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•akin eye 

Verilirken 

Ingiltere üzerinde 
dün hava faaliyeti 

az oldu 

Ankara 19 (A.A.) - Reisicümhur İsınet İnönü bu. 
({ün saa t 22 de hus1.181 trenle İ8ta.nbula hareket et.. 
lnf§lerdir. 

Mllll Şef, gnrda B. M. Mecllsi Reisi Abdtilhallk 
Renda, Başvekil Dr. Refik Saydam, Oeııeı Kurmay 
Başkanı Mare._~l Fevzi Ça..kme.k, Veklller, Parti Ge~ 

neı Sekreteri ve P.ırti wnu.m! idare heyeti azaları, 
meb 'u..<ılar, Genel Kurmay, Mllll M!.ld.a.raa. VekAlcti 
erkAnı, vekiUetıer mi.lsteşar ve müd iri umumUeri, 
Ankara valisi ve belediye reislle Merkez Ko. 

Emniyet Müdürü taratından u~ur. 

• 
10 uncu lzmir fuar 

Mahdud miktarda 
tayyareler fasılalı 
hücumlar yapblar 

.. _. ................................................................. -................ ·--·································-···················-············ 

bugün büyük 
merasimle aç1hyor 

Bu y1l fuar 3 devlet paviyonundan 
mahrum: Fransa, Polonya, Belçika ... 

Londra, 20 (A.A.) - Ingili 
hava ve dahili emniyet nezaretleri 
teblıği: 

11 milyon dolarl1k 
"" g ve 

• ..,. 

Pazar günü üç düşman bombar
dıman tayyaresinin daha imha edil
dici hakkında mütemmim malumnt 
§imdi alınmıştır. Bu suretle düşürü
len dli,man tayyarelerinin adedi 
144 ü bulınuııtur. Bunlardan ikisi 
sahil muhafaza teşkilalına mensub 
Binenhacim tayyareleri tarafındon 
düşurülmü~lerdir. Üçüncü talim 
ıncrhezi silahsız pilotlarından çavuş 
Amo tarafından diişüriilmüştür. İki 
tnyyare havada çarpı§mışlnr ve ye
re birbirine girmış olarak düşmüş
lerdir. Pilotun bu müsademeye kas
ten mi sebebiyet verdiği hiçbir za
man anlaşılamıyacnktır. 

c ec z 
Jngiltere üzerindeki düşmanın 

bugünkü faaliyeti ehemmiyetli ol
mamıştır. Yalnız az miktarda düş
ınan tnyyareleri fasılalı hücumlar 
yapmı~Iardır. Atılan bombalar Ec
sex şehrinde ve Norfolk köyünde 
evlert> hasar vermiştir. 

Ayrıca Orta Avrupaga da 
10.000 ton pamuk satılacak 

Ankara 19 {Hususi) - G eçen ı zam i hadde çıkarmamızd ı r. ı ret V ekaJetinin hesabladığına göre 
senenin il~ altı ayın~a dış t ~~areti- Balkn?lara 2. yerine 6, İngiltere- yakında ı 0 bin ton pamuk ihraç e-
miz ı ı ınıiyonluk bır açık goster - ye 2 yerıne sekız h uçuk, İta1ynya 7 d'l k b .. 1 k . A 
d ·•· h Id b 1 db' 1 · 1 7 A 'k 3 · 9 ı ere . orcumuz erıtı ece tır. y-Galles cenubundn bir dokn hü

cum edilmişse de yapılan hasar ynl
nı.ı bir petrol deposunun yanması
dır. Ingiliz hava kuvvetleri tayyare 
meydanlarından bir kısmı da bom
bardırnon edilmiş ve bazı zayi:ıt ol
muştur. Şimdiye kadar gelen rapor
lar avcı tayyarelerimizin iki düşmnn 
bombardıman tayyaresi daha dü
şürdükiNini bildirmektf'dir. 

A1nerika- Kanada 
ittifak projesi 

as ib e i'di 
Va~ington, 20 (A.A.) - Ame

rika ve Kanada müşterek müdnfaa
sına nid an laşma meb'usların ve hn
riciye komitesi azalarının ekserisi 
tarafından tnsvib edilmektedir. 

Ayandan Vanderberg aşağıdaki 
beyanatta buluıımuştur: 

- Sonunda ve gayri kahili içti
nab olarak Amerika birlt"sik dev
letleri Kanadanın müdafansından 
rnes'ul olacak lnrdır. Alınan tedbir
leri tamamile tasvib ediyorum. 

Meb"uslardan Bloom da ((bu ted
bir husul bu lmaları için dua ettiğı
miz neticeleri getirecektir. ıı 

ingiltera etrafında 
deniz harbi da bütün 
ş iddeti le başli yor 

Berlin 19 (A.A.) -D. N. B. a
jansı bildiriyor: 

Alman hükumeti a«ajıdaki tebli-
ği Tı~>Şretmiş t ir: . . 

Harbin bidayetindenberı lngılte
t e müteznyid bir surette deni7. hör
b inin bütün kaidelerını ihlal etmiş -
t ir. Keyfiyel bütiin gıdn madd.ele -
rinin kaçak eşya olnrak ilan edıl~e
aile başlamış tı r. Bu tedbir heşerı : 
yetin en ipt idai hukukuna muga)ır 
bulunmaktadır. Hnrbi Umumide oi-

(Devamı '7 inci ayfadul 

ıgı a e u ııene a ınıın te ır er yerıne • merı aya yerıne rıca ı o ·ı r ı k b w d 
sayesinde bu '!çık kapand ıktan ha§- m ilyon liralık m al sevkedilmi~tir. mı yon ıra ı u~ ay, 
ka, bu senenin ilk altı ayında 26 Orta Avrupaya ihracatımız az.al- 25,000 to_n pn~ukla .da 1 1 ınıiyon 
milyon lira bir fazlalık vardır. Bu- mı§tır. Klering hesabındaki borcu - dolar tenun edılecektır. 
na sebeb tek alıcıya bağlanınıvarak muz geçen sene aynı ayda 3 ~ m ıl - 941 senesinde dö,•iz ihtiyatımız 
bütün memleketlerle ticaretimizi a - yonken bu sene 18 milyondur. Tica- genişliyecektir. ................................................................. _. ..................................... ·-························-··-········-···· .. ···-
18 yaşında bir ge ci s. venf ~ayyare zayiatı 
50 lik kadın bu yozden a!~~.!-:::~nb~~~~ı::;k ,,. ............................................ , 
ı• )•If f ko. C ) 1 Ü Ingilizler «141 tayyarc dü-

J gürdük, 22 kayıbımız varu, 

18 yaşında bir genci severek, 75 
yaşındaki kocasını evden ko':an ve 
üstelik ayağını:-ı altına al ıp evıre çe
vire döven ellisini geçkin bir kadın, 
adliyeye verilmiştir. Meşhud suçlara 
bakan Beyoğlu sulh ceza mahkeme
sinde dün muhake~e;i yapılan bu 
garib hadisenin tnfsılatı şudur: 

Yaşı elliden fazla olan suç.lu Es
ma. Beyoğlunda Ayaspa"n cıvnrın
da bir npnrtımanda kapıcılık et -

Erkek 
•• 
z aşı 

mekte ve 30 küsur senedenberi Meh 
med Demiroğlu isminde birile evli 
bulunmaktadır. Esmn son zaman -
larda artık yetmişini aşan kocasın
dan bıkmış ve Kamil adında 18 ya
şında bir delikanlı ile münasebet te
sis etmiştir. Bu münasebet gittikçe 
ilerlemiş ve nihayet ihtiyar kocanın 
evden kovulmasına kadar varmıştır. 
İhtiyar bütün bunlara kntlanmakla 

<DevJlmı 3 üncü sayfa \al 

• • 
agı ıçın 

en kız •• o 
················································································ , , . .... . ........ .. . . . .. lı. 

Sökeli bayarı Şöhret: «Erkek olunca Sökeye gitmiyece
ğ"m. Çünkü kız arkada§larımın yüzlerine bahmağa ce · 
sarelim yok. Hele bana Fena halde bağlı olan bir kız ar
kada§tm vardı, ona kar§ı kalbirnde sakladığım ~§kı unut -

m ak için Sökeden uzak olmalıyım.,, dıyor 

\ ·············································································"' '•G·r:;;; .. j9 " '(H·~·:~:ıi) - Iki gün son 

ra geçireceğı nmelıyntı mütenkib 
ok sevdiği kızlık h n) atına veda e -

dç k olan Sökelı Şöhret ınem -
ece l . d " I ket hn!'!tahane.sinde ~eec ı gun uz-

ı~ .. z vaşı döknu·ktedir. Buna se
u go " b' ·· 1" k d" · b eb yeni hayatın l ır to~ u -~n ını 
alıştıramamasıdır. Bn. Şohrctın n -~ 
meliyatında istanbuldan gelecek bir 
profesör df: bulunacaktır. 

Aslan Rumelili olan S.öhret 
uzun saçlı. munhoı ve masun~. sım~ -
!ıdır. Kendisi b :ma ştınlan soylemıo-
tir: L- w 

A lmanlar ise «147 tayyore 
düşürdük, 36 kayıbımız 

varn diyorlar 
\ 1 . ............................................. .. 

Londra 19 (AA.) - l lava ne
zaretinin t ebliği: 

Dünkü hava muharcbeleri hak -
kında alınan mlitemmim raporlara 
göre, dün 141 düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Bunlardan ı 2 6 sı tayynrelerimiz, 
I 3 ü tayyare dafi bataryalarımız ve 
ik i tanesi de bir projektör ekipirniz 
tarafından tahrib edilmiştir. 

(Devamı 3 üncü aayfada ) 

• 
lngi te e 
Somali yi 

ta iye etti 
Londra 19 (A.A.) -- Resmi tebl~: 
Somali muvaffakiyetıe tahli:ve e _ 

dilm!.ştır. Mukaddema kaybedilen jki 
topdan manda .bütün toplar irktıb e
dılmıştlr. Malzeme, gıda maddelerı 
ve teçhızntın bir kısmı dn tahliye e_ 
dllmiş, geriye kalan lı: LSım Imha edll. 
mıştır. Yaralılar da tahi:ye olurunu.,_ 

( J)~vamı 1 iin,.ii ~nvradaı 

U ÜM ···'\ 

Bir acı hikaye 1 
alil Vedad: 

ı 

1 YAZAN 

O stad 
((- On dört yn ı.oa ~stıgım za-

mnn vücudiımd.e r;.fl)•ı1_ 1 hii haller 
hissetrneğe ba ladı":• Bır kı:(\' uc.u-

d .. d bulunan uztıvların• .ffiınamı 

Halid Ziya 
Uşaklıgil un e . · · . 

bende yoktu. Gö~ııı.im tıpkı r er -
k k göğsü gibi olduk't.M ba ~~ kol
la~ıında erkek ıı..dnlelcrini ~dırnn 
adatelt-r görünüyordu. 

Kızlara karşı oyıp hisiC'r~e ~akı -
üz 1 olan kı ları begenıyor -

İkinci sayfamızda 
okuyunuz! 

İki gündenberi lzmire ziyaretçi akını başladı, 
10 bine yakın firma fuard.~ teşhir yapacak 

Fuardan bir ge ce manzanuı 

İzmir 19 (Hususi ntuhab "rınıiz_ r··························,..··················\ 
Ql'lll) - Süslil bir gelin od:ısı g,bı r· t V k"l' . i 
son ihtimnmı da goren onuncu İz - 1 care e 1 1 n 1 n 1 
mlr enternasyonal fuan, yarın «bu. 

günl) saat ı~ de kapılarını b(r mil - so·· yil" yeceg..., ,- i 
yon zlynretçıye açacaktır. Bu akşam 
tıo.şlıynn iktisad bayramı tam bir ay • • h. k f 
devam edecektir. Şehir baştan baş:ı m u 1 m n u tu 
bayrakların donatılmış, fuarn girten ' 
yollar, yarım milyon metre karelik 
tunr s:ıhası, kokulu bir çıiçck kadar 
pürüzsüz ve lekesiz bir hal almış -
tır. 

İki gündenberi şehir, na~rı dik -
kati calib bir .şekilde knlab:ılıkln~mış
tır. İzmire yurdun dört tarafından 

V ek il ihtikara karşı 
alınan yeni tedbirleri 

ilan edecek 
tahrik edilen trenler, gözleri ok.,ıyan Jh b· l'kl · · ı"str"s-racat ır r ertnın 
halk kütleleri getirmektedir. Otel _ 

m ar vasıtaıı olmaması için 
kararlaşan tedbirleri de 

bildirecek 

lerde henfiz kMi derecede yer vardır. 
Bu sene İzmlre ne kadar tnzln ziya. 
retç! gelirse gelsin, mutıa.ıca yer bu
lacaktır. Çünkü terti'bat tamamdır. , 
Organizasyon mükemmeldir. Iz m ir ı 9 (Hususi) - Hüku-
Şu anda funrın kapısında büyük met namına ::1 arın onuncu !zmir 

bir dostluk sembolü Ifade eden sekiz J enternasyondl fuarını açacak o -
devletin bayrakları dalr,nl!\nmaktn - : lan Ticaret Vekili Nazmi Top -
d ır. Fuurın gece tenvii·ntı devlet bay_ 1 çuoğlu bu •abah lzmir vapurile 
rnklarınn başka bir mll.na ve güzel- ~ şehrimize gelmiş ve rıhtımda va-
lik tıZ.'\tmnktadır. Neon elektrik ışık- li, komutan, belediye ve parti 
ları, son defa tecrübe edilen gece idare heyeti r~isterile birçok res-
tenviratı cldden mükemmeldir. mi zevat ve dostları tarafından 

Fuara resmen iştirak suretlle, hu ı karşılanmıştır. 
esere ve beynelmUel iktisadi iş 'bir - Ayni vapurla Yugoslavyanın 
liğine dn.hll olan devletler sırasll" İn- Ankara büyük elçis ı de fuarın 
gllt.ere, Italya , Yunnnistan, Alman - açılma töre.1inc iştirak etmek ü-
vn (s:ınnyı propagand3sl pnvlyonul, zere şehrimize gt-lmi~tir. 
İran, Yugoslavya, Mncaristandır: Oc. ' Öğrenildiğine göre, Vekilin 
çen seni'ye nazaran kavıbım:z ııçtür büyük ehemıniyet veri len dıt 
Fransayı , Polonyayı ve Delçıkn bay. 1 (Devamı 3 üncü sayfada) 
rn~ını bu sene temsil eylemek imk!n ~ 

(Devamı 3 üneii saylnda) '···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••·····--' 

Fikret ihtifaline ya n 2 

30 kişi işt ·ra e tt· ! 
Bu 30 kişi içinde edebiyat alemimize mensul ı 

tanınmış hiçbir sima bulunmıyordu 

M ezar bafllld& 

Eyüb Halkevi dil ve edebiyat şu- ı Fikrcti aı.dılar. ar:mllk i\tı\ ı,.:'! 
b ınin k dirşinas çocukları dün bu fır atı haz ılarnış ol ılın • .. 



2 Savfa 

Hergün 
Köylü ve münevver 

Yazarı: Muhittin Birgen _,} 

B ir roman münasebetilc ga
zetelerimizde köy ve köylü

den bahsediliyor ve k öyle köylünün 
lehinde veya aleyhinde hükümler 
veriliyor. 

Köyle ~ehir ve köylü ile sehir 
münevveri arasındaki ilıtilnf. kö~,Je 
tehrin teşekkülü kadar eskidir. Bu 
i tılitf, tarihin seyrine göre, bazı 
m mleketlerde çok tiddetli, bazıla
rında ıse hafiftir. Mesela, eski Rus -
ya, bu ıhtilaflann en §iddetli şekil
lerini görmu olan memleketlcrin 
ha nda gelirdi. Nıtc:-kim, kom"ll -
muz Bul ristan da kö} hi ile şehır li 
m e\\ er arasında en faz b ) akın· 
1 k hıasc:-d n memlc:-kt>tlc:-rden biridir. 

