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iKiN Ci TAB'1 Bugün 
çıktı 

Buğdag rekoltesi 4.632.000 
tona baliğ olacak 

o hmin raporlartna g6re 
iğer ahsullerin vaziyati 

9 ~ D cr taraftan ~ın fazla oluşuna ve zelzelelerle 
h 4'J YUı toprak mahsulleri rekoltesinin iyi olııcıı ı se,ylablııra rağmen hayvan servetinin de geçen yıJın 
akkındaki tahminler gün geçtikçe kuvvet bulmuş umumi mevcudünden ıao bin btı4 bir yükseklik gö.s. 

\'e senenın bir feyiz vo bereket yılı oldu~u tahakkuk te.ıdiji tesbit ecUlmLş bulunmaktadır. Bu sene yalnız 

Fiab S Kunıt 

~tnı~tur.· Kı.ş zarfmda Anadolunun muhtelif bölge- üzüm ve annson rekolteleri bozukt.ur. Hükfunetın .................................................... ··················································-
Dün de lngil-te-re-:ı SOMALİDE erıııde zelzele ve seyHı.blıır vukubulmu.ş oımnsınıı ve getirttiği modem hasad makinelerinin mahsulü bir 

!llnıın mııhsuldt ve hayvanata zararları dotuumu.ş an evvel tarladan kaldırmak ve ambara koymak hu_ 
Ulunınasma r~en rekoltc gene mllhlm miktardcı susunda :ınUstahsile dokunan faydası hem vakit ka_ 

razıadır. zanmak ve hem de daha nz ma.sra! ve daha az kol 
l\ltnan son tahmin rcıporlarma göre bu sene buğ- ıcuvvet.lle Uıti.h.sali temin edebilmek bakımından fev-

~ay Seçen sene rekolteslnden 430 bin ton fıızla.sile kal rle mü r olmakta berdevamdır. 
t .632,000 tona lbııl~ olacaktır. Arpa iSe 235 bin ton Bütün mahsulA.tın de~er fiatlle satılınası için aıı_ 
.~asue 2,630,000 tona yakln§nuştır. Yulafın 82 bin nan tedbirler ve Ziraat Bankası clile yapılan seri 
~~~.~n tazı.asue 366, mısırın 91 bin ton fazlnsUe 727,000 mübayııa müdahaleleri çiftçiyi, ma.hsuHi kaldırır 
SUsarnın 8 ıbln ton fnzlasile 42,000 tonu bulacağı an- kaldırmaz gene ıtopra~ı sürmekte tehıılük gösterme. 
~Unıaktadır. Pamuk ihakkmdıı knt'i rakamlar zlk- ~e sevikeden büyük bir ıunil olmaktadır. 
tedilnıe.ınekle beraber 939 yılı kat'i retoıtesl olan Alak.lldarlar önümfizdeki sene Içinde daha geniş 
63,750 balyeyi tutnca~ı ve belki de 938 rckolteslnc arazi ~ıetilmeslnc intizar etmek lbım geldiğini bll-
Ya~acll#ı umulmaktadır. dirmektedlrler. 
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üzerinde şiddetli MUHAREBE 
muharabeler oldu 
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Atina 13 (AA.)- Atina ajan- tayyare düştü 

n a 1 r I. st n b nı a sı ~i~:~~~:~ud vat:ı.nperverinin gu-

~ 

' Kahlre 13 CA A.l - İngiliz umumi • 
karargfı.hı teblit;i: 

. ya Yunan ajanları tarafından katle-

~~~:~~a~a:~~~~;i ~~c~=~~ri:j~a"ı::ı~ 
' } j V f ar men ... ı .... ıduğunu b·r•n• me _ 

~?ı.~oo kilometre uzunluğunda olacak, alb ..., ' zuııt::d n takriben iki oy evvel 
buyuk ko"pru .. ve 13 ı"stasyonla tamamlanacak Ankara 13 (Hususi) - Milli Yunan topraklarına gırmeğe muvaf-

Şef İsmet lnönü tetkik st!yahatlerini fak olan iki Arnavud derhal tev -
takiben lstanbulu şereflendirect!k - kif edilerek isticvab edilmişlerdir. 

V Bingöl. (Hususi) - El&zığdan ı ve iktısndi i~lerini kolaylaştınnı~ o-

l 
ana kadar uzanacuk olan 300 ki- lacaktır. . .. · ltı büyük 

0 1lle · . Murad nehn uzerıne 8 

d·· trelık şımendifer yolunun ctü- k '" .. Elazığdnn Vann kadar on 
u ik l l opru ve k 

de E. ~n edi miştir. Alılikasyon işi üç istasyon kurulnca tır. .. 
o] :Yiul nihayetinde tamamlanmış Bu civar halkına senelerc':, surc-
b il.ca.ktır. Murad vadisiııi takib eden cek büyük bir iş :uıhasıhnf~dıg~~d~k 
ıo: y~~l nehrin her iki snhilinden ge- inşaatın ba~lanmasınık d" y 
~için birçok köylülerin zirai bir sevinçle bekleme te ır. 

eki • • dinliyorlar 
Istanbul m eb'uslan balkın dil ennı 

11 
nk,kabıcı.Jarm 5 şer 

C ~t.o.nbuı mcb'usları, dı.in de Eınin- onııuıeceğinl. :vergiden kaçmaları 
\\nu Ve Fatih Halkevlerinde, hal km ki01 Uc çalı.şarn kanunundan muste. 
a~t<tlerı.nı dlnleme~e devam etmi.Şlcr. ve nmelcn~ ~dlnsl üzerinde tetklk
üer. Saat 15 de Eminönü Halkevinde fld oıa.ma~ını söylem'!.fttr. BlltıJıare 
la teller dlnlenme~e başlanmış, top - ler yıı.pıldil klerınc geçilmiş, eczacı 
~ ntı 16,30 a kadar sürmuştür. C"cl - :ııaliUn e na söz aınn bir genç. 
~Yi Genernl Kftzım Karabekir aç • kalfaınrı lnfalamıının hafta tntll nden 
··ı~ b' . . czııcı ka ıır 8el , me uslardan Zıya K.nıaınur - e cdemceiklerlnl söylemiş, me. 
ha; seçen seneki dilek ve derdierden istifade erınin ta.hdidlnl, eczncı kal. 
t•· .ıoıunanlan birer bırer saymış • sal saati ,. nunda. yaıılrtı!'iı gıbi en:ız 

.... . falarmul .,.n nlı.ştıkta.n sonra kabul edll. 
ta Bu nıeyanda, mntbanlıırd:ıkı aıau- beş sene ç~ temt.,tir M.a~duriv tinden 

Y'ri sabiteden kazanç verc"si alın- nıelerini s k ciı..c:oı en haksız ye 
~~nıa dair olnn şlk&yetın Mnlıye ve 250 ııran; e~aru~en blr bahri: 
kıek5.let tarafından ehemmlyeUe tet- re alındığın an Ut.e ·aldi mUt~:tddld 
bı lı: edilmekte olduğunu, arnelenin ye knynuı.ltı\: mp;etıeı:ıne ratmen 

!' bı!P le tramvayda se~rnhat otme- ınfiNCaat 

lerdir. (Devamı 3 üncü sayfada) 
Samsımdan hareket 

Samsun 13 (A.A )- Reisicüm
hur lsmet İnönü dün akşam saat 
22 de Samsundan ayrılmışlardır. 

Çoruında 
Çorum 13 (A.A.) - Reisicüm

hur Milli Şef lnönü, bugün saat 
1 7.50 de şehrimizi ~ereflendirmiş -
lerdir. 

Halk, büyük bayram günlerinden 
birini yaşamaktad ı r. 

.................................................... 
Basra yolu ile ilk 

parti ithalat 
emtiast geliyor 

Basra yolile yapılacak nakliyat 
için mahallinde temaslarda bulun -
mak üzere Bağdad ve Basrnva gi -
den nakliyat şirketinin mümcssili 
Hikmet Özerdil şehrimize dönmüş
tür. Mümcssil mahallinde yaptığı 
temaslar hakkında mınta'<a ticaret 

<Devamı 3 üncu savfada) 

ingiliz gazeteleri 
taarruzun başladığı 

kanaatinde 
Londra, 14 ( AA.) - Londra 

gazeteleri, Ingiltereye karşı tnarru
zun başlamış olduğunda mütlefik-
tirler. 

Gazeteler, hava kuvvetleri tara-
fından elde edilen muvaffakiyeıl eri 
ehemmiyetle tebarüz ettirmelı.tedir-

ler. 

Amerikan gazeteleri 
" Hitlerin kehaneti 
boşa çıkb, diyorlar 
Londm. 14 (A.A. ) - Ingiliz 

hava kuvvetlerinin muvaffakiyetle
ri Amerikada çok iyı bir tesir ) ap-
maktadır. 

Cauteler, Hitlerin kehanetine 
rağmen Almaniann 15 Ağusto!lta 
Londrndn bulunuını} ocaklarının 
§in1di ınuh kknk oldu~ nu } nzmnk-

a ineye 
verilirken 
Manş denizinde 

bu sabahki 
çarpışma 

Iki tarafın hafif deniz 
kuvvetlerinden bazı 
gemiler karşılaşhlar 

Londra, 14 (A.A.) - Amiral
lık dairesinin bir tebliğine göre İn
giliz torpil döken gemileri bu sabah 
erkenden düşmanın hafif kuvvetle
rile temasa gelmişlerdir. 

Bir İngiliz muhribi, bir düşman 
gemisini mahmuzlmıştır. Fakat bu 
gemi muhribden daha fazla büyük 
olduğundan, muhribin baıı tarafı 
haf,ifçe hasara uğramıştır. 

ingiliz gemileri bilahnıe düşmn
na mitralyöz ateşi açmış ve bomba· 
lıırla hücum etmişlerdiı. 

Bu hareketi müteakıb gemileri
miz, 1 60 metre yüksekten uçan bir 
Alman tayyaresinin hücumuna uğ
ramışlardır. Centilerimiz bu tayya
reye ateş etmiş ve tayyarenin alev
ler içinde kaldığını görmüşlerdir. 
Bütün gemilerimiz &nlimen üslerine 
dönmüşlerdir. 

Fransada 
karış1khklar 

Londra, 14 (AA.) - Bale'den 
alınan haberlere göre, Fransanın i ş-

gal altında bulunmayan muhtelif 
mıntakalanndn karışıklıklar çık
mıştır. 

Bu meynnda, Tou1ouee şehrinde, 
nümavişçileri İçeri girmekten menet 
rnek için, otell,.rin etrafında bari-

Ingiliz tayyareteri de 
Alman şehirlerini 

bom baladılar 
Londra 13 (A.A.) - Hcıva ve 

dahili emniyet nem ı etleri tebliği: 
Bu akşam Southampton üzerine 

düşmanın yaptığı yeni bücumlar es
nasında §ehir üzerine 'bombalar a -
tılmış ve müteaddid yan~nlar çık -
mışsn da hemen söndürülmüştür. 
Yaralılar bulunmasına ıağmcn za
yiat azdır. Wight adası , Berkshi -
re'in kır mıntnkalanna ve \Vilts -
hire üzerine de bombalar ntılmı~tır. 
Bu mıntakaların hiç birinde znyint 
yoktur. Alman tayyareleri İngilte -
Tenin cenubu tıarkisinde İ ngiliz hava 
kuvvetlerine nid muhtelıf tayyare 

meydanlanna hücumlar yapmışlar 
ve bunların bazılarında birkaç kişi
nin ölümüne ve zayiata sebebiyet 
vermişlerdir. 

