riynziye derslerinden yfik'!ek derece almı~ olanlar ter;:lh 
MİNERVA HAN - GALATA:. Telefon: 400QCI _ P. K. 1090 edllecelderdir. Bunun Için ve.'!lkal:ır arasında çıktıkları mekteb ldııre.ı;indm 

alınacak ve 'Ju dersler derecesini r,österir vesika bulunaeıaktır. 
8 - Mekteb 15 Eylülde 1\Cılncnğmda.n isteklileri en son Ağustosun yJrmi 

N h• B 1 d• R • 1• v • d be~ıne kadar müracaat etmeleri. 
evşe Ir e e Iye 815 lgln en: D - Orta ınf'kteb son eııııfınd:ı. olup ta lkmale kalaniann da dilekÇC'leri 

Kas banın meskQn ve gayrim~kun no hektar ~a.t.indelr:i hall ham hıı- ve evralı:ı ~abul etillecektir. Anrıık Jkmalslz pekıyi ve tyı dereceli 'lehudetname 
rltalnrılc bunu çevreiemek üzere llll.ve ec1Jleeelt G6 hektarlık saha lle 275 bek- alanlar muretteb sayıyı dolduımndıkları takdirde müraonat ed•~nıcrdcn tk
tara varan 1/ 4000 mikyaslı takeometrlk umuml b&rita8uıın alımı itl ebılt. mallerını verip pekiyi YP Iyi dt>recedP mezun olanlar arasından seçLllp k:ıd _ 
meye çıkarılmıştır. ro te.mımuanacaktır. (7274) 

Işin maktu keşif bedeli 5500 ıırooır. ~--••••••••••••••••••r•••rm•~ 
~iu\·:ıkkat teminat bedeli ~ı.& llra~ır. 
Ihale Ncv§ehlr Belediye do.ll'e32nde o..rttırma ve eb1ltm.e ve Ihale komLsyonu 

tarnfır.dan 15'81940 tarihine mtı.sadlf Pe~mbe rftnt\ saat 1& te yapılacaktır. 
Eks arneye girmek isteyenler.Ankara.d& Belediyeler tma.r heyet.l fen fOnt

ğinden eksııtmeye iştirak ve31kuı almaJan ve bunu teklif zamarına koyma. 
lan lazımdır. 

Teklif zarflarının tayin edilen sünde lb&ı. saatinden bir aat evvel Bele
diye reislit;ine verilmesi veyahud ~ta De gön.dertldil1 takdirde bu saatten 
evvel eelmiş olması ıazımdır. 
Şartname ve mukavelenameler Nev~hlr Belediyesinden ve Ankarada Be. 

ledıyeler imar heyet! fen §efll!inden meccanen alına.bWr. (884~) 

. 
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Fazla lıahat için Türkiye fahrl mUmessill~l 

In • H. ZECKSER 
Müessesesine müra~aat edinl.s. İstanbul - anlata Ahen ve 

Miınlh han posta kutu.ru: 1076 _ Telefon: 40163 

,... Daktilo Araniyor. Edremid Belediye Riyasetinden: 
1 Resmi bir müe.ssesede çalışma.t üzere sert maırırw lle yazan ve u k1 Belediyemiz :tıastancsi Için 35 lira UcreUI bir hestnbakıcıya lüzum vardır. 

harfiere vAkıf iki daktilo bayana lb.t.traç va.rdır. TalibleriD po.st& ku- Tallblerin hastanelerde hizmet ettiklerine nid veslka ve bonservislerile bir -
n. likte Belediye Rlynsetine müracaat etmeleri uo.n olunur. (7083) 
"'- • tusu 178 (Toptan) rümusUe m1lr&out.ıan. c---~ ----------------------------

Belgrad Orman Işletmesi 
A 

Revir Amirliğinden : 
Odun kesip J.cıtlf etmek vesalr orman .lflerinde çıallfll!alt üzere ameleye ihti

yaç vardır. 
isteklllerin Büyü~dere Bahçeköyünde Orman Fakültesi binasında Belırad 

Ormanları Devlet Işletmesi Reytr Amiriiline mllracaat etmeleri. Telefon 
Büyiıkdere 70. (6838> 

SUADIYE PLAJI 
Gazi no ve Oteli Açıktır. 

~--.-. Hergün Caz Vardır. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden 

Müessesemiz boru fabrikası standart mamulA.t.ında.n yalnız .oo, 450, 500, 
ı 

550 ve 600 millmetre kutrunda tazyike m ukavemeUe.rl 8, 12, 18, 24 Kg./cm 
olan Ambuvatnıanlı ront borular için sipariş kabul edilmektedir. Sipariper 
mürac.:ı.at sırasına gore kabul edileceıtlnden alA.lı:adarlann k.ua bir zaman. 
da. mu e.,emize mürncaatııı.n rlcıı olunur. (7232) 

DEMiR ve TAHTA FABRiKALARI 
TuRK At\ONİM ŞİRKETlNDEN : 

Yumurta tüccarlarının nazar1 dikkatine 
Adapaz r nda bulunan fabrıkamızın fınnlanmı§ tal!Ui tmaline başla. 
mı ve toklarını hazırl•.rarak :ıtı a arzetmı..ş oldu~u Uftn olunur. 