SON POSTA 

Resimli Illakale : =Tek ışık-

D arada Türkı)'t-Y<' baka ak o -
lur ak ounu ~örürüz: Osmanlı dev
rinde ve saltanatın en koyu za -
manlnrındn, memleketın münevveri, 
yani lstanbullusu ile koy lüsıi arn -
1ında uçurumlar vardı. Her iki la
raf da birbirine adetn duşman gibi 
bakard ı. T anzimattnnberi, tedricen 
hafifliyen bu telakkiyi, cümhuriyet 
devri, büsbütün ortadan kaldırma
Tl• eritilmeısi icab eden büyük gaye
lerden biri olarak ltabul etti. Bu -

Insanların hepsi de doMuklnr: gün birer cRobellBOno nanızedıdlrler. 
Engın bir denizde, bır snndalın içinde yapyalnız me~hul bir ndayn doğru 
Glderler. O adanın adı cİ.stlkbab dir. Fakat oraya nasıl gidllecek 
orası na.su 'bulunacak? Burasmı biç kimse tayin edemez buna muknbU 
elimizde glivenebllecetlnıfB mfihJm bir kuvvet Tardır on~ adı da tahsl 
te.şebbüstür. ' .............. _______ ... ........_ __ ---.. ......... --. .. 

Ş::ıh.sıi teşebbus engin de.nızdc. tek yolcusu lle yaln.ı:z lta.lan sandalın 
ktirc~i, ıs.'lız adaya du.şen munfer.ki yolcunun tek ışıti. hayatın biricik 
can kurtaramdır. Şahsi tc ebbiıs olmayınca tahsll, bilgi, servet hlç bir 
kıyınet ifade ('tmez. Paslanıp kalnuya mıı.hkftm.dur. Şa.hst teşebbüsünüzü 
daima ı.şletmlyc çalışınız, pa.s1anmuına meydan vermekten ehemmiyetlc 
çekinin iz . 

Bl.rk&Ç HJjtHT~" ····1.\·i7J ............ Hüi.(fpTih1t\~jf:;{·· ............. . 
. : lf.iU\Jı L1.nJ : ~ ... ~li/ 1 

Topla~~~!~ Hoyi 1 6 ~~!!~~~&ya 
unla beraber, halen bu gayeye eri-

4ilmit değildir; çünkü, bu gibi i~ 
'1er, insan himmetine olduğu kadaı 
zaman gayretine de muhtacdır, 

* Manon operasının me1hur beste- • Köylü her yerde köylüdür: Mu- klrı Massenet'ln, eaerlerini ve tah
't...afazaklr, tutumlu, yavaş hareket 
P •ını uluorta herkesin yanında tahkir 
eder: zekbından ziyade ııdalesile d b t-L~ 5 · -5 h Lk e en es c:.ı.a.r aınt aena a&: ın-

toprak ve para aevgisi, onda da daima takdirkar aözler aarfet
türlü aevginin üstündedir; buna me5i dostlannın nazan dikkatini 

Ilk çocukluğu ve meş'um 
1ev1i d eo il h ın diyebiliriz·, bu c Ib t · B L:ıı. d b b .. e e mı§. este&:ar an ae e ini an-
onu bazan çok ha,in, çok dürÜ§t lamalt istemişler. Massenet te §U 

çetin yapar. Fakat, bütün bun - cevabı vermi1: 
talihinin ilk tecellisi 

, köylüyü bir milletin bünyesinde Ald b •- S - ırmayınız. ıra&:ınız aint-
u kuvvetli müdafaa rolünü oynı- Saen• ne isterse aöylesin, ben de o
ra,n bir unsur haline getirir. Köylü, nu methetmekten ııeri durmıyaca
JDilli aervetin bekçisi, vatan top - ğım. Zira hiç ldmae içinden aeçir
~fının hamisi, milli ruhun asırlar diklerini dışarıya vurmaz, her ha
vaaında devam ve bakasını temin kikati ortaya koyma:r.. 

- 2 - 1 meliyat yapıldı. Bu, pek mühim bir 
Ni~~nta§!nda Osmanbey bahçesi- iş deği.ldi, fakat refikamın kendine 

ne muntehı olan ve o zaman adeta gelmesı ve eve donebilecek kadar 
bir aahra halinde bulunan caddede açılması birkaç saat sürdü. Nihayet 
sef~rtası teklinde dört katlı, pek onu aldım ve bir arnbaya bindire
ma mur yüksekliğinden ve merdi- rek eve götürdüm, merdivenlerden 
velnerinden başku bir mahz.urunu çıkararak yatai{ınıı yatırdım. 
görmediğimiz için senelerdenberi o- Güzin o sırada dört yaşının için
turduğumuz bir evde doğdu. Biz de idi, fakat yaşından beklenemiye
burada yine aenelerdenberi müte- cek kadar zeki, ve o nisbette içli, 
vali hastalıkların tehdidi altında bizi ciddi tavırlı, beyninde çalkalanan 
endi~eden endi~eye aürükleyen Gü- fikirleri meydana vurmayacak ka
zin ile ~eşguldük. Anneleri çocuk- dar m~t~net~ malik bi~ kızcağız idi. 
larını hızzat emzirecek halde bulu- A?nesı?ın .boyle esrar ıle muhnt şe· 
namadığı için aütninelere müraca'at raıt daıresınde evden götürülmesin
mecburiyeti bizi türlü acılara ve d~ mutlaka fena bir sebeb olacağını 
derdiere uğratmıştı, Güzini hasta- hıssederek onun eve nvdetin~ kadar 
lıktan hastalığa aürükleyen sebeb geçen saatleri pencerelerden sokak 
yine bu idi. Bu def 8 doğan çocuğu kapısına koşa ko~a geçirdiğini son
~~tlaka kendisi emz.irip büyütmek radan. han~ .~ikaye ettiler. \~akta ~i 
ıstıyen annesini bu fikrinden caydır- anneısı getırılıp haygın denecc:k bır 
mağa teşebbüıı bile etmedim. halde ynıağına yatırıldı, o bir türlü 

yeti bana yükleten bir kin manasile, 
beni diniemiyor ve hep uzur. uzun, 
ses çıkarmadan, bol yaşlarla ağlı
yordu. 

Wen muhafaza kudretinin halis küt- * 
Bu levhayı bugün hala gözleri

min içinde ve sızlıyarak tamamıle 
ıörüyorum. 

* ~dir. Köylü, ocaksız kayalara Oscar Wilde ve hayafetler 
enzer ki geç ve aüç aldığı hara -

ıene geç ve ııüç verirler. Köy İngilizler peri, cin, hayalet ma-
milli bünyede baka ve devamın salianna pek dütkündürler. Asır-

Hayata böyle bir arıza ile ba~lı-
yan çocukla, hdki icabı kadar meş
gul olamıyorduk, bütün lekayyüdat 
imkanını Güzin mas edivordu. Ni -
hayet o yavrucuğun kurtulamıyaıak 
vefatı vuku'a gelince, evi boşalt
mak: eşya yı Calatada bir taş hana 
nakletmek ve Büyükadad:ı yaz. kış 
oturmak kararını aldık. Vedad bir 
buçuk yaşında cılız, koc.\ kafalı, in
ce boyunlu, da.ima (işüyen, ayakla
rına galoş, sırtına kalın pıılto giydi
rilen, boynun':l bir atkı sanlan, da'i· 
mi tekayyüd altında bulundurulacak 
bir çocuktu. Biz acımızın te'siratın-

eglne unsuruduı. lardanberi sürüp giden bir an'aneye 
Münevver ve tehirli. dönüp dola- göre, Ingiliz şehirlerinin muazzam 

köylü sayeısinde yaşıyan bir iç- kuleli köşklerinin her birinde bir 
:ıimat mahluktur. Eğe• §ehirliler, bir hayalet vardır ve bu hayalet sene
;araftan köye nisbetle çok hafif o- nin muayyen zamanlarında bu 

n hayatlarını yaşaılarken köylüye köşkleri ziyaret eder. Bunlaıa dair 
oiru ve samimi bir rehberlik yap- çıkanlan ve neısilden ncaile intikal 
a11nı bilirlerse köylü onlardan eden masalları dinlemek her Jngiliz 
emnun olur ve memleket ilcri gi· için tadına doyum olmıyan bir 

zevk tir. 
er. Şehirli köyl\1 aayesınde ) aşa -

•kla beraber bir milli bünyede İşte lskoçyalı bir köşk uhihine 
ayduız ve fuzuli unsur değildir. misalirliğe giden me§hur lnııiliz e
Jütün terakkiyl tehirli temin ede _ dilılerinden Oscar Wilde de, diğer 
..ektir. O §ehirli ki, köyün kadrinl misafirlerin anlattığı hayalet masal-

larını hiç lafa karışmaksızın dinle
ilir, onun zaflarını tanır, fakat onR dikten aonra. mecliste so~k dav-

eder. Böyle yapacak yerde h k 
. . .. .. .. . .. .. ranmanın o~ ~t;mıyacaiını hisse-

hırlı, koyluyu ha~ır gorur, onu derek, bildiği bir hayalet hikAyesini 
:alnız .zayıf taraflarıle tanırsa rolü- elinden geldiği kadar anlatır. Din

ekilk ve yanlı~ yapan bir unsur liyenlerini o kadar heyt"cana düşü-
Ln. .. . 1 rür, .hazır bulu.nanların üzerinde öy-

Munevverler eksenyet](' zanne - 1 le bır esra•enfjız hava yaratır ki, su
erler ki köylü, kendilerine düş - ların kararmakta oldueunu gören 

• Ben bu fikirde dt>flim ve J ev sahibi. ortalığı bürüyen korku~ u 
belerimle çok iyi biliyorum. önlemek için liimbala:-ı yoktınr. 

kendisine dost olan ınünev- O aıralard daha heniiz matbuat 
arkasından kuzu gibi gider. alemine yeni atılmıt olan aenç ve 

o da insandır ve münevver - güzel bir kadın romancı Oscar 
ister, ilerlemekten zevk a _ \Vilde'a torar: 

* Hayatımın en olgun senelerini 
ve köylü ara!ında Ş!eçirdim. 

çok iyi anla!lıtığım günler de 
ldu, aramızda ihtilaflar çıktığı za
,an da vardı. mumi surette diye-
ilirim ki, Türk köylüsü, bilhassa 
~k ve mütevazı köylü, mükem-
ıel bir terakki un!uruduı. Elverir ki 

onların menfaatll'rine gö
itletmeği bilelim ve kendi men -

~~atimi'zi· onların menfaatlerinde a-
Elverirki. onların derdie -

an]ıyan ve bu derdler ıçın 
bir kalb ta~ıyalım. Köyün 

bozulmuf. hatta çok bozul -
olduğunu söylemek kolay ve 
de kısmen doğrudur. Fakat, 

I(Üç olan tarafı bundan bize dü
büyük mes'uliveti inkar edebi! 
· Köyde ahlak bozuk"'a, ken

-~linde daha yüksek bir vesiye id • 
edemez! 

tehirlisi ve Türk miirıevveri, 
köyünü tanımaL E.ğer onu bu

.i halile ve tarihteki ahval ,.e 

-Bu mevzuu 
Üstad~. 

itliyor muaunuz, 

Wilde cevab verir: 
- Hayır madam. Bu hiltiyeyi 

yazmak niyetinde değilim. 
- Ah ne yazık! .. 
Bu aırada misafirler yemeğe iner

ler. Ziyafet bittikten aonra eenç ro
mancı tekrar edibe yanaprak ao
rar: 

- Hakikaten bu hikftyeyi yaz
mayıcağımza emin misiniz üstad ~ .. 

- Hayır madam.. ben bu hıka
yeyi kat'iyen yazmıyacağnnı size 
temin ederim. 

- Şu halde. başka birisi yazarsa 
darılmazsınız ya .• 

- Asla .. &'Ila •.. 
Hafta sonunda Flandrea'teki e

vine dönen genç kadın romancı, 
Oscar Wildı•( den ioittiği hikftyeyi 
kaleme almavn başlar. Aradan bir 
kaç gün geçtikten sonra postacı 
Londrıtdaki cok samimi bir arkıtda
tından bir telgrllf getirir. T elırafta 
şunlar yazılıdır : 

(IBofUnll zahmet edip o hikaye 
mevzuu ile uğraşma, zira onu bü

(Devamı 4 üncti sayfada) 

Çocuğa Halil Vedad dedik. İlk onun yatağına kadar gelmeğ~ kuv-
ismini büyük babaııınır: adı d 1 vet bulamıyurRk yatak odasıle ya-

• n an ° - d k· k.. .. k d b· 1 · k 
mıştım. Ondan evvel kaybt"ttiğimiz nın a ı ·~~çdu o ~yı . ır e~tıredn a-
Sa'dun - ki cidden pek güzel bir co- pını~· eşı~ın e, n-: ~çerıye, ne dıı:ıa~
cuktu - babamın i\deta aşk ile St'V- ya ır a ım ~tmaga cesaret e emı
gilisi idi. Onun vef,tında . , yerek, başı bır kenara dayaıımı~. ... cenazesın- .. 1 • k .... k .. ~· . l k 
de hazır bulunan hnb!\cıüı b _ goz erı uçu yuregının o anca aş 

., ının e k bT ·ı 1 • • ·· ·• 
yaz sakalından süziilüp ak,ın göz a ~·~·~tı .e ~~ b'u~ annekaının yuzuk-
yaşlarını da'ima tehatı .. ,. d d' ne ı ı mış, ıç ır ses çı armıyara , 

u e er ım. h. b' k ı· ·· I · k E k Eğer sag~ olsaydı og~lu b .k. . ıç ır e ıme soy emıyere ·, a at nun u ı ıncı b. ..k b. 1• .1 oğlunu da birincisi kadar severdi di- ıtme~. tu enmez ır sey an .. ı e .a.-
ye dü~ünerek onun Vcd.ıd ismine kan gozyn ları ynnaklarım,? uzenn
Halil mahlesini pek müna,ib bul- den kayarak uzun uzu~ .agladı. 

Ben onun yanınil stıttım, kucak
ladım, gözlf"rinin ya larını s:l re k: 
((Ne için ağlıyorsun, yavrum, annen 
biraz yoruldu, dinleniyor, işte yalnız 
o kadar ... l> diye teskine çalıştım. 
O, beni yavaşça itiyor, uannemi gö
türdün, kim bilir neler yaptın, ve 
bak 1 Onu ne hnlde getirdin! .. ıı de
mek isıiyen bir infi' al il to. adeta an
nesinin o halinde ağır bir me11'uli-

muştum. 

dan kurtarılabilen bütün jhtimam
larla onu ihatadan hali değildik, 
lakin evde çocuk bir matem havası 
teneffüs ~diyordu. Bir iyi tesadüf 
eseri olarak gayet giizel huylu, gü
leç yüzlü, kendi çocukların. büyü
terek analık duyguları küşayiş bul
muş, Luçiya ismind: Kefalonya a· 
dalı Rum katoliklerinden bir dadı 
bulduk, ve çocuk onun refakatin
de evde bulamadığı saf havayı A
danın çamlıklarında teneffüs ede
rek günden güne kuvvet bulmağa 

başladı. 

Bu Ada ikametine 
müteallik hatı!alardan bir 
«Kırk Yılı> kitabında münderiçtir. 
Bunlara tekrar avdet etmiyeceğim. 
Yalnız bir hatırayı kaydetmek iste-
ri m. 

İlkönce, aylarca, annesinin çocu
ğu bizzat emzirmesindc pek isabet 
ettiğine hüküm verdirece:C nelayiç 
gördük. Fakat çocuk büyüdükçe ve 
fazla gıdNa ihtiyaç hıssettikçe gör
dük ki ana sütü kifayet t-tmiyor, 
fazla olarak annesinin guddelerinde 
bir iltihab mukftddemesi belirr-li ve 
gün geçtikçe bu arıza ilf'rliyerek 
hatta bir am~liyeye hile lü7.um göıı
terdi. Öyle ki artık heniiz bir yaşı
na gelmeden, çocuğu mf'meden ke~
mek ve aher auretle beslemek mec
buriyeti haaıl oldu. 

.......................................................................................................... 