Alınan yeni malumata nazaran 
bugün 5 7 düşman tayyaresi inıha e
dilmi,tir. Bunlardan 54 dü avcı tay
yarelenmiz ve üçü de tayyare dafi 

<Devamı 3 üncü ayfnda> 

SOmali: Yugargan bo!;nzmı tut - • 
rnakta olan kıtantımızcı karşı yapı -
lan umumi taıırruz hakkında n!ınan 
haberlere nazaran alçaktnn uçan tay 
yarelerln kesit yardımına rıı~cn bu 
tanrruz, topçumuzun ve portatif sı.. 
UUılarımı7.ın atc lle daıtıtılmış 'W C püs 
kürtUlmiıştür. B r :mahaldc, dilşnUuı. 
mevzü bir Istifade elde etmişse de 
derhal mukabil hileuma maruz .kaL 
mıştır. Piyade ateşlmtzle büyuk bir 3 
düşman bombardıman tnyyııresı dü
şürülmüştür. 

halyan tebliği 
İtalyada bir mahal 13 (A.A.) -

İtalyan orduları umumi knrarg&hı • 
nın 65 numarnlı tebliği: 

İngiliz SomaliSini müda!ııa «'den 
dil.şmnn kuvvetlerinin kısmı kiillısüe 
ilk mUsademe saat 13.11 de vukubul
muştur. Kıt'alarımızın bu tnarruzıı 
dün birQOk çetin muharebclerle A _ 
dndleh mıntaknsındn lnk işaf ctmi!J 
ve mezkür ınahnl i~:tnl edilmiştir. • 
Muharebc devam etrnı! · dir. 
Aynı ınıntakada hava kuvvetlerı _ 

miz bir Blenheim tayyaresini düşrır
müşler ve pllotu olan yüzbll§lnın ce
sedini lbulmuşlardır. Muhnrcbe esna.. ı. 
sında hava kuvvetlerimiz bir tayya-
ye knybetmt.şlerdlr. 

Be e iye Flory p ajları 
v ına bac·z oyd r u 

' 
'i! i 

Plajlaı dan lbir görün\if 
İ11 :ınbul Beledıyc.<ıi b~lncı lcra ı \"C g-zinO':c.rının llll.'lılMına h1.c111 

un re. ne mürac:ı.at ederek bir kl.ra konmu~tur. 
ıhtiH\tı yüzünden F lo.."j'a plO.jları mU- Di~ cr taraftan iı~i.ncu bir ~hıl 
teahh1di Mcluned Uygun aleyhine da o taya çıknrıık p!e.J ga:ı:ir-olRW ın 
10054 l i ralık bir :üacnk Laklbl yap- kend rıtnc nld bulundf.i(unu 1ddln ct
mışL:r. Kunturata iRttnad Pden bu ın~tlr. 

icra tAkibi, son günlerde kat'i •et kc::- F ka.t !cra dalresi bu iddiayı rtor -
b Uglnden Mlen müteahhldin tah. ~" b lnı ış, haczi tatbika b~tı.M'J -



2 Sayfa SON POS 

Hergün laeslmll Blalmla : e Sehat ve inad meseleleri Sözün kı s ası -· .. -
Fransdada 
Yeni bir mahkeme 

Yazan: Muhittin Birgen 

F rnnsa matbuatının harbden 

Ga.r.b lı.lentinin tanınmış muha.rrlr. 
lerinden biri şöyle der: 

Rulette bir oyuncu tl%Un müddet 
siyah renk üzerinde knybedince, pa _ 
rasını kırmızı renge !koyar, o zamıı.n 
da aksi gi:bl siyah ren k ıau:a.mıuya 
başlar. Ve insan yanlış bir telkin ile 
işe giriştiği zaman sonuncu meteli -
~ine !kadar ka.ybetmemesı mfimkUn 
de~ildı.r. 

Herhangi .bir işe fena. ~. ak
sil itin devam ettl~ind gören bir ada _ 
mm ta.llhinl detlştlrmek için yapaca. 
~ı en Akiliine tedblr giriştij!! fena U1 
o dak1Juıda. kesmek, daha mflsa.ld 
şartl:ı.r içinde bir d~erine başlamak 
için fırsat çıkmasına fntızar etmek _ 
tir. Sebatkl\.rlık lle iruıd kel!ınelerlnt 
yekdiğerine karıştırmayınız. 

Yeni çeş;,_·;ler ve~ 
Adam yapan bektaşi 

E. Ekrem Talu 
S on günlerin, bilhassa soıı 

evvelki ve geçen Haziran 
ortalarına doğru devam etmi, olan 
neşriyatı, bütün Fransızlan kolay 
ve muhakkak bir zafere karşı o ka
Clar kuvvetle inandırmı~lardı ki. bir 
kaç haftalık bir mücadeleden onra 
Alman orduları bu memleketin ya
rısından fazlasını i gal ve bütün 
Fra!Ulz ordusunu lır.ha edince fi -
kirlerde derin bir reaksiyon vücude 
geldi. Önce felakete bir türlü inana
mıyan bir şaşkınhk ve peri nlık, 
•onra da felaketin muhakknk oldu
ğuna kanaat hlaıl olunca, ağır bir 
ümidsizlik görüldü. 

Şimdi Fransa büyük bir değişme 
ve i1tihale hareketi içindedir. Ba a
rada, barbin m es' u llerini arayıp 
bulmak ve bunlara lazrm gelen cc
znlan vermek meselesi baş gö ter -
di. Bütün Fransız matbuatı, hatta 
bu harbi lı:örüklemck bakımından' 
hiç bir kelimeyi esirgememiı olan
lar da dahil olduğu halde, bütün 
gazetder, barb mes'ullerinin mey -
dana çıkarılmasını ve cezalandınl
masını istiyorlar. Garıö olmakl be
raber, hadise budur. 

-···-----··········-·-········ ...... ( ş e·--·-·-····"i·-r··· .. ······ .. ·····--··-... a-ı;-·e-·r···ı··e···r··"~"··················ı· 

gecelerin boğucu sıeağuı· 
dan adeta hasta gibiyim. Serde tatıl 
değilse bile şöyle böyle bir şi~an· 
lık var. İncecik bir pike örtünün da· 
hi fnzJa geldiği o gecelerde, dü~U· 
nün, mülühhnm bir vücudün çeke
ceği sıkıntı;ı.'ll Eminim ki, bilmet11 
hangi sinema yıldızına benzemek 
için peygamber orucu tutan batı 
enayi bayanlar hile, o gecelerde, 
karaya '\'Urmuş lodos balığı gibi ın• 
bahlara kadar ofla::ı- ıp, puflamı lar• 
dır. 

Jşte o gecelerin birinde, havanın 
ağırlığı elvermiyormuş gibi, 1Ji:ıit11 
o tarafa iltica eden mücadele kaç· 
kını sivrisinekler de etrafımda kU• 
me faslma başlayınca dayanamnyıP 
yataktan fırladım. Romanyadan 

bir ticaret 
heyeti geldi 

·Ekmek fiatları iki uno 
sonra artırılacak 

Değirmenlerde, fırınlarda eski fiatla alınmış 
iki günlük stok bulunduğu tesbit edildi 

Yugoslav Ticaret 
Naz1r1 şehrimize 

gelecek 
Ticaret Vekili Nazmi T opçuoğ -

Junun bugünlerde tehTirnize rnu -
vasalatı beklenmektedir. Vekil lz -
mir fuannı ziyaret nıaksadile mem-

Safanın açık penceresinden bMı· 
mı okağa uzatarak serin bir nefe~ 
almak ıstedirn. Kom~ kapılannın 
önüne bırakılmış süprüntü teneke• 
lerinden dağıinn ekci koku beni he· 
men içeriye ltnçırdt. 

Sıcak.. ter.. sivrisinek 1.. Aman 
yarabbiJ Ertesi sabah ta erkenden 
şehirde işim var .. Kendi kendime: 

Fransayı, kendi münfcrid emir -
lerile idare eden Mareşnl Peten ve 
onun erkanı harbiye reisi vazifesini 
gören l...aval, harb mes"ullerinin a -
ranması ve bulunması ·vazifeııini 
görmek üzere bir mnhkeme tesis 
ettiler. Bu mahkeme, emsali arasın
Cia çok yeni bir icad olduğu için ü
zerinde bir lahza durabiliriz. 

Rumen milli bankası umumf mü
fetti · M. Y ordanisin riyaseti altında 
Nikola Mandosko, Barbol, mensu -
cat fabrikatörlerinden Calman ve 
Maritim kumpanyası mümeuilinden 
mürekkeb Rumen ticaret heyeti dün 
vapurla şehrimize ge!mi,tir. Heyete 
evvelki gün gelen bir Rumen elc:a -
peri de burada iltihak etmi!ltir. He
yeti nhtımda mıntaka ticaret mü -
dürü Avni Sakmaıı, ihracat birlik -
leri azasından bazı zevat, Rumen 
firmalannın mümcıısilleri ve Ru 
men kolonisi karşılamı~lardrr. 

M üstahsili korumak maksndile ı daylar değirmencilerine eline geç -
hükumetçe buğday mübay<.ta fiatla- miş bulunacak ve bu sebeble ekmek 
nnın artırılması üzerine, ekmek fiat- fiatlarına ancak Cuma sabahından 
larında da bir yükselme icab et - itibaren zam yapılacaktır. 

leketintize gelecek olan Yugoslav 
ticaret nazırı DT. Ivan Anderse §eh
rimizde mülaki olacak ve birlikte lz
mire gideceklerdir. 

Dost memleket nazmnın İzmir -
den Ankaraya aiderek devlet rica -
Jimizle görü~ceii ve bu arada 
Türk - Yugoslav ticari vaziyelinin 
gözden geçinierek mütekabil tica -
reti takviyeye matuf tedbirlerin a -
lmacağı tahmin olunmaktadır. 

- nık bir banyo yaparsam qel· 
ki de biraz serinlerirn, sinirlerim de 
yatı~ırda dağılan uykumu toparla· 
rım, dedim. O ernelle açtığım mus· 
luk iki dakika kadnr yüzüme kurıl 
kuru hohladı, sonra da sustu. Bek• 
ledim.. ilaç için bir damla m yok· 
Biraz sonra gelir ümidile tekrar so· 
faya döndüm. Akşamdnn, macıanın 
üzerinde bırakılan gazetenin oklltı" 
muş, beli~ havadislerini yeni· 
den okumağa koyuldum. 

mektedir. Ancak şehirde eski fiatla Belediye nark komisyonu topla -

* Böyle büyük değişmeler esnasın-
da timdiye kadar görülen misdlere 
nazaran, ekseriya fevkalade siyasi 
mahkemeler kurulur. Nitekim, Bü -
yük İhtililin devam ettiği müddetçe 
fransa bu nevi mahkemeleri çok 
gördü. Ba~a memleket.lerde bu gi
bi i,]er, bazan örfi usuHerle hare -
ket eden aske.rt mahkemelere de 
havale edilmiştir li bunlar de bir 
nevi siyasi ve muvaklııt mnhkcme -
lerdir. Meşruti, parliimentolu rnem
l~etlerde hüküm süren tenmüle 
aöre, bu nevi meauliyetler, parla -
JDento azalarından mürekkeb nli di
Yan denilen gene siyasi bir mahke
me taTafından tesbit edilir. 

değirmenlere '\'erilmiş buğday ve narak vaziyeti tetkik edecek ve 
fırıncı1arda un bulunmakta oldu -

- ğundan, bunlar işleninciye kadar 
ekmek eski fiattan natılacaktır. 

zammın başlaması icnb eden gün ve 
miktarı kat'i olarak tayin edecektir. 

Ekmek çeşnisinin de~i~memesi ve 
ekmeklik unun evvelce olduğu gibi 

Şimdilci Fransa hükumeti, bütün 
bu usuJierln hiç birine gitmedi. Bun
lardan büsbütün ayn ve yeni bir 
aistemi tercih eui. Siyasi mes'uliyet
lerin muhakemesi işile mükellef ol
mak üzere daimi bir mahkeme vü
cude getirdi. Bu mahkeme. IWffesi 
hükumet tarafından nasbedilen ye
di aza ve bir iddia eheyetinden mü
reltkebdir. 

