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Makine ye 
verilirkon 

1 

Memur larin 
vekalet müddeli 3 
seneye ç1kar1hyor ayrıl ı azı og erımızı 

seller bastı 
İsmet İnönü öğleden 

evvel Dahiliye Vekilini 
ve General Abdullahı 

kabul etti , •............................................. , 
( Savarona yalı ile hareket ~ 
5 eden Milli Şe/in Bağazda ~ 
1 b:rkaç gün kalması : 
! muhtemel : \ . 

.............................................. ıl 
Bir müddettenberi Floryayı şe-

teflendinnekte bulunan Milli Şef. 
~Ün aksam saat on dokuz buçukta 
ğeraberlerinde aileleri efradı oldu
d u halde Savarona yntı ile Florya-

an ayrılmışlardır. 
Milli Şef dün saat on bir buçuk

~~ kendilerine arzı taLimat eylemek 
uzere deniz köşküne gelen Dahili-u Vekili Faik Öztrakla, Dördüncü 
k mumi Müfettiş general Abdullahı 

abul buyurmuşlar ve kendilerile 
Yarım saat görüşmüşlerdir. 
k Reisicümhurumuz saat on sekizi 
ırk beş geçe deni1 köşkünden A

car motörüne binerek SnveıTona 
Yatını teşrif etmişlerdir. 
le Milli Şef hareketlerinden evvel 
F a~ul huyurdukları Dahiliy~ Veki}i 
.nık Öztrak, Vali ve Beledıye Reı-

81 Lutfi Kırdar tarafından uğuılan
rnışhrdır. 
ıı· Mılli Şefimizin S varona y tile 
ıık 'Ç gün Boğnz:da istirahat bu.
rurmaları ve tekrar Floryc1yı şeref
endinn~l~ri muhtemeldir. 

TEKAÜD 
KANUNUNDA 
DEG'IŞiK L"I K 

Yeni layiha Meclis 
ruznamesine alındı 

~ Ankara, 31 (Hususi) - Teka
ud kanununda yapılacak deği ikli
~e dair kanun layihası Meclis ruz
n~mesine nlınmıştır. Uıyihanın en
cuını-nlerde aldığı son şekle göre 
tekaüd sandığı teşkilatı olmıyan 
?tiılhak bütçeli dairelerlc hususi 
Idarelerden ve mülga şehremanet
lerile Istanbul mahalli idaresinden 

(Devamı 'l' nci ııyfad:ıl 

ispanyaya petrol 
ihracatt 

tahdid edilecek 
.Bir lngili~ heyeti 
lspanyaya gidiyor 

Londrn 31 <AA) _ İktuı::ıdl harb n . 
azırı B. Dalton İspanynyıı petr .ıl 

scvkjyııtı me el~sl hakkında Avam 
kamanısında sorulan bir sunle cevab 
vererek demiştır ki: 

Nt'zaretımin mumessillerl, petrol 
ınesele i hakkında İspanyol m:ıkllm-
1~.rı ve İngıltere büyük elçisi lle gö -
ru ntek üzere bu hafta sonunda İs -

(Devamı 7 nci ın-lada) 

r ········ ..................................... ,\ 

SilSIZ 

. Ankara. 31 (A.A.) -Tür
~ıyenin şark vil:lyetle-rine aske
rı sevkiyattn bulundu -;u hakkın· 
d bır ccnebi muh~tbirin 1 tan
buldan verdiği ve bazı aj. ns ve 

yoların ne!lretti-;i u.berlerin 
n~ıl ve t>saata;ı• 3<~ ol-
d unu pe.sfıına ,.~ 

. . . . . . . 

Yurdun muhtelif yerlerinde dün de 
zelzeleler olmuş, birçok binalar çatiarnıştır 

Ankara, 31 (Hususi) -
Dahiliye Vekilietine gelen son 
malumata göre zelzele Akdağ 
madeninin Peyik nahiyesi ilc 
Karamağara köyü çivarında ha
sar yapmı§tır. Sorgıın kazıısında 
bazı köylerde de zarar '.'ardır. 

Çoruhun Yusufeli kazasının 
Ersis köyüne yağan şiddetli 
yağmurlar ve doludan hasıl o
lan seller bu civarda bir nahiye-
nin mahsullerini hasara uğrat
mı§tır. O civarda köylerde otu
ranlar yardıma muhtaç bir hale 
düşmüşlerdir. 

Çanakkalenin Bayramiçin 
Yenice köyünde vukubulan he
yelfından 9 ev tahliye edilmi~-
tir. 

Sivastan gelen malumata gö-

re llafik, Zara, Yıldızeli ve 
Şarkı~la kazalarında zelzele şid
detli hissedilmiş, Suşehri, Ko
yulhisar, Kangalda hafif olmuş
tur. 

Seller 
Denizli, 31 (Hususi) - Dün 

ak§am yağan şiddetli yağmur
lardan Sarayköy ovasının bir 
kısmını seller basmıştır. Bazı 
mahsuller az miktarda 
görmüştür. Şoşe yedi 
bozulmu~tur. 

Zara da 
Zara, 3 l (A.A.) - Bugün 

saat 13,3 7 de be~ saniye siıren 
orta şiddette bir zelzele olmuş
tur. Hasar yoktur. 

Z ileele 
Zile, 31 (A.A.) - Zilede 

(De't'aml 3 üncü sayfada) 

·········································································································· 
Tophane cinayetinin 

faili bulundu 
Bir genci öldürüp bodruma gömen katil tevkif 
edildi, cinayetin sebebi de meydana çıkarılc\t 

Bir müddet evvrl Tophaned" bır! dullnha ayritabii bir hWe b!\r;!ı ol 
evin bodrumunda toprak altmdJn ması ve mnktul çocukun Ise aril sıra 
bir cc C<l çıkmış, bUlibare yapıinn bu aldkayı teperek başkalarilc d~iıp 
tahkikat sonunda cescdın Abdullah kaHmlasıdır. 
Isminde bır gence nid oldu~u ve bir Fakat, David yapılan muhtelif ıs -
cinayete kurban glttl!;l anlaşılmı .... ı. ticvablarında hAdiseyl inkflr Ptmck 
Ancak cinayetin esran uzun zaman ve deli dolu bir ifade ne: 
meçhul kalmış, nihayet faUin M!ım •- Abdullahı bir kaptan kaçırtınış
Bakırköy akıl hastanesinde ted:ıvi t.'- tı. Sonra, onu gömıedim. Ne oldu, 
dilmektc olan meşhur sabıkalı v~ e- bilmiyorum, demektedir. 
roinman Deli David old~u nctlc~ - Cinayetin sebebi ve mahiyeti tamn. 
sine varılmıştı. men aydınlnnmakla beraber, sureti 

Bu hll.dlse etrafında bir :nüddP.t - ccreynnı tesbit cdılememlştir. z.r:ı 
tenberi Beyoğlu mtiddclumumili~il'ce ccsed tefessfih et.mlş bulunduğundan· 
yapılmakta olan tahkikat bitmiştir. morg vefat sebebint meydana çıka ~ 
Toplanan delllleric Davidln evvelce rnmamıştır. 
oturduğu bu evde bu cinayeti Işle • Beyoğlu müddeiumumiliği katil n~. 
dıği ve sonrtı da cesedi topra~a gtJm. vldi sorgu hftkimliğine vermiş ve h!L 
düğü k.at1iyetıe tesbit edllmiştlr. kimin kararile maznun tevkif edi! _ 

Cinayete sebeb, Deli navldin Alı - miştir. 
---------------------------------

Universile gençleri 
ampında birkaç saat 

Gençliğin askerliğe karşı gösterdiği büyük 
alaka memnuniyet uyandırıyor 

Talimlerden bır ıntıba 

Pendikte, Üniversite . knnıpına 
henüz kırmio:tik ki. genç Üni'liersite
lıler sabah talimini bitirmiı~, avdet 

ediyorlardı. 
Devletler eğildi önünrle 
Bin yaşa şanlı piy11de •. 

l 600 r.enç hançereden cıknn bu 
c: Pendiğin dört kö esinde n-mar.... . .. k 

k"~] r yapıyor. Biraı sonıa gozu -
.1 Dört snat talım yapmnlaıına 

tu er. l k 1• rağmen hiç birinde yorgun u a n-

imi yok. 

bir örnek ynğız renk gençlere baş
ka turlü. askerliğe daha çok )nra
şnn Lir ifade katn;uş. Bolükl .. r p y
dos em rini veriyoT ..• 

-- Sağ oll 
St'sle, i, dağılı ın ne,· eli gürultü

süne knrışıyor. 
Üniversite talim taburunun gü-

zicfe komutanı bınbaıı Necmettin 
Guncörvıü!l diyor ki· 

- Gençlerimizden çok mC'mnu
nuz. Çadırlı ordugahın lü7um gös-

Amerikada 
ingiltereye sevk için 

halktan silah 
toplanıyor 

Nevyork 1 (A.A.) -Geçen U
mumi Harbde Fransada bulunan 
Amerikan ordusunda hizmet e\ -
miş olan Amerikalı fıJimleTden 

Charles Cutting, Ingiliz yuvasının 
müdafaası için Amerikan komitesi -

nin teşkil edildiğini bi!Jirmi~ ve 
Amerkalılardan Ingltereye sevke -
dilrnek üzere tabanca, cephane, si
lnh, karabin ve dürbinler ikomiteye 
gönderilmelerini istemi~tir. Bunlar 

Ingiltere dahili müdafaa gönüllüler 
teşkilatı tarafından Hitlerin nıuh -
temel bir istilasına karşı kullanıla
caktır. 

Tokyoda tevkif 
edilen Ingilizler 

lJlen gazetecinin cenaze 
mercuim inde Ingiliz ve 

Amerikan sel irieri beraber 
bulundular 

Tokyo 1 (A.A.) Pazartesi 
günü T olcyo jandarma dairesinin 
penceresinden düştükten sonra ö -

(Devamı 7 nci sayfada) 

Yeni zelzele 
Erzıncan 

zelzel es· ile 
alakadardır 

Profesör F atin : 
" Sarsınb eskisinin 
yarı şiddetinde 

oldu, diyor 

Dahiliye Vekilinin muhtelif işler ve son zelzele 
felaketi hakkında " Son Posta, ya beyana b 

istanbuldaki islimlak işlerinde zorluklar 
Dün sabah şehrimize gelen Da -

hlliye Vekili Faik Öztrn.'k ö~Ieden C'f. 

vel viltiyette ve ö~ledcn sonrıı. da be. 
led1yedc meşgul olmu~. belediye ve 
viUiycte nld muhtelif işleri tRtkik et. 
miş, bu hususta Vali ve Belediye Re. 
ısı Doktor LOtU Kırdardan izahat ıı.l

~tır. Be1ediyedeki tetkiklerı csna _ 
sındıı. kendisini zıyıı.ret eden bir mu
harrlrimlze Faik Öztrak muhtelit da
hill işler hakkında şunlan söylemiş_ 
tır: 

- Dün akşam Ankaradan buraya 
hareketimden evvel yenı bir zelzete 
felll.ket l ho.ber aldım. Biz, bu zelz'! _ 
leyt hafif olarak Ankamda da his 
settlk. Mnntteessüf üç yüz vat'lnda : 
§U1 ölmüş oldu~unu anlıyoruz. 

Felflkete uğrıı.ynnlara derhal yo.r -
dıma koşulmuştur. Yozgad vali ve _ 
kili ve bütün vilayet memurları se _ 

r 

............. !~~~!!~.• .. ? .. ~~!.~!.!~~) Dahiliye Vekili Faik Öztrak ···-························································ 
r Ortaokullarla liselerde imtihan--, 
'---- neticeleri niçin fena? ___1 

Yeni bir iddia: " Bu 
snallere mnallimler de 

cevab veremezler , 
Askeri mektebler muallimlerinin en kıdemlisi 
olan emekli Gl. Cemal Teoman'ın mektubu 

Talebe ana ve babalarına sordu- muaUimlikte olan biıçok senelik 
ğumuz: aOrta okullarin liselerde tecrübelerime istinaden .şunları sÖy· 
imtihan nP-ticeleri ni"'in fena) ı> ·u- lı"yecegvı·m On u··ç kt b. H ... o • sene me l" ı ar~ 

ali tahminimizin fcvkinde bir alfıka biyenin son sınıfianna mu.ıllimlik 
uyandırdı. Okuyucularımızdan cc- ettim. Elyevm askeri mektebler 
len mektubların sayısı hergiin artı- munllimlerinin en kıdemlisiy'im. 
yor. Bu da davanın ne kadar mü- Talebelerin imtihanlarında mu
him ve tetkike muhtaç bir mesele vaffak ol mayiularında kendileri· 
olduğunu bir kere daha isbat et- nin derslc.rine çalıtmnk hususunda 
mektedir. Dün aldığımız mektub- kusurları olmamak Irabil değildir. 
lardan ikisini aRagvıya dercediyoruz·. Bununla beraber Il" ) · · d v mun ım crının e 

Erneidi general Cemal Teoman taleber.i daima kontıol hususunda 
( Kızıltoprak Şefikbey sokak 32 nu- kusurları vardır [haylazca olanlar 
marada) - Orta rnekteLler ile li- daha ziyade]. «E~~r sınıflıırın mev 
selerin bu seneki imtihanlarında ta- cudlan çoktur, bu cihet mümküı 
lebenin yarısından ziyadesinin gös- olamıyonı diye itiruz edilirse bu d • 

. terdiği muvaffnkiyetsiz.lik hakkında <Devnmı "1 nci sayfadal 

P rofesör F a tin 
Yozgnd ve havallsinde evvelki ge -

ce vukubulan hareketıarz hftdisesl 
etrafında mütnleasına mUrııcaat et. 
tiğimiz Rtlsadhane Müdürü Profesör 
Fatin bize şunları söylemlşt.l: 

•- Yozgad ve havalisindekl bu mü. 
essif yer snrsıntıst Erzincan 
hareketiarzlle alakadar müstcvli 
deprentldlr. Erzincan hareketlarzı 

nın yarı şiddetinde vukubulduğu tes. 
bit edilen bu tabii llfet, Ilmi bqkun -
dan tcktonik bır zclzeledlr. Merkezi 
Yozgaddır. 

Bu kabil biiyük hareketfarzları tl\li 
derecedeki sarsıntıların takibi tabll 
bulundu!;undan fcll'ıket snhn.<ıınd.ı ve 
etrafında hahf sarsıntılar beklcne _ 
bilir. Fakat bunlar ehemmiyet.ı;!z ve 
zararsızdır .• 

Başvekil Matbuat 
Umum Müdürlüğü 
binasını ziyaret etti 
Ankara, 31 (.Hususi) - Başve-

kil öğleden evvel Matbuat Umum 
Müdürlüğünün y~ni yerleştiği dai
reyi ziyaret etmiş ve Umum Mlıdür 
Selim ile bir müddet görüqmuştiır. 

r BUGÜN--
Hahralar Arasında 

YAZAN 
Ostad Halid Ziya Uşaklıgil 

·······································································································-

Beden terbiyesi 
mükellefiYetinin 

tatbikina başlan1yor 
· Klüplere yazilan genç üyeler için 
yeknesak bir elbise tasavvur ediliyor 
Beden ~~rbiyesi mükellefiyeti 1 mn ayrılmış bulunmaktadır. Azosa 

kanu~una gore açılması mukaırer 

1

250 ve 500 d~n ~ukarı olan klüp-
gençlık ve spor ler beden terbıyesı kanu~unun icab 
klüplerinin ça.- ettirdi~ §ekilde birer gençlik klübü 
lışma tauları olacaklar ve miikelldler bu klüp-
hakkında esaslı lere yazılacaldardır. Ayrıca tek bir 
faaliyete ba~lan- sporla \ığra şan klüpl~r olduğu şe-
mış bulunmak- kildı- bır kılacak ve bunlara ihtisas 
tadır. klüpl~ri denecektir. Bir de kendi 

Her şehirde kendisini idare edemiyen bazı klüp-
en biıvük idare ler vardır ki, bunlar ya knldırılrıcak 
."ımirlcrinin riya- veya kuvvetli bir ekilde organize 
setinde tcşekkiil edilerek birer gençlik klubü hnline 
eden isti cıare he.- sokulacaktır. 
yetleri şehir dP- Şehrimizdeki bütiın klüplerin 
bilindeki klüp- şimdiden tescil muamelesine baş-
Ierin '.n7iyeti ile !anmış bulunmaktndır. Şehir dahi• 

lukadar olacak linde serbest vaziyette bulunan 1 S 
ve bunların Dü~ünülım cl~i e 20 ya!l arasındaki mükellefler bu 
gençlik klübü o- ıekli kluplere kaydolunacaklardır. Hu

ve serbest 



2 S'ayfa 

Hergün 
Gene fiat kontrolü 

Yuaa: Muhittin Biraen 

1 G eçen gün fiat kontrolünden 
bahsediyordum. Bu1 öyle 

bit bahistir ki, bizde tatbik edilen 
usullerin fenalığını izah etmek laz.im 
gelse, cildler dolusu yazı yazılabilir. 
Sistemzis, gayeaiz bir kontrol. Bey
hude bir meşgaledir. Fakat, asıl 

olan. galiba. bizzat bu me§galeden 
Ibarettir ki bürokratik kontrol te~ 
kilitmuz bununla uğra~ır, durur. 

Bu fikri isbat için bir misal ala -
lım: 

lsıanbulun ekmek fiatı ve dı:mek 
kontrolü vardır; bu kontrolün bir 
harici ve resmi tarafı, bir de kaleme 
gelmiyen iç tarafı bulunduğu gibi. 
Ayni zamanda bu kontrolün muhte-

lif şartlan vardır. Bu artlan tam 
bir arada temin etmek, ancak mu -
cize kuvvetile mümkündür. Fakat, 
bunu bir tarafa bırakalım, yalnız 

vezin bahııini alalım. Eğer bir kilo 
ekmekte birkaç gram noksan çıksa 
fırıncı cezaya uğrar. Halbuki ayni 
fırından bq. on grnm fazla!11e de 

birçok ekmek çıkmı' bulunabilir. 
Çünkü ekmeğin veznini tam dü~ür
mek, hakkabazlık veya cambazlık 
gibi, çok mühim bir hünerdir. 

Diğer taraftan memlekotin J>ir
çok yerlerinde muayyen vezinle ve 
ambalijlı alarak satılan daha bir -
çok madd..eler vardır. Mesela, tere
yağı, yabud kolonya suyu. Benim 
merakla yaptığım tecrübelere göre, 
paket halinde sahlan tereyağlan hiç 
bir zaman paket üzerinde yazılı olan 
vezin tamam zuhur etmemiştir. Dai
ma yüzde üçle sekiz araSJnda nok -
san gördüm. Bir kilo ekmekle on 
gram. Yüzde bir demektir; yüzde 
bir, on kuruşta hiç bir kıyınet ifa
de etmez. Fakat, yüz altmış kuruşta 
yüzde beş diğerine nisbetle çok mü
him bir laymettir. 

* E.lunek kontrolü adet olmu~tur; 
c;cdaddan gelen bir ndet olarak onu 
muhafaza ederiz. Dünyada her ~~yi 
değiştirdik ve değiştirebiliriz. fakat, 

ıu ekmeğin kontrolünü halka b rak
mıya razı olamayı:z. Herkesin ek -
meği tartarak almasını halka bıra -
kamayız;. Halk kendi ekmeğini ken
di kontrol edemez. Fakat, acaba, 
ayni ölçüyü neden dolayı tercyağ
da, kolonya ııuyunda, falanda, filan
da, bir lcısım müatabzaratta tatbik 
etmeyiz} Bu sunlin cevabı yoktur. 
Çünkü biz ekmeğin kontrolünü bu 
halde bulduk; mübarek ecdadımız 
bu iti böyle yapmış. biz de öyle ya-
parız. Fakat. tereyağının ne veznini, 
ne fiatım, ne de evııafını kontrol et
meyiz. Çünkü, bunda ecdad adeti 
yoktur. · 

Memleketto kontrol edilecek cok 
it. çok mal, çok hesab vardır. Bun-
1ann hemen hepsini ihmal ederiz. 

Fakat, bilhassa kijçük esnafı ala -
kadar eden maddelerle meşgul olu~ 

ruz: Ekmek, limon, domates, patlı
can. Bunlar da öyle şeylerdir ki ü
zerlerinde ne keyfiyet, ne de fiat 
bakımlanndan hiç bir ciddi kontrol 

teessüsüne imkan olamaz. Çünkü ne 
fınnların maliyet hesabiarında yek
nesaklık, ne unlarda ıttırad, ne muh 
telif mıntaka mahsullerinde fiat te~ 
dülleri vardır. 

Şu halde, ya bn kontrol ı.şını 
rnüstahsil veya tüccar için zararsız 
ve halk için f~tydalı ~le sokmalı -
yız; yahu d, acı da olsa, açıkça itiraf 
etmdiyiz ki bütün bu kontrol dava
sı, sırf kadroya iJ tedariki içindiri 

t.f{u.h/tt.in c.2Ji.l!ljeJı 

SON POSTA 

Resimli •aJraıe : 4

E Evvela gör, sonra isle 

Büyük muharrirler 
ne kadar kazanırlar? 

Toplıyan: Ihrahim Hoyi 
Kalburiistü muharrirl~r. edibler, 

yazılarından ne kazanırlar).. Bu 
hususta kat'iyetle bir §ey ııöy]iye-
mezsek te, arasıra gözümüze ilişen 
bazı istatistiklerden ııathi de olsa 
bir fikir edinebiliriz. 

Mesela, son devrin en me,hur pi
yes muharrirlerinden ve ediblerin
den Sir James Barrie öldüğü zama:ı 
yüz yetmit dört bin Ingiliz lirası ser
vet bırakmı~hr ki, bu kadar para 
kazanabilmek pek az İngiliz mu
harririne nasib olm~tur. Barrie'nin 
Umumi Harbde F ransada bir has
tanenin bütün masraflannı deruhte 
etmesi, son ııonelerde de birçok te
berrülerde bulunması, rnuharririn 
kazancının herhalde epeyce tıkınn
~a ~lduğunu gösterir. Rudyard KiP
)~gın, yalnız m ülkü 15 5 bin Ingiliz 
lirası tutmuştu. Daha eskilere baka
cak olurııak, büyük ve meşhur Char
les Dickens yazı madrabazlarının 
ellerinden eliiman çdı:rnesine rağ
men öldüğü zaman 93.000 Ingiliz 
lirası, George Moore 75.000 Ingiliz 
lirası, Thomas Hardy da varisieri
ne 91 bin İngiliz lirası bırakmışlar
dı. Son senelerde tarihi romanlan 
bütün ingilizce bilenlerin ellerinden 
düşrniyel"' C::tanley \Veyman, ölünce 
l 00 bin iliz lirası, Galowortby 

86 bin l~giliz lirası servet bırak
mı.şlardı. 

Şimdi bir de tgiliz romancıları
nın tek bir kitabdan ne kadar para 
dde ettiklerine bakalım. Ingiliz e
debiyatında, her edebi devrin altın 
hazinesi diye yadedilen Anthony 
Adverse isimli romanın muharriri 
Hcrvey Alien bu eserinden senede 
çi! para 40 bin İngiliz lirası aldı. 
Barrie, The Uttle Minister isimli e
aerinden 50 bin lira, kadın yazıcı
lardan Alice Hegan dn 20 bin keli
melik kitabından tam 20 bin İngiliz 
lirası kazandı. 