* 

lskend-ırun s~ferl"ri 
takviye edi'ecek 

i'lkenderun ile limanımız arasmda 
muntnzaman yapılacak ~neb ı;eferıe_ 

rı için armatörlerle Denlıvollan İda. 
re-;i ara'lında konuşmalar yapılmakta 
idi. Fakat birçok atmatörler kömfir 
nakliye Işierne u~rastıklarından bu 
vaziyette seleriere <:IJeb tahsisine im
kA."l hA-<ıtl olamamıştır. 

Iki yaşmda bir çocuk 
araba altmda ka'd1 

Karagilınrükte Barınaşık caddesln. 
de 2 numaralı evde oturan arabacı 
Salih dün ııa.bah arabasile Arab-::nmi 
caddesinden geçerken, sokakt:ı. blr
denbire önüne çıkan IZ yaşlannda bir 
çoc~a çarpmı.ştır. Bu sadmc netı _ 
cesinde çocuk arabanın nltma düş -
müş ve feel bir ~kllde ezilmlştır. 

Henüz hüviyetı anlaşılamıynn kü. 
çük kazazede baygın bir halde Şişli 
hastanesine ltaldınlmı.,, araıbacı ya_ 

Burada pek acı bi, hatıra için 
durmak ihtiyacını duyuyorum. An
nesinin guddelerinde iltihab endişe 
verecek bir dereceye varınca o za
man her ikisile meşgul olan A!al 
Dervi~ çocuğun h,.men memed~n 
kesilmesine kat'i bir lüzum göstt>r
di ve beni yalnızca görerek o tarih
te şehrin en muktt-dir ameliyat mü
toha!sıslarından r.ılan Kamburoğli

le isti!!are edeceğini ve onun muaye

Şimdilik yalnız Sakarya şiiebi bu 
hat için Denizyolları tarafından ki_ 
ralanmut bulunmal«:tadır. Gerek bu 
~ııeb ve gerekc:c Df'niıyollarının bu kalanmı.;..,t_ır_. ______ _ 

nesinden geçtikten sonra icab ~der
se hasta bezlerin çıkarılına!ına ka-
rar verileceğini aöyledi. Muayene 
bu neticeyi verdi ve bir gün ben hiç 
kimseye sebebini ~öylemeden refi
karnı alarak Alman hastftnesin~ gö
türdüm. Evvelden kararlaştırıldığı 
üzere refikarn uyutularak hemen 8-

hatta tahsis ettiği Dumluoınar va -
purunun ıslm<itkl 'halde Ihtiyacı kar. Bir aarhot batını duvara 
şılamıya~ı zannedilmektedlr. Ru çarpıp yaralandı 
itlbarla Denizyollan bu hatta bir va. Slrkeclde Anadolu otelinde yatan 
pur daha t.ahsis edecektir. Urfalı Ömer dUn gece Oalatada bır 
Di~er tare.ttan Yunan vapurlarının meyhanede lçmı.., ve kendini kaybet. 

da İskenderuna u~ramalan mevzuu- miftJr. ömer solta.kta giderken ba • 
balıstlr. Bu sureUe İzmirden oldu~u ,mı ıblr duvara c;arpmı.., ve a~ır su -
gibi İskenderundan da Ihracat yap_ rette yaralanm.t4tır. Yaralı Be:10~lıı 
mak mfunkün olabUecektlr. 'hastanesine kaldınlm~r. yakından tanıyacak olur

köy ve köylü hakkında elbet 
batka sJüşünür ve ona bir ta
hürmet eder ve öbür taraf -

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

da acır. Benim kanantim şudur: 
harab olan bir memh·kette 

.......... ~ ... için, kendi lehi:ıe ileri sü
tek bir iddia olamv~ 

ISTER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
OazetPler: ı şekli almaktadır. İki hatta evvel çeki&tnın fiatı SOO kuru.ttu. flmdi 420 dir, 
- İstanbulda odun lhtiyaeı Te odun fiatı meeeıe,ı gün geçtı~çe ~Ad D!r diyorlar. Bugün AJus:.osun 20 sldlr. 
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kısasıl Sözün 
-····-

Gazeteler arasında ) 
'- E. Ekrem Talu _ 

izim matbunt iiieminde va
kit vakit bir saaıntı olur. 

Ortaya yeni bir rakib çıkar.. kı.:v -
vctlidir .• yahud ki kuvvetli vr tehli
keli olabileceği tevchhüm edilir. 

Önce, idarehanelerde bunun de
dikodusu başlaı. f.b'ndı şu, sayfa
ları ııu kadar olacakmış; makın('si 
filan sistemde imis; kağıdını trmin 
etmiş, edememi,, edecekmi!!; falan 
zat oraya st'kreter oluyormu ; ha
yır, vazgeçmiş ... 

Meslekta~lardan bazıları <'"rar
engiz bir tavır takınırlar. Binbirle
rinden şüphelenmd r ba lar. 

- Yok a, sen de mi oraya ge
çiyorsun~ 

Tarzında sun ller, "~cr sunlin mu
hatabı nz çok kıym<'tli bir unsur ise, 
patronları tt"laşn düşüren: 

- Bakalım., belki •. fazla para 
verirlerse neden gec;miyeyim ~. 

Kabilinden müphem cevnblar 
bnşlar. 

Derken yeni rakib orlnyn çıkar, 
Çok defa, umulduğu, beklendiği 
gibi değildir. Arkadaşların tebrik 
ve temennileri, ilk nüshanın mÜ• 
kemmclliği ile makusen mütenasib 
olur. Gazetede bir hayatiyet aezili-· 
yorsa, iki satırla iktifa edilir. Man
z.araaı kötü ise ve ya~ama kabiliyeti 
az görülüyorsa tumturaklı ııözlcrle 
bir fıkracık tahsis olunur. 

Yeni gazetenin ortaya çıktığı 
gün öbür gazeteleri de gözden ge
çirmek oldukça eğlencelidir. Hep
sinde bir hamle, bir takım yenilik
ler müşahede edilir. Matbuatın 
an'aneler üzerine kurulmuş muha
fazakar durumunu, yeni rakib kam
çılamış gibidir. Sayfaların tertib 
tarzı değişir, mündericat zenginle• 
1ir, tanınmı~ ve o zamana kadar ih• 
mal edilen ltale msahibleri birden• 
bire «canım, ciğerim » olur ,.e im
d ada çağırılır, meraklı tefrikalara 
başlanır .. 

Yeni rakib şu veya bu gazeteden 
önemlice unsurları ayartmıştır. Bun
ların yerine çarçabuk diğerleri ika
me edilir. Bu (<kaymakamı, lar ace
\eye geldikleri için, telaşla, barsnk
tan, barsağın sesinden, idrardan bii
his ilk fıkralarile bazan falso eder
ler. Gene bir başka gazetenin acemi 

(Devanu 4 üneü sayfada) 

Türk genci 
ve makine 
o:Bütün Türkiyede dört Use bı. 

rakarak rerl kalan lise ve orta 
ınekteblerl ameli san'at m~ktebi 
yapalım.» teklinde bir fikir or
taya atmqtım. Esbabı muelbest 
de şu idi: 

- Memı:ekette edeblyateıdan, 

nazarlyatçıclan, ukalidaıı re -
çUmlyor. Fakat evbnbde radyo· 
muz bozulsa ,...racak bir 
Türk san'atkin bulamıyoruz. 

Halbuki memleket rtttlkçe ma. 
klneleşiyor. Ba ltieri yapacak 
genç elemanlar yoldur. Bu ya
:r.ımııın çıktıtı (iindenberl mem
leketin her tarafmdan yiizleree 
mektnb alıyorum. Rili da re -
liyor. Hepsi de ba flkrlml tak -
dlrle kaf1• ama.kta müttefiktir • 
ler. Bunlar ıı.rasmda bilbana ••
lahiyetu bir karilmin mektu -
bundan birkaç p~a almak ls -
terlm. Bu karlim yiik~ek elektrik 
mühendl~l llaAn Ralettlr. 

Mektubundan 110 pa~alan a
lıyorum: 

"Yirmi yıldır kardafumu me. 
denlyet makine medentyetldlr. 
Öz mahmız olaft Uun busasun. 
daki hamle erimis bRe sanayi u
basındakl meTkllmlze erqeme • 
di. Ne eare Id barün mOyenlar 
sarfile mndana rettrdltfmlz a
telnler, fabrllralar, elektrik san. 
tranan. kombtn&ıar lulzllk, e. 
!eman<ıı1.hk yilzinden sılantı f
cılndedlrler. Buna makabD Ise. 
laH- ve üniversite her Yıl bln!fn'· 
ee naurivatcı yf'tı,.ttrmekle me"
pldür. Sınai kalktnma:n ha • 
mrlarke'll bunlan ~leteeek elt>
manları da yetl,ttnnek .,arttır. 

Bu noktndan memh!k,.tlm'z rıd. 
di bt~ mahrumlyet lclndedlr. o-t-
ta mPktf!b ve Use c;al'ındnkl 
genç'lli!'l miisbet rtmler ve ff'k. 
nik bll~llerle tedılz ~ip knlla. 
nna birer altın bltedk tabbil • 
mel~rfnl tf'DIIn etmek Jı~m 1um. 
dileri hem memleket iı;ln fayda
lı olaea.khr.• 

Mnbterem milltendlcıln kana _ 
a.tlne t~iraJı: eden kartlertm ~k 
çoktur. Rencıtnln ffkl·lerl 

eüm'e ""' billııa f'd"f"""'": 
- Teknisyen yetl~tlrellm! 
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_ Jicare Vekilinin 
r~~-~-~-~E~~~~~!.~ ... ~ ... , FranSIZ elçisini ;~~:~~:.~:~:.:~e- soylıyeceği mlihim nutuk 
1 

lngı'lı'• ga•etelerı· diyorlar ka b u 1 ett 1• nızınde ve ce-nuhi Ingiliz tic t' .<~aştarafı 1 ihnc~ ~y~actaı 1 Vekil bilhassa memleketin iç tl-... M h"ll h are ımızın ana veç e,erını ay - carelinde ihtikara sapanlara kurp 

R:: (( fa ya, ngı erenın h . aca O an nu.l ·un .a , Ü u.me· yakında teb)ig~ edilecek tedbiıleri 
arebe cereyan etmektedir. Alman tın fuar hakkındakı yenı dırektıfle- anlatacak d h"ld · · h 1 

1 

L • 1 l 1 'lt • sa 1 eri a VilBI ndıı anıansız bir mu- dınlat k 1 k d h k 

l Yunanisıana verdiği ga· Ankara 19 <A.A.) - Rewicümbur hauetleri but<lln saat lB da mo.n. tebliğlc.ine •ö'" bu ha.eki>t, mü•d- ıi mühim biı ye< işg•l ed..,ektiı. • ~- '. ' geç>m:n pa •' • 
l ranlinin arneli kıymelini leketınc avdet etmekte olan ..,..nsa büyük elçisi Mll8Sigll'r• kabul bu. lôh keşif uçut lanndan ve faaliyetin· VekH bundan aonıa iç ve d•o ı; • lanma•mn hukumetm muaaade «· 

1 

tecrübe etmek istemiıtir» yunnu<lard>r. den ibaıettiı. Hnkikntte ioe, ingilte· caıetimiz hakbndn bazo mknml.,. miycceğini bildiıeeektiı. erece , eş ı e ı en tüccar ir i e- arın gece, e ı ın e u:r.uıı o 

' 

1 

reye yapılaca •oiı bildirilmiş olan u - v k t k') d ' l b 1 ki Y \1 k'l' d h 1 ............................................. .- B ' mumi taarruzun bir mukaddemesi rinin birer istismar vasıtalan olma- Yugoslavya pavyonunun açılışı mü-
Londra 19 <A.A.) - Reuter: . Romanyanin uıgaristan olmak gerektir. 0yle bir mukadde- maları için alınan tedbirleri iltın e- nasebetile Yugoslav sefiri tarafın 

b 

an bir ziyafet veril<!cektir. 
İngiliz mntbuatı, Yunanıstanı Ital. me ki muayyen bir kara parçasına decektir. d 

yan _ Alman nüruzun~ çekmek. y:ı. M • t "ht" tl •1 h ir ihraç hareketi yapmadan evvel o ---------------------------

ve yn~ud dn !tatyamn ar,;kadn<l lan m tahıib hedefini südüyoı. Iki ayyare zay·l at1" J n g 1"l1" Z, er b"1 f. 1 hraC hud Balknnlnrdn daha ııerı gitmt>l: acariS ana 1 lya ari st.a. parçaya giden bütün muvasaltı yol- T 
h1ÜC3deloslni kol~ln.ştırabılmek icin cevab 1 altina ç~g>J 1rmamış tarafın resmi tebliğlerinden edinilen j 
inai.Jtz kuvvetlerini ikiye bölmek ga- :ı bölük pürçü~ malumnt bu muhare- hakkindaki" ~· dd"l a·.ar hareket"l bek'."l yorlaf 
YMıni istlhdaf eden Alman manevr:ı. belerin neticeleri hakkında kafi bir 
&ını bilyuk bir dikkatle tak•b etmek- Macarlar 13 vilayet Bu'gar ra:lyosuna fikir vermiyor. {Ba..'jtarafı ı Inci sayfada) tedır • • R 1 Havada ı.-ar,ılaşan binlerce tl\y-

Teleg<aph gazetesi d iyor Id: ıstıyor, umen er atfe"'iJen neşriyat ta yaıenin çaıp•şma" ve ,ehule.Ie li· ll aveo tayyaıc>i zayi ettik. In· 

•İtalyan bntt• ı.areket.nln baohea 4 vilıiyet veriyorlarmiŞ t k .b i man ve gaıla.m bombaıd•ma..• ha· kat 1 o pilotumuz ••i<d ... 
hedefi belki !ngUlcre tn«fmdan YU; e Zl ~Unuyor beıleri önünd, hayal yaıd•m•na mÜ· Dün •abah 
nan 'ltn.na verilen garantinin amelı bı'ldı' ri. racant ediyoruz. Muhnyuelemiz.in bi- Londra 

19 
(A.A.) - Bugiin öğ-

h d d 
Bük.reş 19 (A.A.l - Reute!' Sofya 19 (A.A) Bul · " leve kad d"" hd d h kı"'=lletıni tecrübe etmE'k, ya u · n · - gar aJansı ze ... izdig·i tablo m=:thı' ., bı"r manzara " ar uşmıının ma u ava 

İnJ b k .. yor: bıldiriyor: " .. " " f 1" t" d b k b h g bz l•losunun Mıs>nla0 as ·a ,.. oluyoı. Bu haı.ki\t, ilk evvel .,,.be· aa •ye'" en •• 
0 

ir aı<ket ce-~•r • Transilvanyanın .büyük bir kısmı. Bulgar radyosu ve Bule:ar matbu. reyan ettiğine ve diişmanın hava 
u elere çevirmektır. nın terki hakkındaki Mac:ır tnleb1. - ten zayif, fakRt mikdan mütemndi- h 

Ti 

~ g re~e ... · de şu sat.ı.rları va - atının Türkiyedeki Sovvrt se!"ırl -re. tt ı k 1 1 b ücumu yaptığına d~tir haber alına-
me_, n .. ı . ne Romanyanın cevabı bu sabah Ttır - yen ar ın an uvvet er c u ayın se-

ztyo" nusemtn'de Rwnen mucahhosla" tn- renUye!in Ank.,ada b•>lunmamasma kizinde ba,lam•o<•· Bugün nym ylı· maij''''"· 
•Yunnnlstann ka"'' metaııbeler .a!mdan Mac"' delegasyonunn rev. mukabele ~kil_ebnek üzere M?S<ova mioidlı. On iki gündenben bu hava u .. bah eıken eenubu şarki ,.. 