Mahkemenin :reisi, Fransa tcm -
yiz heyetinin cinayet ışubesi :rei · o
lacaktır. AzalaT, bakimlerle siyasi, 
askeri ve içtimai ihtisa lan temsil 
eden bazı ferdler arasından hüku
metçe intihab edilecelderdir. Bun
ların hepsi de bütün hayatlannda 
bu va:zifeyi ifa ile mükellef olacak
lardır. Yani, azledilcmiyecdderdir. 
Mahkemenin hükümleri temyiz edi
lemiyeceği gibi muhakeme urulleri 
Cle nisbeten basit olacaktır. 

* Bu. yeni tipte bir iyasi mea'uli-
yet divanı oluyor. Bu nevi mes'uli -
yetlerin muhakem~i. ne askere bı
rakıylıyor, ne siyasi ve muvakkat 
heyetiere veriliyor ve ne de adaleti 
fırka oyunlan arasında ~ören par
Iimento divanlarına tevdi ediliyor. 
Asker ve siya.et., adalet hükmünün 
yerine getirilmesi işinden uzak tu -
tulduğu gibi, .iyasi adalet, siyasetin 
tesirinden de arllde tutuluyor. Yani 
mahkeme, bu itlerde hüküm ver -
meie azami derecede salihiyeUar 
insanlardan terldb edildiği gibi bu 

(Devamı 4 üncü ~:rtada) 
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Heyet Ankarada pamuk müba -
yaası etrafında temasiara ba,lrya -
cak ve Romanyadan ithal edilecek 
petrol ve müştakkatı ile kereste ve 
diğer ithal maddelerinin miktar ve 
kıymetlerini tesbit edec.t"ktir. 

Döviz kaçakçılığı 
yapan bir ki ta b çı 

yakalandı 
Gümrük muhafazı.ı teşkilatı me

murları dün muvaHakiyetli bir cür
mü mePıud sonanda ccnebi parası 
kaçakçılığı yapan bir kitabcıyı ya -
kalamışlardır. Beyoğlunda Elhnmra 
pasajında kitnbcalak yapan Macar 
tebaasından Jmreşozun bir müd -
dettenberi ecnebi parası kaçakçılığı 
yapbğı tesbit edilerek hazeket ve 
faaliyetleri takib ve tarauud altına 
aLnrnıttır. 

Kıyafet deği~tirmek auretile açık
göz kaçakçıyı kaHayan memurlar 
dün lmreşozun dükkanına bir ec -
nebinin gddiğini görerelt, bu adamın 
arkasından gizlice içeriye girmit -
lerdir. 

1 ·n farkında olmıyan kitabCl bir 
müddet sonra bu ecnel:inin ken -
elisine verdiği dolarları Türk para -
sına tahvil etmiş ·ve tam bu esnadn 
da memuTlar tara'•ndan auçüatü ya
kalanmı,tır. 

lmrC10Z yapılan sorgusunda su -
çunu tamnmen itiraf ederek bir müd 
dettenberi ec:.nebi parası kaçakçılığı 
yaptığını söylemiştir. Suçlu dün geç 
vakit asliye 5 inci ceza mahkemesi 
müddeiurnumiliğine teslim edilmit
tir. 

Bir adam metresini ylllllladı 

T ophanede Kadirler yoltuşunda 
14 sayılı evde oturan Hikmet a -
dında bir delikanlı b~ senedenberi 
ayni evde beraber yafadıkları Sab
riyeyi aralannda çıkan bir kıskanç
lık münakaşası sonunda bıçakla ya
ralamı,tır. Yaralı kadın Beyoğlu 
hastanesine kaldınlmış. Hikmet ya
kalanarak hakkında takibata batlan-
mıttır. 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Nerede kaldı ki, Müjgan senini kit yüz tane isteklisi çıkar. 

emeltaizin. - Şimdiye kadar çıkmamı, .. 
-Kim demi1 erneksiz? Ben ona - Allah verrne.in, çilekeş der-

dünyalar kadar emek verdim. Eli- viş gibi evine kapanan, kimsecikler
me geldiği zaman ıu kadarcık biı le gorutmiyen, dünyasına küsmüş 
teydi. Onu ben öylesine yetiı;tirdim görünen bir kadına kim cesaret e
ki. aLıcak adam kendisini mübarek der de evleome teklif eder? 
Kadir gecesi doğmuş bilsin. - Ben her vakit böyle değildim 

- Darılma, güzdiml Ben söz ki •• 
misali getirdim. } Jerhalde, 1enin ye• - Amma, o zamanlar da başka 
rinde ben olsam. dünya evine gir- türlü engeller vardı. Her ne ise, 
meyi pekala tasarlardım. ben gene de senin iyiliğin için söy-

Şehime hanmı omuz ailkti. ledim. 

Belediye dün tehirdeki buğday 
stokunu tesbit etmiş ve değirmen -
c:ilerle fırıncılarda eski fiattan mü -
bayan ettikleri iki günlük stok bu -
lunduğu neticesine varmıştır. Per -
oembe gününden itibaren yeni fiat 
üzerinden piyaaaya arzedilen buğ -

yüzde 40 sert ve yüzde 60 yumu -
ıak buğdaydan yapılması kat"i ola· 
rak takarrür etmiş olduğundan, ek
mek eski evaafta ve yalnız 20 para 
fazlasile satılacaktır. ...................... -................................................................................. . 

Hırsız tayfalar 
50 ton kağıd çalmışlar 

Boğaz medhalinde karaya oturan 
bir Macar vapurundan dört gece 
evvel kağı<l aşırmağn kalkışan, tay
fala;dan müteşekkil bir hır~ız şebe
kesinin tehrirnize soktukları kiiğıd 

miktarı zabıtanın tetkiklerine nııza · 
ran şimdiye kadar elli tonu bul -
muttur. Suçlular bu kağıdiarı 28 
kuruttan tehrin, muhtelif yerlerinde 
ve müteaddid kim~lere satmışlar -
dır. 

Bu mühim hırsızlık ve knçakçılık 
hadisesile meşgul olan zabıta. mes
ruk ve kaçak kağıdlan satıldık)arı 
yerlerden istirdad etmektedir. 

BUyükada önler· nde 
iki motör çarpışh 

Dün aaat 13 de İstanbul lima -
nına bağlı bulunan Cefakir motörü 
Büyükada önlerinde sürntle gider -
ken 21 tonluk Ccylani Bahri isimli 
bir rootöre çarpmı~tır. Bu ani çarp
madan sonra Cefakar motörü dur
mıyarak knza yerinden kaçmıştır. 
Ceyl5.ni Bahri motörü ehemmiyetli 
surette hasara uğnıdığından, hnre -
ketsiz bir halde olduğu yerde kalmış 
ve etraftan geçen matörler vasıta-

•ile kaza hakkında liman idaresine 
malumat vermiştir. Kaçan motör 

liman idaresi tarafından aranmak -
tadır. 

r .. -.................. ·-······-·····-····· ............................... - .... -............ , 
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Avrupa hükumetlerinin çoğu . Verilen emrin tatbik edildi- : 
yabancı radyolar tnrafından ya- ğinden emin olmak ancak bütün : 
pılan emisyonlan dinlemeyi ya- makinelerin müsadere edilınesile : 
sak ettiler. Gelen telgraf haber- kabildir, bu ise emri veren hü- • 
lerinde yasağa muhalif harf:kette kumetierin işlerine gelmez, zira 
bulunanlana muhtelif cezalara kendi propagandalarını ynpıp 
çarpılacaklan kaydını da okuyo- dinletmek mecburiyetindedirler. 

TUZ. 

Fakat bir emri vermek 
tatbik edildiğinden emin 
zordur. 

O halde müracant edilebilecek 
tek tedbir, mevcud bütün maki-

kolay, neleri toplıyarak yerlerine yalnız 
olmak 

Evinizde bir radyo makinesi 
bulundukça ve bu makine muh
telif merkezleri almak kabiliye
linde oldukça odanıza kapandık-
tan, makinenin sesini de kıstıktan 
sonra hangi istasyonu rlinlediği
nizi hiç kimse tayin edemez. 

mahalli neşriyatı dinliyecek lı::a-
biliyette hususi makineler yapıp 
dağıtmaktan ibarettir. bu da güç
tür, birdenbire, hele kısa zamar.
da tatbik edilemez. Binaenaleyh 
Avrupanın bazı yerlerinde tatbik 
edilmekte olan ecnebi neşriyatı 
dinlemek yasağının fayda verdi-
ğine: 

ISTER INAN, ISTER INANMA 1 
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da, rahmetli kocam gibisini bir da
ha nerede bulayı m? 

Lakırdıyı burada kesmeye mec
bur oldular. Saim annesini alnıağa 
gelmiş, sokak kapısının dı ında bek
lıyordu. Misafırin ev sahibesine ve
daı mutad veçhile epey sürdü. Ni
hayet, oğlu önde, Besime hanım 
arkada yola düzüldüler. 

O sıcak yaz gecesinde, sıra kah
vderin önleri kalahalıktı. Beyaz 
entarili, ince-cik kürklii, hayderili, 
fitilli pamuk hırkalı, mor. pembe, 
kavuniçi. filizi renklerde Şam lıır
kalı, ahalı, her 1ınıftan ynşlı başlı 
efendiler, okkalı Mekke filcanlari
le kahveler içerek, narcHelerinin a
hengine hayallerini uydurarak. ge
cesafa, fesleğen, ıtır, küpe çiçeği 

saltsılarının arasında, kimi scıkağı 
seyrederell. kimi de afaki sohbetler 
ederek serinliyorlardı. 

İçlerinde tek bir delikanlı yoktu. 

nım, zalim bir mahkeme heyetinin 
önünden geçer gibi geçti. Ora ile 
kendi evinin arasındaki elli adımlık 
meııafeyi apncıya kadar buram bu
ram terlemişti. 

O tarihlerde. Aksaray ve hassa
ten Yeşil Tulumba, İstanbulda ah
lak püritanizminin merkezi idi. O 
semt halkının ileri telenleri, yaşlı
lan kendilerinde, ammenin ahlakı
nı korumak, ırzını gözetmek ııaliihi
yetini görürlerı:li. Her iki cinsten 
gençlerin. kendilerile uzaktan, ya
kından hiçbir nisbetleri olmaııa da
hi, çirkin hareketlerini, hafiflikleri
ni, laiibaliliklerini tashih etmek gu
ya bunlara yükletilmi~ bir vazife 
idi. 

- Kısmet değilmi,. Artık ben - Eksik olma. Bilmez miyim, 
ele bundan sonra talihimi zorhya- kardeı? Ya, aen ayni 1eyi, kendin 
mam. neden dütünmüyoTiun? 

- Sen zorLyacak ki, iki - Al Ben aeDÜı aiJ.>imiyim) Kos-

Hepsi de Yd§ını ba,ını almış, saçlı 
sakallı insanlardı. Bunların hizasına 
gelince, ayakları birbirine dolaşa
rak, göğsünün üzerinde kened!en-

Umumi karargiıh ittihaz eyledik
leri sıra kahvelerin önünden bütün 
gelip geçenleri kontrol ederler, ma
haJlede olanı biteni bekçiden, imam
dan, muhtardan habeT alarak, her
kesin i,ine burunlarını aokarlar, 
semtlerinin hüsnü ahlaktan yana 
§Öhretine toz konduımamağa gay
ret ederlerdi. 