Kipling' e, şöhretinin en yüksek 
noktasında bulunduğu sıralarda yaz-
dığı 8 hikayeden her biıişine 240 
Ingiliz lirası verildi. Kim isimli ro
manile de İngiltere ve Amerikada 
S bin Ingiliz lirası, Collier mecmu
asında neşrettiği bir \liirine de 200 
İngiliz lirası aldı. Sineması da çe
kilmit olan Bulldog Drumlnond ro-

ec aa ar1. 
Bu harb yıllannda memleketin ............ YAZ A N ........... ~ mak hatta sözümü geç.irebilllikleri-

hayatına, her sahada müstevli olan : mi aüküna, ümide sevkedebilmek 
fecaatin bir levhasını. telc.mil safa- Ha/id Ziya ! için etrafıma cesaret verrneğe ça -
hatile, tasvir etmeğe bu yazıların •• i lıtmıştım. O zaman mesela Bursaya, 
havsalası kafi değildir. O yılları ya-- u k/ •ı Konyaya, turaya, buraya kadar hic-
şamış· olanların da havsalasında o ş a l gı : ret etmeğe kalkışanlara müsadif ol-
hailevi zamanın teessüratını istial;ıa : dukça onlara kendi yerlerinde kal -
yetişebilecek bir kuvvet yoktu. .............................................. maktan tevellüd edebilecek tehlike -
Memleketin esasen teşkilat idaresi Ja?ca usarei hayatiyesini istihluk et- den ziyade evlerini, mallarını bura
bozuk ve tesadüften gelen ihtiyaç-ımış olan bedbaht Tiiık vatanı, etra- da bırakarak uzak yerl<ffe kalkıp 
lara göre mukabele edebilmek ka- fından, eczayi asliyesinin snpır 18 

- gitmenin daha feci ihtimnllere mnTuz 
biliyetinden uzak iken buna harbin pır döküldüğüne şahid oluyor ve olacağını tasvir eder, hususile bir ke-

getirdigvi zaruretle.r m;;'l'-u~llcr ı'nzı' - kan ağ1ıyordu. Bütün Humeli, Ma - f b 1 d • ""' ~ k d A dl k re stan u üşman ayaklarının altın 
mam edince artık l>ütün vücudUnde e onya, rn~vu u ' öte tarafta da çiğnenince hiç bir yerde cmni -
çatlaklar açılan, her tzırafından Trabl_?sgarb bır daha nvdet etme - yet bulunamıyacağını türlü delillerle 
memleketin kanı sızan çi.ıri.ik bir ci~ rnek uzere elden çıkmış, Trakya hu- isbata çalı•ırdım; daha dogruv su on-

h k 
. . . . . dudu Istanbul kapılarına kadar ge- " 

az abılınden ışlıyebılmek kuvve - ı·ıp d 'k b d r F'l' . lara, fazla bir nikbinliktcn gelen bu • . •
1 

• . ayanmış ı en u c n ı rstı - k l tinı tamamı e kaybetmışlı. Bu, zan- nı'n lrakı H' y . S anaati aşı ıyabilmek için muhake -
ll 

• ] v , n, ıcazın, emenın, u- ·· - k l g~~ zan.gır sa anan, .ış emege teşeb - riyenin, velhasıl bütün Arab diyar- me yurutür en on ardan evvel kel'l-
buıı ettıkçe. .her dakıka hemen oraya larının hatta" T·· k Id v, d .. _ di nefsime telkinatta bulunmak is -

v l k "k"' b' k k 1 • ur o ugun a &up d' Y.ıgı ıv.erece '. ço up tr en az Üt ı> heye imkan olnuyan J laleb, Antak.- ter ım. 
sı halıne gelıverecek zannedilen bu ya ,_ b'l' d ·ı· 1 · Harb boyle tek bir muvaffakı' -'d ..~.. • k' 

1 
. ıroa ı ın en vı ayet erın, ana... va -

ı are uuzenı ım erın elinde idi. Ve· tandan ~"<>tır çalır k 1 ı ~ .. yete mukabil memleketin Lütün et-d ..ı k" 
1 

1 ..- op.uı r.ı ıı go-
zare e .sa.,.aret me,; ıınc ~c en ve .rerek milletin vicdanı knt'i v,, nihai Tafım ku~tan şark, şimal, cenub hu-
~trat:ın~ ~er zor!ul g~ karfı koyma.k bir infisaha doğru ı<Oşu!duğuna sız- dudunda he:Limetten hezimete uğ -
uvv~ını ner Vesl e ıle bulan Talat lıyordu rarken yüz binlerce gen~ c.linç ev-

bile artık p~ırmıt ve et ~ 1 t K d · d Al ·ı ladının b...,hude bir aerencam uu"-rafını d ld ~ e ara enız e mnn gemı e- ....,. .,....-
~ dumn kl ya aciz, ya rile giri~len c;ılgın o;ergüzeııtin neti- runa helak oluşunun acısını avutma-

cahil. ya u ~ . ına ne eser- c esi ... Bu azi m bad i re içinde tek bir ğa çalışırken, memleket, kendisini 
se onu .. yapma~ ıçın pe~a tanımı - tesliyet vardı: Çanakkale ... Bu da kudurtan diğer neviden feci bir man 
yan mutehakkım ve magruı refik - Enverin müdahalesi dı..-. nda knl zara karşısında inim inim inliyordu: 1 d •. d .. ... ... mı~ 
. e~ arasın a gun en gune azm urezm olmak savesindedir ki, yiiz binlerce V atanın dahili fecaati, idare bozuk-
~tıd~?lannı elden kaçırmış bir hal- Türk eviadının kanı p.:ıhasın olQa luğundan ve bunun yanında yiye-

e ı. bile, hiç olmazsa Boğazı, M~rmara- cek, giyecek havayicinin fikdanın-
Her teyden evvel 'bir harbde as- yı, lstanbulu kurtarrnı'! o!mnk mu- dan ileri geliyordu. 

kerlik meseleleri düşünülnwliydi. vaffakiyetini gösterer,.k Türklüğiin Ortada böyle iki sebeb olunca ta-
Bunu düşünecek olan E.nverdi. yni- ~erdini muhafaza ed~hilmivti, biatile birçok açık gözler peyda ol-
nız oydu; ve ne zaman onun düşiin-ı lıil;if devletleri donanmnlarının du. Azim mikyasta bir ihtikilr bnco
cesin.?en b_ir teş~bbüs çıks:ı, o, te - olanca kuvvetlcr:Je Cnn ıkknle Bo _ lndı ; halkın zanırrtinden, ihtiyacın
şe~bus. bır heznnete. bır fecaate ğazına yüklendik'(·ri knraya en gü- dan istifade eden hir zümrP. vücu -
~un~alı~ oluyordu. Bun.ın basında, z.ide askerlerini. bilhns~n t'enı;:;ıver - dt> geldi ve türlü çirkin vasıtalarla 
hıç bır luzum olmadan Ruslatla <ar- likerile mii<:t,.hir Avust•alynlılardntı, kazanç temini için fakir Türk mem
p~smn~a .. kalkı•arak Sankamı•ta Zelandalılardnn miite~ekkil m;ihim 

1
leketinin ~a·ruf mikyasına sığamı

vuz bın Turk yav~sund~n onda do-ı bir orduyu çıkardıkları halde Türk 1 ya~ak yekunl?ra .<:~kan servet sahib
kuzunu feda etmı, olduguru. mf'm- erinin yalnız gö\':aünii siper yaparak lerı zuhur etıı. Pırınç, seker, petrol. 
lekelin her noktasında a'Skere ihti - gösterdiği mfıniayı kırma::.n, derme yağ ortadan kalktı; daha doğrusu 
yac varken bir ~österi, "anki ıniit- çatma toplan1e mehib hnrb ge _ şunun bunun elinde birikerek had
~efiklere bir cemile yapmak çocuklu- milerini batıran, vahud, Boğazın dar den a:ırı fiatla elden ~!~ gizlice. do
ı;:una kapılarak. memleket h:nicine, geçidierinde tıkayan muciu nev'in- lasmaga ve her geçt1gı elde ınsaf 
Makedonyaya, Romanvava. Gıılic - den muknvt!ffieti ;~armağn kadir ola- nisbetini aşan bir kar bırakmağa baş 
yava ordunun en gü7id(' nıınQınndan mıyarak ııonunda kt:ndilerine pek a~ ladı. Ne yaparlardı, bu intifa imka .. 
müteşekkil fırkala.- göncl .. .-m,.l.: h',i~ ğır zivanlara malolan bu tc ebbüs5 nını nasıl bulurlardı. Bunu kendile
linden delilerin bil,. ha~ta dimnC.ın- t terkt-tmeP.ı- mecbu.- olmuelardı ve rine sormalı. Bu suretlı• kazanılan 
Ql.\tı l!f'Cemivecek t,.~,.l-ıhü'llere gi.- bu muvaffnlriv,.tle Tüık bütün di _ azim servetler ne oldu, kazanmak 
ri~tii!ini z.ikr,.tmı-k kiifidi... j ;;,.,. ınalchuriyet] ... rin varıısına ruriile- icin her tür.lU kuınazlıklnrile kolay -

manı, aahibine t 7 ~ne zarfında 
Iki yangın batlangıcı tam 1 00 bin Ingiliz lirası getirdi. 

Diğer cihetten de Suıiy~ve biı s·_ b=l,.rıok bir mf"T\v•m bulmıı& oldu. lı~lara nazıl olanlar bunlan muha
hibkırıın sıfat ve aalahiyetle gönd: 1 CanaL-kale fb:Yazında bıı mUthi~ fnza ~dcbilmek imkanı~ı. bulrlular 
rilen. oradan Mısıra kadar bütiin mücadel,. devam ederk~n memle - mı. bunu da anlamak ıçın o harb 
harekatı askeriyeyi ve iderei mül _ kettf' tek bir ferd yok idi ki Ingiliz z~ngi~lerinin en ile.ri gdenlerinin a
kiveyi tek baıına Jt,.ndi görü,üne ve Fransız savlPti:ı,. kıt.-~ı Türk ün kıbetıne bakarak ıbret almalı. 
yüklenen Cemal türlü ~arib sergü- ha türlü vesait fikdamna rağmen Bütün iaJe ve lihas i!lleri birkaç 
z,ştlerle. türlü müatebid idarderle lo;tanbul yolunu kaparnağa muvaf - elin ~inde toplanmı,b. Bunlar me
biF yandan Türk askerini bos yere fak olaca~·ına mümkün bir harika yanında ba,lıea iki aima zikrolun -
feda etmi!. bir yandan da ida:-~; 11• nazarile ba1rahil5\n'. Hatta b,.n kö - malıdır: Cemiyet namına hareket f'• 
deki i'tisaHarla bütün Arab ırkını viimde, Ye5ilkövde, dostlaumın, den Kara Kemalte Enverin p~k mu·~ 
Türklüğe bir dü man yapmıştı. \com!!ulanmın tela ına. kendilerine terned bir aleti olan levazım müdiiı-ü 

Aksarayda Millet caddesinde 113 Biyografi eseıleri pek o kadar faz
aayılı Ha.san n ZJyaya ald ahsab ev- la satılan cinsten olmamakla hera
le Yenl.fehirde Hortumcu soka~nda her Ingiliz başvekillerinden Ciads-

tane'un biyografisini yazan Lord 
2? UJllı eTin üst katından dfin yan_ Morley, btından 1 O bin Ingiliz lira
gm çıkmışsa da Itfaiye tarafından sı, babasının hayatını kaleme alan 

Zaten çesid c.csid ihtilaçlar ara- bir mülteca aramak teşebbüıtüne ~- lıımail Hakkı.·· Bu adamların etra
tında ~rpınan, Trablusgarb müea - hid olr.,..•ı!l ve umumi dı:nebil~cek o- fında hareket eden, ikinci üçüncü 
delesinde. hele Balkan harbinde o- 'lan bu korkuya nef!limi de kaptırma- (l)en.mı 4 fınrü !'fayfada) 

80nd\irii!lilü.şlerdlr. (Devamı 7 nri sayfad:ı) 
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ISTER i NA N, 
Avrupa Lreni di.in Fransız gazetelerini de getirdi. 
İtalyanın harbe girdi~! r,i;ndenberi gonınmez olmuşlardı, ta'ı:rit'cn bir 

bucak aylık bır fa.~lııdnn sonra, tıonmüş bir hiılde de olsa mevd~na çıkış
ları gene hoşumtıza. gitti. Merakla okumıyn ~la dık. İçlerinden birinde 
ghı.ümiize ilk ıllş<'n ır.:ık:ılede şu rünıleler vardı: 

- c .. Artık kat'iyeUe tahakkuk etti, muharebenin önüne geçllebilirdl, 
geçilmedi. Fel~keti onlemek mümkündü, yapılmadı. 

cAklı ba.pnda :!ö'ransızlar, vazJyeti serin kanla muhakeme edt!rck, hele 
tesllha.tımızın zafını. biiyük zflfını bllerek 1938, 1939 yıllanndc\ JhUHifın 
patlak vermesine manl oımıya calışm~lardı, scslert snsturuldu. 

Gerçekten mecnun olanlar,-ki bazırlığımızın derecesını kendileri de 
biliyorlardı _ kimbfltr nereden gelmiş bir parolaya Itaat ederek bedbn•ıt 
m<'mleketimizi fel!kete 5Ürüklemt"kten çeklnrnedlfet', içlerinde o vakitld 
htik.ftmeUn azası, meb'ııslar ~~ ggzeteciler de vardı.:. 

STER iNANMA1 
Bu Entırlıırını U:tib:ı! etU~imiz gazete Fransız gazetelerinin en eski v~ 

en m~burlanndan bıridlr ·;e .şimdi Pariste de~il. Fransanın serbest 
şehirlerind,.n 61rinde cıkıyor, Alman de!il, Frnn.s1z sansürüne tfibldır. 
Fransanın hissctti~i buyük acıya tercüman olduğu söylenebilır, bununla 
bt'raber hallrhyoruz ki, muharebeye takaddüm eden son ha!t:ı.da en 
fa7la ba~ırı:uı gnzetccDerin arasında kendisi de vardı, ve muhn!'l'benin 
ilk on ayı içinde mütcvnzin bir sulh akdının daha mümkün oldu~u !tr~
lnrda nihai zafere kadar dövüıjülmesini fstiyenlerin ba.şınd:ı bnlu _ 

nuyordu 
Bu gazeteyi J<nnsız feU\lı:etinln taha-kkuk ettiği günden bugüne kadar 

geçen bıt buçuk aylık zaman zarfında gönnedik. Eski dilşUncMi ile yeni 
düşüncesi ararundalti farkı okuyucularına ilk gün nasıl izah etml.ş oldu
tunu bDmiyoruz. ve bu izah şeı.linl bulabllmen!n kendisi için çok müş 
kül olmuş oıaca~ına ·inanıyoruz. Fat.at ey okuyucu sen: 

1 NA N, 1 ST ER 

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

Sözün kısası 
Aşçı buhr~;;-

E. Ekrem Talu 

• eV7!U bub.ran~da, blzlm 1r.IJ1 
arkadaşlar, memlekette blr aşçı 

buhranı k~tettller. Yalan d~il: Tür
kiyede, bugüne bugün tam nıfınasil8 
a.şçı be'men hemen y~k gibidir. BU 
yokluğun sebebini arqtınr&en, kiiJll 
a.şçılığm bu zamanda kazanç ternın 

eden bir meslek olmadı~ını. :ışçııarııı 
25-30 liraya ate~ ka.rfısmda can tu -
ketmektense meseıa apartıman kapı
cılığını t~rclh eylediklerini söyl~dl· 
Kimi de bizde bir aşçı rnekteblnL:l 
yokluğundan ötürü aşçı yctışnıed !;i
ni yazdL 

Halbuki bu ibuhranm asıl sebebi, 
bence ne odur, ne budur! Turk a~çı
lığını öldüren, yaşama t.arzımızdnltl, 
zcvkleri:mizdeki, güzellik ve e enllk 
telakkH~rlmizdeolrl b'Jyük dei;ı11 tJ k 
olmuştur. 

Can boğazdan gelir düsturunu ko # 

yan ve ona rinyet eden e.sHi rın za -
manında a.şçılık gene mekt• bd c öl
rcn!lmez, !akat biribirinden u~·a nŞ
çılar yetişirdi. Sonra, her ke.5eye gô-
re aşçı bulunur, ve bunların en ace
mLsi gene birkaç türlü yemekte mu
vaffak olurdu. 
Şimdi b"z, dedelerlınizln o stüzPl düS 

turlanm tersine ç~vlrdik, kullanıyo

ruz. «Cnn bo<'azdan gider-ı. diyoruZ· 
Ve böylece altz tadı lle yemek yenlt
yi tedricen unuttuınnouzun :farkında 
değiliz. 

Bizim çok kıym~tıı ve çok ıezzetli 
rnUli bir mutfnk ve .sofra an'aneınlll 
vardı. O an'aneyi, manaınz ve sebeb
siz bir frenk rnukallidliği Ilc önce 
p!çlendirdik, sonra da büsbütün kôr~ 
!ettik. Şimdi. birçoğumuzun yaptı,l 
şey yemek yemek değil, ner.s:ni ld~ 
!aflandırmaktır. Evlerimizde, ynrı!1l 
asır evvel en önemli bir yer tutall 
mutfak ve sofra bugün t.aman•ile uı.
mnl edilmektedir. Ev kadını kendi 
anasından ve büyük anasından öğ ~ 
Yendiği nefi.oı yemeklerc .saatıen·c e ~ 

rnek sarfetmektens-e vanm saatlll 
Içinde kıvırdığı, ne idü~ü bcUrJiS 
ne~ncyi ortaya koyuverlyor. 
Zavıflama modası ise, yerrrk hU

susıındaki bu laübaUliğe bfis'.):ıtün 
tfiy dikmiştır. Ktbar muhlttekl :ıneıc. 

(Devamı 8 Inci sa,·fac1a) ........................................ : .......... . 

iş basına!. 
. ' Enel'ki gün istanbul Parti 

merkezinde müblm bir toplantı 
oldu, maksad şu Idi: - IJn:ı 
Jrunetlerinin memleket miifla _ 
faasındakf kıymeti dünya h;ı • 
di elerile artık tam bir hakilt::ıl 

seltli alnnştır. Hava ordoluını 

had·Jamak için kay:Mdilerek 
dakika yoktur. Hem matl'neli 
Lhem de materyeli kuliannt-nk 
havacıları en kısa zamanda ye. 
tlştfrmek prt olmuııtur. Bıınuıı 

için iki yuldan giılilecelttfr. ni
ri hava tcıjkUfıtını ~eni !etmek 
havacılı&ı yııymak; lkıncfsi ıle 

havacı gençleri hazırlamaktıı·. 
Birinci planila her Tuıkiı Ila. 

va Kurumlarına aza yazmak ve 
bugÜne kadar Türk hava nrdıı. 
suna yJnnl be milvon Ura ı;ibt 
kuvvetli bir yarclım ~·apan Ha\'!1 
K11rumonuıı gelirini birkaç ml ll 
arttınnak vardır. Bunun Için 
her vataıtda~n Hava Kurumuna 
yazılması ve elinden gelen yar. 
duru yapmMı icab eder. Bn ya-
pılacaktır. 

ikinci lllanda Türk ~ocu!ıınu 
lıavacılıfa al~ırmak ve Tiirk 
gen~leri arasında havacılı~a ka
bWyeti olanlah derhal han or
dR!JUIJDn Jıazırlayı~ı ıma t~kt 
;:a.tına almak kamrı vardır. nu 
kara.r da ~öyle tatbik edilecek· 
tir. Bu yıldan Itibaren mektrb
lerde havacılık dersıe,ı verlle -
t-ek ve !"encler a.-a!llnda bed~ni 
kabllin~ttrri sıhhl kontroHe an. 
l.....ıantar Törklnqu kanıp1arına 
sevkecU ecektlr. 

Ba lld yol bal'ine kadar ha -
vaeıh1da tatbik ettttfmb skte
mln daha geaq mikyada d~
mıdır. Ve kısa zınnanda büyiik 
randıman almabUeeek sloüem -
dir. Dünya bapn sulhe kan~ 
yarın yeni btr harb blll}tama~ 
ihtimali daha mew.nddur. Ciinkii 
her mıtı mııahedf':ı'll yt'nl bit 
harb •ball~.sl hazırlar. Bunun 
Için '"""1 harblerden aıınaıı 
derslerden istifade ederek ~:ete· 
eek harblere bazn1anmaktan 
baska ('are yoktu~. Türk mnetl 
yasamak lhtiyaemdadır. Ya a -
mak sartlan f~e ll.'fttfkçe a~rla~
maktndır. nu şa.rUara ıöre snl 
kalmak Icin tek care am·ak ve 
anf'.ak k11vvetll olmaktır. Tôrk 
mlHetl iste bu hakikati bütÜll 
'ümulü lle ldrak ettll'l if'ln de 
:v~amıya hak kazanmıştır. ŞfJJ1, 
di Iş ba..cına! 

__.13~alıat.. 



• 
elgraf, Tele Ve Telsiz a e · er1. 

Trakyada yo İki farklı görüşe dair 

• ınşaatı Barem kanununa ek 
ıa yiha ·Meclis 

Nafıa Vekilinin beyanatı: u Trakyada nafıa 
işlerimiz çoğa/mıştır, bunlar arasında yol 

işlerimiz bilhassa ehemmiy etlidir , 

Yazan: Selim Ragıp Emet; 
A hval öyle gösteriyor ki bu

günlerde iki seçkin Türk 
gazetecİsİ arasında hayli meraklı bir 
noktai nazar münakaşasına şahid 
olacağız. Bunlardan biri ~adir Na
didir. diğeri de Bay Hüseyin Cahid 
Yalçın. 

• 
ruznamesıne alındı 

Ankara 31 (Hususi) - narem ka -
nununa ek kanun lfiyihası Meclis 
ruzna.mesine alınmıştır. Bu 11iylhaya 

girebilcceklcri dereceye bu memur! -
yetler için esas teminine yarayan 
işlerde geçen hizmet müd<ieLI"rlnin. 
her iki senesi için bir derece u rıye e
dilmek suretne tesbit edllece~ dere -
ce mnnş veya ücretini geçem!yece!: • 

rıa~dirne, 31 (A.A.) - Trakya9a 
ıa.ya aid . 1 • 1 • d .. k ii~ ış erı yer erın e gorme · 

ed ere bu sabah Istanbuldan hareket 
Ce~n Nafıa Vekili general Ali Fuad 
tik esoy yanında general Kazım Di~ 
m •hŞoseler reisi Ali Talib ve kalemi 
bu~ sus ~üdürü olduğu halde lı.tan-
tı. • - Edırne arasındaki vol faaliye-

fette Kazım Dirik. bagmüşavir 5ab- Yeni yapılmakta olan yolların baş-
ri Vali Ferid ve Belediye Reisi Fe- lıcaları !stanbul - lstrancn - Sarny -
ri~Jle korgeneral Mustafa Muğlalı, Kırklareli - Ahalkalı - Hdımköy -
Salih Omurtak, general Seyfi ve Çerkesköy - Saray - Babaeskı - E
meb'uslarımızdan Fazlı Güleç, Feri- dirne - Havsa - Gelibolu - E.ceabad 
dun Fikri, Durak Sakarya, Suad Hay ve daha ban yollardır. İstanbuldan 
ri ve Şerif Bilgin de hıızır bulun- başlıyarak Edirneye kadar uz.ı.yan 
muşlardır. Yemekten sonra Vekil saha dahilindeki inşaatı tefti~ ettim. 
a~ağıdaki beyanatta bulunınu~tur: F 1 1 

Nadir Nadi geçen gi.in bir yazı 
:razdı. Günün rea!ite.sinden bahsetti. 
Harbin devamının, bu harbi yapan 
iki taraftan biri aleyhine kat'i bir 
netice verebileceğinden şüphe gös
terdi. F ransayı har b harici eden do k .. 
san milyonluk bir /\lman kütlesinin 
artık bir realite olarak knbul ve bu 
hakikate göre vaziyetin mütalt-a o

ba~lı cedvelde ücretli memuriyetıcre 

nld ihtisas mevkileri göstcrılmlştir. 

Laylha esaslarına göre alelfınıu.n 

ma~lı ve ücretli ihtisas mevkilerine tırMecburi hizmete tabı olanlar ta • 
ttıyin edlleceklere verllecek m:ı.nş ve- ahhi.idlerlni ıro. etınedlkçe bu hh • 
yn ücret tahsil vaziyellerlne göre kümden istifade ede~iYN'Pklerdlr. 

Universile gençleri 
kampında birkaç saat 

nı tef · • ın· . tış ve bu akşam Edirneye gel~ • - Bu sene Trakyada Nafıa işle- aa iyetten memnu~unı. t\ııııını ş ve lunmasıni ta\'siye etti. 
ıştır. Naf V k"}" · 1 K• ~ırn D· .. ıa e ı ımıı; gencra a-

ist' hırıkın konağında bir saat kadar 
ge~:i 0~ ettikten ııonra belediyeye 
Der r·ştır. Şurada Fuad Cebesoyun 
~ziyafet verilmi~t ve ziya-

· • - 1 t B'lhassa iki ay- alınmakta olan tertıblerle program-
rımız çoga mış ır. ı 1 d h' t· d .. .. danbe~ büyük bir faaliyet deva.m l arı a 1 ın e ve munıkun c.lduğu 

Bay Hüseyin Cahid Yhlçın bu 
genç muharririn bu noktai na:ıarına 
iti raz ediyor. Bir defa diyor, Al -
manya harbi ka:r.anmış değildir. Bir 
harbin bitmesi için ortada nıuha -
rib bulunmamak lazımdır. I !albuki 

etmektedir. Bunlar arasınd~ yo! ~ş- 1 kad~r kısa zamanlardcı ikmal l'dile-
lerimiz bilhassa ehemmıyetlıdır. ı cektır. 

ROMANYANIN 
YENi SiVASETi 

R.uınen Harici ye Nazırı 
ahali mübadelesinden 

bahsediyor 
13ükreş 31 -- j bild· (A.A.) - Rtıdor n o.nsı 

ırıyor: 

n!oınanra htırlclye pazırı B. Mano
ta b u. ınatbuato. ,aşağıdtıkl beyannat. 

ulunınuıJtur: 

ge~:t~kil ve ben, gerek Almanyada 
\'e 

8 
ıtalyada, yalnız zahiri çok IYi 

kaı~ml.mt bir hüsnükabul röraıckle 
leitet· dık, fakat ayni zamanda mem 
günk~ınız Için, memleketimizin bu -
tal'da u vazıyetı Için ve bu güç zaman. 
Çin t llılllotımizin hfıtetl ruhiyesi i -
eılaşt~~ ıbir anıama zihniyeti ile kn::-

~<'iıhr 
bütün :r "e Duçe, mını hnvııt.ımızıh 
göst"r athalarlle bnrlz bir sempati 
zırn . ~rek nlfıkadar olmuşlardır. BL 
B il ıçın bu alfıka çok kıymetıidlr. 

lste hassa şurıısını tobarUz cttirmck 
~ rıın kl bir mentnnt tahtmda ıop.n 
dilen manasız ve bu derece çok hu
rareıerc ra~men, mukndderntımız 
hakkında karar vermek hürrlye•ımlz 
taın olarak kalmaktadır. 