serded•Imek Ü"t'<'dir. !talv>n matının dak• Tilrk•yc buyük elçi,!nin Anka - ve bu oahlll« cehennemi blı dehşet bilinde biı liman ümlnde blı düt· 

t ıl b 

kıltrS3 di edilmiştir. raya ÇağırılncaT.ına dn' hi bl man tayyaresinin uçtug~u •·e az "On-ının kullandıkları samı :ı Bu merasıml müteakıb, Macarların . b ır ç r zn - içinde boğulmuşlardır. Almanların • "' " 
bu Isteklor çok Ileri gideeekt•r. Belki hükümeUerlle ıstişare odebiiroeleri ı. man neoroyattn bulunmadt~mt bi !d". bilhn"a F ıanm aahilleıinin k aıt• • ra a veo tayyaıelcılmiz ta ıafmdan D:ıvud Hoca mesel.-sl l•aıyanm af'U çin murahba.slar beme• cctseYi saat mete mezunuz. .,na düşen Ingiliz topıaklanm hedef knçmld•ö• öğıenmiliştiı. eW~i arazinin devri Için vesile olarak Bundan başka, ecnebi memleket _ tutup denizi ktiçük d ... "izaltılarla, Alman tebliği 

17 ye kadar tatli etmişlerdir. - " B 1" ı 9 (A 
kullamhenkbr. Böyle bir talebin ,..._ zannedlld•~lne göre Mncnrla, Tran lerde dolaşan şnytalarm biiOlma ola. ha vay• da •ayyarcleıle •ilip olıpür • eı m .A) - Alman or-ınen ynp•tmas• muhtemeldir. vertıen silvanyada 13 vıı•yet ı.temektedir • ':''· Bulga,l""'nda . i h' • l'atlann as - m ek iatemoleıi, ih•ae. bu noktal"a d ula" baokumanda n !,ğ, tebliği' ınn!Umat.e göre oımdi itolya şokinin ler. Rumenierin ise nftfus mübadele- ke.rliklen tocU ed•len pek mahdud yapmay• dö<öndükleılni gö>teıiyoı. Alman hava kuvvetleri 18 Ağu,. 
ka tl ·nden dolar> Arno vt• d! u k nam'"'" slntn her türlü bal surellerinin ""'- m•kt.,da baz> efradm bir talim dev. B• noktala"n liman ı.aioatlanm, to.ıa yeni büyük mu va ffakiyetleı 
t.ezmlnat iStlyecektır. İtalyamn Yu. ""' teşkil eu..,ınde ""'r ettikleri - için sildb aıtona ç>':t!tld•~m> tas yolla""'· timendlfer hatlanm. aakeıi dde etmioleıdiı. nanıstom ln•lllz tanbhddh muei • bU!nmeklcdir. rm etme~! arzu etmekleyiz. pli.nlan ikhz•" olacak; tiddetle tah- Biıçok mohalleıde eeıeyan eden 
btnoe inıiillz !ilosunu vard•m• sevk- Bundan manda Rumenler 4 volAyet ıibe çal.ş•yoıla<. Fakat yukaı•da da tiddetli hava muhaıebrlerinde hom· 
edecek ve bu suretıe mezkrı .. tnonun terketmeyi tekıır etmiıılerdlr. Erkek olaca"g 1 için göz kaydeuiğimiz gibi bu teşebbüsıerin bardırnan ve avcı tayyareıerimiz dü, 
baohea Yunan ıımanla"m kullanma. netieeleıi tamamen meçhuldöı. mana ağ" zayiat ve.dirmiıleıdiı. 
sına imkô.n verecek olnn muhas:ıma-• Iki •• IOOI.II"Z N"Zirl yaşı döken kız Çünkü bir taraf hedeflerin tam&men Yarbay Huthun kumandasındaki 
ta sürüklemek niyetinde olması !!ÜP- ,., tahrib olduğunu söylerken öbür ta- bombardıman tayyare filomuz yal-
helidir. Mussolininln. dü.<~manlarınl..'l ., (Baştarafı ı inci •;a .. facla) f 1 nız bugün 5 ı düşman tayyaresi dü-
adedini artırmaksızın Iktidarını Ad'k- radvoda türkÇP. ' rdaı·a ehdaı~yaorar.tın ehemmiyetsiz iğini id- şürmüştür. 

1f. yma _ Annem sırrıını pek geç ögv re ndi 19 rlyatik denizinin do.;ucıuıu ya •• b . b Hakı'katin neJen ibaret oldufvunu gecesi muharebe tııyyarcleri -

ihtl·rnsını t.utıııln u"mı'dile meş~ur k k' ve enı ir doktora gösterdi. Ben ıı . L d k Onuşaca ar 1 b k k 1 
mız, on ranın """ ındaki büyük 

t ı .. bir gün erkek olacaaımı du" .. u··nu"r _ an am ı ya ugün im an yo tu ı. eri- .,....... 
korkutma oyununu tatbik e mes ,,a- '"' " antrepo fabrikaları, E.ssex kontlu -düm. Fakat bu ameliyat 1·,.·ı benı' u··- de, harb tarihinin vereceği hakiki 
ha "''vade mııhtemeldir.• d 

19 
(AA ı İ f y g·unda Norwı'kd a k • f b 'k 1 '" • Lon ra · - zmır uan - züyordu. Acıdan korkmuyotum. malumata intiz;uen ~imdi nnrak di- e s crı a n ·n arı, 

Yunan gazetelerinin ncırıyatı nın açılması münnsebetlle lord Lloyd b'l' . k' b d' Mildfordhaven, Born~moıılh ve 
Atina 19 fA A.l - Atina ajansı bU. Korkum, normal bir kız olamadı - ye ı ırız ı ütün unyanın gozu, W h 1 dl'rı'vor·. Ue Amery 20 Ağustosta s:ınt 18.10 da ğım gibi normal bir erkek de ola - bir nevi devler harbi sı.yabileceği • eymout iman tesisatiarını ve ce 

adyoda Türk 
·"'Uk~ımct'ne \'C fuar h nuh vilavetlerind-: ve Liverpool cı'-

ü t 
r •• '· 1 mamaklıg·ım 1"htı'malı'dı'r. miz bu mücadele sa nesi üzerine " 

Gazeteler Helll kruvazörün n or- h i ht b rr varındak' ht l'f t t tertiıb eyet ne i a en muvn aki - E k k çevrilmiştir. Bu mücadelenin öyle ı mu c ı ayynre mey -
Pillenmesine büyük sayf,ılar ha8I'P - te · i d bul 

0 
kl d r e olunca Sökeye gitmiye - danlarını bombardıman etmı'~lerdı'r. yet mennrs n r u nca ar ır. Ç yeni bir mahiyeti vardır ki neticesi · 

hlek•e ve nıesele hakkında bat~mak.ı.- H Iki d t" k k ı. ceğim. ünkii kız arksdaşlıırımın Hedeflerin hepsı'nde vangınlar er nazır a ur çe onuşncaA.. rı" olursa olsun umumt hayatın inki- " 
leler yazmakta berde\•tımdır. Bunla- l _.. '"l tJI.lle 1 sı ?2 e 19 60 yüzlerine bakmağll 'Ce-saretim vok. çıktıg·ı ve infilaklar oldugvu mu"şahe-:ı" .. ır. ıv evce u r ·" V " ~afatı üzerinde derin tesirler yapa-
nn bnohealnrmm başitkiart şunı.r • metredtr. Hele bana fena halde baği, olan biı de edilmiotiı. Umaninıda biıçnk •~ dır kız arkadaşım var ki. ona karşı kal- cağı muhakkaktır. milere isabet vaki olmuştur. 

Proia gazetesi cLüzumsuz hareket.. . lng'ltP.re Somall'yı· birnde sakladığım a kı unutmak ic;in < 1 m ı:;; Gene 19 gecesi Ingiliz tayynıe -
l<lefteron vımn oAfledilmez clna • • Sökeden uzak olmahy•m. -..JI' im UGa'}Lf'" l_...meç leri cenub ve gaıbl Almanya ü><ıl· 
yet, Knthim('rinl . Hellin'n hen~z tah1iye etti Hayat şimdi hana yeni bir yol a - ne bombalar cltmışlara.:ı. da mühim 
kunımamış mez:ırı üstiinde•. Acro - (1\aııtarafı ı inrl sa~·fada) çıyor. Bu yol her halde güzel ola • A • k hasar verdirememişl.-rdir. 
po!ic; «Bir bıçalı:lnmaıı. Nca Hell!lS ıaröır. İtalyan zayiatı bllhaıı.sa ka - caktır. Bundan sonra ağlamıyaca - m eri an 1 n Dün düşmanın zayiatı 14 7 tlly -

ııDiınva denlzclllk tnrlhınln t>n ka- ragöınleklller cüzUtamları arasında ğım , ... erkekliği daha çok ııevece - d yaredir. ranlık sayfnsın, Koinonln uAlçak- ve İngiliz zayia.Ule nisbet erlilemiye_ ğim. ing·lltereye yar Imi Bunlardan 124 dü hava muha-
hk •. Ellinkonmeııon , !mnn ve cesa. cek derecede al!>rd"· Sunlan aöyliyen Sökeli toy koz•~· ıebeleıinde, mütebakl•i de yeıde 
ret.. Müttefiklerin somalldekı. iptldai ğız gizli gizli ağlamak ta devam edi- çok artti veya tayyare dafi bataryalarımızın 

Londra 19 (A.A.) - Dahili 
emniyet neznretiııiıı bugiin neşret -
tiği bir emirnam•ve tevfikan mü -
dafaa nizarnları l;ütun İngilterc.-ye 
leşmil edilmektedir. 

Bu yeni emirname ihtiyati tedbir 
olup amme se ı bf'stisine yeni tahdi
dal tahmil etmc::ml"kt.-, fakat düş -
man tarafından deniz veya hava yo
lu ile yapılacak bir ihraç hareketi -
nin lüzum gösterect>ğı müstacel ted
birlerin memleketin her hangi bir 
kısmında tehirsiz olnrnk tatbik e -
dilmesine imktın verecektir. 

Bugüne kadar müdafanya taııllult 
eden nizamnameler vnlnız sahilden 
itibaren memlel:et dahiline doğru 
birkaç kilomıo:trelik bir daireye ve 
bazı !'ehirlere iııhisıır etmekte idi. 

Har b w ıntakas· ndaki 
çocukların Arnerikaya 

nakli 
Vaşington, 20 (A.A.) - Bugüa 

Amerika ayan meclisi. harb ınınta
kasındaki çocukların Amerikan ge
milerine nakline nid knnun proıesinl 
ittifakla kabul etmiştir. 

Hind ordusu için 30 bin 
otomobil almacak 

Simla, 20 (A.A.) - Iki Ame~ 
kan şirketi olan Ford ve General 
Motors kumpanyalarının mühim o- • 
tomobil kııruseri fabrikalan Hind 
hükumetinin Hind ordusu için acele 
sipariş ettiği askeri otomobillerı i- • 
mal etmek üzere hususi tertibat al- • 
dıklan zannedilmcktedir. 

Hali hazır Hind kıırn kuvvetleri
nin 20 ila 30 bin otomobil satın al
maya ihtiyacı olnuğu beyan edil- • 
mektedir. -------

lsviçre arazisine düşen 
bombalar 

Biitün gazeteler bu nlç:ıkçn dnrbt>- tedbirleri sıkı bir Fransız ve Ingiliz ı, yordu. ateşile düşürülmüşlerdir. 
ye karşı protestoda bul•ınmnktadır - b'ırı•~·ı ... ~asına istlnad etmekte idi. A. Bı'l.,et Tayyarelerimizden 36 sı üslerine lar. B; pi'ana nazaran Fransızlar bU "" { ............................................ , dönmemişlerdir. 

BiHün millet, icn:bındn namuc;unu. tUn vaziyetın mihverı ola•ı Cıbutide 1 o uncu lzmir fuarl bugu··n i Sovyet ajansı: ((Yakında i İngiliz tayyarelerinin fa"liyeti 

Bern 19 (A.A.) ~ İsviçre umumi 
k.nrargflhının tebliği: 

Dün gece İsviçre arazisi üzerini c 
bombalar atılmıştır. Hasar azdar • 

istlkHlini ve arazi tamamiyetlnl mfı- sa~ cennhı tutacaklardı. Fr'lnsı1. hü_ Londra 19 (A.A.) - Hava ne-d r t 
1 

h~ k''met ı; b k · : ba yardımla Amerikanın :.· · bı·~· 
a "1 e rnek Için krıı 1 VP. U u körnetinin yeni muhas!lnıat vaziye üy!i merasJmle açıliyor zaretı te ıgı: reioı· ıtet.aks:ıcı•n etrafını'In her tür! :i tine iŞtirake ant olarak nlhaye!'. ver_ ; har be ifliraki arasında ~ Dün gece bombardıman tayya -

Bazı yerlerde hava dafl bataryaları 
a~ açmıştır. 

fednlr rlı~n hazır olıırnk sııki•t ve mesi Uzerine yenı ve vahinı bir vaz·vet <Ba~1 arafı ı inci sayfaclıı) • lark görmek imkanı i relerimiz tekrar Miliino ve Torinoda 
s:11· ''ınaz bır surette toplvrmıııtır. dolt.....u• bulundu Müttefl:t kuvvetler. kalmıyacaL 11 dı'yor ! bulunan İtalyan tnyyare fabrikaları-

&"• ., ları elde edilememl.ştir. Buna mu- R • 

Türk ·~:~:".:::ıb~:;.iyab ve ~:~e ;;:;~d~::..ı ~~~:'~e';k';,';:::': :.:~ =~:..:~~~~~:,~~~~~r~!a~0:": \ ............................................... ) na ;:,k:a;;;;.::l:,\:\~d:''iıadr • 

Atina 19 (AA.) _ Alinu ajar.s> bU- ,iyetın önüne oeçmek ;çın der~•! en Mu doldunnuoıardor. Mo.<kova 19 (A.A.l - T..., ajans> heinfeldende alominyom fabıika • 
dir.yor: !Iili tedbid.r almak ırmm geldi. · . . bUdinyor: lanna, Alman laviçıe hududu ci • 

t ı 1 t bl
•v• Ingiltere pa vıyonu t<>msıl bnkıının-ı B lik h b "d d t' r d d ur Id h '- · • d d 

Bu buhranlı günlerde YunaniS an ta yan e ıgı d k ük 1 y ı.r sene :ır mu e ı zar ın n varın a v\> a <~ ut ı..:ımyevı ma e -
9 ( \ A 

, · an ço m emme unanistan pa . · k ı h 1 
ve Yunan bUkUmellne karot bütfin İtalyada bir malın! 1 ' · ·' I. . . • - Amerokan sermaye.s•, has•mlanna 1« fabıi a anna üeum •tmiş eı • 

T 
d ı Umt 

•·ar"rg"'hını" vıyonu teşhır bakımından hepsinelen kn Lr.t· Am lk d .. 1 · · i d' B f b 'k 1 b' 1 
urk matbunbnın ızhar ell gı dnsto. taıyan or u on um • • • .. U 

1 
y 1 rşc • m er a n mu um o r "· u a n a ann ma anna tam 

ne ve anlar>sh '""' hareket baOkm. 72 numarnh tcbl\~1: "' ugos ·~ o:'V>Yonu haıu-ln • mevki ka,.nnuo bulunmnktad"- Pan. isabetle< kaydedilmiş v• ynk•lm•• • 

d 
SO ı . ln"ft kıt'aln 

1 1 
nış ve estetik gu-zellık bakımından en "k k f nd" Bi 1 'k 1 d ıı. gazeteler heyecanlı memnunlyet- iogilız mn ıcı '"' r m ıı · aınerı an on eransı .. r e~ı ar ır. 

1 

~d ran hattılll vard•ktan bastn, ıran pavlyonu te~hlr edilen freiburg ve Mulhouse civarında erıni Ifade etmektedirler dU$111anın mu a . osdide eşyaların kıymeti bakınun - merıka, Avrupa devletlerinin Ame -ve .,Faruk• u zııptedio ~eçtikten son- rikadaki müsternlekelerini elde et Hazoheim tayyare fahrikalarına 
lı do~ru ric':ıt eden düs dan şaheserdir. Macaristan paviyonu mühim hasar ika edilmi .. tir. 

ra gem ere ı; • · - biraz geç hazu-lanmı.,. İtalya pavi.vo. mek için havayı hazırlamışlardır. AY- .., 

Alman sahil~erinden 
ingilterenin 

bombard1man1 
Londra 19 (A.A.) - Lef ajansı 

bildiriyor: 
lngilteı eni n cı~nubu şark i romta

kalarının FranA.l sahillerinden uzun 
menzilli toplarltı bombardıman edil
meleri ihtimn Ileri, salahiyetli ma -
kanılar tarafından kcmnli itina ıle 
tetkik edilmektedir. 