Beş gün evvel dayak 
yiyen bir genç 

dün öldü 
Adliyeye dün esrarh bir ölüm 

vak"asının ihbarı yapılmı1tır. Bu ih
bara nazaran, Beyoğlunda Saksı so
kağında 1 7 sayılı evde oturan ve 
aeyyar satıc.ılık yapan Naci admdn 
bir gen~ beJ gün evvel, ayni yer sa
lcinlerinden arkadaşı Ahmedle bir 
alacak meselesinden dolayı kavga 
etmişlerdir. 

Bu kavga esnasında Ahmed, ar
kada;l Naciyi bir hayli dövmüş ol
ma!lına rağmen ortada arkadaş1ık 
hisleri cari ve müesses bulunduğun
dan Naci davacı olmamıt ve bu su
retle vak'a zabıtaya aksetmemiştir. 

Naci, yara ve berelerini tedavi et
tirmeğe başlamış ve bu maksadla 
Beyoğlu hastanesine devsm etmiş -
tir. Bir müddet bu tedaviye devam 
eden Naci, evvelki gün birdenbire 
hastelanmış ve dün evinde ölmüş
tür. 

Bu ölüm karşısında Nacinin ailesi 
adliyeye müracaat ederek, vefntın 
sebeblerini yukarıda yazdığımız şe
kilde anlatmışlardır. Bu ihbar üzeri
ne adiiye derhal harekete geçmiş, 
dün ndiiye doktoru Enver Karan 
Nacinin evine giderek ölüs(iniı mua
yene etmiştir. Adiiye doktoru mua
yenesini müteakib cesedin morga 
~aldırılmasına lüzum göstermi~tir. 
Diğer taraftan Ahmed yakalanmış 
hadise etrafında tahkiltatlı ba Jan-
mıştır. _________ _ 

Bir adam kaymbiraderini yaraladı 

Üsküdarda lhııaniye mahallesinde 
EminpllfB aokağında 20 uyıh evde 
oturan Celal, bir aile meselesinden 
aralannda çıkan bir ihtilif netice -
1inde kayınbiraderi gardöfren Ab -
dülkadiri bıçakla vücudünün muh
telif yerlerinden yaralamı tır. Ab
dülkadir Nümune hastanesine kal
dırılmış, Celal yakalanarak aliliyey 
tt>slim edilmiııtir. 

pılıyordu. Ve bu fü:ı.uJi müdahale
ye, sıkıdan hotlanmıyan bir takım 
gençlerden baoka itiraz eyliyen yok
tu. Ve bu kontrol sayesinde mahal-
lede ne bir kötü inaan yerleşebili

yor, ne de bir vak'a hadis oluyordu. 
Besime hanımın korkusu da bun

dan ileri geliyordu. Şayed kılığın
da, kıyafetinde. yürüyüşünde, tavır 

ve edasında bir aykırılık görecek 
olsalar, ertesi günü bekçinin kapıya 
dayanması ve mahallo: eşrafının bir 
ihtarını tebliğ eylemesi muhakkaktı. 

-8-

Ahbabını kapıdan aelametledik
ten s"onra, yatağına girmeden evvel, 
arka tarafta Lahçeye nazır odanın 

açık penceresi önünde biraz hava 
almağa oturan Şehime hanım o ae
cenin konutma mevzulan üzerinde 
dütünceye daldı. 

Hiç farkında olmadan gençliğini 
dolayasile bütüa ömrünü beder 

ta-

Sündiye hfıdise5i.. geç 1 Ecnebi 
garsonlar meselesi .• onu dn geçl·• 
Yeni çeşmeler.. . 

Bu !'on b~lık nazarı dik'katiı111 

çekti. Kendimle ninkadar buldurtl· 
Aç tavuk kendini erpa ambaıınd• 
sanumış. Banyosunun musluğu 11' 
yerine sıcak nefes ııavuran ben, vil~ 
cudümün serinlc:nek ihtiyacını bıJ 
handisi okumakla tatmin ederitı' 
hülynaına kapıldı m. Okudum: Be• 
lediye. şehrin muhtelif noktalat1tl" 
da altmış mı, Reksen mi? Yüz ınil• 
çeşme yaptırıyormuş. 

Birden, aklıma, bekta "nin fık• 
ra~ı geldi: 

Bektac:inin biri dere kennrınn o• 
turmu • balçık çamurundnn ufak u· 
fak adam heykclle-ri yaparmış. 

Oradan geçen biri. merak ediP 
sormuş: 

- Erelner, ne yapıyorsun ortt• 

da? 
- Adam yapıyorum. 
- Tüh, Allah cezanı versini Sen 

nasıl adam yapamn? 
Bektaııi: 
- ı Te olac k. be imanım~ de• 

mi~: :rukını veremiyecek olduktan 
sonra, yap yap, koyuver 1 

Onun gibi, bizim Belediyemiz de, 
suyunu vermiyecE>k olduktan sonr~· 
yüz çeşme de yapar, bin de. on bın 
del.. 

c. etf"l'llt ~alli 
Emniyet Müdürünün 

bir tavzihi 
Emnlyet Müdüründen dün .ı: u teı ~ 

kereyi aldlk: •13 ~too 940 tarihli 
nüshanızın birinci sayfasının lklrıcJ 
sütununda ban:ı atfen intlşar cdetl 
cümleler arasında (Lokanta ve ga ~ 

zino garsonlu~u küçtlk san'atJnr k._. 
nunun Türk tebaasma hasrettif! 
!~lerden de~dlr) ded~im yazı'LnUlk ~ 
tadır. Halbuki ben yalnız lokanta gat~ 
.ııonluAu ecnebller için memnu olJilAo 
d~ cihetle bu mevzuda zalııtaca ın11· 
dahale edllet'.ek bil1CY bulunmadı~1 

söşledim. Gazlno garaonlu~undatı 
ba.hsetmedlm. Ta.shlhlni rica ede ~ 
rlm. 

rakla açmağa çahprken, arayerdil 
alt telierin çoğalmağa başladığııı1 

müşahede ediyordu. YUzü bunı§lll•~ 
mı1tı amma. ~enesinin altında bit 
sarkıklık, gözlerinin altında pşkiıı" 
lik peyda oluyordu. Ortalık süpür• 
düğü zamanlarda yere eğilip doğrO" 
lurken, kalçasında bir ağırlık du)'~ 
maktn, merdiven inip çıkarken de 
göğrunde hafif bir tıkanıklık hisset~ 
mekte idi. 

Hep bunlar kahbe gençliğin vtr 
daa hazırlanmakta olduğunun ali .. 
metleri idi. Birkaç yıl sonra bu ala .. 
m etler daha. da artacak, ~iddetlent" 
cek, ihtiyarlığın acılığını $ehirrı11 

hanım duymağa, onunla acılannıa~ 
ğa bacılıyılcaktı. 

Besime hanımın o geeeki söz.}J 
rine alınmış, iddinlarını reddetmıft 
amma, ne kadar haklı olduğun11 

timdi düııünüp muhakeme ettikçe 
anlıyor, tealime ıncylediyordu. 

Bir koca, bir kadın için ne kadaf 
lazımdıl Her uzun ve çetin yolcululı 
ıibi hayat yolculuiu da aTkadafSı.ı 

(Aü:w var) 
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Rumen, Bulgar 
Macar müzakereleri 
Yazan: Selim Ra gıp Emeç 

umen, Bulgar ve Macar 
devlet adamlarile S:ılz

fzmir J3 (A.A.) - Vilayet, maması yüzünden vilayetin uğrıya - burgda ve Romadı:ı Alman ve hal
turistik yollan yapan Reji Generol cağı zarar ve ziyanın şirkete ödetil- yan ricali bir müddet evvel teınnsn 

~ı.Rni·ltere,. Çindeki işgal kuvvetle- ..lrketinin mukavele hükümlerini tat mesi için takibnt yapılmasına ve in- geldiler. Bu mülakatlann ne kadar 

J 
ı g k ..... b' d rck te - -atın derhal münakasay çtknrıla - büyu" k b' k d Id 

ap
0 

l erı çe iyor. Muht~meldir ki bik etmediğini tes ıt e e . • ,.... ır mera uyan ırmış o u-n 95 b' 1 n ı- rak taliblerine ıhnles:ne karar ver- V t k h k ç k llıevk .. ar, cenubi ç;nde bir İngiliz m inat akçesi olan ın ı m nı gunu e ra ra acet yo tur. ün ü 
ttsinl 11 olan Hongkongu da abluka rr~d~~k~ay~d~ed~il~m~e:s:::in:e:.:.·_::.in:şa::.=a.::.t',::.0~Y_a;..p_ıl_-:-m_i,...şti_'r_._-: __ -:-:-:------ bütün Avrupada yeni bir nizarn ya-
da k cr veyahud j~;IizJer burncian .. • 

1 1 
ratılınası iddiası mevıruubahs ol-

•• gu 
Ankara 13 (Hususi) - Rumcn U _ 

carct heyetlle yarın şchrımizde mli
zakerelere lb~lanac:ı.ktır. Bu mfiz:l_ 
kereler Bü~tc başlıyan mtizlkcre
lerin ikinci sathasını teşkil C-

Dün de Ingiltere üzerinde 
şiddetli muharabeler oldu ttt be_n~i}jkJerinden çekilerek nihn- ulgarl"standa lngi iz er makta idi. Kısa zaman sonra bu ko-

tapıı Udhın Çındekı kuvvetlerini Sin- nuşmalann mahiyeti anla§ıldı. Ro-
B 1 a toplasınlar. f 1 h lt K bl k manya hükumeti, Bulgaristan ve J:'akautrusı çok kuvvetli bir üstür. 15 Sini si a a tna aza an aya Macaristan ile bu memleketlerin (B:ı.ştarafı ı inci sayfa<b.) 

A ı d 
kendisinden istedikleri arazi ~"'se- bataryalarımız l"'rafından clu"su"ru··ı-

hrd vustra }O. onanmasının h . d ki ..... .. . <~ilik•bı bıle olııa, Ingilterenin şim- çagt,Jirlldl lJCUfn 8 8C8 er Jelerine dair konuşmaya muvafakat müştür. 
liind· Çu~a~~~· ne çöken Fransanın etmiş bulunuyordu. Şimdi bu mü- Avcı tııyyarelerimizden dokuzu 
lığını ık ınısını ve ne de hükümran- (AA ) D N B a- Nevyork 13 (A.A.) - Tas n _ zakereler bir vakıad:r. Fakat pek kayıbdır. Düşt!n tayyat"elerin pilot-

aub d H 1 d b 1 Sofya ı 3 • • - ' • • 1·ansı bildirivor: yavaş ilerlediklerine bakılırsa b'ır larından ikisi hayattadır. 
tıı.ları S" e en o an anın nş ı- , leh... ~matra, Cnvn, Borneü, Ce· jansı bildiriyor: Nevyork Taymis gazetesine gö- neticeye varıp varmayacakları te- Almanya özerinde 