Avrupada ve ezcümle bizim Ue M a
~ar ve Bulgar dostlanmız ar::ısınd3 

1 
azı Yabancı matbuatın son zaman_ 

t~rda musırrtıne bir surette mah:ye_ 
g nı ve vüs•atınl tebdil ederek me, -

13~1 Oldu~u. umumi gerginll~tn Jzale. 
ın meselesi hakkında Roınanva hükit
ın~tı. Mlhver devletlerine d~ bildir -
Vu ş f"Oldu~u glbi, kendi teşebbüsıi U e 
ları ~klrdedır ki Romanyanın kfJr:ışıı
tal"Zd le sulhperver ve dostane Dir 
l'etıer~ birlikte yaşaması ıçın iyi ni -
tllan ını bir kere daha göstermek za. 

za1 gelınıştir. 
nıYet~nıınızın metodlarından vt:ı .zlh 
kotn nden mülhem yeni tedbirlerle. 
liyetiu muıetıerle ayni kandan eka! ~ 
reu er meselesine kat1 bir hal su -
birle;erınek arzusundadır. Bu tel -
fyt net~rn.sında. her memlekettc çok 
<llr. ce vereni, ahali mübadelesı -

k:ı.~~ğ:ı.~~ ttıraftan hiiki'ımetimiıin su 
ıneııy· nı de kat'! surette t.a!':rlh e· -
b~e~~ .ikt nn~k kat'l wcl!:ll!"lerle 
ledil ~ahudl unsuru meselesi hal -

tnedtk"" nunıe Y'-o ıncmleketimlz t«ım bir 
tnenıen tecnnüsünU alamaz ve Rıı -
rneını rk k':ndllP.rtnı nrzu ettikleri gibi 
nıe~e e etın efendileri ola:rnk his..ı:;et. 
Cldd' muvtıffak olamaz Bu ''"ld:ı 

ı ve ı . , 
aınıa.~ YI tetkik ednmlş tedb'rler 
noın~ nzınetınlş bulunuyoruz. 

tne01,.r. nva Rumenierin ve ynlmz Rtı_ 
•ndır. 

Paraşütçaler 
Deniziide 

Den' ı· İtuşu ı~ ı, 31 (Huııusi) - Türk-
buray Paraşütçüleri bugün Ta vastan 
kının a. gelmişler ve bütün şehir bal
ltıışlar~Çten tezahüratı ile knrııılan
ltıeyd · ır. Paraşütçülerimiz tayyare 
<:i ö .~n~nı dolduran binlerce seyir
alkı~un e Yere inmi ler ve §iddetle 

h anmışlardır. 
t r-araş"ı " 1 oah . u ç~ er, müteakıben, alay 
Iett~ebnide şereflerine verilen ziya-

u unmuşlardır. 

1' Tavasla 
bah bva'J, 31 (A.A.) - Dün sa
tı.ı111 Uraya gelmiş olan 1 Iava Ku-
,.._ u ta~·ya .. · ı . b" ··•Udde .J. • re ve parnşutçu en ır 
d~ t ı st ı rahatten sonra saat 1 8 

ııc;uş ve .. 1 1 .. paraşu t e at ama goste· 

Ziraat V ekili çiftçi 
ve köylü.ile uzun 
konuşmalar ya_ tı 

ingiltere ayaktadn. Sonra .. Alınan~ ( ya ~eçen harbde dört scrıe galib Baştarafı 1 inci sayfada) ı Deniz ve yemek partisini mütt-a-
geldi. !'nnundn partiyi ka •betti. yet göster'yorlar. Askerliğe karşı kıb. çadırlardan akordeonlar, ki.. 

H 
olan alakalarını övmek henim için tarlar, mandolinler çıktı. Her ğıı-

Bav üseyin Cahi(l Yalçın. ozun rı· b ' ·r d' f ı· 1 1 • d b • 
k ı · h d -d -

1 
.. şere ı ır vazı e ır. a ım ere ve cın gö gesın e ir grup meydana 

a em ayatının ng aga ı muna - 1 · · 
k ı d f ı dd 

. atış ara muntazııman devam edılı- geldi .. 
a .. a arı arasın n en az a re ettı- G . - · b" t'b' · d b .. b I 1 ror. ençler burada tam bır asker 15 gündür intizam içinde askeri 

ıı: ı ır a ıyeyı e u munase ct e h 0 
b 

. . k _ı• k" ayatı yas!Yor, çadırda yatıyor, ka- kamplarını yapan genç niversite-
enımsıvere {ltvor ı : - . , , d' N d " · 'h Al ra vanada n yemek yıyor, tam ma- liler asil bir neş' e., coşkun ve sami-

ın .... a ır a ının ı tarını mnn- ·ı k • d" · ı· • · 
k 

.. .. k . . nası e as en ısıp ııl ve ha''!\ ıçın- mi bir hava içinde ne güzel t-ğlcni-
yan•n ar ası sıra yurııme • tav~ıy.-sı d . l ş· . . . · 

kı • d ı k · h _ı· , , e yaşı} or ar. ımdı ıstırahat za- yorlardı. 

( 
'~- A ) z Id d I . qe ın e an '\mU ıca cnıyor. ,,.e 1 I d h . _ı • d d' Konya, 31 "'·, . - iraat ge im, üşünce erinızi. dileklerini- l l R" d R "b' . man arı ır. epsı n~nız e ır .n Tnlim zamanı gelmişti. S:ınki 

Vekili Muhlis Erkmen rcfnkatinde zi açık söyleyin, demiş ve halkla 'h·apakım · _ı 11~ ,e \ol manıva ~b. ı 1 mı j Deniz kcmanna doğru uzanıyo- biraz evvel oynıyan, ııtlıyan, çalan, 

k ı k ı are·et ev~ım~ 1 manar eş on y··ı d .. Vııli, Parti, Halkevi er anı, :ziraat yo. ziraat mıı in eri, tohum ısla- .. l b' lk' l . ruz. ıH crce ça ırın ve yuzlerce söyliyen bu gençler değildi. Techi-gun ,.vve ız .. cıu te •n erı vapıyor~ • d mütehassısları, ziraat ve ticaret o- hı, selektör makineleri, kombinala- I d 1 •1. • '( l d · f h agacın orta"ın an muntazam bir zat takıldı, tüfekler omuzlandı. Beş 
daları reis ve azaları ile mat uat rın randımanı meseleleri üzeı\~de d" . B . ;f 1• • 1 ı~ yo tren y_o unu enıze baglamakta. dakika içinde bölükler hazırlao-b 

ar ı: ngo ·z ı ttı a o nı re ve es e- I 1 d · -

y 
ınız. u ıtt a . ı ımzn ıyan -ıe- D · · ·· · · 1 1 1 erkanı olduğu halde dün arma · • b" k d b . \' k'l . d -· . . . . . enızın uzerını nası an atma ı. mıştı, emre intizar •diyorlardı. Bi-

k ı 1 
uzun ve samımı ır onu~ma a u~ -yetı e ı ... vı egı~tırınıı:, yenı vazı- G 1 . h . . . . . b' k 

hasat mıntakasınn gitmiş, öy ü er 1 . D 1 k 1 · .. • k b l d ' · enç erın epsı mınımını ır çocu rer birer marşlarını söyliyerek ta~ 
ı unmu~tur. am ız ı rnese esı uze- yetı a u e ınız. ıı • • • • d d · d 1 l tarafından coşkun tezabürat a kar- Al l b"' l b' lk' • d nes esı ıçın e enız e er.. Jim sahasına doğru yollandılar. -

rinde de duran Zirnat Vekili bu man a~ın ov e ır te ının en y · d ·k· · b"l"'k komu-"ılanmıştır . . -· . · ~ k b'h b Id • anımız a ı ıncı o u lim ordusunun genç elemanları, 
Y • me!'lelenın de halledılecegını vadet- mutla surette ı ıt er o ugumuz t .. b N . . "b Ziraat Vekili civardan gt-lenler- . . B H" . ,... h'd y l b anı yuz a<ıı ecatı, emır su ayı Türk ordusunun da değerli birer 

le sayı•ı bı'nler'ı bulan halkın toplan- miş ve müetakıben dö;;er biçer ıçın ay useyı:1 \.,a 
1 acının u ·· tt - ' ·1 h d 1 1 1 k k d'l b'lh "' ., .. 1 · k d d · b' h t us egmen 1" e me var. za ıat ve- uzvu o ma ma sa ı e ve ı assa, 

mış oldug-u meydanda kö'-·lüll':re, makinelerinin harmanlardaki faali- soz en arşısın a ı-rın ır a~re riyorlar: bugünün mana"'ını, yüksek seviye-
., duymadık dersek yalan l')lur. Huse.- S 

sizi görmeğe, dinlemeğe, istekleri- yetini, ıseticelerini gözden geçir- . C h.d y 1 'h" h l Ah - aat yarıma kadar deniz.. lerile daha iyi idrak ettikleri ıçın 
ı kı . yın a ı a çın ~· ı a vn e aga k . . h .k. b k ld ı· Id w 'b' 

nizden yapı aca arını yapmağa mi~ır. .. .. b. t k I . d d ı yeme ve ıstıra at, ı ı uçu ta arzu edi iği, azım o ugu gı ı ye-
~orunen ır za 111 a emın en sa ır d .. ı· ·ı k ı b ı d h k

'k t' 'f d ers, d ortten sonra da ta ı m... Bı - ti<ıme üı;~e azami gayret ve a .. 

S 
o an u ,.;ev er şave a ı a ı ı a ~ h • ı· · k 1 1 d 

Eski
. u·· merbank um um mu·· du·· ru·· d" ı .. t k'l b' ı k l assa geceler pek neşe ı gıacıvor. er iğe azami sevgi gösteriyor ar ı. e 1•~dolr arsa} m us ~·ı . _ır ıılıbem e ·e. Genç arkadaslar askerli~in eh.em- Kamptan bu intıbalarla dolu ola· 

eva arı o an bızlt•r ıçın e e-tte kı . . · kd' 'ki · k 1 - k Id B · b ] . . . . mıyetını ta ır eUı · en ar ar, eg- ra ayrı ım. u ıntı a ar sanırım 

Ve
• 1 dare mec'•ISI• aza'arl hakktnda en ışıdd~tJı bır .şekıl. Ye surette pro- len"'f'"Sini de bifiyorJar,ıı ki yalnız bana iftihar hi!!si Verecek 1 teııto edılmelen verınde ve haklıdır. F"lh k'k b b d ·· d" d - · ıd· N S C 

F k b 
.. 1 1 · h t kl·r· dd ı a ı a unu en e gor um. egı ır. u. - a. - o . 

a at oy,. >ır am e ı ı re e- _ 

men'i muhakeme karari verildi ~~k!d.;. :~~:"p:~:ı~::~~i ~~rr::~ A~manya 2900 
tayyare ve 5 bin 

tayyarecikaybetmiş 

gene baqkadır. Unutulnıııması liiı:ım 
~elen hakikat şudur ki en fena ~art
lar içinde dahi iyi bir ııiynset daima 

GenAral Frankonun 
CebelüUartkl 
kast~den nutku 

Ankara, 31 {Husuııi) - Anka
ra müddeiumumisi Halid Yazar Sü
merbank eski Umum Müdürü Nu
rullah Esad Sümer ve bazı idare 
meclisi azaları hakkında açılmı~ 
bulunan ilk tahkikatın aldığı neti
ceye dair şu izahatı vermiştir: 

- Hadise malCımdur. Kütahya 
kiremit ve tuğla fabrikasının satın 
alınmasında ve mübayaadnn sonra 
sureti idaresi keyfiyetınde, kezalik 
memlekette iktısadi kalkınmayı te
min maksadile hükumetçe tasdik e
dilen birinci 5 senelik sanayi pla
nında ehemmiyetli bir istihsal şu-
besi olarak yer alan sun'i ipek fab
rikasının mevzuubahs planda derpiş 
edilen esaslara muhcılif t>larak Gem-

Fransadaki bütün j 
talebeler geri alınıyor 

Ankara. 31 (A.A.) - Maarif 
Vekilietinden tebliğ olunmuştur: 

Fransa ve Belsikada hükumetle 
resmi ve hususi müesseseler tara
fından okutulan ve kendi he:ııabla~ 
na okuyan bütiin talebenin yurda 
alınmaları takarrür etmi tir. 

Bu suretle memleket~: dönecek 
olan hususi talebenin tahakkuk e
decek yol paralarını ve zaruri mas
raflarını karşılamak üzere talebe 
velilerine 200 liralık döviz izni ~e
rilecektir. Bu geri çağrılma emrıne 
icabet etmiyenler için 1 Eylul 1 ~4.0 
dan itibaren hiçbir suretle dovız 
verilmemesi Maliye Vekaletince 
kambiyo müdürlüklerine tebliğ o-

lunmuştur. 
Kendi hesabiarına okuyan her 

talebeye verilecek 200 liralık dövi
zi, Fransadaki talebe için Vichy'de 
bulunan' büyük elc;imize, Belçikada
ki taleb~ için de Berlin biiyük elçi
liğimize göndermek üzere. talebe 
\·elilerinin derhal Cümhuriyet l\1er~ 
kez bankasına müracaat etmeleri 

lazımdır·.:·--------

Iki lsveç tayyaresi çarp • şt1 
StokhoJın. 3 1 ( A.A.) ·- Roy-

ter: Talim esnasında iki lsveç as
keri tayyaresi bu sabah birbirlerile 
havada çarpışmışlardır. Tayyareler
den birinde bulunan altı kişi öl
müştür. Müsaderneyi miitea~ıb .;y~
re inmeye muvaffıılc ola n dığerının 

likte tesisioi emri vaki haline koy
mak suretile memuriyet vazifesini 
suiistimal eylemekten ve gene me
muriyet vazifesinde ihmal ve terahi 
göstermekten suçlu sayılan eşki U-
mum Miidür Nurullah Sümcr, eski 
idare meclisi reisi Safa Apaydın, 
idare meclisi aza~mdan Ha~im San~ 
ver ve halen idare zaııı bulunan 
Şakir Karaaltın haklarında Ankara 
sorgu hakimliğince yapılan ilk tah
kikat neticesinde maznunlara ntf 
ve isnad edilen ve suç teıokil t'der 
görülmiyen fiil ve hareketl.:ı:ir.den 
dolayı ceza muhakemeleri usulıi 

kanununun 19 7 inci :nadde.sine tev
fikan cümlesinin muhakemelerinin 
men'ine karar verilmiştir. 

Süveyş kanalında 

münakalat arth 
Londra 31 (A.A.) - D:ıily Te1egr:\_ 

ph gazetesi yazıybr: 
İtalya harbe glrdl~len sonra he -

men hemen tamamen inkıtaa u~ra _ 
mış olan Süveyş kanalı mün:ı.kn.latı 
~imdi ehemmiyetıı suret.te artmak _ 
tadır. Mısırın başlıca limanı h:ıllne 

l!Plen Süveyş, büyük faaliyete sahne
dir. 

Kanaldan geçen Yunan ve Yur;os
ıav vapurlarının adedi gittlkc.! art. 
maktD.<iır. Şap denlz.i ve Hind denizi 
Umanlarilc olan Yunan ticareti ehem 
mLyet.lidlr. Şap c:lenizt limanltırına 
petrol nakliyatı İngiliz sarnıç vo.pur _ 
ları ile yapılmaktadır. 

Amerikada rrecburi 
askerlik hakkındaki 

teklif tehir edildi 
Vaşingto:t, 31 (A.A.) - Serıa

tonun askeri i;ler encümeni B. 
Burke \\'adsworth tarafından tek~ 

lif edilmiş bulunan ve 18 den 64 
yaşına kndar olan kimselerin aske
re alınmasını derpiıı eden bir kanun 
layiha!Jl hakkındaki kararını tehir 
etmiştir. 

Mezkur encümen, bu layihayı 
tetkik etmiyerek. B. Ruzvelte milli 
muhafıziarın silah altına alınması 
sal~iyetini veren projeyi tetkik ey-

iyi vollar bulmıva kadirdir. 
Bu itibarla iki ayrı şeyi birbirine 

karıqtırmamak doğru olur. Viikıa~ 
ları görmemek. görmek istememek 
nrarlı bir şeydir. Kanaatimizce Na
dir :-.1adi, ötedenb~ri moda haline 
gell"n inadcı bir ıihniyete temM e
derek onu halc:\<atlc• yüzl,.ı<;tirmiye 
te~ebbü!! etmekt.-n ba ka hir ~ey 
yapmarrıı~tır. Bir 7anıanlar Fran~a
:un galih gelece<7ini en kat'i hir li ~ 
sanla iddia edenlerin bugün diistiik
leri vaziyeti görer~k meraret izhar 
etmek neden daliilet olsun. Zan -
n•mra bu kadarcık basit olan bir 
hakikati dramatize etmektc fayda 
yoktur ve Bav Hüsevin Cahid Yal
çın da bili• ki. herkes:n kannati 
muhteremdir \'e bu davayı vaktile 
miidafaa edenlerden bir tanesi de 
kı-ndisi olmu tur. O r:ünden bugüne 
de~i-miş bir lfCY yoktur. Yahud de-
i!i~en ey ıriirıün realit~inden gayri 
bir şey değildir, 

5eliln &a9ı1ı. C,uç 

Suriyade 
vaziyet 
muğlak 

Suriye - Fill.stin hududu 31 (A.A) 
Suriyeden otomobllle geçmiş olan 
Royter ajansının bir muhabiri bu 
memlekette karışıklıklar husııl'! gel -
diği hakkındaki şnyialnrı kat'! suret. 
te tekzib etmekte, ve Fransnnın tes
linılndenberl hiç bir hi"ıdise vukua 
gelmemiş oldu~unu beyan eylemek _ 
tedir. 
Manınafih va.ziyetin pek mıJ~l!\lt ol 

duğunu da. ko.bul etmekterlir. Rlr 
miktar Fransız efrad ve cınbayltırı 

hududu geçerek İngiliz ordıısuna nu. 
hak etmLşlerse de, bir ço~u yerJerlL. 
de kalarak normal surette vazlfc1e _ 
rine devam etmektedir. Yer\1 errad 
ile civar araziden ıı.Imm~ olan as _ 
'Iterler terhis edllm~ir. 

Maarif V ekili 
şehrimizde 

Ankara, .3 1 (Hususi) - Maarif 
Vekili H asan Ali Yücel bu akşamki 
eksp resle lstanbula hareket ,etmi1-

Londra 31 (A.A.) - Rovtcr: Gem•_ 
ral Franko'nun 17 Temmnzdn ı:öylc. 
dl~i nutukta ıikretti~i Cebe1 iittnrık 
kasdi hakkında Ava m Karnıırasında 
sorulan bir suale cevab veren B. Atı
lee oiU beyanatta bulunmuştur. 

Bu münasebetıe, genemi rrımko -
nun yaptı~ı beyanat hRkkındıı bir 
sulte!ehhüın olduğunu 1anncdiyo -
rum. İspanyanın ttırlht büyuklüğün _ 
den, kral Fenlinanddan ve- kraliçe 
iznbelden bahsettikten sonra gene -
ral Franko. kraliçe İznbelln slyas1 
vnslyetnnmesin<ien ayni znmand9. 
~~.Cebelütto.rık irsl hlbesı. ve nsiyasi 
birlik lçindt! bir Afrika hayali• ls -
mini verdiği mevzulara t.ı-m:ıs ede _ 
rek beyanatma devam etmt.ştıı·. Bun_ 
dan sonrtı general Frnnko bunların, 
4.00 sene sonra gene bir. ebedi tnah. 
hüd olarak kaldıklarını illive ctnıiş. 

tır. 
Bu beyanat not edilml~tır. 
İngiliz hükümeti bu hP.yıtnr.tın ts

u:ınyaya karşı olan siyasetiilde de _ 
ıti~lkllk icab ettir,.rek mtıhiyctte ol
du~unu teltiltki etmPmektedır U!n'l
enaleyh bu Iııe. husu~i h!.r cereyıın ve 
netice vP"'lTlPk 1ii'l'tıT'""'ll"'t4ıır. 

lnQ'İliz, Alman ve 
İtalya~ del'İz zayiatı 

Londra, 31 (A.A.) - Bah riye 
nezareti 2 1 T emmuzda nihayet bu
lan hafta zarfındaki ticaret vnpuru 
zayiatı hakkında aşağıdaki rakam
lan vermekt~dir: 

Cem'an 37.)77 tonluk l l İngi
liz vapuru, 2088 tonluk bir mütte.
fik vapuru, 10.192 tonluk 6 
raf vapur ki hepsi 49.85 7 toııluk 
18 vapur. Bu rakam harbin 48 hı:.f
ta~ına aid haftalık vasatiden pek az 
yüksek ve bir haftalık azamının 
dörtte birinden biraz küçükti.ır. 

28 Temmuza kadar o1an Alman 
zayiatı takriben 908 bin tona, !tal
yan zayiatı da 2ı;4 bin tona baliğ 
olmaktadır ki yekun düşman 7.ayi
atı 1.162.000 tondur. 

F..slrgeme Demetinin 
senelik kır b&'osu 

suadiye Plaj aazinosundıı 
17 

Londra, 31 (A.A.) - News 
Chronicle gazetesi ya1'Jyor: 

Almanyanın harbin bidayetin
denberi ölii ve yaralı olarak en aı: 
beş bin tayyareci kaybeJtiği tahınin 
edilmektedir. Bu adede miktarı 
resmen 6SO olarak bildirilen Po
lanya harbindeki kayıbla ,etain hü
kumeti tarafından Almnnyaya iade 
edilmiş olan 400 esir pilot dahil 
değildir. 

Gazete ilave ediyor: 
Muharebe tayyarderi ancak bir 

veya iki kişi nakledebildikleri halde 
bombardıman tayyarelerinde bozan 
dört veya beş kişi bulunabilmekte
dir. Almanyanın askeri har~kat es
nasında kaybettiği Alman tayyareo
lerinin adedi 2900 tahmin olunu• 
yor. Yalnız bizim sahillerimiz civaı. 
rında A lmanya 29 T l"mmuza kndar 
323 tayyare kaybetmi~tir. Bu tay
yarelerde ölen veya esir ~dilen mü
rettebat ,.rl~rli 800 cl.-n fazladır. 

Zelzele, heye'a 1, sel 
(Baştarafı ı inci avfadı:) 

36 saattenberi fasılalarin yer sarsın.
tısı hi!!sedilmektedir. Rugün de saat 
13,40 da 1 O saniy~ süren riddetli 
bir !lannntı olmu tur. l fasar tesbit 
edilememi~tir. 

Erbaada 
Erbaa, 31 (A.A.) -- Biri dün 

gece yan5ı ve diğeri bugün 81\&t 

1 O, 3 7 de olmak üzere burada şid
detli iki yer sanıntıııı olmuştur. 
H Rik geceyi dı~ıırırlö gec;.irmi~tir\. 
Birçok binalarda yeni ratlak lıklar 
vukua gelmi~tir. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

T .,kat. 3 ı ( A.A.) - Dün bura
da biri gündüz ve üçü gece nlmak 
üzere ~iddetli fakat siireksiz d(jrt yer 
sarsıntısı olmugtur. 

Amasyada 
AmasyaL 3 1 ( A.A.) - Bu sa· 

bah 1, I 3 te Ama•wıı ile Akdağ na~ 
hiyıa.sinde orta şiddette üç saniye 
siiren bir yer sarsıntısı olmuştur. 
Y cr sar!!ıntısından Amasya knle i
nin tepesinde büyük bir kaya par

ve tl"/ılikeyi önlemek 
tarafından icab eden 



' 

4 Sayfa 

Nafia Vekili 
Trakyaya 

hareket etti. • 

Nafıa Vekili general Ali Fuad 
Cebesoy dün sabah Jefakatindc 
Trnkya Umum Müfettişi general 
Kazrm Dirik, Nnfıa Vekaleti yollar 
§Ubesİ reisi ve demiryol şubesi mü
dürü olduğu halde Edirneye haıc
ket etmi~tir. Vekil Trakyanın muh
telif mıntnkalnnnda nafıa iılerini, 
bilhassa yeni yapılmakta olan yol
ları teftiş edecek, birkaç gün sonra 
şehrimize dönecektir. 

Valntz dahi:i 
islih~ak için 

bahk tutulaca!' 
Balık ihracah halyanın harbe 

girmi~ olmasından ve Akdenizde 
ticaret gemilerinin serbestçe hare
ket ederneyişleri yüzünden tamn
men durmuştur. Balıkçılar, gayri 
muayyen bir müddetle ihracat ba
lığı tutmamağa karar vermişlerdir. 
Ayın ll sinde yapılacak toplantıda 
bu husuıJ bütün balıkçılara bildiıilc-
cektir. Şimdilik balıkçılar Eylulde 
başlıyncnk olan palnmut için hazır
lıklarin meşgul olacak, ağlarını ta
mir edeceklerdir. 