.Şimdiye kadar nhnnn intıbnlar bu 
sahada Almanların fnzl::ı şansları ola 
mıyacıığı yolundndır. 

Dcıily Sketch q.:ız••te~i. Hitlerin 
şimdilik bu suretle In iliz şehirleri
ni bombardıman cımekt,.n sarfı na-
7ar eylediğini iddia cdebilt'Cf'ğini 
ileri si.irnıektedir. Zir!! yeni H. i to· 
purln yapılmış ola ıı miite:ıddid ~ec· 
rüb .. Jer ümidb.:ıhi olınnmı<:tır. Fıl -
hakika merrnilerin snhiiı• va~ıı ol -
malıırı mümkündür, fnk ıt büyük şe· 
hH · e vaıul ulmahn haricin-

manı takib etmektedir. B:ı Jtemller ni zamanda Bırle.şlk Amerika, hube Sahil müdafan teşkilatma men -
<>vcı ta'\o'Varrlrrimi-ı tarafından mU - nu aşa~ı yukarı geçen seneki varlı~ı. ~tirnk et.mek üT.ere dev adımlarla sub tayyarelerimiL projektörlerin 
temndıyen bombardıman edilmekte. nı muhn!azn eylemlstlr. Devlet pa • yüriımektedlr. keoıif faaliyetine ve t.,yyare dııfi ba

viyonlarının zlvaretçiler üıerinrle sem dir p:ıti uyandıraca~ı. btı devieLierin fu. Aydar. aya ingiltereye yaptıkları taryalarının şiddetli at~inr- rağrnf'n 
Bir dUşman twvnresl_ a~v:_ı1 t:ı:v:~ - ara iştiraklerinden büvük Istifadeler yardımların !iili mahiyeti ço~almak- Bologne limanını :nuvaffnkiyetle 

relerlmiz tnrnfıncl<>n d•ı•m·ıı mns nr. temin edecekleri muhakkaktır. todır. Rcsmt malümatn nazaran Rlr bombardıman etmi~lerdir. Dii•mnnın Knoıc:rıln ii?erin" ynptıi!ı le~ik AmerJka. İngtlt~reyc şimdıy; Tayyarelcrimiıin hepsi üslerine 
bir hava ııkını insınca zayiatı ve ha- Fuııröa bu :;cne satışa daha bUyük kad:ır 1900 tan-are teslim etmiştir. dönmüşlerdir. 
ıı'lrı mucib oımnmı!ltır. ibir kıyınet verilmiştir. Fuara iştirak Pek yakında Blrleşllt Amerikanın İn. Berlin 19 (A.A.) - Stef:ıni a-

Acldlc;.Ababa hnva ıımanırıa yapı. eden firmalar bir tarartan satış ya- gntereye yaptıltı yar<'ım ile ıı~.rbe iş. jansından: 
l•HI di~er bir ııltın nctfct>c;loc!"' iici kişi ;parnk masraflarını çtkııracaklnr, di. tiraki arasında bir !ark görebilrnek Emin bir memhıırlım öğrenildiği· 

' ı i üsbet 1 etieel · · b' l"h ne gÖrt' Almanyn hiikümeti, !sviçre nlm'is. be~ kişi vıırıılanmıştır. İç inde ~er tarartan da yap'leakları te~hir- müşkül oln<'aktır. 

eo;k'ı mal1eme bııl•ın:ın ıki hangara er n m 1 erını 1 11 are r;ö- Birleşik Amerika Alm1.n.vaya karşı "klerdir vasıtasile Lonr:lrn hükumetinl" bt•y -

h~ .... b'll~, r it~<~bet etm!c:tır. rec" ' -cadeleler"nde k d ·ı ·n ·· .. " • mu 1 • 0 11 nı· ı eriye var. nelmilel harb kaidcJ .. ri:le tnmnmile 

h

. ktad riayet eden Alma'! paraşütçülerinin Simali Afrikada tıavn kuvvetleri - Fuarda on -rine yakın ecnehi fir _ mıslardır kl, Ingiltl're mucadeleden 
nılz Sidi _ Buranı havıı limanır.d3ki mn teş ır y:ır'lla ır. Buna vt>rli sarfı n:ızar dnhi eder"k o1sa, belki de kı d 1 

• d'li · • giydikleri üniformnnın tarifnamesi 
....... i~atile sonuro'un cenubu sırki mın iştira er e tve c ı r-.o, Izrnir fu- Blrle-ıik Amerika yolundan dönmiy"'_ ,- ta d ğ •· t ' nı göndermiştir. 
t'lı-ıısında kampları Vf.' motnrlı.i ara. arının sı ı ı , ... ıyme ve ehemmiyet cektir. 
t-., ı, r• müe~c;ı'" c;urett~ bcmbardımım meydana çıka" Şarkta Almanya Do ve garbdf' Jn _ 
,.. "" o;lerdlr Bütün tayyarelerımiz Us- Adnan Bilı;et ponyn ile pek yakın bir i t ikbalde ç:ır 
,
,.. ne donmüslerdir İ · fu .ı k pt!;ınalar derp ş ede:ı Birlrşik Aınc 

zmır an., ·1a aı·ikatiir sergisi oü ma nın r-.nfulo Coni ve Torino rik:ı, dt>nlz hava ve kar ı kuvvetle _ 
uzerıne yaptı~ı hava n!cınhrı netice. İzmir 19 (AA.) - Maarif Vekü rinin silahlarm"~sı ı~ · n pek vfisı bır 
cıinde M!lfıno'ya dü~en 1 bomba sivil leti bu sene Kültfrtpaı ktnki k tiltür P"O~rnmın tahakkıı•·mıu ele nlmış 
bir binaya isabt>t etmls. kırlarn d:ı pa.viyonıında hitr\ik bir k:ıri:Catür bulunmakt:ıdır Hnrb n yeniden ya
bir kaı: bomba düsmtistiir Coni ve sergisi hazırl:ltmaktadır. Veki\let. ny_ yılma!\ı tehlikes i me\'cuddur. Blrle • 
Torino'd:ıki h:ısarnt ehemmlyotsiz • ni paviyonda Vekfıletin 1940 neşri - şik Amerikanın harb(' ~irmesi bu hnr 
dir. in anc:ı zayiat yoktur. Mut:ıd va. yatını d:ı teşhir etmeğe karar ver • bi ('mı>ervnr~t dünya h'lrbl haline 

Mer!{ez Ba kasın1a 
yeni tayinler 

Ankara 19 <Telefonl!l) - - Merk"Z 
Bankası umum mUdUr muav nli~ine 
İstanbul şubesı mudtirii 1niıın• i Ne. 
dim tayin olunmuştur. İstlnbul şu. 
besi müdiirlüğüne umuın mlidiiı·IUk. 
muhasebe müdürü Abl.dinin to.yinl 

18 yaşında bir genci seven 
50 l'k kadın 

(Ba tarafı 1 Inci sayfı:ıda) 
beraber, karısı ile genç iişığını de 
takibden geri kalmamış; evvelki alt· 
şam gene bu mnkııadla Esml\ntn e
vine gitmiştir. Buna fena halde hid 
detlenen Esmn evden dı§<ın fırlıya.i 
rak, koc.asını ayaklarının altına al 
mış ve dövmeğe başlamıştır. Me-h 
med Demiroğlunun feryadianna et ı 
raftan yetişenlı!r yetmi' beşlik ko ı 
cayı karısının altından güç kurtara l 
hilmişlerdir. 

Bu sırada bir kısım halk da hır8G 
var zannederek evin içerisine dal 
mış; Eqmanın genç aşığını bahçe 
deki küçiik kümesin içerisinden Çl 

karınışiard ır. 
Dün Beyoğlu m~hııd suçlar hl 

kimi Kamilin hu;wrunR çıkar. 
vak'anın kahrımHı!lı E.sma, tesb 
hüviyet sıraııında yaşı sorulduğu v 

k it: 
((- 30!ıı d· miş, kocası ise bunı 

itiraz ederek: 
H- Nasıl olur hay hlı.kim, yal 

nız 3'5 senedenb~rı benimle evli bu 

lunuyor·'' 

t 

Demiştir Suçlu zevce bir hay 
ı~rardnn sonra. nihayl't ıar zor elli) , 
knbul edebilmiştir. 

Esma "uçunu inkar etmi'i, ?k sa 
kallı bir adam olan davacı Mehmeo 

iRe vak'~yı yana yakıla yukıırıj ı 
yazdığımız şekiJd,.: nnlatrr.ı,tır. ı 

Neticede- mahkemr. suçlu uma L 
kocasını dövın•k suçundan 1 ay 

müddetle hapse mahkum 
tevkif etmiotir. 



Yeniden kömür 
depoları aç1lacak 
Şehrin muhtelif semtlerinde Eti -

bank tarafından açıinn mnden kö -
mürü satı~ı şubelerinin tezyidi dü
fÜnülmektedir. Halen 1 6 yerde bu
lunan kömür depolarının bir misli 
daha arttırılması halka kolaylık ba
kımından çok )'erlerinde görülmek
tedir. Şubelerin bilhassa İstanbul 
semtinde açılması düşünülmektedir. 
Bu depolardan maadn oirçok ma -
halle kömürcülerine de maden kö
mürü verilerek halkın ihtiyacını ko
laylıkla temin etmesine çalışılacak -
tır. 

Pendikte daimi 
bir kamp tesis e dil ecek 

Üniversite askeri kampının ikinci 
devresi ayın 26 sında hitam bula -
caktır. Bu devrede, birinci devrede 
şikiiyet mevzuu olan eksiklikler ta
mamlanmış ve talebenin her türlü 
ihtiyaç ve ioıtirahati temin olunmuş
tur. Maarif Vekili Hasnn Ali Yü -
eel birinci devre kampını gezdiği sı
ralarda, burada daimi bir kamp 
yeri kurulup kurulmıyncağının f'tüd 
edilmesini emretmiı~ti. Vekile, talim 
hey~ti tarafından yapılan bu teklif 
tam manasile her türlü ihtiyaca te-

u cu I 
ya mıyoruz, diyor ar 

Mürakabe komisyonu mahrukat fiatlarındaki 
yükseliş sebeblerini bu hafta tetkik edecek 

Odun fiatlarının gün geçtikçe ı halk da, bu sene maden kömürü 
yükseln:esi ve .il~tikiı.r mahiyetini al-~ fiatlarının çok yüksek olacağı riva
ması bırçok §ıkayetlere yol açmış, yeti üzerine odun almağa başlilmıı,ı
belediye iktıııad işleri müdürlüğü bu lar, bu tehacüm de odun fiatlarının 
mesele üzerinde durmuştur. Ancak, yükselmesini intaç etmiştir. 
iktısad i§leri müdürlüğü, ıerek odun, Belediye iktısad işleri müdürliiğü, 
gerek manga) kömüri.i fiatlarındaki hangi sebebden olursa olsun bu 
bu V tereffüü nakliye masraf.larını~ gayri tabii fiat yiikseli ini yeniden 
çogalmasına atfederek, gayrı hıbıı tetkike ba,lamış ilk olnrnk iktısad 
bir yükseliş olmadığı neticesine var- i~leri müdürü S;ffet dün odun tüc-

mışftık. d . l . .. .. ..w.. .. cariarını davet edert•k, kendilerile 
tıııa ış erı mudurlugunun var -

Uzun bı·r konu.,ma yapmıstır. Odun-dığı bu netice de itirazı mucib ol - " • 
muştur. Zira, birdenbire çekisi 450 cular, fiatlarda ihtikar yapılmadığı 
kuruşn fırlıyan odunlar, yeni geti _ iddiasında musırdırlar. Perşembe 
rilmi, değil, aylardanberi mahrukat günü fiat müraknbC! komisyonu top
depolnrına yığılrnıoı eski odun stok- lanarak odun meselesini ehemmiyet-
larıdır. Diğer taraftan, bir kısım le tetkik edecektir. 

Bursa k1z ögrntmen oku' u 
Halkevinde bir resim 

sergisi açti 

Almanyaya ihracat 
birlikler tarafından 

yapılacak 
kabül edecek bir kamp yeri olan Eminönü Hnlkevinde. Bursa kız 
Pendiktc bir takım binalar, talim ve öğretmen okulu resİnı öğretmeni Şa
oyun yerleri, duşlar tesis edilmek bin Özgür tarafından talebenin bir 
auretile, her sene yapılan masrafın senelik mesaisini gösteren muvaffak 
tasarruf edileceği merkezinde idi. bir sergi açılmıştır. Bu sergide Bur
Yapılan telkikierde filhakika bu ne- sa kız öğretmen okulu talebesinin 
ticeye varılmıştır. Kamp yerinde in- bir sene zarfında vücude getirdiği 
pata kısa bir zaman içinde basla - afişler, manzaralar, portreler, tezyi
nacak ve gelecek seneyı: kadar ik - nat kara kalem ve sulu boya resiın
mal edilmesine çalı,ılacaktır. 

Türk - Alman anlaşmasının t&t

bikatına ne zaman geçileceği hak -
kında alakadarlar nezdinde malü -
mat yoktur. 

İhraç edilecek mallardan ihraç 
birliklerinin iştignl mevzularına gi -

ren maddeler bu birliklerin stHtÜ -
terindeki ahkam nn:zarı dikkate a -
lınarak birlikler tarafından yapıla -
caktır. Bütün ihraç maddelerinden 
kafi miktarda ııloklar nıevcud ve 
bunların yeni ) ıl istih~al mevsimle
ri de başlamış olduğundan talebler 
kolaylıkla karşılanabile<"Pktir. 

Fakülteleril'l ikmal imtihanla
rma Evliil sonunda 

ha,lanacak 
Dün, ÜniYerslte proresörltrr mer.1;si 

Rektör Cemn Bilselin riyasPtlndr j('

tlmn etml'Stlr. Bu toplantıda fakül • 
tcle• ., ikmnl ımtihanbn tarihlPri 
tesbit edilmiştir. Tı.b Faküıtcsindrn 

ba.1ka bfitün fakültelerde Evlül!in 30 
und:ı ikm:ıl tmtthanlanna başlanmış 
bulun:ıcaktır. 

Dün m•'h elif mem1eketlere 
ihracat yanıldı 

Dün Ihraç faaliyeti b!ra., canlı ol. 
muş, muhtelif memleketlere 81 bin 

ler, yazı örnekleri teşhir olunmakta
dır. Bilhassa talebeden 363 Meliha
nın Linolyum teknikinden Bursa A
tatürk heykf'li, 1 S Melahatin Ulu -
dağ afi~i. 656 Nurunnisanın Bursa 
ipek li kumaşları afişi, 92 7 Semaha -
tin çini tezyİnatı nazarı dikkati cel
betmektedir. Sergi hergün sabahtan 
akşama kadar açıktır. 

Y etilay üzüm günü tertib 
etti 

YeşUay ve YeşUay gençlik şubesi 
her sene yaptı~ı yaz gezintisini bu vıl 
ı Eyl(U 94.0 tarihinde Halk:nlı Ziraat 
mektcbinde yn;pa.ca'ktır. Bu gezinti 
üzüm propagandası yapmak maltEa
dile tertib cdllmJ.ştir. 

ihraç edilecek derilerden 650 bin 
liralığın lstanbuldan, 200 bin li -
ra lığın lzmirden, 100 bin liralığın 
!\tersinden ve 5 O bin lirnlığı:ı Sam-

sundan ihraç edileceği rınlaşılmnk -

tadır. 

Yalnız deri ihraç birliği teşekkül 
etmemiş olduğundan, bu:ı)ann ihra
catçıl~rın ellerinde mevcud stoklar 
ve son senelerde yaptıkl.-ırı ihracat 
nazarı dikkate dlınarak taksim edj -
)eceği tnhmin edilmektedir. 

Uralık emtia ihraç edilmic;tir. --------------------------------
Almanynya kara yoıne 20 bin lira. 

lık halı, İsviçreye 30 bin kilo 15 bin 
liralık fındık ve 2 bin nde1 barsak, 
Çekyaya 32 bin liralık 133 bin kilo su
sam satılmı.ştır. 