""' T 1906 sınıfından başi mak üzere l ·ı· ·ı ·ı 1 ·ı 1 dd"d'' 'b 1 k d M tıııd • ımor ve ) eni Gina ndala- re ngı ız gemı en e ngı tereye i ti- re u u mucı o ma ta ır. an- Londra 1 3 (A.A.) _ Hava ne-
l'rıııı~ıı veya bu ndaların birer kıs- şimdiye kadar askeri hizmetlerini hak etmiş olan bazı Fransız harb mafih bu devletlerin ihtilaflarını zareti tebliği: 
'-tııı/n ibaret olan ve Hol&nd yapınnmış olan 15 sınıfa mens~~ ~- gemileri Kazablnnkn'Yl znpta teves- kendi arnlarında hal ve faaletmeleri Dün gece İngiliz hava kuvvetleri 
~•i'ın ıst,?nı diye anılan pek geniş ve rad 1 Eylulden itibaren 75 gunluk aül edeceklerdir. Gnzeteye nazaran tavsiye olunduğuna göre Alman ve bombardıman tayyarelerinin hüc:unı 
tı;j111• et ı Holnnda müstemleke iıle- k bunun sebebi üsleri Kazablanka' da halyan hükumetlerinin doğrudan ettikleri hedefler arnsmdn Gotha 

trı h b'ır tal'ım ve terbiye devresi yapma 1 el · C b 1 d w b' "d h I ı>oııı u nfazn edebilmesi yani Ja- o an tayyar erın e e üttarıkı bom ogruya ır mu a a eyi arzu etme- tayyare fnbrikasile Almanyanın şi-
tiııılllara kaptırmaması mümkün eö- üzere askere davet edilmiştir. bardırnan etmeleridir. dikleri de anlnŞ11ıyor. mali garbisinde ve Fransa ve Ho -

t:'ıtrrıe~tedir. Sofya ) 3 (A.A.) - D. N. B. a- Beriinin davacılar karşısındaki lnndnda Almnn i~gali nitmda bu -
llske ."akı Japonya Çinde siyasi ve jansı bildiriyor: Romanyada tevkifler vaziyeti bir hayli müphemdir. Bul- lunan topraklarda bulunan başka 
lat bı son derecede meşguldür. Fa- Başvekil B. Filoff. harici politi- Bükreş 13 (A.A.) _ «Stefani gnrlarla Macarların tatmin edilme- hedefler de vardır. Buz ve bulut -
di f'· u. meşgul halinde de onun Hin- ka hakkında Bulgar matbuatma aı'ansındnnı>: lerini iltziam ettiğinde şüphe yoksa lnrn rağmen hücumlnra sonuna kn-

ş ~•nıyi isı ı· · · ~ , d b '- d d d d'l · · A ek ı u etmesını nt' Şnng Kny yapmış olduğu beyanattn, bu~n Bükreş zabitasının Romanyada a azı iıdısa i sebeblerden dolayı ıır evam e ı mıştır. yni zaman-
f:ilterveya Sovyetler Birliği, ne in- 1 1 telaş uyandırncak haberler neşret _ Romanyanın icabından fazla arazi da 1 7 tayyare meydunına ve Bor -

b 
e ve d A halledı'lmemı'" bulunan mese t enn f d kA I w b k d . 1 • • . h ilecek . ne c. merika m enede- " mekle maznun 50 ki~yi tevkif et _ e n ar ıgına rnec ur edilmesine de um enız tayyare en ıissüne ü -

~ bır l Id 1 hallı' 1'ç'ın su"kuAn ve ı11ogu~ k kanlılık k f .. .. B d 'l · t' B h ekAt · · k ~Ürıku h vnzıyctte , eği ir er. miş olduğu teeyyüd etmektedir. Bu pe tara tar gorunmüyor. erlinin cum e ı mı~ ır. u ur a a ıştıra · 
Tıın ç· er şeydton t>vvel Japonya- havasının hükum sürmesi lazım gel- eşhasın ekserisi Yahudidir. bu fikirde olduğunu hisseden Ro- eden tayyarderimizden dördü üsle-
haki .ın denizlerinde de kat'i bir diğini i~ret etmi tir. manyanın Bulgar ve Macarlarin rine dönmemişlerdir. 
bir ~•Yete malık olan çok kuvHtli - Basra yolu ile ilk parti yaptığı müzakerelerde asgari feda- Orta bombardıman tayyarderi -
"etler?~an~ası vardır. Kara kuv- Arnavud asilerinin karlıkin işin içinden sıynlmak iste- miz bugün lntland' dan Caskonya 
ler y 1 e tukenmediği cibi yeni iş- b" ithalat 8mtiaSI geliyor mesi kadar tabii ne vardır. Bu körfezine kadar olan rnıntnka üze -
tıeler~Pmay~ kudretlidir. Elhnsıl se- sayiSI 8 lU <Baştarafı ı Inci sayfada> sebebiedir ki Romanya hükumeti, rinde harek8tta bulunmuşlardır. Hü 
}'on . enberı nurb ve yüzlerce mil- (Baştarafı 1 inci sayfadal d J w b' muhtelif kaynaklardan akseden ha- cum edilen hedefler arasında düş -
~ .. J .. ~nsanın ankin oldugwu cr•ılı'ş u"l- B 1 bir kn··ga esnasında, meşhUT mü ür ügüne ır rnpor vermiştir. b 1 .. b" D b B I man i gali ııltında bulunan Waal -'" "• • .,, • Dün kendisile gÖrÜfen bir muhar _ er ere gore cenu ı o rucayı u-ikı zapteden Japonya k • un ar · Yu 1 • d f k bnven, Kingene, Cacn, Cherburg, ısad· ı. as en ve b ' k' olan ve başını getırene - ririmize temasları hakkında şunları gar ara ın e etmeye muva a nt gös-~i)• 1 oakımdan oldugwu g'b' t ır şn ı . d 20 sene t · D b d'" k 1 Morlaix tnyyare meydanlarile Brest atçılık . ı ı eş- nan hükumeti taratın an söylemiştir: ermış, o rucanın ıger ıs:m arı dıı• cıhetıle de tah · ] d'l · b lunan · · d h )' "b d 1 • · kl'f deniz tnyyareleri üssü vardır. Tay -

gu d , m ın o un- I ··kA fat ,•ade ı mış u <c Irak piyasası ile teronalarda bu- ıçın e a a ı mu a e esını tc ı et-
" kn an çok fazla bu" 'k k d t evve mu n -'"kl · · bil yarelerimi:ıden 12 ei üelerine dön -

Savfa 3 
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decektir. Ankara müz:utcrelerl ne
ticclendikten sonra b:ı.zı ıktısadl 

mesc.lelerin muz:ı.kercsı üçüncü saf. 

luıyı teşkil edecektir. 

Ispanya harbe 
· girecekmiş 

Kopenhag 13 (A.A.) - 1'as ı'.ja.nsı 

iblldirlyor: 
BcrlingBke gazetesinin J.Jzbon mu

habiri İspanyanın askerl hnzırlıkl r 
yapmakta olmasından b:ıhsederelc 

şunları yazmnktadır: 

İspanyol gemileri derhal İspanyol 
veya bitarnf lunanlara hareket et::ne 
cmrinl almışlnrdır. Telgrnf ve teıe _ '" 
fon muba.beratına İspanyada §id _ 
detll bir sansür konulmuştur. 
Müte;.'lddid emarcler İspanya _ 
nın I talyanın yanında harb • irme.. 
ğe hazırlnndı~ını göstermektl'd r. 

Ingiltere kral saraymda 
Londra, J 4 (A.A.) - Çek Cüm 

hurreisi Benes ile eşi ve Bay ve Bn
ynn Çörçil, dün öğle yemegını 
Suckingham snrayında kral ve kra
liçe ile yemi lerdir. 

Istanbul meb'usfarr 
<Ba:Jtarafı ı inci sayfa.tla) 

müsbet, mcnfi bir cevab alamadı!Pn
dan dola:yı. şlkü.yet.te bulunmuştur. 
Bundan sonra muhtelif şahsi dilek_ 
lerde ibulunulmuş, bir zat açık sine _ 
malara pek küçük yaşta çocuklar a
lındı~ındnn, Elektrik ve Ila vagazl 
Şirketlerinln ayın 28 veya 29 unda 
tahsilat yaptıklıırıındıın, memurların 

müşkül mcvkide kaldıklarmdan şi _ • 
kayetle bu noktalara nazarı dikkati 
celbctnıı.ştlr. e bT ·' yu u re Dnvud Hocnyı öldürnu erını - lunmak üzere Bağdad ve Basraya miştir. Macarlarin olan ihtiiUfa ge-

J
"a ı ıyetlt"r göstcrmıctir. ı· I memişlerdir. "'P ç " dı·rmı'şlerdı'r. gittim. Basradn Irak hülc.umeti de - ınce; mn um oldugwu Ü2'ere MacaT-Çirı· onya, ırıden mnadn Hindi kif Ahnan tebligıv• llı ı V H ı d H Yunan hükumeti katilleri tev miryolu idaresi ve liman idaresi ile lann Rumenierden talebi bütün T E ş E K K u·. R 

rıoı e 0 an •1 indistanı denılen I 1 T ·ı ·ıA · B ı· 13 (A A ) Al b anda mü t<'ml k l . .. . d ederek kanuni takibat yapı masını hususi temas arda bulundum. Irak ransı vanya vı ayetıne şamil ol- er ın . . - man or-
t81ed·w. e ~ erı uzerın e ve İran transitine ilave olarak mem maktadır. Fakat Rumenler, Macar- duları başkumandanlığı tebliğ edi - Ebedi ziyaı ile kendisini tanıyan-

l'lıtıştu ıgıOemelleri artık noikf\rn vur- emreylemiştir. d Ati dnki ltal - leketirniz için ayda 2000 tona ka - )arn hudud üzerindeki bazı Macar yor: lan, efradı aılesini teeuürlere gnrk-
l t'ın· kr. nun, Japon ve rin deniz- 15 Temmuz n ~~ - · ·ı .. 1 k 12 Av t .... Al t ed L-k B hri VekAl • ı al ..., van elçilig"'i Yunan hancıyednl~zare dar transıl verı eceginı ra şhr.en - şehirlerini terketmeye muvafnkat guıı os gunu man ayyate en aaoı a ye a eta Müste-
l0Yar ~p ı bir Japon denizi haline " k A dluk a ıye ne- difer idaresi bildirmiştir. gösteriyor, <liğer kısımlar icin de, filoları İngilterenin cenub ve cenubu pn ve lzmit bahri üssü kumandanı 
tıin d ao"' huradd:'ı ve Cin clahil bü- tine gelere rnnv~. . )erin inde- Irn.ktn bllhııssn yn.ş meyva lhtiyn.. Bulgarlara yaptıkları aı'bı' mu" badele şarkisindeki limaniarn ve tayyare Devlet Denizyollan fen heyeti aza-
b"ııc lagu As'"·a topraklarından ,_.a- t' t afından mucrım ı d dir B h tt .. d 1 t t • 1 d' d ı.ı· Bah ' b .. 