Bundnn heş sene evveline gelin
ciye kadaı taze balık ihrncı yapıl
mazdı. Gene eski şekle avdet edit
miş olduğundan balıkçılar. ancak 
oehrin istiblak edeceği mi!-tarda 
balık tutmakla iktifa edecek, Ey
lülden itibaren tekrar denize çak
mağa başlıyacaklardır. 

Balıkçıları teş"ilata bağlamak, 
bahklarımızı iyi fiatla satahilrnek 
için Münnkalat Vekaleti tarafından 
tadil edilen su mahsulleri kanun 
projesinin Meclise sevkinden ımı-

dilik sarfınazar edilmiştir. Balıkçı
lığırniZ bir müddet dAha mevcud 
şekilde idame ettirilecek, Maliye 
Vekilietinin emri altında bulundu
rulacak, Istanbul balılehane teşkila
hnın Vekiıletlerden hangisine bağ
lanacağı bilahare t--.. hit edilecektir. 

Belediye - Ajans 
davası netice endi 

istanbul nfişaJ inhisnnndan dcla _ 
yı ADadolu Ajansı tarafından İstnn. 
bul beledlyc.sl aleyhine hakem huzu. 
runda ikıune edilen dnvn bugün n~ -
tıcelenmlşUr. Hakem hey'et.i, altı se
nedenbcrl imt.idad eden bu jhlihlt:iı 
meseJede Anadolu Ajansını haklı rı_ 
kıınn'Jil, ve istanbul belediyesini Alla
dolu Ajnnsmn zarar ve ziyan linsına 
mahkfim ctm'ırtlr. 

Ilk tedriaat müfett~leri 
arasında nakiller yap:1dı 

Maarif Mudürliiğü Ilk teyrtsat mii. 
fettişleri arasında n:rklller yapmış ve 
mıntakalannı değı.ştirmiştir. 

Müfett.lşlcr bugünden itibaren yPnl 
mmtakaln.nndakl i lerı devir :ılarnk 

faaliyete geçeceklerdir. Müfe.ttililer 15 
gün içinde mmtnkala.rındakl me~ -
teblertn vnziyetıni, şube lhtivarlarını 
tesbit. edecekler ve Maarif 'Mürlür1ü -
~üne bUdircceklerdlr. 

':MufettJşlcr kaza nüfus memu,.!uk -
larile t.cmnsa geçerek mıntnkıı'l:ırın _ 
daki tnhsU çağına gırmı., çocukinn 
tesbit edecekler ve Uk okullann "!'l:ni 
ta.ıebe kndrolannı bnzırlıyacnklar • 
dır. 

29 ilk okul tamir edilecek 
Mnarlt Mudürü Tev!ik Kııt dıin 

Bey()ğlu rnınt:ıkasında tamir ettıriJ _ 
mesi icab eden okullan gezrnişti!". İs.. 
tanbulda 29 şehir ilk okulunun ya _ 
klndn. tamirlerine ba.şlanacaktır 

Çntnlca kazasında da, yenielen 8 
llk okul yaptınlacnktır. 

SON POSTA 

Harb rizikoları indirildi 
Basra, Süveyş, Cebelüttarık, Tuna yollarile 
ve Nevyorktan yapılacak ithalat ve ihracata 

da riziko fiati verilebilecek 

Sigoıta nakliyatı tali komitesij mahsus harb rizikosu munzam üc
toplanmış ve günün tartiarına göre retleri İstanbuldan Köstcnceye o/o 
tarifede bazı müsaid tadilat yap- 1,50, lz.mird~n Kö tenceye bir ak
mıştır. tarma dahil o/o 2, tekneye mahsus 

Bu tadiHita göre, kabotajda em- harb rzikosu munzam ücretleri lz
tia harb rizikosu \stanbul, İzmir a- m ir ve Istanbuldan seyahat 1 5 gün
rasında yüzde ı den yüzde yanma, de bitmek şartilc o/o 2 olarak tes
lstanbuldan lzmirden ilerdeki li- bit edilmiştir. 
manlarda başlamak üzere lskende- Bundan başka Nevyorktan ls.
runa kadar yüzde 3 ten 2,5 a indi- tanbula veya Basra körfezi, Süveyş 
rilmiştir. kanalı veya Cebclüttarık boğazı 

Gene kabotajda tekneye mnh- yollaıile ve gene istanbuldan Tu
sus harb rizikosu mıınznm ücretleri nn yolile Budapeşteye ve müteka
lstanbul ve İzmir ıırasında gidiş ge- bilen yapılacak ihracat \te ithalatta 
liş 15 günde nihayetlenmek şartile harb rizikosu verilebileccğine karar 
o/o 1,25 ten yüzde O, 75 e, İstanbul- verilmiııtir. 
dan lakenderuna gidiş geliş '30 Bu takdirde vapurun ismi, emti
günde bitmek şartile riziko primi o/o anın cinsi, kıymeti, m-rvrid liman 
4 ten 3 e indirilmiştir. ve hareket tarihinin M!lli Reasüran-

lthalat ve ·ihracatta emtiaya sa bildirilmesi meşruttur. ........................................................................................................... 
Manifatura sahşl"rında 

kar nisbetteri tesbit 
ediliyor 

Fiat mürakabe komisyonu ma
nifatura fiatlannın tesbitine devam 
etmektedir. 

Bu maksadla dün İç Ticaret U
mum Müdtirünün huzurile Mıntaka 
Ticaret ~lüdürü -.)e Ticaret Odi\sı 
Umumi Katibi olakadarlan tekrar 
dinlemişlerdir. Bu toplantıda hem 
ithalatçılar ve hem de ikinci cl top
tancıinn hazır bulunınuşlardır. 

Tesbit edilecek manHatura fiat
larının kfır nisbetleri hakkında her 
iki ta,rafın mütalenları alınmıştır. 

Verilen malümata ttöre hazırlan
makta olan liste harbden evvelki 
satışlarin Akdenize harbin sirayeti 
üzerine başlıyan satış fiatlanndan 
yüzde ı O-ı5 nisbetinde noksan o
lacaktır. 

Evvelce komisyonca hazırlanmı' 
olan kar yiizdelerinin artırılması 
mevzuubahs olmayıp bu nisbetin ne 
miktarının ilhaliıtçıya ve ne mikta
nnm toptnncıya aid olacağı tesbit 

edilmektedir. 
Bu suretle satışlarda herhangi 

bir ihtilafın önü alınmış olacaktır. 

Dün limanda 
bir san d alla bir mo tör 

çarpışb 

Şile Jimanına bağlı bulunan 40 
tonluk Asianı Bahri motöni dün 
sAbah k(l.)rünün çıkış saatinde aksi 
istikametten gelerek köprunün al
tından geçmiş ve bu sırnda Haliç-
ten çıkan Hüseyinin idare!!indeki 
sandnla idaresizlik yüzünden bin-
dirmiştir. Bu §iddetli çarpı§llla ıle
ticesinde sandal ve motör 30-40 
metre kadar birlik'te sürüklenmiş-

lerdir. Çarp1,.-na esnasında sanda
Im bilhassa ön kısmı tamamen par-

Saz heyetine 'hücum eden 
dört kisi , 

mahkemeye· verildi 
Salih, Hasan. Osman ve 1\leh

med isimlerinde dört ki i, evvelki • 
akşam Yenikapıda Raifin gazin<r 
sunda bir şarkının fena ~arıda ça
lrnmasına kızarak, ımz heyetine hii
cum etmişler ve Mehmed isminde 
bir çalgıcıyı dövmüşlerdir. 

Hadise dün adliyeye intikal ede
rek, Sultanahmed 3 iincü sulh ceza.. 
da duruşmasına ba lanılmı<>Ur. Fa
kat, bu sırada şahidierin bir kısmı 
firar ettiğinden, duruşma bunların 
celbi için talik edilmi tir. 

Iki kaza 
Fındıkhan Derelçinde 24 Sl\Vlh ev

de oturan Süleymonın 12 yaslarında. 
ki kızı Müyesscr, dün Fındıklı cad _ 
de~inden geçerken şoför Ahmıodin i _ 
da resinde ki 2114 sayılı otomobil ın 
çarpmasil e baŞ1ı1<lan yanı lanmıştır. 

Yaralı c;ocuk. Şisli hastanP. irıe k:ıl

dınlmış, şoför ynkalnnmı tır. 

Gazete müvezztlertnden 13 yaşl:ı -
nnda Receb adında blr c;ocuk d:ı dün 
~anbcv caddesinden geçerken. so
för .Arçi~ln ldarec;indekJ otomobilin 
ı;:ıdmestne uğramıstır. 

Bu çarpma netice.stn<Je bac:ından 

yaralanan Reecb tedavi altına nl:n _ 
mış, şoför hnkkmdn tnklbata h::ı~lan
mıştır. 

( Küçük haberler J 
Annatörler Birliği konne~i - Ar_ 

matörler Birliğinin senelik kon ... re•l 
dün Birlik merkezinde biitiin fizanın 

iştiraitlle yapılmıs ve yeni idare hey
eti seçilmistir. İdare hey'eti .şu zı:· _ 
vatt.nn mürekkebdir: 

Ri?.a Sadıko~lu. Lütfi Yelkencl A. 
li Suhturlk. Muzaffer Pehlivan. Hü _ 
sPvin Tnvil, lımnil Kalknvan ve B:ıı·
:zilAv. 

İdare hey'etl önümüzdeki Cuma 
t"iinfı ilk tıoolnntısmı vıınarnlc B!rl!ğ(> 
aid lcler üzerinde göriisecektlr. 

n;;nkü fhrac faall eti - Dün Al -
çalandığından su almak tehlikesi 

mnnvava 270 bin Urolık afvonun ilL 
bac göstermiş ve sandnlcJ kurtanl-

v rat• mnamrlest vnmlmıtıtır. 
mı tır. Kazanın vukuu hakkında F'lnlnn.iivavn t•itfın ihracın:ı de _ 
Liman idart"si icab ~den tahkikata """' edi]MP'Ic!P olun tHirı ,.,. vı>rıın"n 
başlamıştır. ?'> hln ıı,.nlık bir u=:ırti göntln,-ı]nılo: _ 

tir Rnm9nvııvıı .c;uo:;arn. vtorn,.-:ıva 

._._.,)[S MAJ 
Türkiyede türkçe 
konuşulm1yan 
bir müessese 

İnşaatı ge~enle!rde biten Ga
lata yolcu salonu büfe ve to -
kanta.o;ı için bir i~letlrlye lhtl. 
yaç hasıl ormuş. Bütün mem.. 
lekette bu işi başaı:aeak bir mü
teşebbis bulunamadığı için biz. 
zarure yabancı memleketlere 
başvurmak lazım gelmiş. Birçok 
a.raştırm:ı.Iardan sonra galiba 
bir Romanyai:a ile mutab:ıknt 

hasıl olm~. Büfe ve lokanta ba 
zatın fdır~esine verilmiş. 

Her yabancı müte ebbls gibi 
bu zat ta tabii olarak kendisi 
ile çalı acnk kimseleri kendi 
memleketinden getirmiş. O su _ 
retle ki yolcu salonu büfesln~ 

girenler, kt"'ıdllerinl tanınmen 

yabancı bir muhit ve nıc.ınleket_ 
te görmek mevkiinde buhınuvor
·armı.ş. Bir Y$.nlek mJ lstiyecek
siniz? Garsona ya nımencc ve
ya fran<>ızcn hltab etınelt mec _ 
burlvetindeşinlz. Bu yüzden. 
milli asabiyetlerj fazlaca olan 
müstRrtlerle mües ese müstah
demini arasında sık sık hfıdio;e. 

ler çıkıyonnu . 
Bu husu~a bize müracaat e. 

d"" b~ok yurddaş soruyor: 
Yclcu salonunon büfeshıi iı:_ 

Jetecek bir müte.._o;ehbis h:ıycli 

memJeke'~n çıkmadı. Fnl,at 
'- 1~"1Ct l!rlecek ga·son da mı tıo
J••.,rım:ırlı? 

Rtı l-"l<'ı "unle okuvucıı1arı -
( m•·• a beraber biz de cf'vnh ~~

/ th·oru?. 
--~ 

Bir ihtikar suç:usu 
adliyeye verildi 
Sultanhamamında Hayim Alıra

vava adında bir manifatuıacının 
yiiksek fiatla manifatura sattığı ha
ber ralınmış ve tahkikata giri;il-
mi~tir. 

Yeni milli filmler 
Yerli stüdyolar önümüzdeki mevsi nı 

ÇahŞ1yorlar için hararetle 

Istanbuldaki film stüdyoları yeni mevsim için mütcaddid mllli fllmlr'" ıı" 
zırlamaktadırlnr. Bu mcyanda Halil Kfımil stiidyolnnnda Sermed M ' 
tann (Kıvırcık Paşa) isimli romanı filme çekilmektedir. Resmimiz bu 
filme alınırken studyoyu zıyaret eden e.Son Postall tahrir nil·~inh -
hcy"ı•ti, vazıı sahne, rnubarrh·, filmde rol alan san'ntkfı.rlar, ses mııht•1 • 

ve teknisycnlerle blr :ırnda göstermektedir. 

Fransızların 

san'a.tkarları 
me ş h ur filııJ 
ne oldular? 

Tanınmış yıldız Danyel Daryönün ne olduğllt 
nP.reye gittiği belli değil! 

Fransız temaşa hayatını takib e
denler; adedleıi binlerce ve binler~ 
ce olan sinema meraklıları hep ayni 
şeyi düşünüp birbirlerine sormakta 
idiler •.• 

O beğendiğimiz san'atkaılar 
acaba ne oldular) .• 

değildir. Fransız sinema san'atk61, 
larının en mühim simalarından bılı• 
lunan bu iki güzel yıldız 9 Mn>'', 
beraberce ve otomobille Pari!1' 
ayrılmı~lardır. Onları bir dahn gft 
ren olmamıştır. 

Yapılan tahkikat netice~inde Bu yazımızda bu ııan"atkiirlar-
t layimin Siimerbankın azami 44 dan bazıları hakkında malümat ve
kurusn satılmak üzere 37,5 kuruşa receği:ı: 

ı o- Gaby Sylvin Fransadn-J' 
hattedir. 

11 - Yüzbaşı rütbesinde bul.~ 
nan san'atkar Pierre Fresnay kıl 

v~rd;ği Nazi11i basmasını 60 kuruşa Pariı~te intişar etmekte olan cıPa
sattığı anlaııılmırtır. Dükkimda bu :ıis Soinı gazetesinin fan"atkinlar 
basmanın üz.erindeki etiket 70 ku- hakkında verdiği malumata göre: 

ruş olduğu halde Jiayim pazarlıkta 
1 O kuruş tenzilat yapmıştır. 

Fiat müıakabe komisyonu Ha
yimi müddeiumumiliğe V<!rmi~tir. 

Ba'tkçthk ensftusü erkam 
hakkmda lüzumu 

muhakeme karart verildi 
Baltalimanında mülga balıkçılık 

enstitüsü müdürü Necib, id.ue a
miıi Şeref, besab memuru Arif ve 
ambaı memuru Şemsettinin vazife-
lerinde ihmalleıi görülerek, haditoe 
Şiirayı Devlete intikal etmişti. Şü
rayı Devlet bu ınesele etrafındaki 

tahkikatını neticelendinniş ve ha
di!e i~ alıikalı zevat hakkında lü-

zumu muhakeme kararı verilere'~ 
dosya Istanbul müddeiumumiliğine 
gönderilmiştir. 

Müddeiumumilik do!lya iizcrinde 
tetkikata ba .. )nmıştır. 

1 - Fransız komedyenlerinden 
en kıdemlisi olan Madam B,.rthe 
Bo'"Y elyevm Cannes" da bulunmak
tadır. 

2 - Madam Mary Marquet Vi -
şidedir. 

3 -Jean Martinelli terhis emriru 
beklemektt"dir. 

4 - Lucienne Boyer iyidir. Ko
casından haber almak için uğraş -
maktadır. Malum olduğu üzere ko
cası san'atkar Jacques Pills" dir. 

5 - Jean - Pierre Aumont ter
hi" olmuştur. Elyevm Toulouse şeh
rindedir. 

6 - Claude Dauphin'e bir §ey 
olmamı~tır. 

7 - Blanche Monte] Parise var
mıştır. 

8 - J~an Marais tayyarecidir. 
Henüz terhis edilmemiştir. Auch 
şehrindedir. 

başında Toulouse" dadır. .p 
ıı - Meşhur san'atknr IJ0 1 

J ouvet halen Bordeaux ~ehnrıde 
dir. ~ .ı,ıı 

1 3 - Madeleine Üzeray dııhı 
şehirdedir. ., 

14 - Jean Renoir iyidir. ere 
vilayetinin bir kasabasındadır. ,. 

15 - Victor Francen Frrırı~110iP' 
dır. Tarbes ve Lourdes §ehirJer 
de dolaşmaktadır. , 

J 6 - Herkes tarafından feV~ 
Iade beğenilen ve takdir edilen J 
Gabin henüz terhis edilmemiştir· 1 

ı 7 - Nice şehrinde ve ci,·nrl~, 
da bulunan san"atkurlar da şurılıJ 
dır: ~,r 

Max Dcarly, Gnby Morlay, Jto' 
eel Delaitr~ Jacques Bnumer. 
bert Sidonac. ·ıı' 

Tanınmış Fransız muharrirk1ı.1e 
den: Piene Wolf, Maurice Ht'rrl'l~, 
Jacques de Fcraudy de (tNis ı 
rindedirler... )(ir 

Niste bulunan sinema san"nt ~ 
Jan bir sinema merkt:zi ·ve sine 1& 
'birliği ·vücudc getirmek için fJ 

gayret eylemektedirler. ./ 

-------------------------' 

9 - Corinne ,_uchaire ile Da
nieJle Darrieux'11ün nerede bulun
dukları, ne halde olduklan, malum 

Askerlik işleri: HATIRALAR ARASINDA 
Askerlik yapmıyan topçu ~~~· 

(Jla'ftarafı Z nd sayfada ı 1 bulgur tedarik edebilmek, çoc:ı.ı 1 tl sınıfları çağırılıv. or ı b ı b ı k "~ Bir otomobil kazasında b ir 
çocugun hacağı kırıldı 

f•ntl•lr lVacnrl<dana deri ihracatı y:ı_ 

oılmı.,ttr. 
deıe~e.d~. vaSlta a.r. sonra: un arın nnı es eme için çırpınan ~rı b~ 

Fatih Askerlik Şubcsinden: Şim _ ellennı o per ek hımayelennc maz - babala ra pek :zor nasib ola bı lerı . .el 

T1ılco:lm ~ıı:ıinOS'IJ - Taksim b:ıhc~- diye kadar hiç askerlik etmemiş 31C- har olmak için her t.ürlü 7 illetlere nimet idi; böyle azim bir ekc;erı) e' 
YenY<ıehirde Sazlıderede 27 numa- "i"d"'·l wni """zino Pazar .. ı-ınu" sant k 1 1 h ttı· ve bunlar en "d d 1 · d~ 1 

... "" • ""' .... " (335) dahil doğumlu Cf'Ztllı ve ceza _ at anan ar zu ur e • çeşı çeşi mahrumiyet cr içırı !Iii 
rnlı Muht.arın evinde oturan 9 ya - 17 de mPrasimle aç·lacaktır. beklenmiye.n, umulmıyan yerlerden h" 1 . k h b . l . lrıır"". 
şında Kemale, dün Ara.bcnmld"n ~c- Tak~l otomobiliert _: Taksi "Ofo··.~- sız topçu sınıfına m.cnsub erntm as. çıkarlnrdı; ve bir .ker~ hayallerin - kır enılr ~nl ~r. ·zıengın ekrıd ... )ıoıı-fıP" 

"' tere sevkedilmek u"~"re hem"n ımbe • • b" umaş arı e gıyınır cr, n 1•· • 
k Y k lı d.ıt 31\l!2 """ ,- .,- - den hı"ç bır zaman g,..·em ... ~en ır k I .. h ) l d .. pr çer en a.şann u :ın ooı "'"' nu - lerinden bazılannm müşterileri pa - ~,. .t• .. 

Ye mu··rnc"ntl:ırı il"n olunur hib" 1 Id d.. ·ız arını mucev er er e on ıe 
maralı taksi ç:ırpmıştır. urlıkla bir yerden diğer vere götür_ ·• a · servet sa ı o unc-.a çı ırmışa o- .. elero 

Çocuk otomobiJ.in altına düşmüş ,·e
1 

dükleri nnlnşı~. belediye re!sH _ ncrlerdi. O zaman bunların isrnfla- mukellefv sofı.alannd3•• ncr .. ,.fe~' 
sa: baeaj':ı kınlrnıştır. Yarnlı Şisli 1 ğlnden .şubelerc bir t.amim yolhnar:.k nna, selahatleri uğurunda sarf ettik- bulunduguna akıl crmıyen, ~ı) 
Çocuk hastanesine .kalchrılmı~ır. bn şekle mfml olunması istenm'~t.i:- Ankara horsa

31 
Ileri paralara dair deveran eden ina- ler verirlerdi. .v· fe~ 
nılamıyacak efsanelere vnkıf olanlar Umumi Harbin tevlid ettıs-ı ,.tt 

Pazar Ola Hasan Bey Oivor ki· 31171940 -aç-ıl~~··v-e-kapanış lkinlerinden, hırsiarından kudurur-: levhaların bu kısa icmali, o ztırı
1

J'I~· 
fiatları ! la·dı. Bütün halk .g;imlek vapacağı la ra vakıf olmıyan, gençlere pc". r 

- ııa.san Bey gazetelerde 
bir şey gozume ilıııtı. 

... Blr İstanbulu sctcn • 
Jer cerniyeti kurulmuş.. bu 
cemiyet.in blr çok gayela • 
:rinden ibiıi de ••• 

Eski İstanbul yemek. 
lerinin Jhyası imiş ..• 

Hasan Bey - Bu saye • 
de cBoltııziçl» de şenlene • 
cek desenel 

===============1 bi·kaç ar~n patiııka, fakir Türk k~- kıs bir fikir verecektir. femerırıı ~ 
dmcıkları arkalarma tnkacak bır )"d" k" b t k 0-rü ı.l ÇEKI..I<:R 

Açılış ve k:ıvı 
.ondra ı Bterlln 5.2,1 
'iew-York 100 Dolar 13't-

IOO İ.!YIÇ. P'l". 2!>.52 
100 Drahml 0.9975 
100 Len 1.68 

13.90 
27.9175 

0.625 
'Ul75 

3236 

meme ı ır 1 unun e err · "' 
eotarilik basmn bulamazken, mem- d h k d ·· h d 1• o11 ı.. 

v• b"l a a ya ın an mu a e es cr 
leket buğday t:kmegıne muka ı w~- . . . . r 
sika ile ölmiyecek kadar tedarik e- ıçın hıç bır zaman mukndde 

:t 
Halid~ 

dilebilen koçanlarla. daha biline - masın. 
mez nelerle kansık, tavalarda ber -
bad bir ya~ sürülerek yarı pişirilrr.iş 
ekmek şeklinde kerpiçlerle karınin -
rım doyunnak mecbuıiyctinde kala
rak mide sancılarile kıvranırken on
lar ikide birde Viyannyn, Beriine gi
derek bir yandan tüılü sefihane mas 

(--T-1 Y_A_T_R. O LAy 

R~id Rıza tiyatrosu 
ad .. s·· (',\:t Bu akşam: K ıkoy ur . 

bahçesinde cllablbe t,cyıe" 
31.000 raflar için bol oara dökerler, bir 

1---------------1 yandan gene oralarda da ÇCfid çe~id E. SADİ TEK tiyatr~ı.ı 
Bu gece <Bostancı) İskele 
&azino.'iunda (KA YNANM 

kazanç yolları bulurlardı. 
19.98 Şeker yerine bulunabilirse 

rse Vodvil 



Sayf,. 

'(<Son Poıtan nın edebi tefrikası: 3 · [= Hadiseler Karşısında 1 

lımin zaferi 
Şundan bundan 

Ingiliz - italyan 
har bi Yazan .

. Ercümend Ekrem Talu üniversite Rektörü Cemil Bilsel. Erzurumda yapılan ııÜniversite 

dd ı d
.k d d • k haftasııı için ga-

'

herhalde knri: 
- Peki amma mtJer ne 

Selami izzet Sedes'in tercüme et - SUoJini soracaktır. 

Hitler ne JeJi?: 
dedi? 

Bu gece. 
sn at be' buçuk r<ı c e~ ı o u an çe ·in d i ğı ıçın herk<".sle 

d If 
zetecilere: 

n
'nde. Samatyad,1, S•Jlcmanastır a, ü et etmez bir kndınd:. 

Al 
~~ Ilmin za-

•••••• YAZAN ~ .......... ···············: 
1 Emelıli general ! 

tiğl c Hitler bana dedi tu adlı e.ser BiT taıhih: 
~öyle başlıyor: 

Blr gazetede ~u serlev~a vardı: 
.. Türkiyede Tabahat teicnnı edi 1 H. Emir Erk il et i K

. · çi sokacındn kain bcvvap i Beş. altı yıl evvel bu seınte ~cl-ınş ., h. d · b' l feril:ıı diyor. 
ağanın hanesindc:ı ı:.teş zu ıır e. e-. mK~~. ır evd slatı~. a arak y~rlcşmi§ti. Yani türkçe.-:. 