Bundan başka Yunanistan:ı. 6 bın 

liralık baharat ve 125 bin kilo ince 
kf."'Pek, Romanyaya 30 bin kilo zey _ 

Az gelirli vatandaşiara 
taksitle arsa verilecek 

tın sevkcdilınlştir. 40 liradan az geliriilere verilecek arsalara yapı
r K"" .. k h b 1 "' lacak binalar 10 sene vergiden muaf tutulacak " uçu a er er J 

Kereste ithall - Bulgar firmaları 
memleketlmize rnühim miktarda çam 
tereste ithal etmek için müracaat -
larda buhınmu.şlardır. 

Fia& Mürakabe Komisyonu - Ko _ 
misyon dün manifatur.a fiatlarını 

tesbite devam ebnJ.oitlr. Bu .ırada ko. 
,misyon >bazı fhtıkAr iddialarını tet -
kike Jtoyulmuştur. 

Dahiliye Vekal~ti, az gelirli va - Ayni arsaya birkaç talib zuhur et-
tanda,lan ev ııahibi yapmak ıçın tiği takdirde, müracaat sırasına ve 
fevkaliide mühim ve isabetli bir ka- artırma, eksiitme usullerine göre ha
nun layıhası hazırlamakla meşgul reket edilecektir. Belediyeden alın
bulunmaktadır. Belediyeler tarafın- mış arsalar ve yapılan binalar on se
dan tahakkuk ettirilecek olan bu la- ne müddetle bina vergisinden muaf 
yihanın esaslarına göre, şehir ve ka
sahalarda, imar planları hazırlanır

ken. mahdud gelirli halk iç,in de 
mı.inasib mahaller ayrılacnk, bur&sı 

tutulacaktır. Bu müsaid §artlar için
de birçok vatandaşın cv sahibi ol
ması imkunları temin edilmiş ola -
caktır. 

Japon menSlJratı - Bir mfirldetten. nı belediyeler istimink kanununa tev 
ıberl gümnı'kte bekliyen Japon mc:1- fikan istimlôk ederek, ıki eene zar
ilfell pamuklu mensucatın &>azı .şart _ fında ev yaptırmak Ş<lrtile halka ma

liyet fiatının üstüne yalnız istimluk 
masraflarını ilave etmek suretilf' kar-

Dün bu huı:;usta belediye ile te -
mas ettik. Henüz karar layiha ha -
linde olduğu için, bdedıyemiz bit -

lar dahilinde ithaline Ticaret Veka _ 
Jetince mfı.c;aade edilmiştir. Bıı mai
lann ı,imdlye kadar gümrükte bek _ 
lemesi, bu mallara mukabll Jap~n -
~aya ihracat karşılığı olmıımasınrlan 
•neri gelmiştir. Şimdiki halde bunla. 
nn Ithali Için bir formül bultınmuş 

ve mallar Ithal e<lilmişlerdl-:. Mensu. 
~at Ithalinin piyasada mevl.'ud bu -
ıuna.n manıratura eşyası iizerlnde biL 
sük tesırı olncı$ ve fiatlan düşüre
ıedi zannolunmalttadır. 

sız aatacaklarqır. Ancak, belediye
lerden bu arsaları alabilecek vatan
daşların varidatının 40 liradan fazla 
olmaması şarttır. Ayni zamanda bu 
arsaları alanlar yalnız kargir ev yap
tırabileceklerdir. Arsaların bedeli 
müııa.vi taksitlerle on senede ödene
cek, inşa edilen binalar, borç ni -
hayete erineiye kadar belediyelere 
ipotekli kalacaktır. 

tabi vaziyetten malumattar değil -
dir. Fakat kanuniyel kesbeder l'!t -
mez, belediye hemşerilerini bu ka-
nun esa lan daire~inde ev sahibi 

yapmak için bir teskilat vücude ge
tirerek mümkün olan kolaylıklan 

gösterecektir. Bilhassa lctanbulda 
belediye tarafından kolaylı.kla islim
lak edilerek vatanda,:;Jarn le\: Li e -
dilecek arsalar ve yangın yerleri 
mebzulen bulunmaktadır. 

Pazar Ola Hasan BPy niyor ki: 

. 
- Hasan bey garbi Av_ 

rupada iktisadi güçlükler 
yavaş yavaş tazy!kini ar
tmyormuş. 

... Gıda maddelerı ca
yet azalmı,ş .. 

... BirÇok memleketler
de bir dirhem şeker bul. 
manın imkAıu yokmuş? 

Hasan bey - A dostum 
Avrupada halk bir sene _ 
denberi (~zımızın tadı 

ikalnuıdı) diyor. Sen şe -
iker ıbuhranını yeni mi 
duydu n? 

Bir ihtikar suçlusu 
tevkif edildi 

Sultanhamamında aSultanhamn -
mı pazarın sahibi Hayimin ıhtiknr 

yaptığı haber alınını!J ve emniyet 
memurları tarafından yapılan tah
kikatta 44 kuru;ıluk toprako basma
sını 60 kuruşa Sitttığı tesbit olun -
muştur. 

Hayim milli korunma kanununun 
32 ve 59 uncu maddelerine muha -
lif hareket etmek iddiasile adliyeye 
verilmiş ve dün nsliye 8 inci ceza 
mahkemesinde duruı;masına başla -
nılmıştır. 

Suçlu, mahkemede aleyhindeki 
iddiayı reddetmişse de, hiikim ken
disinin tevkifine karar v~rmiştir. 

Tahkikatın tevsii için, duruşma 
tnlik edilmiştir. 

Bir sahte tercümanın 
oynadığı oyun 

Geçenlerde Polanyadan fehri -
mize gelen Polonya hariciyesine 
mensub Mark adında biri Sirkeci ga 
rında F nh ri ism;nde bir delikanlı ile 
tanışmı;ıtır. 

Kendi ine tercüman susu veren 
Fahri çok kısa bir zamand Markla 
ahbablığı ilerietmiş Polonyalının 
hususi işlerile de me~gul olmağa 
başlamıştır. 

lstanbula geldiğinin ertesi günü 
Mark. Fahriye ce bın de 5 20 doları 
bulunduğunu, bunu nasıl Türk para
sına tahvil edeceğini sormuştur. Sah 
te tercüman Polonya)ıya bu parayı 
Türk parasına tahvil etmek üzere 
kendisine vermesin: söylemi~. Mark 
da bu fikri kabul ederek cebındeki 
520 doları Fahriye teslim etmiştir. 

Fakat aradan :ıaatler, hatta günler 
geçmi!l. hayırhah nhbab göıünmez 
olmuştur. 

On parasız knlan Mark da dolan
dmldığının fark:nn vararak keyfi -
yelten emniyet müdürlüğünü ha -
herdar etmiştir. 

İşin tahkikatına el koyan me -
murlar, derhal faaliyete geçmişler 
ve Fahrinin Markın 520 dolarını 
Türk parasına rahvil ederek Edir -
neye kaçtığın ı tesbit ederek F ahriyi 
evvelki gün yaknlamışlardır, 

E.mniyet müdürlüğüne getirilen 
Fahri Marka aid dolarlan Havyar 
hanında sarraf Aleksandra adında 
birine bozdurduğunu söylemiştir. 

Bu ifade üzerine sarraf da yaka
lanmış ve 520 dolar istirdad oluna
rak sahibine verilmiştir. 

Kad1köyün imar p'am 
ta·namlandl 

Kadıköyün ;man için hazırlanan 
plan ikmal edilmi~tir. Şehrin en rnu
tena semtlerinden biri olan Kadı -
köyün esaslı bir surette iman ve 
güzelleştirilmesi için çalışılacaktır. 
Hazırlanan imar planını tasdik et -
tirrnek üzere belediye imar müdürü 
Hüsnü bugün Ankaraya gidecektir. 
Imar müdürü, plan hakkında Nafia 
Vekaletile de temaslarda buluna -

cak tır:.:·----------
Vatan refikım1z 

3 Af'u,stos tarihli l.ıllnıecemlzde 
kazananları aşaf"ıya yazıyoruz: İs • 
taııbulda bulunan olruyucularımızın 
Pazartesi, P~embe günleri ög-Ieden 
sonra hediyelerini bizzat idarehane
mizden almaları lazımdır. Taşra oku_ 
yucufanmızın hediyeleri posta Ue 
adreslerine gönderilir. 

Maroken kaplı, fevkalade 
kağıdh hatıra defteri 

Çine ziraat muallimi kızı Ayten. 

Maroken kaplı muhtıra defteri 
Hendek icra memuru kızı Betül öz. 

türk. 

Muhtıra defteri 
CSon Posta hatırnlı) 

Tokat Meydan caddesi No. 1:17 Sü_ 
leyrnan Nadir, Ankara Hamnınönü 
Baykara ~'kak No. 24 İ. Bayln.m, A. 
dapazarı Izmit caddesi No. 8 de Ke. 
rim Alp. 

Mürekkepli kalem 
CSon Posta hatıralll 

İstanbul Pertevniynı lisesi üçüncü 
sınırtan 575 İhsan Şener, istanbul 
Beyazıd Vezneeller Vidinli Tevfik pa. 
şa caddesi No. 34 .Ayten öztoprak, 
Büyükada Albayrnk solrok No. 17 de 
Sevim Tuna, Samatya Kocamustafa 
paşa caddesi No. 287 Asiman. 

Kurıun dolma kalem 
(Son Posta hatı.ralı) 

Eyiibsultan 36 ınc1 ilk okul 51B de 
746 Mehmed, Cataıo~lu Kızılay cad
desi Pınar apar. Kenan Aktar, Edir. 
nekapı tİçbey sokak No. 41 de Cemll 
Kuntkaya, Büyfikada Çankaya cad. 
desl No. 64 Emel Seltum. 

Kokulu sabun 
C Son Posta ha tıralı ı 

İstanbul 44 üncü okul be.ııtncl sınıf 
29 Sabahattın Arseven, Galatasaray 
lisesi idare lmlrl Nuri o~lu İhsan, CL 
bali 63 üncü okul 4'7 Şa<li Agul, İstan
bul 44 üncfi Ilk okul sınıf 5 de Necdet 
Özataknn. 

Di§ fırçası 
(Son Posta hatıralıl 

Zonguldak Terakki mahallesi Kfı

zimiye sokak numara 24 de İbrahim 
Olcay, İzmit Kozluk mahallesi, İstan_ 
bul caddesi numara 281 Sevim Sezer, 
Eskişehir Paşa mahallesi Candemır 

sokak numara 8 Güzln Şener. 

Diş mı.u·ımu 
Erzurum Yukarı Yoncalık mahalle. 

si Kaya camii solra{tı numara 2 Or. 
han Balk!U'l, Hatıay erkek llsesinde 

ariiili 
kazananlar 

517 Cavid Özaydın, Bandırma zahire 
şirketinde Servet Tarhan. 

Kırılmaz, dökülmez hokka 
(Son Posta hatıra.lı) 

İsatnbul Kumkapı Nl.şanca HaYuzlu 
bostan 7 nurnarada Hakkı Coşar, is~ 
tanbul Be,şiktaş, Küçük hamam pos~ 
ta kutusu sokak 19 numara L. Önsöı, 
İstanbul Taksim Şehld Muht:ır beY 
caddesi Güzelyurd apartımanı 42 nu.. 
marada Jnnet. 

Boya kalemi 
Afyonkarahisar eczahanesi Halid 

Aktanm yanınpa Hayri KOQ, Knrs 
postahanesi civarında emekli nlbaY 
İshak kızı Şükro.n, Ankara San'at 
okulunda Mehmed O~uz. 

Al b üm 
(Son Posta hatıralı) 

Yazgad belediye ebesi oğlu Nevzad 
Aydoğdu, Çorum hükfunet tabibi kızı 
Deniz, Adapazan posta memuru Arif 
Özcan. C 

Ayna 
CSon Posta hatırnlı) 

İstanbul Koska Ordu cadde · de
mir tıcarethanım numara 129 İ T ıiJ, 
İstanbul 49 uncu ilk okul sınıf 3 de 
Yılmaz Adalı. 

Ki tab 
Edirne Sellmiye camisi sokağı mı4 

mara 8 de Perlhan Çaltı, .'inkara. 
Aslanhane Ku.lbbe sokak numara 6 
Gönül Sevim, İzmir, K'<lrantine 
142 inci sokak numara 15 Haldl'n Ni
met, Konya askeri hastnne rontken 
miitehassısı doktor İsmet !:~yman 
oğlu Yüksel Sayman. 

···················································• Sözü n kasası 
(Ba.,ta.rafı 2 nci s:ıyfada) 

ııkaymakamn ı [ihtifal] i [ihtilnf] 
yazıverir, ve Babıali kapısı, ay meh
tabı, atlı aüvari kabilinden fihtifal 
merasimi] tabirini yumurtlar. 

Bu esnada, yeni rakib ilk memu
riyete intisab etmiş bir delikanlı, ilk 
dansını eden bir genç kız kadar he
yecanlı ve biraz da mağrurdur. 

O heyecanla o gururun 'Vf'rdiği 
tatlı sarhoşluk ara8lnda mesela 
[Bombar-dımanl ın [Bom1 unu u
nutur, fakat farkında ol:nnz. 

- Feleği kendime rümettim ya, 
sırtım yere gelmez artık benim!. 

Diyerek istikbale cı emin» nazar
lnrla bakar. 

Allnh, gönlüne göre versini 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekaleti 
Merkez hıfzıssıhha müessesesi satınalma 
komisyonundan: 
Ade d 

100 
20 
10 
2D 

Cinsi Muhaınmen bedel İlk teminat 
Lira Lira Kuruş 

Dana 
Merkeb sıpası 

Koyun 
Keçi 

8500 

ı 
120 
80 

100 

300 

262 60 

22 50 

Nasıl alınaca~ı 

Açık eksilt.mc 

Pazarlık 

ı - Müessesemiz çiçek a.şısı şubesi için cins, mikt.·u, muhammen bcdeJ, 
Uk teminatları yukarıda yazılı hayvanlar iki grup halinde açık eksiitme ve 

Muhtelif gazetelerin sahlbliğinde lık Blıretlle satın alınacaktır. 

ve ba.şmuh:ırrlrll~inde bulunmıı, olan 2 - ElWltmf'i ve pazarlık 2/9/940 tariliinde Pazartesi günü saat 11 de J\n,. 
Ahmcd Emin Yairnan dünden itiba. karada Merkez Hıfzıssıhha mü.essesesi Satın Alma Komisyonunda yapıla
ren aVatann refıkimlzi neşretmeye caktır. 

başlamıştır. Kendisini tebrik eder, 3 - Şartııamelerini görmek :lstlyenler müessese Satın Alma Komisyonuna 
gazetesine ele uzun ve muvaffak! - müracaat f'derler. 
yctll ömür dileriz. 4 - Tallblerin muvakknt teminatı yntınnak üzere bir gün evvel ve ka-

Hayırh bir doğum 
Dörduncü icra memurlarından Ab

dulln.hın dun bir oğlu dünyaya gel_ 
mi.ştir. Alp tesmiye olunan yavruya 
uzun ömürler diler, ebeveynini teb
rik cderiz. 

···················································· 
Birkaç nükte 

( Dastarafı 2 !'lci sa ;ı faı1a) 
yük romancımız Dickens çoktan 
yazmı~ bulunmaktadır.)) 

* Tr"stan Bernard'm dostu 
Kaleminin kudrctil~ olduğu ka

dar ince nüktelerile de tanınmış bu
lunan Fransız muhaırirlerinden 
Tristan Bernafd, ahar Ömründe ba
ba olmak bahtiyarlığına eri en bir 
do!tunu ziyaret,. gider. Sevıncinden 
ağzı kulaklarına varan babıı, fırsatı 
ganimet bilerek, romancıya oğlunun 
fevkaHide zekasını saatlerce anlata 
anlata biteremez; ve sonunda en 
mühim hadiseyi hnbe• vermek is
termişcesine bir tavır takınara k: 

- Tasavvur ediniz ki dostum, 
bugün oğlum bana baktı baktı da .• 
u baba 1.» dedi •. diy~ gururlanır. 