1 
rı 

1 
kl ... .7 z~IÇl~e-~ r::rasimi dairesinde mü~c~at cı pek z yn e . u a a frlgorlfik esasını ileri sürüyorlar. Bulgarlarla mey an anna anrruz e mış er ır. sın an emeö; ı rıye Al ayı kar-

olan UUl nştırmaktan ibaret k' l w ı bildirmiştir. Mucrım vn.gonlar mevcud olduğu clhetıe yaş yapılan müzakeratın )""Umu~aklığına Askeri Portsmouth limanı §iddet- dqimiz ve daymuz Abdürrahim 
Jıinlerien~l programının yalnız Fıli- va ı o acagın 'f devam eden meyva nakllyatmm mümkün olabl _ mukabil Macarlnrn yapılan teklifin le bombardıman edilmi~. büyük elek Fevzi Hamamcaoğlunun cenaze me
küt bı~ ~ı1 ola., kısmı 'mdililı. mes- Arnavudları tevkı eh I bu talebe ıeeeğini zannediyorum. müııaid olmaması bu ihti.lafın iki trik santralı ile Vosper bahri in - rasİmine iııtirak eden Ka!tamonu 
~~r. vi:alıi ~ktn~,ır. Çd'ün

1

kü

1 

b~ .n~~~- yut'nan eı;;:~;:~~ier. a en Bundan tıaşka tütün, zeytlnyalt, taraf arasında kol~v kolay ve hüsnü şant tezgahlan yakılmı§tır. Rı h tım meb'usu Rauf Orbay, sabık l!ıtan -iıı il merıKa ev et en oır ı- ın ızar Isyan edenlerin sayısı c1ına ve sabunlırk zeytinyağ da. ıs _ suretle halledilebileceğini zannettir- tesisatma ve antrepolara bombalar bul Bahriye Kum!!.ndanı Ccvad, 'e aktettikleri bir mukavcieye Londra ı 
3 

(A.A.) _ Jngiliz tenınektedir. Yunanistandan getir _ B lk 1 lh" .. b l isabet etmiştir. Bu hücumlnr esnn- merhuma bÜyük saygı gösteren 
lqlll rb.n en geç 194 4 yılına kadar tUen zeytin tanesi, ve zeytlnyaı;, için m ez. ? an ~~ .~ unAuln ozu m.a1- sında cereyan eden şiddetli hava Devlet Denizyollan Umum Müdürü 
dır, ır istiklale mazhar obcaklnr- radyoro bildiriyor: h b göre, de tı:ı.hset.tiği.m şekilde talibler var_ ft'jsmı ıstebr goru~e11n . dmnn~a.f dı e muhnrebelcrindc cem' an 43 düııınan muhterem İbmbirn Bnybura ve daire 

F' Selanikten alınan n ~e . d _ a yanın u mcyı enn en ıstı 8 e tayyaresi düşürülmüştür. rnüdiran ve rüfekasına, askE'-.ri ihti-

llirı ~nnsanın ~ökmesi ve Ingiltere- ltalynn askeri mnk~·~":~~ekf:a~~ş - dı~k ıp::ı.rti olarak Basradan etmek arzusu, belki Romanyayı iti- Douvres yakınlarında tayyarele - ram kıt'ası gönderen İstanbul De-
llsk .\>'tupadaki mevcudiyetinin bile )ann isyanını ten 1 otomobil !Astı~ ve yedek malzeme~i. liifgriz davranmaya tevketmP-ktedir. rimiz iki sabit balonu ynkmı•lnrdır. niz Kumandnnlığı ilc eski bahriye 
~eajerı bir taanuza uğramak tehli- gul bulunmaktadır. ·ansınn na- dikiş makineleri, kalay, manifa.tura Bu takdirde Berlinle Romanın bu İngiliz limaninn mcthallerjne ye- ve mesai arkada§lnnnn, telgrafla, 
~k~ ~aruz bulunma ı dolayı~ile Exchange Telegram .al 1" Arna- eşyllSl ve ç:ı.y gelecektir. Bu malların işe müdabalesi bir zaruret olabilir. ni mnynler dökülmüştür. mektubln taziyetlerdc bulunan ve 
~el ol ob~uda Japon emellerine en- zaran soooooAor~~~d~ ~·:~ Zo.gonun vngonlara yüklendi~ıni size blldlre - ~alibaç Romanyanın da isteddiği blu- ı 3 Ağustos gecesi Ingiliz tayya- bizzat ziyaretimize geliP kedcrimi
leı a ılecek bugün yalnız iki dev- vudlukta 3 I .. Mati'nin cıvnrın- bilirim.» ur. ünkü, böyle bir mü aha e, releri şimali ve garbi Almanya şe- ze ittirak ve cenazesini cbedi met-
l)ıe ~ke iki kuvvet vnrdır ki, biri A- doğduğu >'dcr 0 8 ? bulunmaktadır. Aynca öğrendl~lmize göre yapıl:ı.cak yukand kaydettiğim gibi sırf iktı- hirleri üzerine bombalaı ntmışlarsa fenine kadar takib ederek bizi ken-
~ ka Ve diğe:-i Rusysdır. d t haşşü etmış A müşterek nakliyat hakkında görüş _ sadi sebeblerden dolayı Romanya- da ciddi hiç bir hasar '"'apamamış- dilerine rncmnWl ve müte ekkir bı-
ra a .n . dar lı3lyan ·ve rna - J h' k b'l' " • bir]j•· at şimali Amerika devletler Şımdıye ka ınıılanndan mütevel- melerde bulunmak üzere bir Irak şi- nın e ıne çı n ı ır. )ardır. rakan diğer zevntı kirama saminıi 

tllb gı kara ve hava kuvvetlerile be- vudların çarpış d .. 
1 
.. ,.e ya • mendifer hc~etinin ilmgünlerde An - 5 /' c5{? C Düşmanın dünkü mecmu knyıbı tükranlanmızı bildiririz. 

hertt donanmasını da scnelerden- Jit. ltalyanln~ t~_r~f;:'n;;edilmi"tir. taraya gelmesi muhtemeldir. e ll1t Ol)lf" lltt!Ç 92 tayyaredir. Kardefleri ve yeğenieri 
-~~ 0 kadar ihmal etti ki )eni mu- :r:a~lı~o~la~r!a!k.c!_!~·~~·:!~~~~~=~2=""-=====-=-====-===ıı=y:i.~~=:~~~:k:n~:=:v~:~:~~:m~~:~k:;~=J:ı~:~~=:~~:;:==::~~~ l arn donanma p .~ 'h" t 1 "kast • 2 Yol, T unanın sagv yniısından gı"- Bunu, Estergonn ilk gelip te kapı- J .. tipin avcı f:.kılurı meşhlırdu. 
'"'kk . . rogr ınının tn- tarı ı e rı • '" la~ uku ıçın daha birçok seneler Postanın ~ diyordu. Manzara, on on he:J daki- sınn at oğlanı olarak sığındığı gün, Gül Mchmed, ştipte küçük F..mir-
t ıtrıdır B b bl l ~ kada bir değişiyordu. Atlılar, ha- rahmetli ağnBı gazi ve şehid Deli sultnn köprü altından nknn Pe.ron-
Qa§ına . ~ s,e ~ı e ~nun ya nız ---Budt·n :s .. T B Lb k d' ı·ı k ov ı e Ya k , yanı ngı teresız, Jnponya- -_... - znn, una kenarındaki kayalar aro- auı an en ı e ı e ta mış: ıı gu - )içe nehri kenanndaki çakıcı esna-
ola arşı neticesi harbe ı; arnbilecek ------ p asinin klZI . sından hafif bir yokuş tırmanarak luğumsun .. nice gnzal, ra girip çıkıp fından birinin oğlu idi. Dünyanın 
aşikn_ her hareketten ictinab edeceği 8$ uçurumlu bir muka'ar enhilin üstün- nhar birinde camı şehadet na~ib o- hı-r taranna denk de~k uvcı çakısı 
ke .ardır, Bunun için de Japon ns- den g~iyorlar, bazan, ırmak sevi- lur .• intallah 1» demişti. Beç kapı la- gönderen lştipte babası, parmak ile 
""'er ı Part isı', Amerı'kayn karf1 he- Yazan: Re~:ad Ekrem yesine kadar inen yoldan ayrılarak, nna kadar yapılan bir akında Gazi .. 1 ·ı l l d d B • .., :ı:- gos erı en sayı ı usta ar .an j i. ir 

te ~ harekete geçtimesini istemek- Serhad gazilerinden, aaz ve eöz koca akar suyun bir kıvnmında bu- Deli Balabanın başı uçmuş, arka- gün, hiç şüphesiz ki avcı çakılarının 
bti 

1 
akat mutedil politika adamlan Dünkü kısmın hDlasaSI hilmiyen yoktu. Atına, at oğlanına, run gibi ilerlemiş yarı batak kum- daşları bu turna telli güzel bnşı, bo- kenannda tu\mclı• Gül Mehmed)) 

tisk e .. bir harekett~ Japonyn için Eswrgon gazllerını an - &c.an kardeşine ve cenk yoldaşma ııBal bir sığlık ta atların ı ksuluyorlkardı. zulmneın diye bir bal tutumunun damgası, büyük bir kıyınet olacak, 
tebe 8orerek hareketi mümkün rner- cMuhairlr unlar !636 yılında bU- methiyeler, aşıkane şiirler, destan- azan, yolları tekmr avu§ma Ü· içine atarak yctlm atı ilc beraber baba ının, san'ntının bütün sırlarını 

R geciktirmek~edirler. Jatnınktadır. B ıı.:ızırıa.nmaktadır. Jar meniyeler yaznrlıudı. zere Tunadan ayrılıyor, ya, yemye- alıp götürmüşler, ağasının yanında öğrcnecek olan Mchmedin çnkılnrı-
~.n llsyaya gelınc~. o henüz ne yük bir Q.kUUlo d Nık guzel A• ·ı 1 Ol - z· -~z · b' oil buğday saplan arasına clahyor, dü mck için o gün üstiin bir kahıa- nı, bı,.aklarını yeclı' ı'kl'ım do-rf l>u-
yq g K Ş ı~ıt delikanlılar ır, vv ıı... guze ın go .. crı ır yı- h d . k" I . k 'k • rv· y 
l'Q • ay eke yardımdan vazgeç- Hepsi Y & b!ı.Şllldai'l ve sıılblarile kıcı tatar ya u • c.ıvar oy enn ·ış esım ıgı manlık gö teren, altıncı nğzı ile c ktan istiyeceklerdi. Fakat bu 
ıı:Yı taahhüd etmi ir ve ne de Jn- elbiSeleri, 

00 
unda }Uırbederler. Bulduğunu talar. ' olan bü.y~klü küçüklü m eşe o~ an- ((hazreti Ali cengi yapan ·ı Deli Bn- genç çakıcının gönl\i, bir gün yuva-

ka nya ile .külliyeo tevhid hareketi ve at.~ sınır ay turo ve ayı post- Ha durmaz ider gönlüm evin )~rının ıçmd~ kayboluyo~du. Gune- labancığı da, bundan sonra, o kocn ından uçmu~. gidip lştip ayanın-
Aitarlaştırmıştır. Bununla berabe.r, gı.şın omu.zları:oıtoklarmın altından göz göre yağma, ııın pembe ?ır balon hat.:nct.;n çık~ gazinin yadigiuı, kendilerinin de yol dan F...mir efendinin biridk kızının 
Jn ~anyanın tazyikile, Japonyayı ıarı atnr:-rı ba~larıardı. Her ça~ işi kavga. ta ~ı.zgın bır altm ve gumu! ocagı daşı, nrkadaşı, ayaktaşı, karındaşı pcrçemlerine konmuştu. 
bigı ~-e~~ye karşı !lerbc t bırakır gi- kU.Ş kana (RonUJl devam ediyor) Canı ile sevübdüT seni sen sev- halını alması c1a, renkler, ~k,ller ve bilmişl«·rdi. Sarı Balabch'ı da, kendi- Yirmi dört islam mahnlle..inden 
ill'l gorunmcktedir. Çünkü Ingiliz gülii canı, me._s_af~l.er bakımından manzaraları sinden başka evlildları olmıyan nnn- birinin adı Emir mnhall,.8iydi. Yir-
d llaıatorluğunun yakılması halin- ,.,., Bu Nazmi, bil anı. degıştınyordu. sile babasını, bnğlarını, tnrlnlnnnı, mi dört cami '\'C me~idden Fethiye 
~~ ~adda hder ilti devlet müşterb-e- Kamçı yerine de. kaplan kui~u- A SP"' {iğirn a ı;evdiceğim, a gü- Dört atlı, yanyana, ntbnş1 bir yanaşmalarını, karabaş köpeği, köy- cnmisini. Emir ,.fendinin ceddi kili-
ta 1 ısı~ a e e ecdderdir. Bu hes<ı w kullanırlardı. Kaplan ~uyru . n-

1 
zelim a gidiyordu. Arkalarında, yedek at- deki nıkadaşlnıını, hatta, kendisini, 