- aGelecek harb hlc bir tı:ıklm -
dan 1914 dekine bcnzemiyecelttlr. Ne 
piyade hücınnlnrı, ne sıkışık :kütle tn_ 
arru?Jarı. Bütün · bunların kıymeti 
kalmadı. 

rek 
ittisaline sirayetle az zaman ıçe- .ımı onu u hılıyor. kımı dt: onun ı · h k den türkçeye -

n·sı'nde. tevsii daire ey.emı~ ve gaze- ıç ocaya '\'armamı~ kul cinsinden, 
h h 

tercüme: lıim 

t oSon Posta»nın askeri muharrirl; .............................................. : 
yor.ıı 

Gazeteyi okuyan blr genç: 
- Türldycde tedennl eden t.".bı i~. 

leri olsa gerek, dedi, gene bir n•ürct~ 
tib hatası. 

tem.ız'ın destigfıh. tab' n vcrild. iği saa- ve er angi b;t paşa konağınıoı a-
h 1 ıd En·urumda mu-

t kada
r, iki .vöi;rÜ miitecavız nne, zat ısı o uğunu tahınir. ediyordu. Se cl e b Id w H h Id zaffer olmuş! n erce süren siper harbine ge -

dukk
an vesaire ta'mai lt-hi o ugu er a e. s~h;me Hammın hakiki ı· ...... t ı b 1 Beyazıd CJva· ınce, <ı.lLol emin ederim bunu bir da-

halde devam er.egelmeı-te u uıı - hüviyetini öğrenmek merakı mahal,. rında Hazimn tın kimse görmiyceektlr. Muharebc _ 
Cebinden kalemını çıkardı. Bir ke. 

limeyi tashlh etti, cümle şu hale gel. 
mişti: 

muştur. hA 
lenin kocakanlarını nylarca i~gal ev- meydan muha- nin tereddisi idi. Geçen harbde nihn-
lemişti. Ağzını arnmış]ar, halini. t~- rebesinde yüzde yet piç oldu.• .Türkiyede tababet tedennl edi .. Işbu hariki hanümanı~üzuo zu _ıır 

ve devanll mesmUU alij cr.nnbı Cl -
hanhani buyuruldukt·'l yaveranı haz: 
reti ı~ehriy.ıriden ıninılay sna~t"t!u 

Mehmed .. ~ Tayfur Beydendıle~n 
mah1 Ili harik.ı az:metle nf etz.edrga
nın her v~çhile tehvin; ihtıyr>ı."lanna 
bezli gayr~t olunmas•n'l irıı.dei meı~ 
hnmet'adci c,.nnbı padis:ıhi şeret
sünuh ve ııudur buyurulınu•tur. 

vırlannı, hu,usi ·dlcrinr, r:vine na- doksan nisbetin- All Naci Karncanın tercüme ettl~i 
diren girip c;ıkan yabancıları tarns- de şehid ve ağır ciDUcr b!ına dedi kb adlı t>.ser de 

yor.» 

sud, takib \'C tetkik etmi~lN, fc\kat yaralı veren ilmin Rektörün ku- şöyle başlıyor: 
bu tedbirlenn hiç biri ndıc~ ver - d d k' Gelecek ha b hi b' tl man asın a ı yanm mangalık pro- - • r Ç ır sure c 

- K~ld, dedim, tedennl e-:len ta -
bahat olsaydı, tabı işleri olsaydı, , ta 
babet olsaydı. 

memi ti. 19 4 h • fesör ve doçentle Erzurum ct'phe- 1 ar~·ne benzemlyecektir. Ne pL Çekirge: -.... . . : --
Mısır - Libya hudud bölgesinin 

§imal kısmı 

Nihayet, lıakmı.:iardı ki o, S{önlü sinde galib gelmesini alkı:ılnmamak yade tnarrurlnrı, ne -kesit kfıtle hü
gani, eli açık, kimseye znrnn dcı _ ~Iden gelmez. cmnlan, bütün bunl!ır köhnentl" şev ııŞehircilik mü~hnssısı Prost Bur. 
kunmaz bir in'3andır; baııı rlara ge - Yalnız. şu ilmi liselerde ve bazı ler. Cephenin seneler Içinde cbcdilc- sadaki Çekirge'nin planını hnzırln • 
len, kendisinden kolaylıkla vnrdım fakültelerde muzaffer kılmak için şerek kemlrilmesine gellnce, böyi~ bir mış.» 

Akdenizde: 
En son dakiknda ald.~ımız ha -

bert- göre, i<>h:ı hariki hailde "im -
'k Akdenizdl" Ingiliz - halyan deniz diye kadar Kiri~i sokağında otuz 

k'-'Vetlerinin durumlarile neler yap- beş Üfürükçu sokavmdn on dokuz. 
~ l~r~nı iyice bilemiyoruz. Yunnn 1 Al~ca Minarc.·de kıtk ıki. Taş Dibck-

ister ve gönir, n"itık iç yüzü~ii dcş- ne yapmalı~ Orta mektebleri, lise- ~yln bir daha n.sla görulm'vcceğlni -Bir atl:ıdı çekirge, Jkl atladı <'<.> 
rr c.:~ten vazgeçmi.,Jerdi. leri, fakülteleri imtihan znrranla-ıs~llyeblli~im. Bu, harbin kfıflenmc_ kiı;ge, üçünefide yakayı ele Yerd;. 

O vakit hu v.ıldttir, Sehime Ha~ nnda Erzuruma nakletmek faydalı sı demektır. Son h:ırb tefessüh ct - Işte buna derll'r. Şimdi yıkıln·ı a 
nııp. hikayemizin ou'lladığı s:rnlarda olur mu dersiniz) mekle netlcelenmi.ştl. hazır olsun 
on dört ya .. ınıı gtlen evlfıdlığı Müı- •Hitler bana dcd! kin eserlerinden ,--ı 11 
ganla, evınde asüd.-. ve derli toplu • lslahcı değil, yaratıcı.. alınmış bu satırları .okudukları sonrn, ' J • .r11ıel ~uliiJi. enızınde, vukubulan yegane deniz te yirmi altı, Çift Ök üzle;de kırk 

tnuharebesi hakkındn dn iki tnrafın üç Somuncu mahnll,. .. inde elli hit 
Verdiği malumat birbirine o kadar ha~e ve dükk:m )anmcı ve ateş, ha
~~ddır ki bunlar üzerine doğru bir li hazırda ;nüstaiddi intıfa bulun -
~~biye mütaleası kurmak kabil de - mustur. 

bir hayat sürmektc buhınmufhı. Orta mekteb ve liselerde llı:.zi-

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? J 
Rıldir. f k · • Şehremini hn.ıa eti orını ve zap-
t Şu an~a malum olan şudur ki, tiye müşiri diınyetiscmiri devlctlu 

ransa ıle Fransız donanm&«ının pac:alnr hazarım bi.ıznt mahalline a
ınu~arehc alanından çekilmeleri ü-lzimetle hıınrlt!ci muhte-rik olanların 
tr~~e batı Akdenizde zayıflıyan sair mahall'i•a yerlt' tirilmclcri hu
Agılız. do nanması Afrika, H in~. ve susunu ve }> ,1rik:~ siirati itfa !lı için 
vu~tralyn denizlerinden getırılen tedabıri lazim,.nb ittihı\71nt icab e-

geınıl l · 1 · • r k er c yenıden kuvvet en~ıştır; denlere emir buyunnuşlardır.ı) 
h~n:t. Fdrakn~ı~: Tunus ve hCezayıkr sl~ Bu adı geçen sokaklarin onların 

rın e ı uslerden rrıa rum a - . d b' : k' 1 l nuştır o·w 'h i ·ı· h b cıvnrın a ır-o& ·ımc:c eıın nıul a-
. ıger cı etten. ıngı ız ar · h k b · h d k' gemile · · h k~ co · ·ı b''} ka ya bır ısı mı. a ra n"'ı• ) a u ı 

. nnın are atı, ,:,ıcı ya o ge - . b · b ı. :d sı nde ft 1 l I .. ·· bır ahba ı. sınCisı ı..~ ıruyor: u. 
den ·_.:ıkY.?1~ ma~n tar ka an yuzlu~- Böylelerinin. ilk i<~leri, sabahleyin 

• ... uş ·u ata ugrama tıl ve taıo- ı ı ı. h' b' Yan d · 
1 1 

.
1 1 

- b tl evden çıkar çıiunaz msı.:a ıç · ır 
enıza t arı c ıucum o annın .. d 1 h rnütem d' 

1 
ll k 1 k yere ugrama an on arın aıınnı sor-

d 
n ı taarruz ar c ar~ı :ışma - .. k k ı~ ta ır. maga oşma o ou. 

Bu sebeblerle Akdeniz Ingiliz Devair heme.n hemen bostu. Yan-
~?nanmasının f~aliyeti, J>üyük öl- gınla alakad u bulunmıva n tek tük 
tudc deniz hareketleri bakımından, ketebe gelmiyen nrkadaı.lannı me -

emen hemen doğu Akc.~enize inhi- rak ederek ~onueuyorlnrdı: 
~r. ediyor. Burada yani, Kıbrıs, Fi- - Şakir Efendi ııenb:ı neye gel
-~s;ırı ve Mısırda ltiifi limanlar ve medi~ Yanr,ın P.vine yakın mıydı 
us er rnevcud olduğıı gibi asıl konı- yoksa~ 
~:jk olan haynti.Hind yolu ile.lrak _Hayır. O Tns Tı-krır:lerdc otu
h ran ~elrollerı .bu semttedırler. rur. Velilkin bac:nno.i';-ı galiba Küçtik 
ıvıalta dogu Akdenız havza~nı gar- U d G 't 'ıtt' be kar,ı ileriden koruyan bir deniz ngn Ma:.h. ece orn:.n v,ı ~:~ ırF. L • 

k 1 . h r d h f d'l ek - u ımme munıeyyızı 1\r.tı 
~ esı • ı~ e mu 8 8~ e ı m te- Bey yandı mı dersin ';1 

dır. Cebeluttarılta gelınce bu kaya Ö 1 1 k 0 k'' Sa t · · b . - Y e o aca • nun u ma -
da, Akdenttm atı kapısını beklıyen vada d "'1 i? 

L b 1 ·ı· k l · 1 k l" - " egı m CS~ti ir ngı ız a esı " ma re ıınu - Evet. Bitlimeclresede idi. Za~ 
muhafazada berdevn~c:lır. .. ·vallı adam yeni de tamir ettirdi. 

Royter ajansının •. ~~~k~ç gun ev- Daha hala odacı Ömer ağaya borcu 
vel, Kahireden verdıgı bır telgrafa var. 
göre, lng'liz filosunun Akderıizde B · ı _ b 1 S · d b k - izım mıı,.;n ,. e~ı :ıl.m e o-

ir münakale yolu açtığı ve b.-ııJ a- ralarda bir yerdf•dir amma .• 
filelerin Cebelüttarıktan Akdenize _ Allah versin de hiç Lirin~ bir 
Kirerek lsken<lenyeye salimen var- şey olmam ı~; olsun 1 
dıkları anlaşılıyor. _ Arnini Yangın dünyada e.n fe-

Keznlik ingiliz filosu, Şap deni - na ~eydir. Ben iyi bilirim. Hoca Pa
zinch:ki cleniznltılarını batırmak su- şadanberi tam üç defa yandık. 
tetile, Kap burnundan dotnsarak _ Cenabı Hak tekerrüründt"n 
Babiilmendeb ve Şap denizi üzerin
d~n lskendcriyeye varan Ingiltere -
nın uzun Mısır yolunu da açmışl 

korusuni 
Derken. >eni gelen biri bir haber 

getiriyordu. 
-Hacı Beyin iki evi biıden gittil 
_ Hangi Hacı Beyin) 
_ Bizim '\'ez.nerln:-. 
- Deme. yahu 1 

Yangın bu kadıncafrn·• .. ,ıı.fil a' - tal b d''k'' " f .. • ran e e o umu ırtlnasının a-
lamıştı. Ate in çıktığı ev kendisinin- kisleri hala devam ediyor. Bizim 
kine bir hayli uz.ak olduğu için. bi- gazetedeki anketi takib cdiyorsa
dayette te•, etmemiş, oldukça.. kıy- nız oradn bu neticeyi tevlid eden 
metli eşyasını topbvıp da herkes gi.- derdierin iki -sütunluk bir vitrinde l 
bi deniz kennnn:ı 1:ışılmağa Hizum teşhir olunduğunu göreceksiniz. 
görmemişti. Birhirin'! yapı .. ık de - Bitip tükenmek hilmiyen derd
necek kadar bitioıik, çıra g'bi cv!er ler. dilekler hana şu fıkrayı hatır
Rikn arkaya tutuıoup da akihc.t alev- tattı: 
ler kendi evinin sa!:aklannı, knpla Adamcnğızın biri, hem kör, hem 
malarını sardı1!ı anda, Şehimc Ha - çolak. hem topnlmı<J. Bir gün göz
nıının o yepyeni ve leıtemiz c·şya- lerini semayn kaldırmış: 

o·kende yatmak ma, rahat 
kuş tüyiinde mi ? 

En iyi dorma karen 
nasıl olur? 

Dolmn kalemelrio 
uçlarının iyiliği kiığıdı : 

' çizmcmcsilr anlaşılır. •\ 
1 Kağıdn süriınürkcn ses • 
1 çıkaran kalem kiıR•dı 

sından hiç bir şey kurtaramıyarak. - Yarabbi demiş, ne olur be-
sade ellerinde birer bohça olduğu nim de gözüm görsün, br:nim de çiziyor demektir. Lon-
halde evliıdlığı ile beraber kap;dan elim tutsun, ayakinnın yürüsün. dnıd:ı bir fabrıkı, çı ~ 
çıktığı görülmüstü. Bektaşi dedesi bu sözleri dinli- kardığı kalemlerin uçlnrını k:ığıda 

O dakikadan itibarf-n nereye git~ yormus. gülümııemi,: Dikenler ;iı.erinde yatıp ro.ıhnt u- sürmek suretıle muayene etmektc 
tiklerini. ne olduklannı kimse bil - - Be adam, Cenabıhak senin yuyan bir Hindlin:n kalbini dinle - ve kağıdı çizme derecesini sesle tes
miyordu. Zate:ı herkes kendi derdi- usiklerini tamamlıyacağına yeni rnek suıetile rahat etme derecesini bit etmektedir. Kağıd mikrofon ter~ 
le me~gul olduğundan o cihetleri baştan bir adam yarabd demi. tesbit etmişler. Ayni Hindliyi, UJ'ku~ tibatını haiz bir alet üzeıine konuJ.. 
merak eden de yoktu. E .. i barkı Vekalet sandalyasına oturduğun- da hiç sarsmadnn kaldırıp ku~ tüyü makta ve kalemle bu kağıda yaı.ı 
sönmüş, dünden huı;:üne ıe1il ve pe- danberi kendisine ümidler le hağlnn- bir ı,ıilteye yatırdıkta,1 sonra tekrnr ı ynzılmaktadır. Alet~ meıbut hiı ho
ric:an olmuş incıan, vdevki ıyil:ğini dığımız genç Maarif Vekilimizden ayni tecrübeyi yapmışlar, elde ct - parlör, kalemin kiiğıda üriildüğü 
dahi görmüş olsn. gayrin akib~tini de beklenilen, bekta~Sinin cevabın- tikleri netice bir kıış tüyü yatı\~ta zaman çıkardığı sesi biiyültmekte • 
dü~ünür, onunla at!lı:adar olu- mu? \ dalcidir. Islah cı de~l. yaratıcı bir yatan kimsenin kuş tü yü yataktan dir. sesi diniiyen mütehassıs sesin cv 

Mahalleden bir: kapıyı ç.,Jıp da: maarif mstemi ... Özbeöz. ,.,ütbesüt kaldırıp dikenler üzerinde uyutul - vdce tayin edilen iyi kalem sesin -
- Yanıyorsunu!, hemşire hanımi bizmi olan, bize uyan yeni bir ma- duğu zaman alımın ne'iccnin aya.1i den fazla olduğunu söylerse o ka • 

Daha ne duruyorsunuz? arif si5temi. .. olmuş. lem piyasay~ çıkarılmıız. 
Diye kendisini ikaz e<linct-~ s~hi-. __ G_a_z_in_oc_ u_laT __ öl_iı..;..'y_o_rl_a_r_- Romat"tzmanan* yen·· tedav·ası· * 

me Hanım aldacele arkasına bir Enfiyeye teşvik 
çar af geçirmiş. daima l:aryola!'ının mıı! 
altında dur;an biıyucek el çantasını, 
nazan dikkati celbetmt-nıek i~in brr 
bohçaya sarıp koltu'klamıf, gene 

Gazinocular yaptıklan fevkalade 
bir toplantida Belediyenin tatbik 

Bir Amerika- Enfiy~ çd;;enlcr ev-
lı doktor, roma- veke, bugünlerd,. ol-
tizmanı.ı elek - duğundan pek fazla 

böyle ktymetli ,bazı eşyayı ihtiva e
den diğez bir bc-hç.ayı da Müjganı.-ı 
eline verip Jokui;::n fırlamıştı. 

Nereye, kim~ gidecegini o andll 
tayin edem..:mi•ti. Bir müddet, a ~ 
}evlerin, evini kemirmesini, vut -
masını, ~iz bir teessürle !'eyretti. 

(Arkasi var) . .................................................. . 

Genç bir rob 

ettirdiği tarife
ler yüzünden 
zarar ettiklerini 
söyliyerek, ıcö-
lüyoruzu diye 

trikl.: tedn,·is u.. idi. Hatta biı zaman-
sulünü keıjfetti- ~ )nr Frr.nsada en z.a -
ğini iddia r.tmek rif kadınlar, suvare -
tedi~. Amerik<ılı lerde küçük enfiye ku 
do:..toru:ı kul • tularını_ çıkarıyor ve 

feryadı basmış
lar •• 

Zenginin biri. 
buz.lu şerheti 
dudaktannın ke 
narlanndan nkı
ta akıta diker, 

ı 
landığı aletler gayet basit lcov.ılnr ~ enfiye çekiyorlaıdı. 

\. dan ibaıetmiş, romatiz.m.ıl• b::ı.=nk- Bugün pe.k nznlmış olan · ve bil .. A larını ve kollar•nı ~~ dolu kov~lar.ı hassa hiç bir mcmlekett~ kadııılann 
. ı daldırıyor, suya muııhe.t, ıncnfı cc- k ll d ki fi • • b 

1 ·ı· h ~• b' " d u anma ı an en ıye ısın azı 

her nefes almak ""'".,...,. .... · 
için mola vezi§-
te: 

- Oh öldüm! 
Dermiş. Kar~sında hararett~..n 

dili damağına yapıpn fakirin biri: 
- Yahu, demiş bırak biraz da 

ben öleyim. 

reyan verı ı.vor, ve n~n • ır mu - . . 
d et h u halde knhyormu!l. ller ha), l menkal ı doktorlar h\'!kı teı,ıvık yo 
de ~yanı tavsiye bir tedavi olınasa lunda yazılar yazmaktn, konlcran.,. 

gerek ki, bunu yazan Amerikan mec lar vernıektedirler. 
mua~ı. romatizmnnın bu aırrerle te- Bunlar enfiyenin, nezle, nstm. 
davi!!ini keşfedt'!n doktorun henüz hatta fiyevriye knrş-ı bir iliıc; olduğu. 
hiç kimseyi iyi etmiş olmadığını da ve cüm]ei asabiycyi tanzim ettiği id 

ilave ediyor. diasındadırlnr. • ············-···························································································· 
Buna mukabil halyanın uçak fi

losu büyük bir üstünlüğe sahibdir; 
ÇÜnltii Akdenizde birçok üsleri var
~ır; Ingiliz uçakları ise hnvalanmnk 
ıçin gemiye muhtaçtırlar. Elhası! 
Akde.nizde vaziyetin ne olduğu ta
mamile bilinememekle b~"1lber hal
Yanların büyük ve hatta orta gemi
leric hnrelu=tten sakındıkinn ve bu 
hcbeble, ~urada faaliyetin küçük 

- Oradcı i,dim, gözlerimle gÖT -

düm. ı - V nh. vnh 1 Sen ne miinasebet-
Bı.ılaşık suyu kabilinden kahve

yi, ~ekersiz. limon tuzile ynpılmı:ı 
limonatayı 5 O, beyaz peynirle, ya
n m salatalık mezeyi en kiiçük şişe 
rakıyı 200 kurup veren gazinocu
lara, bu «ölüyoruzl» feryadı karşı
stnda vereceğimiz eevab yukanda

arb gemilerile denizaltılnrına ve 
au uçaklarınn inhisar ettiği anlaşıl
maktadır. Akdenizde harb bu su -
tetl.e devam eylediği müddetçe de 
:~t ~ bir netice beklenemiyeceği ta
oııdn. 

Alrilrada: 

E. .Bu lut' ada har h, Mısır - Libya, 
b ntre - Sudan, Ha be~ - Sudan •. ~a
K~ • Kenya ve ltalynn Som~ılısı • 

enya kara hudud bölgelerinde, §U
k~dn ve burada, kah Ingilizierin ve 

h halyaniann mahalli ufak rntlr' 
vaffakiyetlerlle ncticelenen çarpış -
Dalar halinde devam etmektedir. 
f~ndan başka, her iki tarnfın uçak 
• 1 olan da hududlara ynkın veya 
IÇerilerdeki mühim limanlan, askeri 
llle.rkezlcri, ordugahlan veyahud u
çak Üslerini tahrib etmek maks:ıdile 
fnaliyet gösterme.ktedirler. 

Mııır-Libya harb böl.gesinde: 

d l_tal~nnlar, Ingilizlere harb ilfm e-
elı bır buçuk aydan fazla bir zn -

7nn ~eçtiği hnlde Mısır - Li!ıya hu
( tıdunda hiç bir taraftan ehemmi -
Yetli bir askeri hareket olmamasının 
\'e vimdiye kadarki ınüsademelerin 

<Devamı '7 ncı sayfada) 

le gittin) • 
_ Bizim büyiil: dayı aynı semt -

te oturur. Yardıma gitti i~im, yeti -
ernedim. Bari Hacı ~eyın ora>_"a 
ko~yım dedim, vardıgınıda evın 
biri yanmış, öt,eki d~ tutu~uştu. 
Bir çöp bile çıkaramadık. 

Çarşılaı·da. bedestende. kahve -
lerd~ 0 günün konuşma nıev:~u 
hep bu idi. Cümle :ıleın, fel~ın 
kahnna uğnyan bıçarelerdcn bah -
a diyor, onlara acıyoı ve yı:uın. ay-

. kibetin kendi başianna da ge-
nı a k . d'd .. 
Iebi}eceğini dü~nere ::ını ı en ur~ 
periyordu. . 1 

Harikzedclere gelince •. bu :znv~l: 
lılar, ömürl~tini:ı en fecı gecesuıı 
geçirdikten s::ınra, başlannın çare
sini aramağa koyulmuşlardı. 

Kimi ba'}ka s~m~:erdeki c\knıba
larının yanına, kimi alelacele kira -

ı dıklan ~oş evier~: taşınıyorlardı. 
a b' Bir gün evvel mnmur ır ~anz.ar.a 
arzeaen o yerden sefil. perlŞ8Jl bıı 
muhaceret baı<lanustı. Yangının 
doymıyan hırsından kurtanhnış ıs
I k kavnık. derbeder CD'a bazan 
a:hibinin.· bazan da insafa gelm~~ 
bir hnmalın sırtında, yah~.d ~a b!r 
sırık araqa,.nm içinde. olmuş bır 
refahın cenaz,.si gibi sokakiRidan 

ı ki fıkranın aynidir: 
ı Bıralem da biraz da biz öle-
' liml 

NUII"et Safa Cotkun 

İzmir fuarında ecnebi 
devlet pavyonları 

lzmir, 31 (A.A.) - Büyük Bri-
:ınya hükumeti.. bu eenek' 

;ok geniş bir mikyastn iııtirak et
mektedir. Se-ılgi sarayının geniş 
pavyonlanndan biri Ingiliz devlet 
pavyonu olarak hazırlanmaktadır. 
Bu pavyon,;a ttotbir edilecek t!$Ya 
ı.•e malzemenin çoğu lzmire getiril
miştir. Diğer devlet pavyonlan da 
geçen aenekilerden çok zengin bir 
şekilde tanzim olunacak-br. Gene 
bu sene Kütahya çinileri için fuarda 
ayn bir pavyon yapılmaktadır. . 

Fransanın yeni 
Amerika sefiri 

Va~gton. 31 (A.A.) - B. 
geçiriliyordu .• 

Bu afetin kurbanları meyanıooa Krep emprimedcn cidden şık bir 
bir Şehimc Hanun vardı. Cün gör- ö~le sonu clblsesl Belde ve kol :te -
müş, iyi terbiye almış, hali vakti ye- .n.a.rlarmdn. grogren bir kordell\. Ya. 