Milli Saraylar Müdürlüğünden : 
ı - Mill! saraylardan Anadoluhisarında Kiiçüksu köşkünün lıarıci lamirıt 

n ya~lı boyasile bahçesi etrafındaki de'mir kapı ve p:mnakhklann keza 
ya~lı boya tamiratı açık eksntmeye konulmııştur. 

2 - Yapılacak tamiratın tahmıni bedeli 4293 lira 9 kuruştur. 
3 - Bu tamirata ını.itcallik birınci ke4if cetveli ile şartnarnelerin birer suret_ 

ler i Dolmııbahçede Mil\1 Saraylar Müdürlü~ü kaleminden alınabilir. 
4 - Elu!iltme A~ustosun ·~s inci Çarşamba gfınü saat on beşte Milli Saraylar 

Müdürlüğü 'Jinnsında yapılataktır. 
5 - Muvakkat teminat. 322 liradır. Bu paranın malsnndı~ına yatırılıp mak

buzunun ekslltmenın yapılaca~ saat on be~ kdar eksiitme heyetine 
verilmiş bulunması lazımdır. 

8 - Eksiltıneye girecek olanlar '!'icaret Odasına. kayadlı bulı ınar.aklar ve 
4imdiye :<adar başka yerlerde yaptıkları tamirat ve tn.,aat işlerine dair 
elde ettikleri vesiknlarla bu vesikaları göstennek suretne .Milli Saraylar 
Mimarlı~ından eksUtme r:ününden evvel aynca alacaklan fenni iktidar 
feha detnameslnl ve tl'mlr.at panuıı makbuzunu muayyen saate kadar 
eblltme heyetine tevdi crleceklerd.lr, c7192• 

Emniyet Um um Müdürlüğünden : 
ı - Zabıta memurları lçln tatlll a.ıınacak azı 13800, ço~u 14500 metre gri 

renk kışlık elbiselik kumaşın 31.7.94<1 tarihinde yapılan müna.knsasında tek
lif edilen fiat haddi layık goriılmemlf old~und&n 2.9.94Cl taribine müsadif 
Pazar tesi günU .c;ııat 1:> te yt-n1den kapalı znrf usulne eksiltıneye konulmu,tur. 

2 - Beher metresine 550 kuru~ fia t tahmin edilen kıuna.şın nümune.~ini 
görmek ve sartnamesini almak istiyenlerln Umum MUdürlük Satınalma Ko-
misyonuna müracaatları. · 

3 -- Münaknsaya gtrmek istiyenlertn 5982 liralık muvnkkat teminat mak. 
buz veyıı. ıbnnka mektu'Junu 24SO sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı 
belgelerle birlikte ::nunakasa günü saat a de kadar komlsyona vermeleri. 

c7234• ~452lo 

Babaeski Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz elektrik fnbrJkıısının 1ht11'B.Cl için 21 ton motorin lle bir ton 

makine ya~ı münııkasasına tallb çıkmalnlf oldulundan bir &7 zarfmda pa-

Zafer 30 Aiutostadır. Milli P iyango da İzmir f..-· 
rında çekilmek fbı:ere bir Zafer Piyangosu tertib etı~~if' 
tir. Türkiyenin her tarafında satılığa çıkanlmıt olan bil 
fevkalade plyaqoda mevcud 300.000 bilettea 63·345 
tanesi mutlaka lkramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) llr•f• 
~a~ılmaktadır. Zafer Piyangosuna aiz de bir bilet al~ 
ıttır~k ediniz. V ereceğiniz paralar e bed i Türk zaferiıli 
ternın edecek TaSıtatardan biri olan hava Jarnet~erl• 
mize &arfedilecektir. 

30 Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkaliide piyangonun plsll1 

• lk ramiye 
huamiye lkramiye tutarı miktan 

adedi Lira Ura 

ı 60.000 60. o 
ı '20.000 20.00 
ı 10.000 .o 
2 5.000 10.000 

lO 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 6 .000 
63.345 Yekun 3 0.000 
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T. iŞ. BANKASli 
ı aded 2000 llralıt - JOOL- ı&d 
3 • 1000 • - aooo.- • 
e • 000 • - IGOL- • 

12 • 250 • _...,_ 1 

1940 KUçük 
4() • 100 • -~ 1 

75 • 60 • - I'IDL- 1 

Cari Hesaplar 
21() • ~ • -..,_.. 

Kqidder: 1 iôa'. ı ....,.,. 

IKRAMIYE PLANI 
1 At ustos, l i.ıdııdıetria ._,. • 
Lerınde :yapwr. 