Ji· ngılterenin yılulınası halinde ngunı, altın bir zincir ilc bıleklerıne 4 gözleri ala.! ' ları birer kolnn ile bir iki adı~ ge- henüz on dört yaşında iken, bir ge- seden camiye tahvil etmi~ir. On bir 
•ndi ta Ca d' . d" .. d"-" b' d d wı d sübyan me.ktebinden en büyüg"ü E-

iu•L n n ının uşun ugu ır asarlardı. I ,_k ri en süren ört at og anı n, yan- ce, serhad yiğitlt ri nin macera dolu '"'1dal d v•ı VI b ' 'h . 1 . b k an çıpıa o- b b ı mir efendinin ecdadı yapısı ve vak-'b· e egı. age ı ı tıma yenı Baldırlan ve aca · .. DÖRT ATU yana. at aşı ir ge iyordu. hayatlarındon hikuyeler anintarak ır ar t d" k b kd'rd ·ı · b caklarına gu- S .. b k •w ı S B fı idi. Yedi tekkesi!'den en büyügv Ü C e e uşcct- ve u ta ı e eerhad gnz.ı en, n ag aşta i yıgitin auı arı n- Rum illerine kaçıran bekta<~i babası-
line d 1 k d ı~ B' lan h zl k çekip ayak- l b d A "l d d Sa Emir Çelebi Sultan tekkcsiydi. İşti-

lll e tasına a nr evve u ır- · abud çu a to u J 636 bahnrındn, Estergon gazi- a an i i. t og anının n ı n n nı çoktan unutmuştu. Şimdi cnn 
t' anyayı, Japonya, Hindi Çini üze- ~~:: incecik. hafif yemeniler gi- lerinin büyük bir akına hnzırlandık- Balnbancık idi. Sarı Bolabanın al- yoldaşlan ,nğasından kalan atlarla, pin biricik kerv nııarnyı Emir efen-
t~nden kolayca eline geçirebilecek- ] di Kışın. Istanbul &yanının ları sırada Mayısın ilk haftnlanna nında, başmdald samur kıılpaktan son bir akında hi sesine: düşüp sat- dinin idi. Üstü ahşah altı kurgir o-
ll. ~=ll;;in~ sardıkları çiçe~li tnl vku- raslıyan bir Cuma günü. dört ~· kolay kolay ayırd edilemiyen a1ıın mndığı, sünnet ettirerek nt oqlnnı lan yüz adalı bu büyük kervnnsara-

l'Q Mısır için de hal belki b ka ol- kla ı ayaklarına ve dız kapagına baz yiğit. at oğlanları ve birer ye- kfıkülleri vardı. Bıyıkları yeni terle- aldığı bir Macay çocu~u, Sarı Bnln- yın bin deve, at ve kutu alım ahır-
hi:y~~kkiAv1e bughün kendisine . ta~ ~ad r bacnklarınn dolnyarak, en u~- dek atiarife Estergonun Budin kapı- miş, yaşı ancak on dokuz suların- hancık idi. ları vardı. Kızını c;nkıcınııı oğluna 
d 

ıstı a ve Ürriyet ccnnclı vıı- a tarbakiann elinden çıkını den- 1 d E da olan bu delikanlı, Sarıların en S B • b d k vermedi. Gül Mehmcde de lştip ed k ta a k . I d' B' sından çıkmış ar L stergon ovası- an nıa anın yanın n. gaz.inin 
t h enierin cehennemine dü,me lerden yapılmış _çnÇrı. gıyer er kı. ~: nı kaplıyan ve gözün alabildiğine güzellerinden idi. Aslen Avdının adı Gül Mehmed idi. Ya ı yirmı be- zindan oldu. Bir gün «ver elini ser-
e likesine mnruz b.ılunacaktır. k çiz.ıneliydı. ıı:me, çan ' ç u••nan buğday tarlalannın üstüne köylerinden, bir köy ağası oğlıı idi. şi aşkın olan bu gene;, J,.tipli ıdi. l!!- had kaleleri ı.·e serbnd palangnlanl) ısmı · ökçelerine bir karış .... .. · diyerek Jvtipten Eııterı;onn gddi. 

pula, yemem Boynunda incecik bir altın zin- tipten Estereona bir gönül riizg&n 
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E~i:.~ Yeni Kolej NK~:rl 
ILK- ORTA- LISE 

Taksirnde Siraselvilerde YENI AÇlLDI. 
1\Iüdi.irü - F.sld Şişll Terakki Direktörü. M. AU Ha.tmet Kırca. 

HususiyeUeri: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE genlt mlkya.ata 
ehemmiyet vermek. smıflarını ıız me?Cudla. teşkil ederek talebesinin 
çalışma ve ink1Şafı, sıhha.t ve inzibatne yakından alA.kn.d&r olmaktır. 
Mektebin denize nazır ka.lörlferli teneffüshanesi ve jtmnasLikhanesl 
vardır. Hergün sııat (9 lle 13) arasmda talebe tayıd ve kabul olunur. 
Telefon: 41159 

İstanbul Belediyesi İlanları ı 
Motörlü VP.snitln elektrik. tesisatı tamiratında kullanılınalt üzere lüzu • 

mu olan 17 kalem elektrik ıeva.zımı açlik eksUt.me suretile satın almacak -
tır. Tahmin bt'dell 1060 lira 50 k:ur\lf ve ilk teminatı 79 lira 54 kur\lftur. 
Şartname Zııbıt ve Munmel~t Müdürln~ kaleminde görülecektir. 

ihale 21/8/ 940 Çarşamba gi}nft saat ı4 de Daimt Encümende yapılacak -
tır. Tnltbleri.n ilk teminat makbuz veya mektubla.rı ve 940 yılına ald rıcaret 
Odası vesik!llarile ihale günft muayyen saatte .Da.lm1 En.cümende bulun • 
ınııları. (6988) 

~ 

Ortııköy camii ctrııtının açılınaaı için ıstlmlA.k edilen Ortaköyde Mecidlye 
mahallesinin Vapur iskelesi sok.almda 17-19-21 en yenı numaralı bina en. 
kazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 874 lıra 
ve Ilk teminatı 65 lira 55 kuruştur. Şartname Zııbıt ye Mu.amelM Mlidllrlü. 
~ü kaleminde görülect'.ktlr İhale 26/8/9(() Pa.za.rtesi günll sna.t 14i de Dalml 
Encumende yapılncııktır. Tallblerin ilk temınııt makbus veya mektublarlle 
ihale günü munyyen saatte Daim1 Encüınende bulunmaları. l7162) 

~-. ... [ ............................ ~ 
kutusu 5fl krş. 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazı lzahat V e Okula Ka yı d ve Kabul Şartları 
ı - Hastııbakıcı heiJ14ire yetl4tlrmek Qzere An.t.ara.da M. M. VeUleti 

t:ıra.fmdan fOrdu hastabakıcı he~lreler okuluna bu sene de 38 taleoe 
alınacaktır. 

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

3 - Mezun olanlar altı st>nelik mecburt hizmetlerini ordu hastanelerinde 
:yap:ıcaklar: ondan sonra arzu ederlerse memleketteki blitftn sıhhl teşek
küller kendilerine açık olaı:aktır. 

4 - Tahsil müddet! Uç &ene olup, bu müddet içinde okurla.ra ayda beş 
lira harçlık verilecek ve ınşe ve llbaslan tamamen okulD. ald olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem k:anununıı göre 20 Ura asıt maaşdan 

başlamak üzere manş nıncaklar ve bu miktar gittikçe ço~ıılacak:tır. Bu zn
man dahi iaşe, giydlrml ve barındırma orduya aid olacaktır. 

G - Okul 15/ EyiO.l/ 1940 da tcdrisnta başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul ~artları Qunlardır. 

a - Türkiye Cumhuriyeti tebııı:ısındnn o1m.a.k ve Türlc :trkından 

bulunmak. 
b - Sıhhatl yerinde olmak ve durtunu her Iklimde vazife görrneğe 

mOsald bulunmak. (Bunu 'her hangi lbir hastane beyeti raporu ne tevsik 
ettlrmek ve evrnk:a ba~Iamn.k lflzı.mdır). 

e - Y~ı on altıdan aşağı vt ylrmf ikiden yuknn olmamak. 
s - Kendisi, ana ve babaaı fffet chilnden olmak. (Bu vn.zlyet po -

llsr.e tevsik e tUrUerek cvra.ka ba~anacaktır). 
e - En az orta okul tah.c;Uini bltlrml.ş olmak veya bu derecede tah

sn gördüğünü isba.t etmek lTasdikname suretleri musndda.k olarak 
eklenecektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmıunak. (Evvelce evlenip boşanmalarla 
kocası ölmüş olanlar kabul et'Hlirı (buna ald medent hall bildirir müsblt 
evrak keza eklenecektir) . 

g - Sıhht sebebler c!~nd.a okulu kendUI!inden terlkettiğl, yahud 
evlenmek suretne veya dl~er inzibatt sobeblerle okuldan çıkanldı~ı. yahnd 
altı senelik mccburt hizmetini ynpnıadıi!l veya te.m::ı.mlruruı.d!lı. yahud 
sıhhl sebebler dı.şında okuldan çlkarıldıtı takdirde tahakkuk ettrmecek 
mekteb masraflarını tamamen ödiyeceglne ve gösterdiği veslkaların ta _ 
mamen doğru oldu~unn dair noterden tasdikli ve kefllll bir tanhUdname 
vermek. 

8 - Bu evrak snhlblerl okula imtlharuıız olarak kabul edUecektır. 
O - · Altıncı maddedeki evrakı tamn.mlıyanlar bunlan Ankn.rad:;ı.kller 

M. M. Vekıiletl lahhat !şleri dnire.ııine, dl~er vilAyet merkezlerindekller va_ 

SON POSTA 

HERGÜN 
(Bqtaralı ! nci ııa.yfada) 

azaya bir de aziedilemezlik aıfatı 
veriliyor, 

Bu tarzda bir mahkeme çok yeni 
bir tiptir. Bakalım ne netice alına
cak) 

Denizde bulunan cesedin 
hUviyeti tesbit edildi 

Evvelki gece geç vakit Haliç aa
hillerinde bulunan cesed etrafın -
daki tahkikatı idare eden nıüddei
umumi muavinlerinden Reşad Saka, 
dün de tetkiklerine devam etmiştir. 

Yapılan tahkikata nazaran meç
hul ölünün Karagümrükte Acıç~
mede Sünbül sokağında oturan yir
mi ya,larında kunduracı Osman ol
duğu anla,ılmıotır. 

Oamanın beraberinde iki arka -
daşı olduğu halde Fenerden Kağıd
haneye ııezmeğe giderlerken san # 

dallannın rüzgardan devrilmesi su
retile denize düştüğü ve boğulduğu 
tahmin olunmaktadır. 

Maamafih zabıta ve adiiye ölüm 
hadisesi etrafındaki tetkiklerine de
vam etmektedirler. 

Askerlik işleri 
Rizeli 316..335 doğumlular 

çağınlıyor 
Emtnönll Yabancı Askerlik Şube • 

sinden: Eınlnönü, Fatih, Eyüb kaza
larmda oturan ve ~ubemlzde kayıdlı 
bulunan Rize halkından 316 - 335 do_ 
tumıu erlerden hlQ askerilk yapma
:rıw;ların birer ikamet senediert ve 
nftfus cüzdanlnrlle birlikte GUbeye 
gelmeleri ıı~n olunur. 

Tıb Fakültesi mezunları 
çağırılıyor 

Uskfida.r Askerlik Şubesinden: Bu 
yıl Üniversite Tıb Fakültesinden me
zun olan sivil talebelerinin yoklama
Ian yapılacak ve 15 Atustos 1940 gü_ 
nünde Gülhane Tatbikat okulunda 
hazır buluna.c.a.klardır. Şubemlzı:ı ba~ 
lı olanlardan lbu yıl Tıb Fn.kllltesln -
den mezun olanıann yoklamaları ya
pılmak ll.r.ere tez şubeye müracaatları 
U~n oluntıı'. 