Sumner Welles. Amerika hüku
metinin Versailles belediye tcısı 
Henn Hayc'in VJlşington Frnnsı2 
büyük elçisi olarak tayinine mu,·a-

• _ _ı "b' komşularına. fı- ta kapalL Önde 
rınue aı J 

Cirkin .. kız 
' - .. Şimdiye kadar ne bir talihim 

çıkt.ı, ne de bir flörtüm oldu. Bu, 
lbelki, belki dcğ!l muhakkak, çlr. 
kinhğlmln bir ncıticesi olacak ıı 

Bu satırlnrı yazan bir genç kız
dır. Öyle bır genç kız ki, üc beş sa
tırlık mektubundan da anlaşılıyor, 
clddidir, nzimkfırdır ve nihayet 
yakın bir mazlde hn.yntını kazan. 
mak imkimına erişecektir. 

Kendisine eevnb verirken, bu sü_ 
turuarda yedi 'Sekiz sene kCldar ':V
Vf'l anlattı~ım blr hikfiyeyl tekrar 
edeef!ğim. Rtı hlkt\yeyi ben bü)>ilk 
babamdan dinloolm, o dn b:ıba _ 
smd.an dinlem~ . demek yüz scno 
kadar eSki bir maziyc alddir. 

.Bir gün İzmirde Licaf('t iiiemi
ne mensub tnmnınıa b4r ailenin 
reisi bilmem ne münasehf!tlc bir 
ziyafet vcriyormuş. Sofrada iki üç 
de ec.nebi 'ltonsolosu bulunuyor . 
muş. Bahls gormeden \'C sevrneden 
nasıl evlenllebı1eccğl mcscle..ı;ine 

intikal etmiş. Bu vadiden en çok 
söyllycn ve en büyük hayreti gös
teren kansının çlrklnl~i ıle 'Dlaruı 
olan bir er.nebl konsolosudur. Sof. 
rada lfıtifeci ve aynı zamanda sö
zünden de çekinmez yaşlı biT' luc. 

binı.z Jtızmıştır. Blr arnlık konsoıo. 
sun sözfınü keser: 

- Haklısınız. der, biz gonn.eaıeu.,• 
beğeıuneden, sevrneden evleniris 
Bedbaht oimaklığıınız mürotun 
dür. Fakat göre gore çirkin 
alan ccnebllere ne demclı? 

Ev sahibi kız.:ı.rır, müteesslr 
Sofraya da sıkıntı veren blr ..... ~ ... , •• 
çöker. Faknt söze muhatnb 
kons~ hlç bozulmnz, §Oy!e 

- Anlıyorum. knnmdan bnh.set. 
mek istiyorsunuz. fakat .siz 
bir de benim goziimlc görmeliSt 
niz?» 

Azi:: bayan B: 
Dünyada çirkin kndın, çirkin 

yoktur. a}-nl manzaroyı ters•m l'Ut!ıuıı• 
iki ressamm yaptıkları iki '"r"n'"mı 
mukayese ediniz. İnsan gozu 
jektlf deAlldlr, t.ablolan vPlı:dlile.. 
rlnden çok farklı görcecks n ı, 
zin betenmed~ıniz benim 
boşuma gldeblllr. SlzJ se\'f'rek. 
mes'ud edecek erke{Un mevcud 
duğuna lna.nımz. Yalnız nede 
m('yinlz ,.e bu mesell'yi hiç d 
miycrek tahsUini?J bltirnu•ı:c 
şmız. Aşk hiç beklemcdı:ı. "'" 
zamanda muUaka gel\p s'7 ... ., .......... 
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IAYIARS 
Köy/erin planlaştırı/ma 

iki çocuk boguldu Birçok yerlerde harman faaliyeti başladı, işi devam ediyor Firar 
Yazan: Hasan Adnan Gd 

planı Bursa. (Hususl> - Dün Qekirgede 
J'Üzınc hnvuzundn Iki çocuk ölm~tnr. 
Bu fncla sebebi hakkında bolulmak
f;a.n ziyade, çok fazla yiizme neticesi 
oldu~u söylenmektedir. 

biçer-döver makineler günde muntazaman 300 
dönümlük hububat tarlasını biçip kaldırıyor Adana (Hususl) - Çukurova köy_ 

lerinin pUlnla.ştırılması etrafındaki 
~mnlar ilerlemiş bulunuyor. Sekiz 
kaza, üç nahiye ve bütün merkez köy
lerinin birlik projeleri tanıamlanmı" 
old~undan köyler arasında tesisi 
karara bağlanmış olan birlikler, vila
yet esnsına uyularak umumi harita 
üzerinde tesbit edilecektir. İlk ham
lede elll köyün h dudları tamamen 
tesbit olunmuştur. 

Necmettin bir nefeste izahnt ver
di: 

Bu sırada uzaktan hafif hı§ırU 
duyuldu. Atlar ba9larını havaya kal 
dırmış, etrafı dinliyorlardı. Hemeıı 
bir kaç saniye sonra ayni gürültü bi
raz daha . yakla7tı: Dön kiJi birden 
yere kapandılar. 

Ö!en çocukla.rdan birisi Sa.n'at oku_ 
lu mudür muavini Ali Ülvinin 13 ya_ 
oında Turhan adındaki o~ludur. DI_ 
~ri de ayni yaşta. All ~lu Nurnan 
dır. Bunda.n başka boğulmak üzere 
bulunan üç çocu~un, alınan müsta
ccl tedbirlerle hayatıarı kurtarılmış
tır. 

Bu mesele hakkında zabıta şiddet 
ve ehemmiyetle takibat ve tahkikat 
yapmaktadır. Bu havuzda evvelce de 
bır çocuk bo~ulmu4tu. Bunlar üçüncü 
kurbandırlar. 

Bursada sahte gumuş 
sürenler 

lira 
Menemen mıntaka.mıda. zirai faaliyetten bir gorum.ı.ı 

Bursa (Hususn _ Orhanelinin He- İmıfr (Husus!) - İzmir Villlyetl da surebte devam etmJş olmnsında.n mah. 
reke koyünden Cemtı1 Karaman ile hllinde hllen yetişmiş bulunan muh. sul ümidin fevkinde olarak çok bere
Sefer sahte gümüş lira yapmak ve telif ~ahsullerfn kaldırılmasına e - lmW.dlr. ÇlftçUer ekser~tı hük.ü -
sunnek suçlanndan dolayı ;şehrlmlz hemmlyetle devam olunmaktadır. metçe zürraa tev-ıi edUmiş olan ma_ 
A ·rceza mahkemesinde cereyan eden Harmanların en büyük kısmı snvru- kinelerden ve pulluklardan aza:ınl ls_ 
muhakeme sonunda para yaplıklım laralt ka.ldınlnuştı.r. tifade görmektedir. Bu sene Ziraat 
na dair ll.let ve delall elde edllememiJS Konyada ba.nlm.!ııun tam zamanında. zürraa 
olnınsındnn her ikisinin beraetine, Konya <Husus!) - Ziraat VekAle- yaptı~ı yardımlar QOk faydalı bir 14 
ancak Cemalin sahte para sUrdii~ü tlnln Konya ve kazalarma gönderdi~i olmuştur. 
s:ıbtt gorilldüğünden bundan dolayı blçer_döver makineleri faaliyetlerine Esa.sen blr zıraat memleket!. olan 
hırsızlıkttm sabıkast da bulundu~un- başlamıştır. Günde muntazamen 300 Kızılcaha.mam köylerinin bıı sene 
doın bir tıene iki ay hapis cezaslle dönlimlük hububat tarla.cıının mahsu_ gösterdikleri zira! çal~nlıırdan son-

• 38.885 kuruş para cezasına mahkUm Iii blçllmektedlr. Çiftçi, kendlslnl rliz: ra, melmll yajtmurların yatfması mah 
edilmı.ştir. gll.nn eelşine muhtaç bıra.kmıyan bu sulün bereketinde büyük Amll olm\14-

makinelerden dolayı ziyadesile mem- tur. 

Edirne valisi teftişlerinden 
döndü 

Edırne (Husus}) - Bir mOddetten_ 
berı mülhakatta teftiş seyahatinde 

ulunan valimiz Ferld Nomer .şehrl
ımize donmüştür. Valimiz bu seyahat_ 
erinde halkın muhtelif Işleri ve ihti
açlarlle alfıkadar olmuşlardır. 

Edirnede sıcaklar arttı 
Edirne (Hususi) - Birkaç gündt-n_ 

beri mevsim ;;ıcakları Trakya ve E
(Jlrnede tazJasUe artmıştır. Gündüz_ 
leri elektrik cereyanı bulunmadıgına 

nundur. Şimdi köylillerimlz bu teyzin ta _ 
Gümü~acık.öyde m.amen başarılabilmesi Için harman_ 

Oümilifhacıköy (Husustl - Kaza _ lann kaldırılması, nakil ve mahsulA
mızda hannnn başlamıştır. Arpa, tın arnbariara depo edilmesi işlerine 
b~day mahsulünden bMka kendir ha.ztrlanmaktadır. 
mahsulU de çok Iyidir. Kenevır de _ Bileclkte 
neme istasyonunun nUmune tarlala_ Bilecik (HustiStı - BUeclkte bu se-
rındnkl mahsulllt ise her türlü tah- ne pamukçuluk fnldşat etmektf!dlr 
mlnln fevklnde bulunmaktAdır. Mevsim başlanlfıcında 1500 hektar 

Yoqadda araziye 150 ton akala cinsinden p:ı.. 

Yozgad musust> _ Yozgaöda çok muk tohumu ekilm~!r. fstlhsal~t 
berekeUi olan mahsulAtın blcilmt-sL 800,000 bin lll ı milyon lcJlo tahmin 
ne köylümüz büyfık bir gayretle bas_ olunmaktadır. Bölgemizin ba.'lıca pa_ 
ıamış bulunmaktadır. Arpa mnhsulü mukçulujtu Sakarya haV'ZS.Sında olup 
harman edUmlştlr. Köylllmüzün yü_ kalite itibarile hemen hemen di~er 
zn gülmek:ted!r. istiMal sahalanna nl.&beten blrlncl 

Arapklrde derecede gelmektedir. 

Bu yıl içinde plAnlaştırılnrak köy_ 
!erin sayısı 600 ü geçmektedir. Dij!er 
taraftan bu köylerde ·köy kımununun 
tatblkl hazırlıkları da yapılmaktadır. 

Ayni zamanda bütün Çukurova kÖY
lerinde köy kızlarını, köy kadınları 

yetiştirmek için kuo;ıar açılmaktadır. 
Bu kurslarda köylü kadınımız blçki 
dik14 ö~renecek, şehir yemeklerini pf_ 
şirmeslni de bilecektir. 

Köylerimlzde yeni bir hareket sa
ya.ca~ımız bu kursların tedrls kadro_ 
sunu Ankara İsmet İnönü enstitü -
sünden bu yıl mezun olan gençleri -
miı teşkil edecektir. 

Kıztlcıhamamda k:ıçak 
kereste yakalandı 

Kızılcnha.mam (Husustı - Burada 
bir kamyon kaçak kereste knçırılır_ 

kım cürrnümeşhud yapılmış ve suç_ 
lular yaknlanmıştır. 

Geredenin Ovacık köyünden İbra_ 

him Güler isminde biri gene Gercde 
10 numaralı kamyon sahibi şnför Ba-
ki Özdemirln kamyonuna bir takım 
keresteler yükleyip Ankaraya götü _ 
rilrken kaza mıntaka..~nda kerestele. 
rln muayenesi yaıplıı'nş, bunların, 

sahte , mühilrle di.IJ~galandı~ı. orman 
müruriyesinln de muharref oldu~u 

anla.<Şılmıştı.r. Suçlular müddeiumumi_ 
li~e tesllm edilmiştir. 

Ceyhanda zelzele 
Adana CHususi) - Bugün Ceyhan_ 

da üç saniye devam eden orta şiddet_ 
te bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

ore vanti!Cı.törlerin işletilme.<ılne ve 
u suretle sun'i vasıtalıırla serlnle _ 
Iye de imklin kalmamıştır. 

Arapkir (Huc;u.c;l) - Bu sene Arap
klrde mahsul dl~er senelere nazaran 
boldur. Hasat zamanı geleliginden 
kaza muhlti yer, yer altın b~aklarla 
sfıslenmt?tlr .. . 

'c~~~~~~~~ _ Afyon Halkevinin gezileri ) 
Şehirde sıcaklardan bunalan halk 

umi bahçelere tehncüm göster _ 
me ktcdir 

Karamanda lozan gunu 
Karaman (Hususi) - Her sene ol

duğu gibi bu sene de Lozan s•Jlhiınün 
l7 incı yıldönümü olan 24 Temmuz 

ehrimiz Cumhuriyet alanmda yüz_ 
erce halkın iştirakile parlak bir şe_ 

1 c kutlulo.nmıştır. Meraslnıe tale 
belerin söylediği İstlk!Al marşlle baş: 
laıunış, bunu müteaklb kürsüye gelen 
rta okul tarih ö~retmeni Hulüsi 

Köylü ve ~hlrll müstahsllde hum
nuılı bir çalışma göze çarpmaktadır. 

Köylü dünya vaziyetinin karışıklı

tından doln.yt mahsulünü hemen kal_ 
dırmak Için aoıamt gayretini sarfet
mekted!r ... 
Kazaınızın kıymetli kaymakamı 

Halil Demltba~ ma.lyetinde nahlye 
mUdürll ve bazı zevntıa köyleri do _ 
lruımış ve köylfıye lAzım gelen izahatı 
vermişlerdir. 

- Size her :!eyi anlatmak için bu 
neticeyi b~kliyÖrdum. Helagünun 
Bağdad valisi Karaboğayı tanırsı -
nız: Baybarsın cnn düşmanıdır. E -
pey zamandır onun Katranada bu :. 
lunan adamlarile muhabere ediyor~ 
dum. Karaboğa bizim Gerkden Bağ 
dada kaçmamızı ve orada bir or -
du toplıyarak Baybar•n arkadan vur 
mamızı teklif ~diyor. İlhanın da 
muvafakatini almış bize askerce, pa
raca her türlü ınuavenette buluna ~ 
cak. 

Fatihüttin birden dirilmif gibi a -
yağa kalkarak sakallarını y.:>lmağa 
başladı: 

- Bu mühim mesele Necmettin. 
- Eğer muvafık bulursanız ya -

rın gece kaçanz. 
-Fakat nasıl olur~ Ya yakala ~ 

nırs,Ak .. 
- Kaçmazsak ölüm muhakkak, 

kaçarsak kurtuluş imkanı yüzde dok 
san. 

- Ya düşman görürse.. 
- Ordugah Ta, ocaklanndan 

bir hayli uzakta, kıyafetimizı ada -
makıllı tebdil eder, pejınürde es -
vablar giyer, bir köylü kılı~ına gire-o 
riz. Dört kişi bizi orada bekliyccek, 
atiada Katranaya gideceğiz. 

- Ya kalevi kime bırakacağız) 
- Mutemed bir kumandana bı -

rakır, kaçtığımızı gizli tutarız. 
lhtiyarın yüzünde yeni bir endişe 

çizildi. 
- Zeynebi burada mı bırakac-a

ğızL 
- Kaçarken ~'anımızda bir ka -

dın bulunması çok tehlikeli olur. O
nu da iyi bir aile yanına emanet e -
deriz. Kale düpe hile ona bir zarar 
gelmez. 

Fatihüttinin yavaş yavaf aklı yar 
hyordu bu ife. Necmettin: 

- Batka çare yok ":diye amca -
sına sokuldu.- · Bu gidi,le akibetimiz 
çok feci olacak. Bir an evvel BAy -
barsın intikamından kaçmalıyız. 

Cerk hakimi nihayet tam bir tes
limiyetle boynun u eğdi: 

- Artık tamamile sana tabiim 
Necmettin. 

* Gizli yoldan Taı, ocakların.\ çık -
tıklan zaman sudan çıkarılmış iki 
kazazede gibi gÜçlükle nef~s alıyor
lardı. İkisi de kılıkiarını tebdil ede
rek süfli bir dilenci kıyafetine gir ~ 
mişlerdi. Yalnız ellerindeki büyücek 
torbalarda h.ir hayli para vardı. N<.:c 
mettin yerde sürünerek hafif bir ıs
lık çaldı. Biraz ötelerind.: bir gölge 
kımıldadı. 

- Buradayız. 
Sesin geldiği noktaya yakla,tılar. 

Karanlıkta, bir toprak yığınının ar -
kasında altı at ve dö;t ld,i vtudı. 
Bunlardan biri Necmettine doğru i.. 
lerliyerek: 

Göktürk Milli Şef İsmet lr.önünün 
litika s:ıhasında kazandı~ı zaferin 

l!lhemmiyetlni tebarüz ettiren bir kon
ferans vermiştir. Bilahare gene tale. 
elerin ve halkın söyledı~i Cümhu. 
lyet mıır.şile meruime son ''erllmlş-

Di!er tarartan bu yıl Arapklrde 
faydalı mevsfm y:ıfrourları yajfdı~ın
dan hububat elma, üzüm, ve emsal! 
mahftulO.tın da QOk bereketli ve bol 
olacdı tahmin edilmektedir. 

Ku:dc:abamamda Atyondan ya.zılıyor: Şehrimiz Halk nahiye merke'llerme gltnılf, kôylU ile 
Kı11lcahamam <Husus!> - Bıı sene evı köy gezllerine devam etmektedir. haabıhaUer yapılm~tır. 

- Her oey hazır ya seydi -dedi
Tam kaçmak zamanı. 

- Atları getirin. Çabuk kac;o. -
lımf ir. t 

- Arntın güzelim, bunca z.t -
man bekledikten aonra sıoni kol
Iarım arasında tutmak zevkini 
tattığım hir anda nasıl bırakabi
Iirim ~ Senin buradan çıkıp git -
rnekliğine nıısıl razı olurum aevgi -
li m? Mutlaka bu sözlerin şaka ~ 
dan ba~ka bir şey dr.ğildir. Seni 
ne kadar ııevdiğimi, senin için çıl
dırdığımı görmüyor musun~ E -
vet, seni d~liler gibi seviyorum 
Zeyneb, ne olursa olsun, sen ııe 
denen de. hi:- ıcün sen de beni 
aeveceksinl B:ına yemin ettim. 
Şimdi dudaklarını ver! Bu defa 
onların ateşini doya doya tatmak, 
onun alevinde yanmak istiyorum. 

Genç kız artık onu ıtecek kuv
veti kalmııdığııu görünce, c;JJerile 
ağunı sıkı aıkı kr.padı. 

- Bak huna kı1,ı:uım vavrum. 
Güzellikle şu ellerini a~~ı indir, 
beni cebir istimaline mecbur et
me. Sana tatlılıkla söylüyorum; 
sonra bo, yere bağırır, çağırır, 
bana hakıne.t etmeğ~ kalkı~ırsın 
amma para etmez. H:ıvdi 7cy -
-ne b. tekrar ediyoı um, bl' ::ı i ~id -

det istimaline mecbur t:t ~·ıe' Sen 
benimsin, h•ın•l iyice :zihnine ver
le,tir ve mukıtvl"mct etmekten 
vazgeç. Tatlı t:ı lı sevi~elım: çün
kü gönül rıı.asıl"' k~ndini bıtak -

zsan .. ana karşı 'ıddet kullan
ğa beni icbar edeceksin. 
Uunu '>Öyliyerek yan rica, yarı 

onu:ı ellerinı ağzından çelc
çalı,tı: fakat tam buna mu-

havaların Haoııran sonuna kadar Bu hafta da reı.. Qallb Demirerin Resmimiz köylülerle Halkevlileri bir 
yatışh ve ekim hususunda feyizli bir idaresindeki karlle Etret ve Sincanlı arada göateriyor. 

tını eğerek onun sıcak nefesinin 
yüzüne yaklaşmasın.l. mani old•J, 

Şimdi araltlrmda boğaz boğa
za denilecek bir mücadele başla
mıttı. Genç kız tırnaklarile, dii • 
lerile, ayaklarile onun hücumla -
nna karııı duruyord·J. 

Birdenbire dışanc!a, uzak. bir 
a-ürültü duyuldu. Bu ~ürültü yak
la,tı ve korkunç bir hal aldı: Ka
pılar kırılıyor, sandalyelt•r dcovri
liyor, sert ayak sesleri apartıma- · 
na yayılıyordu. 

Halulc kapıyı kırıp odaya gir
diği zaman onl.:ırı birbirlerinin 
kolları arasında gördi: ve Zey ~ 
nebin mukavcmt:t ettiğini anlıya
madan hayretle e~ikte durdu. 

Zeyn~b. :imidini kl'stiği bir an
da kocasını karfil.!l•nd., goruııce 
mücadeleııini arttırmı,, kurtulmak 
için aon ~ayrctini sarft:tmeğe bat
Iarnıttı; fakat ihtirasın elinde aklı 
ba~ından uçan Turhan, etrafında 
olup geçenleri merak edecek hal
de değildi. 
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GARiBBIR iZDIVA 
- Sizi almuğa geldim Zey -

n eb.. haydi eve gidelim 1 . 
Hiç beklemediğ~ bir anda Ha

lükun. aesini duymak Turhanı, ba
şından a~ğı soğuk bir du, yemi' 
gibi dondurdu. Hemen kollannı 
gevoetti, korkun; yÜ7ÜnÜ, kan 
bürümüt gözlerini sesin geldiği 
tarafa çevirdi. 

Bu ,.,kınlık anından istifade 
ederek Zeyneb hemen kurtulma
i• muvaffak olmuş, kollarını aça
rale ve .tnla,ılmaz sevinç sözleri 
söyliyerek Halüka lı: o~mu~tu; la
kin onun yüzündeki, ~özl~rinde
ki mana birdenbire kanını don -
durdu. olduğu yerde durdu. A -
ralarına na,ıl bir auitefehhüm da
ha sokulmııştu 1 Uzaktan ellerini 
ona uzatatak bağırdı: 

- Halük, bu gördüğünüz ıtah
neyi kendi rıı:,_mld hdznladığımı 
:z:annetmiyorııunuz değil ın;? Be-· 
ni bu alçak herifin ~eriki cürmü 
zannetmiyouunuz değil nı:? Ha ~ 
yır, böyle adi bir tüpheye dü~e
nize ihtimal yoktur. Bunu tasav
vur etme le ölümd~n be te ı diri 

Nakleden : Muazzez 1 ahaın llerkana 
le vermeden Zeynebin 
tuttu ve aoğuk bir sesle: 

kolunu 1 

- Haydi saçınızı başınızı top
layın da arkarndan ııelinl dedi. 

Genç kı:ı: bu sözlerin hutuneti
ne rağmen sevinçle haykırdı: 

-Havdi gi:lelim Haluk! 
Başı döniiyor, i hJeri kcırarı -

yordu. Düvmeınelc için kocıuıının 
kolunu iki elile yakaladı ve hiç 
ses çıkarmadan bir h,•ykel gibi 
koltuğa dayanmı7 duran Turhanı 
gözile işaret ederek: 

- Bu alçak adama nasıl bir 
ceza vereceksıniz Haluk~ diye 

aordu. 
Genç adam, hala T urbanı gör

meme:z:likten geliyordu. ı..: .. rısının 
aualine tiddetle ce-va b verdi: 

- Siz bunu düşünmeyiniz, el
bet onun da saati gelecek .. haydi 
gidelim! 

Zeyneb helecan, sevinç ve 
korku ile titriyerck kocasını takib 
etti. onun arkıuıındım otomobile 
girip yorgun vücudünü cansız gi~ 
bi yaatıklıuın üzerine bıraktı. 

Kocasının kendisinden şüphe 
evine ken-

di arzusil~ gitmi, olduğuna zahib 
olabileceğini dü~ündükçe, büyük 
bir hicab ve isya:t duyuvordu, A
caba Mehpare Hanımm uydur -
duğu yalanları, Haluku ut' türlü 
sözlerle aldatmı~ olduğunu bil -
sez avallı kızcağ:z kim bilir daha 
ne kadar :j~ülecekti. 

Halukun kalbim ezen, bütün 
varlığını hırpalıyan karma karı -
oık heyecan ve ıztırablan bittabi 
ke,fedemiyordu. 

Bir tek keliın~ konutmadan e
ve kadar geldiler. Fakat apartı • 
man kapıanı kapayı!> aal.mda 
yalnız kaldıkları zaman le,yneb 
birdenbire kocasına döndü, oııun 
ellerini tutarak: 

- Haluk .. dedi. Size her şeyi 
anlatmaia müıaade etmelisiniı.. 

Genç adam onun elini şiddetle 
itti. 

- Lüzumu yok .. her teyi an
ladım. 

Bir iki saattenberi geçirdiği 
müthi~ korku ve helecar. Zt!yne
bi o kadar hırpalamı~tı ki artık 
ne maddi, ne de manevi kuvveti 
kalmadılıını hiMederek bütün ce-

- Kaçın geliyorlar. 
Necmettin ile F atihüttin koşarak 

atiann dizginlerine yapıştılar. Fakat 
arkadan kuvv~tli bir kol Gerk hl -
kiminin heline sanldı. 

Nihayet at hırsızlarını kapana dü.
şürdük. 