Tristan BernaTd dÜ§Ünceli düşün
eeli çenesini kaşır ve: 

henüz 

nuni veslkalanle birlikte belll gün Ye saatte komisyona gelmeleri. 
«4675• u7385o 

Bandırma Belediyesi Elektrik Fabrikasına 
birinci makinist alınacak br. 

işbu maltinlste verilecek aylık ücret miktarı •80ıı liradır. Tallb olacaklar 
şimdiye kadar çalıştıkları müesseselerden almış oldukları bonserv.s ile 
ehllyetnamelerini bir istldaya rapten 27/8/940 Salı gününe kadar "E.lektrik 
L~letme İdaresine göndermeleri nan olunur. (7385) 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı - zongııldak vilayeti !~inde Zonguldak _ Klllmli yolunda yapılacak 

119!194) lira (44> kuruş keşif bedelli lhzar cdilmi4 bala.slarm sllln _ 
dlraj lşi ve bir sekizlik köprünün ikmalile bir tamirat barakası inşa_ 
sı ışleri vahidl fiat ve rnuhammen bedel üzerinden ve kapalı zarf u_ 
sulile I6tlV940 tarlblr;den Itibaren 15 gün müddetle eksiltıneye ko
nuımu_ştur. 

2 - Eksl!tnıesi Sl/ll/940 Cwnartesı günü saat 12 de Zonguldak Vilftyet 
Daimi Enellineni odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiitme ~artnames ve buna müteferri evrak Zonguldak Daimi ı;n_ 
cümen kalemlnd" ve Zonguldak Nafia Müdürlüğünde gorülebilir. 

4 - Muvakkat teminat 1499 lira 58 kurııştur. 
5 - İşin bedeli Zongu!dak Husu.c;i Muhasebe veznesinden verilecektır 
6 - Ek.cıiltmeye ginnek icıtlyenlerln ihale gfınünden en az sekiz gıin 

evv~>l Zonguldak VIU'ıyetine mfiracaat ederek vil!i.yet makamından 
alınmış mütt>ahhldlik ehllyet vesikasile Ticaret Odasından bu ~ıl 

jçfnrl!) alınmış vcsikıı. ve muvakknt teminatıarını yatırdıklarına dnlr 
makbuzları ve teklif mektubunu rnuhtcvi kanunun tarifi nıçhlle 

hazırlanmış kapalı ınrnnrını ihale saatinden bir saat evveli~ ka-
dar Daimi Enr.ümene vermeleri Ilfm olunur. (7410) 

Edirne Belediye Riyasetinden: - Hımml .. der .• oğlan 
pek küçüktür. Onun için ne 
diğini pek bilemez! .. 

.. öyle- Belediyerolzin 260 lira ay~ıklı mühendisliği miinhal bulundu~undon talib
müracaat eylemrleri ıcrin vesaikl He birlikte Edirne Beledıye Riyasetine 

&brabim J loyi DAn olunur. •'1516• 
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SON POSTA 

[ J Ir; Bunları :1 
~·:!I::z ı;u_J 

Mağliib Fransada 
sinemacılığın ölümü 

Tek tabutlu tek mezarh 
memleket 

Dalmat ada
sındaki Velalo -
ka kasabasının 
mabedinde bir 
tek tabut var -
dır. Bütün Ö -
lenler bu tek ta-

Hadiseler Karşısında 

eken 
.4. daya giden vapurun birin -ı Bir aralık bu deri uçlarını yaka

cİ mevki salonuna girdim. !ayıp yolmaya batladı. 
Bir yer bulup oturdum. Birinci mev- _ Yapurlann o"tesı'ne b · · 
kr l"k k'd erısıneı ı, u s mev ı en ayıran tahta - ı<Derilerinizi yolmayınız. H · 1 
perdedeki levhalara ııözüm ilişti. bi d .... Id' h d k cm dıy 
Ok~dum: r fey .. egı ~r: . e~ e ar11ınız a 

«Yerlere tükürmeyinizıı 
•Cankurtaranlar kanapelerin 

bndadır.» 
- Lüzumlu lkazlar. 

al-

Diye dü§ündüm. Baoımı sol ya -
nıma çevirdim. İyi giyinmiş, genç 
bir kadın gördüm. Çirkin de de -
fildi. Kendine yakıtacak tarzda 
tuvalet yapmı~ da addedilebilirdi. 
Fakat terlemişti. Dudağının boyaaı 
bu yüzden yumu§amış, çenesine doğ 
ru akmıotı. 

- Vapurların ötesine berisine 
cAynaya bakın, dudak boyanız 
çenenize akmış olmasın» levhalan 
aualardı, ne iyi olacaktı. 

Diye dü~ündüm. 

oturanı lirendırırsımz» levhaları aa-
salardı, ne iyi olacaktı. 

Diye düşündüm. 
Onun sol yanında iki erkek otu -

ruyordu. Biri koyu, diğeri açık renl( 
kostümler giymişlerdi. Koyu renli 
kostüm giyenin omuzlarına batın • 
dan kepekler dökülmü~tü. 

- Vapurların ötesine beriainoı 
eCeketinizin yakasındaki kepekler( 
ailkiniz» levhaları assalardı, ne iyf 
olacaktı. 

Diye dü~ündüm. 
Açık renk kostünı giyenin de, 

biraz evvel kahve içıniş olduğu du
daklarının iki yanında birikmiş tel
veden belli oluyordu. 

Kulağıma bir ses geldi. Arka -
mızda konuıuyorlardı. Kulak ver 
dim: 

- Vapurların ötesine herisincı 
- aDudaklarınızın iki yanında birik -

miş kahve telvelerini siliniz ı lev -
haları nssalardı, ne iyi olacuktı.ıı - Neclaya da ne giyae yakıt -

maz, rüküoe benzer .. yeni yaptırdığı 
pembe kostümü gördün ya .. . 

Necla ... Pembe koatüm ... Kim-
den bahsettiklerini anlamı1tım •• 

- Vapurların ötesine berisine 
«Yüksek sesle dedikodu yupmak -
tan aakınınız, hemen yanınızda otu
ran, hakkında dedikodu yaptığınız 
kimsenin en yakını olabiliTll levha
ları aıısalardı, ne iyi olacaktı. 

Diye düşündüm. 
Karşımda oturan orta yaşlı ı~a -

dın, bir plajzede idi. YAnık kolla -

Diye dü~ündüm. 
Bütün bu gördükleTim beni ai • 

nirlendirmişti. 
- Vpaurların ötesine berisine 

şu bu değil fakat yalnız gayet bü -
yük yazıyla yazılmış uVapurda si
nirlenmeden seyahat etmek isters&
niz, gözlerinizi ve kulaklarınızı ka• 
payınıı )vhalan nssalardı ne iyi ola-

caktı. 
Diye düşündüm. 

0t~met JJuluJi. 
rından deriler uç vermişti . . ···········-············-... ·····-········· ····;·················· 

B . s. Gs. e: ı muvafık buluyorum. Annesi vasıtn .. 
Madde madde ynzd~ınız mcktu'ba silc ailenden ıstetlyor. Ve belli 'tl bU

ben de madde madde cevab verc~e - tün gayesi temiz bir yuva kurmak • 

~~= m. 
Esasen siz de kendiniz\n iyi bir e"Y 

kadını olaca~ınızı genç kızlık hnya.-
tınızı anıatmakla meydana koymoı 
oluyorsunuz. 

Karar vennek sm !bağlıdır. A~abe. 
ylnizin fikrini de alınız. 

* 

( 

l 

ı 

l 

t 
·. 



) 

-~~-·~,.,--o.--
·-~ ~:::----- --. --

6 Sayfa SON POSTA 

[ 
Bursada 

Otomobil kazasında 
1 kişi öldü, 4 kişi 

yaralandı 

Bursa, (Husuı~i) - Altıparmak
ta bir otomobil kazası olmuştur. Şo

för Mahmud un idare etti~i ( Burııs 
S 4) pliıka umaralı kaptıkaçtı, Altı

parmaktan in~ a~ağı inmekte iken, 

ansızın önüne bir adam çıkmış, ada
mı çiğnememek için 1oför otomobili 
sağa çevirerek yaya kaldırıma at
mı:ı ve hızı:ıı kesemiyerek tütün 

tü cc arı F er ruhun kö~k kapısına çarp 

mıştır. Orada bulunan bir kadınla 
Iki erkek ve otomobildc bulunan di
ğer bir adam ve ~oför ki cem'an 
be!! ki!li yar lanrnıştı:-. Ikisi ağır o
lan yaralılardan biri dün ak~am 

hastanede ölmiiştür. Hüviyeti ta
mnmile tesbit edilemiyen ölünün a

dı Mustafadır. Otomobilin ön kısmı 
hurdahnş olmuştur. Tahkikata de

vam olunmaktadır. 

Bitliste alaya marasimle 
sancak verildi 

BıUis (Hususi) - Geçen hafta or 
genernl Kl\.zım Ol'bayın, kor genernl 
Oalib Deniz tümen komutanı ile bir
llktc şehrimize gelmlşler, bir müddet 
istırnhatten sonra her üçünün de iş. 
tircıkıle al:ıya merasimle sancak ve
rılmıştlr. 

Merasimde binlerce halk bulunmu_, 
ve aslan askerlerimiz şlddetle alkış. 

ıanmışlardır. -------
Bingöl meb'us1armm 

tatkikieri 

Ormanlarımız verim i 
bir hale getiriliyor 

Devlet orman işletmesi 100 bin hektarlık 
bir salıayı tanzim ile istihsal faaliyetine geçti 

Düzce (Husus i) - Bir sene ev
vel Diizcede teşekkül eden Orman 
l§letmesi bu kısa zaman zarfında 
memlekete çok değerli hizmetler 
yapmıştır. Türkiyenin en büyük iş
letmelerinden biri sayılan bu teşek
külün genişliği 100,000 hektarı mü 
tecaviz orman sahasını ihtiva et -
mektedir. Işlenen belli başlı ağaç -
lar göknar, kayın, çam ve bir mik -
tar da meşe, ıhlamur ve kavak ağa
cıdır. Bir sene zarfında yapılan is -
tihsaliıtın ekaerisini göknar teşkil 
etmektedir. Revir esasen teşekkül 
devresinde olduğu halde şu bir se -
ne zarfında 35,000 metre mik'abı 

miktarında tomruk istihsal etmi~ ve 
bunları kamilen bu sene içerisinde 
muhtelif beş depoya ta~ıtarak satı
lığa çıkarmıııtır. Bu istihsal ormanda 
rüzgardan devrilmiı veya teşkilat -
tan evvel köylünün kesip bıraktığı 
ve lıarab olmağa mahkum ağaçlar -
dan ibarettir. Bu suretle tevir ilk 
yılında toprak olmağa mahkum bu 
miktar ağacı paraya çevirmek sure
tile hem köylülerimize iş temin ve 
hem de memleket istihaalfıtını ço -
ğaltmnğa çalışmıştır. Bu çalı~malar 
arasında ormandaki fundalıklar te· 
mizletilerek muntazam yollar açıl -
makta ve ormanlar istifade edilecek 
şekle getirilmektedir. 

Bolu onnanlarından bir görünüt 

dan itibaren de travers ve maden 
direği ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
tertibat almaktadır. 

Bu çok geniş orman sahası Ada- Bu müessesenin başında gece gün 
pazarının Akyazı nnhiyesi kenarın - düz yorulmak bilmeden çalışan re -
dan başiıyıırak Bolunun 15 kilomet- vir amiri mühendis Cevad Alevcan
re yakınına kadar devam eden A - la mühendis arkadaşları memlekete 

bad Keremali silsitesinin her iki sat- çok faydalı iııleri başarmaktadırlar. 
hı mailidir. Evliya Çelebinin orman Bolu vilayetine pek yakın mesafede 
denizi olarak tavııif ettiği bu mınta- ve Türkiyenin fsviçresi olan Abad 
ka eski yıllarda oldukça mühim tah- gölü ve çam ormanları da bu işlet
rib,at görmüş parçaları da ihtiva et- menin mıntakası dahilinrledir. Bu 
tiğinden, işletme ilk anda koruma mıntakaya her sene olduğu gibi bu 
ve yeni yetiştirme hususuna çok e - sene de buraya seyyah akını çok faz 
hemmiyet vermiş ve yeni yeni bir la olıp.uştur. Bu dağ ve gölün kcna
çok fidanlıklar tesisine ba~lamıştır. rında revir memur ve müstahdemini 

Şimdiki halde üzüm ve incir san· için küçük modern evler yapmış ve 
dıkları için lazım olan kereste ile ormaniarına muhtelif yollar açmı§
askeri fabrikalar ihtiyaçlarını İzmit tır. Orman fakültesinden revirde 
kağıd ve sellülöz annayii müessesesi-,staj görmek için 9 kişi gelerek muh
nin odun ve ağaç ihtiyaçlarını temin telif bölgelere dağılını~ ve vazife -
etmeğe çalışan revirin, gelecek yıl- lerine başlamışlardır. 

Edirnede 30 Ağustos 1 Adanada boyunsuz başsız 

E!~!~~~ı~su~i~z_ır:~~~:r;.,,., j Ada~~. ~~k~~~.:u~~~.U •mı e-
Zafer bayramı hazırlıklarına baş- si yazıyor: 
lanmı~tır. En biiyük ve sevinçli Dün sabah şehrimiz doğum evin-

Bingöl. ( Husuıi) Bingöl bayramımızın tes'idine aid program de bir h il kat ga.rihesi dünyaya gel -
meb'uslarındnn Feridun Fikri ve hazırlanmıştır. miştir. Şimdiye kadar eşine tesadüf 
Necmettin Sahir buraya gelmişler edilmiyen bu garibe, boyunsuz, bat-
\'e Halkevinde binlerce halka hita- Edirne valisinin tetk:kıeri SIZ, bir vücutta'l müteşekkildir. A -
ben bugünkü dünya durumu ve bi- mudufıkari:si olmıyan ııövdede on 
zim milli birliğimiz hakkında çok Edirne. (Hu,u~i) - Edirne Va- santim uzunluğunda bir göbek kor-

J 
Şikayetler 

ihtiyaclar 
Bileciğin iki mühim 

ihtiyacı 
Bilecikten yazılıyo'r: 
( Bilecikte iyi ve mebzul pa • 

muk yetişir. Fakat buna raıt • 
men ~ehrin lnklşafı bir türlü 
mümkün oiam:ımaktadır. Bu -
nun sebebi de mah ulün normal 
bir tan:da. satılmııması ve to -
humdan yat çıkıırmafa maho;uc; 
bir fabrika b'ulunmnmasıılır. 

Müstabslll pamuk ekiciliğinden 

uzaklaştırmamak ve ~ehri lnki
şaf ettlrmek için bu iki noksa. 
nın yerine Ketlrllmesl 
arzu edflmektedir.ı) 

Cönene çirkin bir manzara 
veren barakRlar 

Gönenden yazılıyor: 
*Burada Çarşı camisi duva _ 

rının boyuna bir sürü eskici ba
rakası di:dlmiştır. Şehrln en ka
labalık bir yerinde bunlıır. pek 
çirkin bir mam:ara an:etmekte -
dir. 

Şitalı kap'ıcalarne &hret hu. 
lan güzel kasab:unıza gelen ml. 
safirlerin hile gözüne ba.tnn ve 
a'nııannda vıs slrke fıçılan bu
lunan bu barnkaların s:ıhiblcrl, 
kaldırım üstlerinde eski pabuç 
ya.mamakta, çarşının en gÖ'lÖnii 
olan bir yeriıli çlrkinle~tınnekte
dir. 

Bu küçük ve c;ermayeslz ec;na
fı, l•asabanın hill ve kenar bir 
köşesine nai.-«-tmek miimkiin • 
difr, b«-lediyeden bunu bekle _ 

Ceyhanda 6 kişilik 
bir h1rsız çetesi 

ele geçirildi 
Ceyhan (Hususi) - Burada .bir 

hırsız çetesi ele geçirilmiştir. 
Bunlar ötedenberi mai<:t-tlerini 

soygunculukla ve bugün burada ya
rın şurada konup göçmekle vakit 
geçiren Abdal aııiretinden Kazım, 
Süleyman, Mehmed Tatlı dil, Rız'l, 
Ziya, Çokgezer admda altı kafadar
dır. 