Bugünden itibaren 
Her akşam saat 8_ıo arasında 

TAKSI DI 
BAHÇESINDE 

Halı piyasası durgunluk J ~ 
geçiriyor Ç U A N 

Harb bidayetindcnberı lıemen he-l ORKESTRASlNIN 
men bütün maddelerin fiatları az ~.ok s·u· yu·· k Konser·1 .. , yük.'!eldl~l h..'llde halı piyasası hiç 
yükselmeml.ştlr. Halbuki halı fptldat 
maddelerı olan yün, boya, z:ıçya~ı. -------------

plkronuıt fiatlan % 20 ile 70 ve hatta ( T 1 y A T R 0 l A R ) 
daha fazla artmı.,tır. Halı fiatlarının 

yii:kselmeme:n. Ihracatın tamamen 
durmu.ş olmasından ve dahilde de Is-
tlhtMtin az oluşundan ileri gelmek_ Bu 

aa..ıd Rıza tiyatrosu 
akşam Usküdar Bağlarbaşı 

HAle bahçesinde tedlr. 
Plya.<mda k.ullanılmııı Anııdolu see

cadelerinden biriktlrllmlş h ii vii k par
ti mallar mevcuddur ve piyasa dur. 
ıt"undur. Dün İsvl.ç.reye 28 aded 1717 
liralık kilçUk bir parti halı gönderil
mLsttr. .................................................... 

Ne!irlyat Müdürü: Selim Ra gıp Emeç 

SAHİBI,F.Rİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Jfii/J---· 

Yataklı Vagonlar Kontrolörü 
vodvll 3 perde 

E. SADİ TEK tiyatrosu 
Bu gece Büyükdere aile bahçesinde 

SUT KARDEŞLER 
vodvll 3 perde 

Taksim, Altıntepe bAhçesinde 
Karakaş ve arkn.daşları bu :ı.k.şam 

RAnİBIN AŞKI 
dram 7 perde 

• 
gın 

PIRLANTAI.I ve ELl\IA.SLl çeşidleri gelmiştir. 

Fiatlan 
SO~ Ym'~i l\IODELLF..R ÇOK ZARİFI'İR. 

fevkulade uyg'Undur. Bir defa çörmeniz menfao.tlnlz 

Z. S A A T M A N 
,.. İsta.n~ul, Sultanhıunam, Camcıba§ı han, ARLON deposu. 

A~IZ, BO_§Al illiHASlARI NDA .Di SETi KANAMALARlNDA 

RIDA DIS SUYU 
NUN ILIK OLARAK GAAGARASI,BU ilTiHABLARIH SiFASINI TEMIN EDER . 

• 

Zafer A:gustoa adır. ı li ıyango aa lzmtr Fu•· 
rında çekilmek üzere bir Zafer Piyangosu tertib etıDit• 
tir. Türkiyenin her tarafında satılığa çıkanlmıt olan bU 
fevkalade piyangoda mevcud 300.000 biletten 63·346 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 
· Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) liraYa 
satılmaktadır. Zafer Piyangosona aiz de bir bilet atarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk zaf~i 
temin edecek vasıtalardan biri olan hava kuvvetleı-•'" 
mize sarfedilecektir. 

!JO Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkalllde piyangonun planı 

lkramfye 
adedi 

ı 

ı 

2 

lO 
30 

300 

3.000 

30.000 

30.000 

63.345 

lkramiye 
miktan 

Lira 

60.000 

20.000 

10.000 

5.000 

2.000 

1.000 

100 

lO 

3 

2 

Yekun 

lkramiye tutan 
Ura 

60. 00 
20 o 
10. 00 
1n. oo 
20.000 
30.000 
3 1 00 
30.000 
90.000 
60.000 

Teknik Okulu Salınalma Komisyonu Baş"" 
kanlığından : 

m ıe:nillııG 
Cinsi Miktarı Fitaı: llra Tutan: lira ~ 

Elektrik kaynak makinesı ı adet koınlpe 1028 -n .ıs 
Istanbul Defterdarlığından: Odun 5o.ooo kUo 1,50 760 68.25 

Şl.şll Meşrutiyet mahallesmin ŞA.lr Nig~ sokatında 54 sayılı apartımanın Yıldızda bulunan Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda ciM ve miktarı. ;!; 
7 odalı bnnyolu birinci bt ı numaralı dalresi ibir sene mliddetle bilmüza - atı ve Uk teminatı yazılı iki kalem malzeme iki ayrı şart.namede 12/8/aı· 
3 ed e kimya verilecektir. Aylık muhammen Idrası so lirodır. Senelik ki rtı be- tarihin~ rııstııyan Pt'r4embe günü saat Hı ve 14,30 dıı Gümüşsuyun :In ~ad' 
deli dört taks·tıe peşlndir. AQlk arttırma; 16/8/940 Perşembe giinU s::ıat sek. MuhC'ndls M:ktebinde toplanacak olan Satınalma kom1&JiooUD1 
14 de Mlllt Emilik Müdürlü~ünde toplanacak olan komisyonda yapılacak _ ih~lest yapılmak uzere açık ekslltme ye konulmuşlıırdır. tııı"' 
t M kk t ıem·naL 26 11 adır (6'708l Istekliler şartnamelerı görmek ve ilk teminatı yatı.rmalt üzere eD!1 ,.ıt. 
ır. uva a 

1 
r · cien bir gün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksiitme gilnti de 'Y'ı.o-

lUlklerine, kıızada.kiler kaymakamlıkln.ra takdfm edecekler ve bu yol ile M. Traş bıçaklarının satışa % 50 ye düşmüştür. 
M V. sıhhat :Işleri dairesine yollanac:ıktır. Müracaatlarm 10 Eylıll 1940 ~n 
•J"lu alınmış olacaktır. ÇÜnkü: P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

sek :Mühendl! Mckteblne ecımelerı. (6835) 

1 'l - Taliblerln kabul rdlldlklerf ve mektebe hareket etmeleri ayni mn - ı _ İdare ihtiyacı için mübayna edilecek 17 kalem akldl rnaiiRJDMl açıJ 
~amlar tarafından kendUerine bildirilecektir. eksll tm eye çıkarılını.,tır. ., . 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulund~u Ankarnyn. kadar ve sthht 2 _ Muhnmmen bedel .sooo liraa muvakkat teminat •3'16~ Ura olup e,... 
muayene neticesi hnstalıkları tebeyyün edenler memleketlerine gidip gel_ slltmes1 27 A~ustos 94.0 Salı gUntl saat cı16D da Anknra Ev'ka.f e.partmıanııııP 
ntck fç!n sarfedecekleri yol parası kendilerine ald olacak ve (M. M. V. sıbhat ne ~·!~!~!!'!~ "r-tı"~nı. Y,ılQh!d~~~lı.~. de şlnıdi 3 üncü kapı ı inci katında satmalma Komisyonunda YaJPlacaktlr. 

1 :!şleri dalresi relsliğll ne hıtabEn yazncakları dllekçede bunu tasrlh ede - , 3 _ İstekliler muvakka.t teminııt, makbuz veya banka teminat meıttubllt 
eek.lerdir. (606.7154) '~~~~~·~-r~n~hn~t~r~n~h~at~20~d~er~a~t~~~o~lm~ak~k~a~b~ll~o~Iuyo~~r~. ~~~~~-~ kaiuni veslkalarını h~milen mezkiır gün ve saatte o kom!syona milrac:ll• 

lstanbulda: Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden: 
ciNsi Tahmin fiatı Miktarı Dk teminatı EksUt.menin 

yapılııca~ı 
Kr. Lira gün ve saat 

Kok kömürU 2476 tonu 724 ton 1345 15/8/940 Perşembe 
o. saat 11.30 da 

Kriple M. Kö. 1725 tonu 220 ton 285 ll • 10.45 de 

Odun kesilmiş 360 çekil' ı 3111 çeki 106 ll ~ ll de 

Mııngal kömürü 6,5 kilosu 35450 tllo 147 ll .. 11.15 de 

Eksiitmenin 
şekli 

Kapalı 

Açık 

• 

Komlsyonumuza ba~lı gündüzlü lise ve orta okulların 1940 mali yılı Ihtiyaçları olan yukarıda yazılı mahru
katları eksiltıneye konmuştur. Bu husu.aa aid gerekli durum yukarıya. çıltarıJ.rn.ı4tır. 

Eksiitme İs. Beyo~lu İ3tlklM caddesi No. 349 da Llseler Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
İstekliler kok kömüril lçln 2490 sayılı arttırma, ekslltme kanununun tarıtatı dalresinde hazırllyneakları ka. 

palı zarno.rmı yukarıda hizasında gösterilen saatten blr saat evveline kadar sözü geçen komisyon reı.sll(tlne 

vermeleri muktezi olup postada olacak geeUaneler kabul edllmez. 
Açık eksiitmeler içln 1940 yılı Tlc:aret Odası vesikaSı ve Ult teminat makbuzlarlle birlikte hizalarında g6s • 

terilen gün ve snatte komisyonda bulunmnlan. 
Teminat yntırma.k ve şartnarneyi gönnelt istiyenlerin Oala.ta.<ıaray llsesinde Komisyon mü-

Bugünden itibaren ... , 
Hergün saat 12-3 e kadar 

Galata Yolcu Salonunda 

Li M AN lokantasmda 
ÇlGAN ORKESTRASI 

tarafından 

·KONSER~ 

J Kiralık ' 

1 TALEBE YURDU 
ŞehzadebJ14mda Toros kız tale. 
be yurdu binası b~ kısım eşya. 

:kl.ralıktır. Içindeldlere 

müıicaat 

edeceklerdir. 
4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. Levazım, İstanbul VaUde ııanı.ıııP 

2 nci katındıı P. T. T. Levazun ayniya.t müdürlüklerinden bedelsis ol~ 
verlleccktır. cı8613~ c~ı..s. 

Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu Müba"" 
yaat Komisyonundan : 
ı - Kız Enstitilili tttlhaz edilecek olıın Ni§antıışınde..ki SaitpQ.fa kot"aı~ 

ğının tamiratı 19~0 yılı Eyh11Qnüu 2 inci Pazartesi günü saat 16 de ib 
kılınmak iize .. t' açık ek&iltmeye konulmuştur. 

2 - İhale CP!taloıtıunJa yüksek mektebler binasında toplanan toml~ 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Keşif bedell 2842,83, muvakltat teminat 214 liradır. 
4 - Münakasaya ~tlralt edeceklerin mukavele, eksiitme bayındırlık if~ 

lerı genel, hwnı.st ve tennt oartnameleri proje ve ke.şlf hi.l.1A8Mlle buna Jll 
teferrl d~er evrak.ın birer suretJerlni almak i9in Pazartesi ve Pel181Jlbe ,nı:ı
lerl \)kul ithresine müracaat etmelerı ve ihale için tayin edilen ıtııı ve ~ 
atte de en az bir taahhüt~ 2000 liralık bu işe benzer if ya.ptıtıarma cı• 
istanbul Nafia MüdürlDlünden nlml§ oldukları vooikaya istinaden tsıaJl ~ 
bul VJIA.yetine müracaa.Ua eksiitme tarihinden 8 gün evveı alınml§ 
ve 940 yılına ald Ticaret Odası veslkalarile gelmeleri. t.7277• 

F O S F A R S O 1., Kanın en hayati lcısmı oll'ln kınnızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iıtah temin eder. Vücude 
devamlı gençlik, dinçlil' verir. Sinirleri canlandırartık nsabi bubranlan, uykuau.zluğu giderir. Muannid inkıbazlarda, barsak te.m
belliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahntlerinde, Bel gevıekfiii ve ademi iktidarda ve kilo almakta pyam bayret 
faideler temin eder. 
FO SF AR S O 1./ün: Diğer bütün kuvvet turublanndan üstünlüğü DEVAMU BlR SURETI'E KAN, KUVVET, IŞTIHA 
TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derbal göstermesidir. 

Sıhhat V ekiletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