Yüze yakın Kölemen yerden bi -
ter gibi dört :.ran!anıu kuşatrnıştı. 
Cerk hakimi artık şuurunu kaybct ~ 
miş bir halde idi. Bundan sonra her 
şey onun için bir kabus teklinde ce
reyan etti. Askerler ellerini bağladı· 
lar ve sürükliyerek: büyük, aydınlık 
bir çadırdan içeri tıktılar. Farihüttio 
o zaman müthiş bir sıçrayışla uyan -
dı. Baybars, eli hançerinde ve bü • 
tün kumandanlarile beraber karşı • 
sında duruyordu: 

- Menhus herifl Şimdi tam kı -
yafetini b~un. 

Gerk Sultanı evvela tat gibi ha .. 
reketsiz kaldı. Sonra çırpınıp bir .. 
şeyler söylemek istedi. Fakat korku
dan dili tutulmuşt;ı. Bir böğürtü ile 
hıçkırıp kendini y<!r~. karısına teca.
vüz ettiği adamın ayakf:ınna attı. 
Baybars · şimdi hiisbütiin çirltinleşen 
o sakil yÜze pir tekm.: savurduktaD 
sonra ayakta duran Necmettine dön
dü: 

- Safa geldin Necmettin. Sana 
bilhaıısa te,ekkiir ederim. Bana yap
tığın hizmetlerin mülıd\fatın• göre • 
ceksin, çabuk gu delikanlının iple • 
rini çözün! 

Soluk yüzlü genç ipleri çözülür 
çözülmez Baybnrsın ayald.tnna ka
pandı: 

- Hayatım sizindir hükümda
rım. Sizin ~ibi tarihia eşsiz bir kah· 
ramanına hakikaten naçiı. bir hız • 
mette bulu;l'abilJimse ke ,dmi dün
yanın en m~s'ud bir ferdi addede -
n m. 

- Zek& ve dirayetini takdi:- eo
derim. Necmettin 1 S·'l olmasan çok 
müşkülat çekecektik. Kale çok m~ 
tin, biz de biraz tedbirsiz geldik. 
Hani sen vaktinde haber vermt"mit 
olsaydın o m el' un Nayman bizi bir 
hayli yoracaktı. 

- Elbette hiyanetinin ce:rasını 
bulmuştur 11ultanı:n. 

-Tabii Necmettin! Hele~ ha
his herifi getirdiğine o kadar mt"m· 
nun oldum ki .• 

Necmettin, iğrenç bir şekilde yı ~ 
lışarak sırıttı. 

- Allahın adal~ti hiç bir zaman 
şaşmaz sultanım. .. 

Demindenberi bülün vüeudü tit
riyen Fatühiddin, korku n delışe -
tin üstüne çıkan bir şa~kınlıkla bıı 
konuşmayı dınliyordu. Yeğeninin 
son sözli kar,ımıda kne.:ıine hakim 
olamıyarak kudurur gibi haykırdı. 

( Arka11 var) 

saretini kaybetti ve ümidsir bir 
sesle sordu. ' 

- O halde neye karar verdi-
niz~ 

Haluk u:zakla~ırken: -
- Dütüneceğim ... dedi. 
Zeyneb odas.nn girip man -

tosunu, şapkasını çıkardıktan aon· 
ra bir iki dakika perişan bir hal
de aynanın ':arşısında durdu. Zih
ninden binbir düşünce, gözlerinin 
karşısında binbir sahne geçi)·or .. 
du; fakat onu en çok muztarih e
den şey, Halükun kendi11ıne ili • 
mad etmeme!li imdadına gele -
cek yerde ondl\n .yüz çto:virmesi 
idi. Acaba ne düşünüyor? Neler 
hazırlıyordu? 

Yemek odaaın.l döndüğü va -
kit onu bulmadı. Sokağa çıknm,;tı. 
Akşam · yemeğint" de gelnıdi ,,e 
Zeyneb büti.ın gee~ ıztırabll\r için
de çırpınıp durdu. 

Ertesi sabcth çay sofruında 
karşılaştıkları zama:t Halukun 
halinde hiç l:.ir deği,iklik görül -
medi. Soğ..ık .• uzak .• yabııneı idi. 

Ancak Zeyneb onun kalbinden 
geçenleri .okuyabilmi1 olsa)dı. o· 
rada müthi, bir acının yerl~mit 
olduğunu görı!cckti 

Haluk ahenksiz bir !'etle ve 
kendilerinden başkasıni\ aid bir 
iş hakkında sÖ7 söylüyormuş gi~ 
bi zahiri bir lnkııyıdlıkla konu -
şuyordu: 

-Tabii, Mt'hpare Hanıma l'icJ 
tahkikatımda devam edec~im. 

(Arkau .... ) 
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General diyor ki IBeden terbiyesi mükell fi}4stinin 
Bu hafta yapılacak 
yelken ve kürek 
müsabakalari 

1"?~~~~~~·~:y~=~bi tatbiktna başlanıyor 
bir takım istikşaf ve küçük teııeb -
büs çarpıtma ianna inhisar cimele -
rinin ba~lıca ~i sebebi vardır: Biri 
büyük mesafeler ve diğeri yaz mev-

rıck d .. (~r 1 Ind say:lad:ı) nnsmda talebeyi m ümkün olduğu 
du he oLgı]u olmaz. Zira sınıf mevcu- kadar aık;ştırmalı, fa kat imtiha_nlar
liart/'lil d e 1 00 den lazla olamaz. da kendilerine te~hiliit gösterilme
d en aiYe~ mek_t.eb~ aınıfları ise '6 00 lidir. Bu muvalfakiyetaizliğin te-
60o ~gı degıldı ve bir muallim bu kerrür etmemesi için ders zamanı 
'Verira~a eheye yani altı ubeye d ers talebenin çalışm~ neye m ütevak-

la . ..., ve ll' d k'k d kıf ise tatbikinde muaUimler aSln 

İstanbul Su Sporları Ajanlığından: 
Bu hafta yapılacak yelken ve kürek 
müsabaknlan: 

~iminin yak..ıcı ~cağını n ( 5 O ve daha 
fazla derece) büyük kuvvet lerle bü
yük ölçüde askeri hareketler yap -
mağı pek ziyade güçleştirmf'-'!idir. 
Bundan başka kabul etmelidir ki 
ftalya, Libyadaki askeri kuvvetlerin 
çoğunu biduyettc, Mısıra kar ı de -
ğil, Fransızların Tunus evaleti hu -
dudlarında tahşid etmişti; çünkü, 
Mısır tarafından ziyade Tunus ci -
hetinden Libyaya .:iddi bir tanrruz 

lllaştarafa ı iaci 5aylıul.'\) 
p n bu mükellefler ile doğrudan 
doğruya Bed en T erbiyesi Genel J?i
relctörlü ğii meşgul olacaktır. Buıı.
dan başka cezaevlerinde b ulunan 
mahküml~r ile A dl•ye Vekiıleti, 
fa brika vesair devlet müessesatında 
bulunan arneleler ilc r.r a lakndar 
Vekaletler me.'i&\11 olacaklardır. O
kullar ve kışia lar bu hükümler da
hilinde csasen çalışmaktadırlar. 

n b' d e ı n ı n an ibaret o- k mu-
lup b~ k ers müddetinde vakit bu- tereddüd etmemeli, müşfi ane ı - Yelken t~vik müsabakalımnın 

birlncJsl 3 Ağustos Cumartesi günü 
saat 15 de Moda koyunda yapılacak_ 
tır .. 

ka)d ır aç talebeyi tahta başına amelesile talebeye kendilerini ııe.v
l('be ıra7k yoklardı. Muallimin ta- dirmdi. kitnblar vakit ve zam.anı!e 
lrençY)e . a:zlaca y,iz vermf"sinin de yetiştirilmeli ı.:.e fakir olan vclılenn 

erın ..... 1 b k hnl'ı nazarı itibnra alınarak mute-
•irı olab 

1 
....... ~~~amasınn üyu . t~ d 1 . 2 - Bu mUsabaknlara yalnız 12. M. Şehrimiz istişare heyetine Beyoğ

lu Halkevi reisi Ekrem Tur, Kaba.
tnş lisesi tnılb öğretmeni Samih 
Nafiz, Emniyet Üçüncii Şube Mü
dürü ve hükümet tabibi seçilmi§
lerdir. 

der&' . ı ır Boyle bir muallımın dil bir !iatla sattırılmalı, ers enn 
ının imtih d ({ k' ne'\•ı'nı' azalımalı ve talcbenin ikti-

Ş:ırpUer i.ştirak edecek ve miisr.bakn 
rotnsı yanş giınü b !dirilecektir. ti.ı) k " anın a muva a ·ıyet-

bekliyordu. B gonildüğü ekserİ} a vakidir. d arı ni berinde olmalı. 
ol a ırd tn~ebe sinn,.n ne kadar bu} ük Muallimlerin ders zamanı ver-
rı nhı gene çocuk "ayılır. Onla- dikleri kanaat notları ile iktifa ed~-

3 - Hakemler _ Riza Suerl; Mü -
hendls Harun Ülman: Mühendis Na
cl: Mü...,endis Hüsamettln; Behzat; 
Şeref B'rgen. 

Fransanın harbden çekilmesi ii -
zerine Libyanın batı cihetindcki kuv 
vetlerin doğuya nakill<-rı gerçi icab 
etmişti; fakat, Libyn - Tunus hudu
dundan Libya - Mısır hududunn kn-
dar ,olan mesafe, havadan, 1400 
Km: olduğu ve bu iki hudud arasın
da kıt'a nakline elveri li yalnız bir 
tek sahil otostrndı bulunduğu için, 
kuv11etlerin, bu.şartlarln, Ubvanın 
garbinden şarkına nakilleri tabiatile 

Pek serbest bırakmamnlıdır. Oai- !erek seneba• imtihanını Ma~nf 
ml a tahta ba d k 1 etm<-k Vekaleti tarafından nıüntehab lna-
il..ıımdır ın a ontro 1 k b b' .. 

a • • Ayni zamanda kıtnblar kal iki zattan mürek ·e ır mu-
ben~ ı tedriııiyenin iptidnsındn tn le- meyyiz heyti huzurunda yapılmalı
iknın eline verilme i l:izım gelir dır. Zira muallimin eldeki ~anant 
ed"'J ancak senenin } arısında ikmal notları talebenin iktidan nı ısbata 
Pah ~ektedir ve hunl:ır son derece kafidir. ı . . kak 
d' ıdır Çocukbrın e· risi fakir- E. Alqıt (Yenikapı Çcıme so 

lt V • d ) de e arkada•hl'·ın n kitablurile 9 numarn a : 
t.ı raf çalısmaktadırlaT. Bir çoc..u ·un 1 - l'!tisnnları hariç (?rta mek-
nı ta '- 1 b ıı· 1 · · hele mua,;nleri-lıi t;;ll ması dc-nıek haı.atının te mua ım erının 

v:ııııenesi mahv _!.1 1 ct' mcktir. Zn- nin mesleklerinde ihtisaslan var 
gi/ ebeveyn in , e\·ladım mektebe mı'? . ~ • _ 
" lyor ı diye tahıııl masrafı ola.-ak 2 - Ek erıya ndt:t oldugu veç-
erdıkJ . u· . d . . ··ı~ sny Bah en parnlar da bo n gidiyor. hile mun ımın « ersınız ll an -

tirle~suıı bu ve.lilerin içinde Ö} le fa- fad~n fila? sayfaya wknda~d.ıru. ~: 
fak Vardır kı ailesinin nzkını, nn- mesı ve ltıtabı papagan gıbı eksık 
1 llsını keserek borç edip e' lucl- siz be Iletmesi, muallım okuttu ma-
arına t h 1 • d . '? tır] n si masrafı verrneğe çalı- nasını taznmmun c er mı . 

ilr, 3 --. Uzun seneler t1lebe yetış.-

1 bDc.rs)e.-in adedi rok ve bunlar tn- miş görünsün diye pek gevşek bı-
e en 'k ~ d . -t b ın ı tidarının - hele orta rnek- rakıl.,n te rısnt ve ona gore yapı-

de . tnlebesınin - fevkindedir. Bir lan imtihanlardan bu sene hakiki 
e •rn.tihanlar muten~>vvidir. Bir son şekilde o;emere ve müsbet bir neti-

••nıf ı 'h ki b'l' ") birka ~lı ?nını Vermek için taJebe ce be ene ı ~r n:ıı. . •w• 

da b~· 1.ı:ı'tıhandan geçiriliyor J..i bu 4 - Veknlet~~ tertıb ~ttıgı. ~ 
im . uyuk bir korku '\!erir. Tabıi allere talebe degıl, muallımlennın 
o)Jı~an olanlar imtihanın ne denu.k l•Üzqe eliisı cevab verrneğe mukte
he ug.unu, bir talebenin yabancı bir dir mi? 

Yetı mu" · .1 d B 'h tl 1 • s bu senekı' r l meyyıze huzurunon rıe e- u CL e er e enır e 
J)eke• e:de helecanlar geçirdiklerini imtihanlarda talebenin neden yaya 
~ilirler. Bunun için dt'rs es- kaldığı anla!lılır'? 

Fransız tayyaraleri 
Alınanyaya taarruz etfler 
lo nd 

de C ra, 31 (A.A.) - General 
dan au.llı::'ün umumi karargahın
tn ,_ Verılen bir tebliğde şöyle denil-

eıc:tedir· 
Tayy · ·ı · · p . . j nrecı erım ız, :r.nrt esı gcce-

aı ngilız tayyard eri tnrnhndnn A l
rtıanyanın bntı ımali uzerine yapı~ 
lan ba kınlara i tirak c-tmiclerdır. 
karndan yapılan şiddetli müdafaa
)'a rağmen, hedefler .nuvı.ıffaklvetle 
bombardıman ve mühim neticeler 
~Üşahede edilmiştir. Butün tayyare
cılerimiz sağ ve salim dönmü ler .. 
dir. 

21 tnyyare dütürüldü 
londra, 31 (A.t\) - Hava 

llezaretinden tebliğ t•dilmistir: 
t Pn:rnrtesi gunü bombardıman 
daYl'nrel('rimiz Almanya ve Holan-

d ada genis bir bölge uzerine gün-
~~~ baskınlar yapmıc:lnrdır. 

g . ahiiJerimız civarında Pazartesi 
, lıınu Yapılan muharebeler dnir o-
2! rak gelen tam raporlar rı-m' an 
d ... d~~mun tayyarı-'linin tahrib edıl
ıgını göstermektedir. 

İngilizlerin bir izahı 
·n londra, 31 (A.A.) - Dün 

d ~UVres üzerine yapılan baskına 
8~~ı.rh·olan Alman tebli.i hakkında 
d' a •Yetli Londra mahfelleri o ,ı; le 

1Yorlar: 

Tekaüd kanununda 
degiş ik l ik 

fOevann 7 ad snyla 

ve Ankara Belediyesinden oonaa n
lan memur ve muallimlerden umu
mi müvazcneye dahil hizmetlere 
veya umumi müvazeneden bu idn
relere veyahud bu dair('lerin birino
den diğerine nakli memuriyet etmiş 
ve cdeceklerin evvelce bu müvnze
ne ve idarelerde geçen hizmetleri 
teknüd kanunlarında derpiş edilen 
hizmet müddetlerinin hesabında sa
yılacak ve bunların tf'kaüd ve ye
tim aylıklan son bulundukları ida
re bütçesinden verilt'c('ktir. 

Evkaf, Ziraat Bankası ve mülgıı 
şehremanellerinde 1 Haziran 1928, 
hususi ve mülhak bütçeli idareler
de 1 Haziran 19 30 tarihlerinden 
evvel geçmiş hizmetlerin tekaüd 
he.,ablarında sayılması bu müddet
ler ic;in tekaüd aidatı verilmi~ ol
masile mesrut olacaktır. 

Kelimelerden servet 
<B:ı tarafı 2 n ri ayl.ıı'la l 

timdilci Ingiliz başvekili Çörçil . de 
sekiz bin İngiliz lirası aldılar. Bugü
nün tanınmıs muhnrrirlerinden So
merset Maugbnu'nın hir hikayesine 
l 000 dolar aldığı çok kereler vaki
dir. 

Hollywood sinemalanna hikaye-
ler, senaryolar yeti tiren muharrir
ler dt' haftada 1 QO lng' liz lirasından 
600 ıngili:r. lira!!1n kadar para lca
zanmnktadrrlar. 

Kürek mü-.:ıb:ıltalım 
1 - Kürek te vlk müsabatalarının 

ikincisi 4 A~iıstos Pazar günü saat 
13 de Yenikapıda yapılacaktır. 

2 - Musabakalar Bayanlar _ Müp_ 
tedller VP kıd<'mlller olmak i.izere 3 
sınıf kfre ·<'i arnsında olacnl;:tır. 

3 - Hakemler - R ·za Sueı-l KAmfl 
Etem: Beltir Mal'ur; İsma;İ ral <

ynncı, Nuri Bosııt, Nedim Ülbatur 
Hıkme fr tündo~· Bedri. Saha ko ' 
mLçeri - İbrnhlm Kelle. -
Yuknıdn Isimleri ynzilı arkNhş _ 

!~rm muavyen gün ve saatlerde ya _ 
rıs sahasın<la bulunmalan ril'a olu _ 
nur. 

uzun sürer. 
Bizzat Libya - Mısır hududu da 

1000 Km. kadar olduğu için bütün 
bu hudud 'boyunca askeri harekat 
yapmak veyahud müdafaa kuvvet
leri buhmdurmak kabil değildir. O
nun için muharebe ve hareketler 
şimdilik, her iki taraftan, hududun 

Pazara yapılacık snhi)den. Libyada Cambub mev -
kiine ve Mısırda Siva Ovazısına ka-

. af'efizm bayrami dar olan ancak 200-250 Km. lik 
Istanbul A'tletlzm Ajanl•"ın<l:ın: kısmında cereyan edecekleri ta~min 

İstanbul Birinciliğl miinnsebetile 1 n olunur. 
!.'i kater.or• 10,000 ve 4 X 400 met~ Nitekim lngilizler. Libyadaki bü
yarıslan Pers('lllbe günü saat 18 de yük ltalyan kuvvetlerinin Ttınus hu
ve 100, 200, 400 metre birinci katego. dudunda tahaşşüd etmiş bulunmn
rf seçmeleri ayni kategorlni'l 4Xl00 larından istifade ederek, Temmuz 
mt>t.:re bayrak ya rm Cumarte~i s ünü ı bidnyetinde Mı;ırda:ı Libya ya kü -
saat 17 de Fenerb!ıhÇC stadında ta_ çük bir taarruz.. teşebbüsünde bulun
dilen !cra edilecektir dular ve Capuzzo ve Mnddalena 

Tokyoda tevkif 
edilen ·lngilizlar 

huduel kaleciklerini zaptettiler. Fa -
kat halyanlar Capuzzoyu geri al -
mıya muvaffak olduklanndan 1ngi
lizler bura$nı muhasara ile yeniden 

(Ba tarafı 1 lnri sa\'Calla) ele geçirmeğe çalıştılat. Anlaşılan, 
len Royter ajansının Tokyo muha- İtalyanlar §imdi ~unus hududlann
bir;i Cox'un ~ugün ;rapılan cenaze dan rka kafi kuvvetler naklede
mera~iminde IngiTiz ve Amerikan bilmiş olduklanndan şu nnda Ka -
sefirleri zevcelerile birlikt,. hulun _ puzzo bölgesinde taarıuza hazır
muşlardır. Cox·un cesecli yakılmış- lanmaktadırlar. Bu tnarruzun hede
tır. Kiillcri gömülmek üzere doğ _ fi şüphesiz. Mısırdaki İngiliz üsleri 
duğu fngilterey~ gönderilecektir. olncalı:trr. F ka t lnsilizleri'"l 9 Tern-

Londra 1 (AA) _ Rayterin muzda a ld ıklan Mııddnlena h alyan 
diplomatik mu'harririnin yazdığına hudud kalesini muhafaza etmekte-

- J d k f dirler. gore aponya a te\' if edilen n -
gilizleTden ikisinin tahliye edildiği Ayni zamanda, her iki tarafın 
Londrnda teyid edilmiştir. Buna, bomhacı ~çak fılolan, h~du~a ya
mukabl petrol kumpanyası müdürü kın olan lımanlan, n:ıe:ıela Lib?'adıı 
bulunan diğer bir lnı:?iliz tebanc:ı Yo- T obruk ve Mısırda Sıdı Barranı ve 
kaharnada tevkif edilmi~tir! Elyevm Marsa M."'truhu aleddevnm bomba
Jaoon hapishanelerinde 12 Ingiliz lamaktadırlar. Bundan başka ltal -
bulunmaktadır. van uçakları Mısırda lskendeTiye ve 

Amerika harbiye 
naz1"1n1n beyanati 
Va~ington J (A.A) - Harbiye 

nazın Stimson dün miidalaa encü
meninde n ağtdaki beyanatın bu -
lunmuştur: 

- Harb halinin önüne g<-çnıek 
için yegiıne çare mecburi hizmete 
müracaattır. Cönülhi kaydi sistemi 
pahnlıva mablan bir muvaffaki -
yetsi7liktir. 

lspanyava pofrn, ihr"catı 
lahd'd edilecek 

CRa 'arafı 1 Inci rıvfad:ıı\ 

panyaY,B gideceklerdır Bu V\1:n alt.ı 
ayı zarfında Amer kad;ın i nanvaya 
yapılan petrol ve mürtakkatı st-vkl _ 

Filistinde Hayfıı Ingiliz üslerine hü
cum ediyorlar. Ingilizler de uçak fi.. 
lolarile Lil.yndaki Asbardyn ve El 
Fayda mühimmat depolarile ordu -
gahlannı ve Elgubbi ve Etadem ha
,.n meydanlarını vurarak muknbcle 
ediyorlar. 

Fakat bu şdcildeki kara ve hava 
muharebelerile Akdenizde hiç bir 
kat'i netice elde edilemez. Knt'i ne
tice, İtalya donanmasının tahribi ve
yabud Cebelüttarıkla Süvcyşin zap
lı suretile Ingiliz donanmasının Ak
denizden çıkanlması ile olur. An -
cak şu veya bu şıkkın nasıl müm -
kün olabileceğini ve eski Hnbeş im
parntorunun Sudann giderek Hartu
ma yerleşmesile chemmiyet kaza -
nacak fibi görünen lf<lrki Afrika ln~ 
giliz - tl\_lyan muharebelerini anlat
roağı ·ynnnki yazıma hırakıvorum. 

yatı geçen senenın avni devre~inc na- . ......... ......................................... . Bugün en çok para k zananlar
dnn H. C. Well", yazıcılığının ilk zarnn cok fazla olmuoıtur. ~dıko•• y 

Mükdldlerin çnlıc:acaklnrı klüp
lerio açılma müddetleri 31 Ağustos 
olarak tesbit edilmiştir. Bu müdde
te kadar birçok klüpler dileklerini 
Genel Direktörlüğe bildireceklerdir. 

Kliipl \.·e yazılan genç üyeler i
çin yeknesak bir elbise dü ünül
mektcdir. Bu elbi,cnin şekli hak-

emurJartn veka~et 
müddeli 3 seneye 

Ç1kar1.1yor 
( Baştararı ı Inci sayfadn) 

ferber olmuş, bu işle ~tigale başla -
mışlardır. Miktarı kfıfi çadır, erzak 
ve malzeme hemen zclzcle maha!Une 
hareket ettirilmiştir. 

Kır.şchirde, Çorumda da zelzcl<! oL 
du~u haberi alındı. Fakat zayı:ıt 

yoktur. Sivasta da zelzele olmuştur 

ammn şu saate kadar bana bu bu -
susta malümat gelmedi.ıı 

ETZincan yeniden kurulu·1or 
• Erzincan şehrinin yeniden k•ırul _ 
ması yolundaki fn.allyct dcvnm et -
mektedlr. Bu hususta yapılacak is -
tlmlfıklere nid hazırlamış oırı .. ~ ıımuz 

Jmnun lfıylh:ısı Meclistedir. -- ·~' 

hir hattın dl~er tarafında · :\ -
ca:ktır. Eski Errlncandn bina · oı:ın

larn yeni EM:Incan sahllSln<!n yer 
verilere kUr. 

Memurların vekalet müddE>ti 
Dahllivc Vekili bundan sonr'l mull_ 

telif da hfliye işlerine temas etmls. 
şu Izahatı Vf'rmlştir: 

- Bir kanun teklif· ederelt 70-110 ll. 
rn nsli maa.,lı dablllye memurlarmm. 
kaymakamlal'!n vali vckllliklrri:ıe 

tavinieri icin Meello;ten snlô.hlv<'t 'iC

rnmesinl istedik. Glmdive kadar bir 
memur. di!ıcr rnemurn ancak altı ay 
vekfılet edeb111rdl. Biz, bu müddet! 
bir terfi zamanına, yani üç seneye 
çıknnvoruz. VckiUet müddeti zarfın
da valiliğe llyakati görülenler. asa • 
lcten tavın cdllf'ceklerdlr: VekAlcttP. 
bulundueu müddet zarfında Uvakat.. 
sizliği ırörülenlcr, eski mcmurivetıe • 
rine donml:vecck!C'ri. eski va2;feleri . 
nin muadili bir vnzifeye nhn!lraklar_ 
dır Zira, vekfılPtlerl e.snasmrt.n eski 
vaz.lfc.-lerine baska memurlan!l t yi. 
ninl de yeni tf'kllflmiz fçimı alınış 

bulunuyortı2.ıı 

fstanbuldıı istimink isleri 
Bu esnada htanbul Vali ve BeledL 

ye Reisi Dokt~r Lütfi Kırdar İstan 
buldaki Utimlfık isierinin zorluı>lnrın. 
dan b:ıh..<;(-tmiş, misaller gö.~tf'rm ş, . 
Dahutve Ve..l>ili, bu husust.n :tnkındnn ' 
alfıkadnr olııc"ı!P.nı sövlemistlr. 

V E>kilin tellikleri 
Dahıhve Vekilt Faik Öztra't ıHin 

nkşam on dokuzda bt>rabcrlerindr 
Vnli ve Belediye RC'is1 Lütfi ~ı~"r 
ve Baktrk~v knvmakamı ol<'IUlt'l h '
de bc1edlveve aıa nlftj gnıino~unu 
gnmlı; ve r.lvnr tf'<ıi'):lt ve inşaatı te:
kik ederek valid n lzahat almı.~tır. 

lunda heniiz bir p roje hnzırlımma~ 
mışsa da, b u elbisenin haki rt:nkte 
golf pantalon ve izci ~ömleğinden 
ibaret bulunması muhtemeldir. 

Istanbul bölgesi asbaşknnı Feri
d un Dirimtekin bu hususta ~u be
yanatta bulunmuştur: 

•ı- Beden terbiyesi mükellefi
yeti kanunu mucibince memleket 
dahilinde gençlik klüpleri kurula
caktır. Bu k';'pler futbol gibi spor
ları ikinci plana bırnkarak vatan 
müdafaasınn yarayan atıcılık, dnğ
cılık. binicilik gibi sporlarin meşgul 
olacaktır, 

Gençlik klüpleri ordu te kiliıto 
gibi tabur, bölük, takım ve ınnnga 
halinde kısırnlara ayrıl.ıcak, başla 
rında ihtiyat zabitleri bulunacaktır 
Bunlar paraşütcülere knr§ı da ha· 
zırlandınlmış olacaklardır. 

Belediyeler bududla.rı dahilinde 
18-20, belediyeler hududları hari
cinde 15-20 yaşlarında olanlar 
haftada dört saat beden terbiyesi 
mükellefiyetine tabidirler. ı 

Bir doktorun giinllif< 
notlarından 

Gebelik 
Hali 

-ı-
Gebelerın umumiyetle dikkat et

meleri icab eden bazı tedablr 
vardır. EvvelCı şunu soyliyeJim 
kı gebelikte mfimkun oldu~u ka_ 
dar normal hayat idam e e tUrU -
melidlr. Bazı hamıle kadınlar ge. 
be olunca yürurrlekten çekıni -
yorlar. Her ttirlu hareketin bir 
tırızaya meydan vereceğim zanne_ 
derler ve knbl! olduı;ıt derece 
kendilerini yormaktan hareket 
icru1;ından ictinab ederler. Bu 
doğru de~ıldir. G~b('ler hayatı ta
billerini idame ettinnrlidlrler. Bu
na mukabll fazla yorguntuklar, 
n~ır yük kaldırmak, koşmak, sıç
ramak. spor yapmak, şiddetlı he.. 
yecnnlarn marm kalmak gebeler 
için nsla muvafık değildir. Btlhas. 
sa dikkat.sizlikler netıcesi sokak.. 
tn veyn evde yere düşmekten, ani 
korkulardnn, ruhi sarsıntılardan 

son der<'ccde sakınmalıdır. Gebe
lerde ilk fiç ay zarfında (aş) h:ıli 

görülür. Bu bazı kadınlarda hi .. 
olmaz. Bazıl.-rrınd:ı az çok v:ıki o_ 
lur. Bulantı, kny, çarpıntıdan iba
ret olan bu hal aylar ilerledikçe 
zau olur. Üç aydan sonra devam 
ettiği pek vakl değUdır. 

Bu hal birçok gebe kadınları 

muztnrib edeE. Evden çıknmıya ,. 
cak bir vazıyetc düşer. Bunun Hi
cı bromur ve buna benzlyen mu. 
sekkinııttır. Hava tebdUI, küçlik 
seyah:ıUer, sayfiyeye çıkmak gibi 
bazı tedbirlerle de birdenbire ha. 
fifler. CAş) hall bamn çok JJiddcL 
ll olur. Geb" k dın du adan kay 
eder O z:ımnn blr nevi tesemmiim 
hall mevzuubah.;tlr. Gozlerin et-
rafı .mornrır. Nabız surntl dir. 
Gözler içeriye do~'<nı çökmüştür 

Dereeel hararet az çok teref!u c_ 
der. Boyle vak'nlarda Jdrarda CA
seton> aranmak mcl'burlyeti var
dır. 

Cevab istıyen okuyurulnrımın 
posta pulu yollam:ıl:uını rica e _ 
'derim. Aksi takelirde istekleri mu
·~abeleslz kal:ibllir. 

Kaş elektrige kavuşuyor 

kı ~lm.anyanın hava 'harı.-kan hak
nı; ?k.ı mübahiğnlı nı-~riy tın yal~ 
Alrns~vıl ~alkın değil, n) ni zamnncla 
nı y"l Pılotlarmın d maneviyatı
Ritnu eltnıek maksadile yapıldığı 
şı] 1 ~e daha açık bir surettt' anin
ni ma .tadır, 80 tayyareden 17 si
ııe n Yan~ saat zarfındı:ı ziyaı dünkü 
edrneresız. Dou\'Tes baskınına isti~nk he:h l A lman pjlotlarının ı;inirlerini 
k a de ıınrısmı~hr. Bütün bu ballr' 
g~t eanarında ise yalnız bir t,.k In-

• ız. tayv..r,..·ı .l.. .. t" 
~ ~ .._.. uu,muş ur. 

enelerinde. mecmualardan haftada 
beş lira kopnrabilinıe, kendisini 
dünyanın en bahti} ar n damı saya·~ 
dı. Bu arada yıllarca emek verdik
leri halde ne şöhret. n(' de para ka
Z."'namayan birçok bedbaht muhıır
rirler de var. Diğer san'ntlarda oı. 
duğu gibi yazıcılı~tn da; bir çokları 

Hiikfımet;n ar1u~u İspnnvnmn J:en_ «t&t 

di dahili lstihHikine kAfi mlktnrda 1 Rahari\'e Dirlik apartımanında 
Tle•roı alJTlHl vr• fakat b>Jnlan ""ekrnr 1 Sinir Hastaliklari Doktor HafiZ Cemal 
sevkerlf'nınmr~iclh· (L k H k' ) D O K T O R U o man e ım 

ra.ğırılır. fakat pele a:ıı seçilir. Mn- R asim Hatiboğlu J Divanyolunda 104 No. da hergün 
.Jalyanın bu tarafını da görmek lu- '- Tel 160932) Snnt 0_12 ve 2_7 J hasta kabul eder. 
zımdır. T-elefon: 2 1 044-2 3J98 

Kaş (Hususi) - Haber a ldığı -
mıza göre, Ka:ta elektı·ik tesisatmın 
kurulması için tetkikler ynpı1ncnk
tır. Yakında k:ızaınıza gelecek olan 
Antalya valisi Hnşim lşçnn kazaya 
geldiğinde bu i~ üzerind.: de nıe~gul 
olacaktır. 

- lkı lııalık TAM bıtcı aıırsonı:ı TAM 
•lı.ramıye BIR ı ıraıııı YARIM bıte1 alır· 

•anız YARIM ıkram ı1e kazanacaksınız 

-Buyurun 20.000 lıra ! .. 
blletınız iki ırratık TA M bılet olsaydı 
4 0.000 lira aıaaaktınız i.. Sizin 

ı 
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Cümhuriyeti 1 Haftalık radyo programının sonu 
BANKASI PF.RŞE>tBE 1/8/1940 ıı~ı5: Müzik. çıoıanlar: Fnhrl Kopuz, 

, 

Kurulu' tarihi: 1888 7·30: Program, ve memleket saat Cevdet Ça~la Hasan Gür. 19 45: Mem 

S 
ayan. 7.35: Müzik: Seçilmlş operet !eket saat ayarı, ve Ajans haberleri. 

ermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi parçaJan (Pl.) 8: Ajans haberleri. 20: Müzik: Fasü Heyeti. 20.30: Ko-
Şube ve ajani adedi: 265 8.ıo: Ev ka~ını - Yemek llstesi. nuşma !Bibliografya.) 20.50: Müzik. 

8 20 - 8.30: Muzik: Bing Crosby'nln Çalanlar: Cevdet Ça~ıa. Fahri Ko -
Zira! ve ticart her "~evi banka muameleleri pl!klan. 12.30: Program, ve memle _ puz Hasım Gür. Okuyan: RadJfe Er. 

~et eaat ayarı. 12.35: Müzik. Çalan _ ıen: 21.15: Konuşma (İkt!.sad saati.) 
ar: Ruşen Kam, Cevdet Koıan. Ve. 21.30: Konuşma (Radyo Gazetesi.) 

clhe. Okuyan: Semahat Özdenses. 21 45: Mlizlk: Radyo Salon orkestra.<n. 
12.50: AJans haberleri. 13.05: Müo:ik- 22.30· Memleket saat ayarı, Ajans ha 
Okuyan: Aziz Şenseg, 13.20 - 14: Mü - lx'rleri, zıraat, &<ıham _ Tahvllfıt, 
zik· Kanşık program fPU 18: Prog_ Kıımbiyo _ Nukut Borsası (Fiat.) 
ram, ve memleket saat avarı. 18 05: 22 45: MUzik: enzbond CPU 23.25-
Milzlk: Oda müziği (PU 18.30: Müzik; 23.30: Yarınki progrn.m, ve knpanus. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
l iRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıront B:ınkasında kumbaralı ve 1hba.rsıı tasarruf hesablarında. 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ll.fa~ı _ 
daki plO.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 
500 
250 
100 
!50 
40 
20 

Liralik 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" 
" DİKKAT: Hesablarındakl paralar bir sene Içinde 50 liradan ll.fatı 

d[işmlycnlerc ikramiye çı.ktı~ı takdirde % lO lazlasUe verilecektir. 
Kur'o.lar sende • defa, 1 EylOl, ı Blrinciklnun, 1 Mart ve ı Hazi. 

ran tarıhlerinde çekilecektir. 

Devlet demiryollari ve limanlara 
işletmesi umum idaresi ilanlari 

Muhamnıcn bedeli (2MO) lira olan 1500 aded gemtel el feneri (8.8.1940) 
Perşembe günü saat (ll) on birde Hayda.rapşada gar binası dahlllndeki ko. 
misyon tarafından açık eksiltme wulUe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Isteyenlerin (191) lira (25) k~uk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin cttııtı vesaikle birlikte ebutme güntı saatine kadar komı.s. 
yonıı müracaatları llzundı.r. 

Bu tşc ald şartnameler koml.syondan para,.,ıs olaralt da#ıtümaktadır. 
(6403) 

Radyo Caz Orkestrası (İbrahim öz-
~ür ldaresindeJ 19.10: Müzik: Fa.sü * 
Heyeti. 19 45: Memleket saat ayarı, CUl\IARTE~i 3/8İHUO 
ve Ajans hııberlerl. 20: Müzik. Ça _ 7.30: Program, ve memleket saat 
lanlar: Fahlre Fer~an, vecihe, Refik aV'arı. 7.35: Müzik: Orkestra parça -
Fersan. Okuyan: Necmi Rıza Ahi'! _ ları rpl.) 8: Ajans ahberlerl. 8.10: Ev 
kan. 20 30: Konuşma. 20.45: Müzik: lı::ıdını - Yemek listesi. 8 20 - 8.30: Mü 
Dinleyici dlleklerl 21.15: Konu<ıma zlk: P:ıul Ltncke'den pnrcalar (PU 
(Sihhat snatl.l 21.30: Konusma (Rad_ 13.30: Program, ve memleket saat a_ 
yo Gazetf'-~i.) 21.4.5: Müzik: Büyük van. 13.35: Müzik: Muhtelif şarkılar 
BestekA.rlar Serısı _ No. ı, Mozart. tPı . ı 13 50: A1ans h~berlerl. 14.05: 
22.30: Memleket saat ayarı, Ajans ha Mfı·!ik: Pll\klıırla muhtelif şarkılar 
berlerı: Ziraat. Esham _ Tahvildt, orogram•nın devamı. 14.20: Müzik: 
Kambiyo _ Nukut Borsası (Fiat ı Ü'1"ret S~leksyonları fP}.) 14.1.50-15.30: 
22.45: Müzik: cazb:ınd rpu 23 25-23.30 ~rüz!lc Cazband (Pl ı ıs· Pro~ram. ve 
Yannkl program, ve kll!"lnış. memlel{et saat ayarı. 18.05: Müzik: 

* CUl\lr\ 218119-10 

Hafif Uvertürler (Pl.) 18.30: Müzik: 
Radyo Caz Orlce.strnsı (İbrahim Öz -
gür ırtııreo;fnde.ı 19.15: Müzik. Çalan. 

7.30: Program, ve memleket saat lar: Fahlre Fersıın, Refik Fe.rsan. Şe_ 
aynn. 7.35: Müzik: Zlehrer'den par _ rif İı-li. 19.45: Memleket saat ayan. 
çalar (Pl.) S: Ajans haberleri. 8.10: ve Ainn..c; haberleri. 20: Müzik: Müş _ 
Ev kadını - Yemek listesi. 8.20 - 8.30: t,.,.,.tr sark•lnr ve tUrküler. 20.30: Ko -
Müzik: Pastomle (PI.l 12 30: Prog: _ nu'3mıı H:ır.nrm me~eleleri.l 20 50: Mü 
ram, ve memleket saat nvarı. 12.35: ?!1( 2İ.ı5· Mil?lk: Nlhad E!!engln _ 
Mü7.lk. Calıı.nlar: Ruşen Kam, Vecl _ ~~l(Qııfon Solo. 21 30: Konucıma rRıd

he, Cevdet Kozan. Okuyan: Mtizev _ vo Oa7f••esl) 2145: Müzilc: F<ldvo Sa. 1---·---------- 1940 iKRAMiYELERİ : 
yen Senar. 12.50: Ajıı.mı haberleri !on OrkP,trası. 22 30: Memleket saat 
13.05: Müzik: Müzeyyen Senarın o - ayarı, Alens haberleri, Ziraat, E<ı • 
kud~ programın devamı. 13.20.14: ham _ Trıhvllô.t, Kambiyo - Nukut 
Müzik: Uvertürler ve meşhur opera Bor~ası fF!at.) 22.50: Müzik: Radyo 
aryalan (PI.l 18: Program. ve mem. !=ı:ilon 'lrkf"'~trası programının deva _ 
leket saat aynrı. 18.05: Müzik: Bal - mı. Ya!nı., Uzun _ Dalga posta.sile. 
ka.n muslklslnden muhtelif intıbnlar 2'. 50; ıconuşma (Ecnebl dlllerıiP _ 
(Pl.) 18.30: Müzik: Anndolu halk ha. vıı,.,:,. Kı<~ıı _ Dllga postnc:lle.l 23.10: 
valan. 18 50: Müzik: Rndvo oSwingıo ?.4':;.,lk· Ca,.,"nd CPU 23 25 _ 23.30: 
Trfo'~ı ct t'ızgür ve Ateş BöceklerU Vorınlrj Dt'O"rq...., ve kan:ınış. 

Sözün kısası 
(Baştaraft 2 n<'i <;a.yfada) 

yüzde yetmlşi, yetml.ş beşi, bu 
vfır-<fen n k~nm vemcklcrinl hn.,fetmı,_ 
lerdtr: birer fincan çay ve birer gev_ 
rekle ikti!n ediyorlar. 

Oldukça zengin bir ailenın vanın. 
da calışan, tanıd~ım usta bir aşçıva 
bu_ndan birkaç ay evvel Ankarada 
ra.cıtlamıştım Bana, bostıı olrlu~unıı 

söyleyince. o bahııevledH!im kapıdan 

nıçtn çıktı~ını sordum: 
- Ne yapayım? dedi. Oündü71ert 

sade ptrzola. blftek ve haiJiama sl'bze 
ylvorlardı. Akşamlan da çay Içiyor _ 
lardı. Baktım Id zanaatımı unutnca
~ım, çıktım. 

İşte, hakikat budur! Ortalıkta bir 
~çı bııhranı varsa, ona se _ 
beb, ftitursıızluA-umuzla, mnkall!d -
ll~imlzle •snob»lu~umuzla.gene biziz. 
Biz ne zaman o ne!ls, lezız, parmak. 

Konyada stcaklar 
Konya (Hususil - Temmuzun 

18 indenberi sıcaklar tiddetini ıu t~ 
tırmıştır. Ma!lmafih hdvaların bu 
vaziyetinden çiftçi meınnundur. Ç 
kü muhtelif hububat.ı:ı 
sına ve biçilip '!avrulmasına çok mü
aaiddir. 

Bi' ecikte Lozan günü 
Bilecik (Hususi) - 24 Temmuz 

Lozan günü şeh·ımizde cok hcye -
canlı bir şekilde kuthılanmlttır. 
Halkevi binasında kalnbnlık bir halk 
kütlesinin yaptığı toplantıda vila -
yet ceza hakimi Necmettin Ciudli -
oğlu Sevr ve Loznna d<ıir mukaye
seli bir konf<!rll!l'S vermietir. 

T. IŞ. EANKASI 
1940 Küçük 

C a rr Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

ı aded 2000 liralılı: - 2000.- W. 
a • ıooo • - sooo.- • 
8 • 600 • - 3000.- • 

12 • 250 • - 8000.- • 
40 • 100 • - tOOO.- • 
75 • 00 • - 1'160.- • 

210 • 25 • - ~.- • 

K etideler: ı Şubat, ı .11&7&1, 
1 Atustos, 1 buncaıetrlD ıarüa • 
.erıııae )'<ılpı..l.lr. 

1940 SENESI 

Vi YARA 
SON BAHAR FUAR/ 
1- 8 EY L ÜL 1940 

Her sene oldugu gibi bu sene de bOtan 
mOku •o• ,,etiyle açıl .cnktır. Müme ssi l : K. A. MO LLER 

ve ~ERi Ki Teleron: 4009 ı, P. K. 109u, Telgrat "TRANSPORT ,, 
Ai. res: Mineı va Han Galata - ıstanbul 

,_. Dokuma Posta Şafi Aran1vor 
Iz m ir Şark San ay• Kumpanyasi 

Türk Anonim Şirketinden : 
Fabriknmız ıçın boyalı, fantazi ve kaput bezlerı ImalAtını ldare ede~ 

cek bllgili blr dokuma posta şefine ihtiyacımız vardır. Şeraltinılı Malı
da yazılıyor. 

- ---·------------ ---- ------- - lan da kendlsile beraber yediren, Sallllh BemiM ı - Fat:.ırıka.mızda çalışacak posta llefi Türk olacak ve Türk Ubilye~ 

tini haiz bulunacaktır. 

ALIL ER 
' 

SE 
KARYOLA ve MADENİ l!lŞYA FABRİKASI 

En mütkülpucıntleri noemııuıı edecek düayanııı ea ralıat a'lmy• ..,. dinnlarile 
muhtelif cloıı karyolalarını metJıerfmizde bir kere görmenıı: meııfutlııiıı ildiııa· 

ıııııdııııdır. !.lrlcccl, !.aJium.CSj'Üt, Oemirlıuıpı cadd~ N. '1. Tel : ~1682 

an'ane'rl mutfal(ımıza döner. bol do. 
ma~ suyu lle hafif kıvılcımlı ateşin 
üzerinde nheste aheste pl~irllmi~ bir 60 ton luımilt vnr. Çoğu boynuz, 
plA.vın de~ll muzır, bil!kis sıhhate tırnak, kalem ve tonu 10 !iradı:. İs
nafı oldu~unu yeni baştan takdir e. 
dersek, o vakit ~ının -hem de da- tiyenler:in Adapaznn Hanaltı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ __ b_u_l_un_u_r_. __ E_._E_kr __ e_m __ T_a_ı_u ________ v_a_f_y_u_rn_m_frm_'_ca_a_u_a_r_ı ____ __ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
AK Tl F 

Kasa.: 
AlLın: Sa.tl kllogram 71.721.440 
Banknot • 
Ufaklık . • • • 

Dahlldekl moha.bfiler: 
Türk Lirası . 

Hariçteki m uhablrler: 
Altın: Snfi kilogram 5.005.913 
Altına tahvın kabU serbest dö -
vlzler 
Diğer dövizler ve borçlu Kllrlng 
bakiyeleri 

llıızine tahviUUl: 
Deruhte edqen evrıı.kı nakdlye 
karşılı~ı 
Kanunun 6-8 cl maddelerine tev. 
fikan Hazıne tarafından vA.ki te. 
d iyat 

Senedat Cüzdant: 
Ticari Senetler 

•:sham ve tahvUat cüzdanı : 

( Deruhte edilen evrak:ı n.akdL 
A ( yenin karşıtılı esha.m ve 

( tnhvUM <ıtibarl kıymetle 
B Serbest Esham \'e Tahvilat: 

Avanslar: 
Hazineye kLsa vad. avans . . . 
Hazineye 3850 No. kanuna göre 
açıla~ altın karşılıklı avans 
Altın ve dovl t."'Zer ne 
Tahvillıt üzerıne . 
Hissednrlur: • 
Muhtelıf: • 

Lira 

28.53~.748 

• 

262.106.344.15 

Bankası 27/7/1940 vaziyeti 
PAS 1 F 

Sermaye 
İbtJyat akçesl: 

Adt ve fevkalClde . 
HtL<ıus! . 

Teduüldekl Ba nknotla r : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 Inci maddelerine 
tevfiknn Hazine tarafından vakl 
tedlyat . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
b:ıkiyesı . 
Kar~ıiı~ı tamamen altın olarak 
llôveten teda vule vazenllen 
Reeskont mukabill ilfl.veten teda. 
vazed .. 

M EVDUAT: 
Türk Llra~n 
Altın: Sart kll01tram 18R2fi472 

3850 No. kanuna göre hazineye 
açılan avans nıukabill tevdi olu
nan altınlar: 
san kilogram 36.715.458 

Dövb: Taahhüılatı: 

Altına tahvill kabil dövizler . • 
D!~er dövizler ve alacaklı KU 
ring bakiyeleri 
Muhtelif: • 

a.1aq G61l 
6 000000.-

158.748 .. 563.--

19 310 196. 

139.438.367 

17.000.000. 

200.500 000.-

59.981.794.73 
26 480.939.68 

30.674.1 

(. 

Lira 
15.000.000.-

12.188.6e6.1~ 

356.938.367.-

86.464.734.41 

51.64.3.228.22 

30.677.515 39 

112.705.735.10 

2 - Y::ı.şı, otuzdan ataAı, kırktan yukarı olmıyacaktır. 
3 - Mutlak surett" türkçe okuması, yazması olacak ve dokuma lfl&. 

rlle nlakadar hesab 1şle:rini bilecektir. 
4 - Fabrlt.aınızın lmalAtını yapan mürnasil bir imalA.thane yeya tab~ 

rlkada ıııuh~l'! dokuma ışıerini bllgUi bir surette ifo. ettl~ne dair bOil~ 

serviS ibraz fdecektlr. 
f> - Hüsnrınal vıırakasile birlik.te ne miklar aylık almakta olctutun• 

dair veslka ibı:ı.z edecektır. · 
6 - Tallb oiıınlar ~irketimlzin İzmirdeki merkezine müracaat edebi~ 

''rler. 

Anbar Inşaatı 
Tonrak Mahsulleri Ofisinden: 

ı - Yıl<lızell ıstasyonunda yapılacak anbar ve idare blnaslle salr lflet ~ 
türü olarak kapalı zarf usullle eksiltıneye konulmuştur. K~if tJtd 
35858.15 ~otuz beJ bin sekiz yüz elli sekiz lira on beş kuruştur.-. ıa1" 

2 - Eksiitme evraıu 3 lira mukabilinde Ofis Umum MüdürlUtünden 
na bilir. 

3 - Eksiitme 5/8/940 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis birwnnc!a tJ' 
pılacaktır Teklif mektublarmı hnvl zarrıar makbuz mukabUlnde OfLsln tl" 
haberat Servisine teslim edilecektir. • 
4- Mııvakkat teminat miktarı 1792.90 cıBin yedi yüz doksan ikt Ura ~ 

san kuruştur.t 
5 - İstekliler teklif evralo meyonına' eksittmeye girebilmek için Ihale ~ 

rihinden "lılhayı>~ Iki gün evvel Ofisten alacakları ehllyet Ve3ikamnı ko:r- ~ 
caklardır. •6564, ..,...../ 

TÜRKİYE 
ZILAY 

UMUMI MERKEZINDEN: 
Kızılny'ın Erzincandil yl\p!!C3~1 işe nczaret etmek nzere 

Bir Mimar veya Mühendis'e 
lüzum vardır. Arzu edenlerin Kızılay Cemiyetinin Ar 
kara Yenişehirdeki Umumi Merkezine vesaiki ile bir' 

likte müracaatları ilan olunur. 