Bu altı soyguncu evvelki giin de 
şehre gelmişler, şehir dışında fabri
kanın yanını merkez ittihaz ederek 
içlerinden birini burada bırakmı§lar, 
diğer beşi şehre soyguna çıkmışlar
dır. 

Bunlardan Knzım, Mehmed Tat
lıdil ve Çok6e7.er tüccardan Said 
Akmanın mağazasınil girip alış veriş 
yapar görünerek öteberi aşırdıktan 
sonra yakalanmııılar, Kazımla Ziya 
da bir başka yerden hırsızlık eder
lerken ele geçirilmitlerdir. Merkez
lerinde heybeler içide şeker, kuhve, 
bulgur, buğday, pirinç, susam, ku -
maşlar bulunrnu,tur. Hepsi de ad
liyeye verilmişlerdir. 

Ağustos 20 

ağ üb Fra sada Sinemacılık 
( &§ tarafı 5 inci sayfnrla) 

yoyu yalnız kendisine hasreyleme
miştir. Ayni zamarıda diğer meslek
taıılarının emirlerine nınade kılmı§
tır. 

Abel Gance'in çevirecek olduğu 
filmler arasında tu isimler 7.ikreda
mektedir: 

Sainte Heleve, Jea.nne d'Arc, 
Charlotte Corday, 

* Fransız san'utkarlarına gelince, 
sahne vazıları, operatörler, san. at
karlar, tekrar sinema hayatına atıl
mak üzere sabırsızlıkla bekleşınck
tedirler ... 

Bu san'atktnlardan bir çoğu Tou
louse şehri ve civarında bulunmak
tadırlar. 

Pierre F resmly ile Yvonne Prin -
temps' dan başka son günlerde ter
his edilmiş olan J·ean Louis Bar
rault bu şehirdedir. 

Almanlara esir düşen Arınand 
Salacrou firara muvaffak olmuş ve 
T oulouse' a gelmiştir. 

Edith Piaff, Arınand Bcrnard, 

Roger Bourdin, Pierre Dac, Beucfer 
buraya gelmişlerdir. 

Tanınmış san'atkiirlardan Claudc 
Dauphin ile Jean Nohain «Creuset. 
vilayetindedirler. 

Jean Cocteau ise Perpignanda• 
dır. 

Marie Dubas Portekizdedir. 
Nice şehrinde bulunan sinema 

san 'atkarları ııunlardır: 
Robert \/idaiin, Gaby Morlay. 
Kendilerinden bir müddettir ha· 

ber alınarnıyan Danielle DarrieulC, 
Viviane Romance, Berthe Bov1 
<ıCannesıı ııehrine varmı§lardır. 

Maurice Chevalier eslcidenbcrl 
çok ııevdiği La Bocca şehrindedir. 

Rene Lcfevre, Mareel I'Herbier, 
Marc Allegiet «Antibes» fehrinde
dirler. 

En genç Fran!ltZ san'atltiirların· 
dan biri olan Jean Pierre Aumont 
ta terhis edilmi~tir. Bu genç san'at
kar üçüncü zırhlı fırkasında askerll· 
ğini yapmıştır. Göstermi, olduğu 
büyük yararlıklardan dolayı < harb 
madalya ıı sı ile taltif edilmiştir. 

--------------------·------
1940 IKRAMlYELERİ 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

ı aded 2000 llra.llk - 2000.- Url 
a • ıooo • - 3DOO.- • 
e • 600 • - 3000..- • 
ı~ • 250 • - 3000..- • 
40 • 100 • - 6000..- • 
76 • 50 • - ano.- • 

210 • ı5 • - ~.- • 

Ketldeler: 1 ~ubat, 1 lbJU. 
ı Atustos, ı Uwıcnqruı &&rüa • 
~ı:ruıde :rır.puu. 

heyecanlı nutııklar sö)-lemişlerdir. lisi Ferid Nomer, vilayet mülhaka- donu ve bir erkek tenasül uzvu bu- Adanada yeni bir gazele 
Müteakıben Bingöl Valisi Saib Okny tında teftiş seyahntinde bulunmak- lunmaktadır. Adanada «Bugün. adile yeni bir 
ile birlikte Genç ve Solhan kazala- tadır. Uzunköprü ve Keşan kazala- Alakadarlar, iki ayak Üzerinde gündelik gazete inti.şar etmlye başla_ 
rına gitmişlerdir. Resim meb'uslar- rına giden Vali vilayete müteallik böyle garib bir viıcuda fen aleminde mıştır. Dolgun münderecatı bulunan 
la vniiyi bir arada göstermektedir. muhtelif işler ii:zerinde tetkiklerde tesadüf edilmediğinı söylemekte - bu yeni reflkimize muvaffaklyetıer 

O=r~t~n=d=a=k=i~z~n~t~\/=a~l~i=S=a=i=b=O~k=a=y=dzır=.~===b=u=lu=n=m==a=k=ta=d==ır=.==~===============d=ir=l~er=.==========================~d;il~e~ri~z~.=======================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sarnur kalpak lar, oyalı grepler 1 Son Postanın tarihi telrika•ı: 8 gazi Karagöz Beyi taklid ettiler. El 

öptüler. El uzatan ihtiyarlar: 
,.e turnn telleri ilc süslenmiş yanı k ~ .... ----B u d .

1
.n derıli güzel yüzleri, boyunlarında 

şehidlik muskası, kollarını aptest 
alırken sıvadıkları halde bırakmı~-
lar, kaplan derisinden kısacık came- p 
danlarının altın ve gümüş sırmalı aşaslnln k IZI nakı ları, şal kuşaklarında elmaslı, -. _____ _ 

re~~~~~a ::ıı: rüt~~~b::rcat:1~a~~:faer~~ ~ 
kav ve para keselerinin kuşaktan 
sarkmış inci püsküllü gaytanları, kı
sa ve i lemeli gücleri Macar diz çak
§ırları, çıplak kalçalcırı, dizleri ve a-
yakları, baldıriarında işlemeli toz
lukları, Yandım Alinin, al üstüne 
beyaz zambak dokunmuş bir Hind 
oalını ortasından kestikten sonra, 
biçimli ve ince uzun yapılı ayak
larına ve süzme hacaklarına sardık
tan sonra üstüne çekt!ği kaplan de
risi çarıkları, ellerindekı altın zin
cidi kaplan kuyruğu kaınçıları, o
muzlanndaki karakuş kanadları, a
lımlı ve çalımlı yürüyü!>leri. ağalerı
nın arkasından karabnş o~iaklar gi
bi oynak ve çevik tavus kuyruğu gı
bi !!Üslü ve nakışlı dört at oğlanı Bu
,.ı· l•ler için görülmemiş, bilinmiyen 
~ . l('r değildi. Fakat akıncıların ve 
at o~lnnlarının temiz. zengin, ı;ık ve 
pitore"k tU\''\Ietlcri, her zaman, hct 
yerdt· se\ rine d oyum olmıyan bir 
mnnznra idi. 

Ul'DİN'DE ı\YAN KAIIVEJIASESİ 

Y a.zan: Re1ad Ekrem 
müzeyyen ve ~ükellef kahvehanesi 1 kani kahvehane idi. Merdiven ba-l - Buyurun sol kolağıısı Ömer 1 - Benim tehbaz yiğit ağacığım 
idi. E.şi, belki lstaııbulda Tophane şında bir ab ı hayat çeş'ınesi vardı ağacığım ı.. safalar getirdin menzilimize ... 
kahvehaneleri arasında, yahud, ki, devletlu hünknr dahi gelse, iki - Benim Dizdar ağacığım sdfa-
Bursada Ulucami karşısında, yı:ıhud tuvana Macar kölesi ayağından pa· lar getirdin menzilimize ... 
da, Ayamavrada gemici - korsan bucunu, yemenısını, kundurasını, - Bre benim Şazeli Çelebi efen
kahvehanelerinde bulunurdu. Pürııi- çizmesini, çarığını çıkartıp ayağını dim buyur.. vallah sen efendimi 
lah asker tayfası o i up içlerinde tiicca ın iskli sabunlarla yıkayıp önüne sır- gözlerdim ... 
rı ve san' at t>hli az olan Budinliler, malı ıerlikl~r çevirip yukarı kahve- - Benim canım Gazi Çelebi a
kahvehane ve meyhdne adamları haneye salarlardı. Çok geniş bir yer ğacığım. Sen sultanımı bre va.llah 
idi. On iiç on beş yaııında çocuklar olan kahvehanenin etrafında çep- özledik .. 
bile kahvehanelerc çıkardı. Hatta çevre, bir sed halinde mermer bir Diye karşılarlardı. 
öyle ki, çenk ve çt:gane ve ııaz ve sedir vardı. Yer, kar gibi mermer- Muslu Beşe, kahvehanesine, ls-
söz, hay ve huy gece yarısından ö- di. Bal dökülse yalanırdı. Kuhvenin tanbuldan hiinkar huzurunda oyna
tede devam eder, birçok kahveha- tam ortasında, geniş bir havuz var- mış güzide köçekler ve üstad ha
ne' misafir leri. menzillerine gitıneyip dı. İçinde, Balaton gölünden getiıil- nende ve sazendeler getirtmişti. Bu
peykeler ii7erinde yaranı ile can soh dinin ayan kahvehanesinde Rum il
beti edip yatarlardı. Bu mertebe miş mavi renkli gelin balıkları yü- lerinin Hüseyin Baykara meclisleri 

k h h d k ~ k d züyordu. Mermer sedir peyketere a ve aneye üş ün ua!lı anı sa ı- olurdu. Meddahları, kıssacıları, ga-
k ı d . K h h evvela bir kat hn~ır, Üzerine ipek kanıı imse er ı. cı a ve ane ve zel okuyanhın, hayal oynatanları 

ı d d k• · Ad seccade, daha üstüne de i~lemeli at-ı ıca ünya a i ı cc!nnettır. amın vardı. Çember, şi~e, bıçak ve ateş 
ı k ı d ı d las ve kadife şilteler dÖşenmişti. 

canına can ar atar arıı er er i. oyunu yapan cambazlar, Budine uğ-
B d . h~k· 1 · · A k Kahvehaıtenin beız altı ~ane, e!Je- d h 1 1 u ın a ım erının ve ayanının çı - "' ra ıkiarı zaman üner erini evve ii 
tıklan, Muslu Beşenin kahvehanesi ri ve ayakları kınalı. ak bürümcük onun kahvehanesinde gösterirlerdi. 
idi. donlu, ak bürümciik gömlekli, kır- Muslu Beşenin elleri ve ayakları 

Muslu Beşenin kendisi de Budin mızı şal kuşaklı, kaküllü ve perçem- kınalı Macar oğlancıkları dört a-
ayanındnn idi. Baba malından iki li, kırmızı külahlı ve inci püsküllü kıncıyı merdiven başından koşarak 
çiftlik satıp bu kahvehaneyi kurmuş Macar oğlancıkları hizmetçileri var- karşılamışlardı: 
ve dötemi,ti. Altı mahzen, kırk a- dı. Bütün Budin ayanını tanırlar; - Buyurun Estergon gazileri a-

- Bre benim serhadli gazi ağa
cığım .•. Bre benim karakuş kanadlı 
ağacığım ... V allah gözlerimiz yol
da şehbaz yiğit gözler id ik ... 

- Bre benim kaplan postlu kap
lan gazi ağam ... Buyurun kadifeli 
köşeye.. burası gaziler kö§esidir .. 
Gazi Süleyman Han Budine geldik
te vallah billah bu kö~ede oturmuş
tu d;rler ..• 

Akıncılar kendilerine gösterilen 
kadifeli köşeye geçip oturmadan, 
en önde yürüyen Karagöz Bey, şöy
le bir etrafına bakındı ve kahvl'ha
nenin ihtiyarlar köşesine doğru iler· 
liyerek : 

- Esselamü aleyküm Budin a
yanı ağalarımız... Biz Estergonlu 
serhad gazileriyiz.. bu diyarın ga ri-

biyiz .. bu müzeyyen ayan kahveha
neoize gazi ayağı uğuru ile geldik ... 
İn~allah sağlık ve selametle gide
riz ... 

Dedi ve dört beş ihtiyarın elleri
ni birer birer öptü. Arkada,ları \'e 

- \/e aleykümüsselaın gaziler .•• 
Benim şehbazlarım.. aslanlarım •• 
kaplanlarım.. kurdlarım.. siz bizim 
yüzümüz ak ısınız... Bre gaziler si% 
serhaclde can pazarı eder, biz. bura
da Süğlün Köçek safası sürer, sine 
ve topuk seyrederi1.. bre ayağı u· 
ğurlu, yüzü nurlu gaziler ... Bre ga
zi oğlancıklar .. telli pullu sine kuzu· 
cukları hoş geldinizi 

Diye cevab verdiler. KaragÖX 
Bey kahvehanede bulunan nğaza• 
de, beyzade ve. paşazadclere d«- u• 
zaktan bir selam verdi: 

- Esselamü aleyküm ayanzade 
yiğitler... Bu Bu din ~ehrinin gÖZ 
bebeği delikanlılar.. tehbazlar •• 
dilaverler .• 

Ayanzadeler, akınetiarın babala· 
rına, dedelerine gösterdikleri neza· 
kete karşı, onlar da hemen ayağa 
kalktılar, koşarak dört Estergonlu 
yiğit ile kucakla§ıp öpü~tüler: 

- Aleykümüsseliım gazi ağa
lar ... Dünya ve ahret karındaşımız· 
sınız .. lutfedin gaziler •. kerem edin 
şehbazlar .. buyurun medisimize ko
nuşup sevioşelim, öpü~üp kokl<ışa
lım.. Estergon haberleri dinleyip 
Bu din haberleri söyliyelim... Bre 
tiz buyurun ... 

Diyerek, dört ııkıncıyı kendi se· 
dirlerine çıkartıp oturttular. Dört 
at oğlanı da, ağalarının dizleri Jibi
ne, Macar kahveci çıraklarının ko· 
şup getirdikleri polltckileri aerip o-



~O Ağustos SON POSTA 
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deniz harbi de bü ·· • 
ı 

ı ne ra .. yor e z e 
• • J . b 1 ş ı ş e ı (Daı tarafı 5 inci s:ıyfadn) şi l4 eti ~e ş 1 yor .. cak statüko esası üzerine bir itiliif 

kurulabilirdi. Dört Balkan devleti -
c~ tnr:ı.fı ı inci al r d.ı> ı nin vaktile Balkan ittifakını yapa -

dupu gibı bu ted ':>irle Alman çocuk (Ba.ştarafı 1 inci sııyfacla) 1 ş1 güller varını.,. Ş.mdi? Ş mdi mc- bılmek gayesile Balkan devletlerinin 
~~.kadınları ıstihdaf edilmektedir. İhtifale iştirak edecekler, Eyüb zar 'bir mermer yığını halinde çırçıp. birbirlerile olan hududlnrını değiı~ -
lıluhare, bi.itün Alman men eli mal- Halke"·inin salon..ındn toplanacak - lak, deve dikeni, baldıran da.hi yok. mcz olarak telakki etmeleri işte bun
ar, bitarnf memh ,etlı:rin ol..ıp Al- lardı. Ben biraz geç kalmıştım. Şim- MezarlııJa Efden kalabalığı göriın- dandır; yoksa Bulgarlar oleyhinde 
tıı.tn}udan bitaraf gemilerle ıhrnç dı, diyordum, Fikretin bütün n"ık - ce, civar evle~~~ pencereler açıldı, her hangi bir fena knsıdlnrı bulun
edılmi olanlan d.ı dahil olmak li _ ları, ona aid geçen her söz üzerine mezarlı#a başortülfi kadınlar, çocuk- duğundan değildir. 
4!:ere kaçak eşya il.:"l edilmioıtir. Bu sütun doluları m.ı.kalelcr ynz.anlar, lıır doldu. Derken cümlenin bu man_ Fakat Almanya ve ltalya, Balkan 
:ur~tle dE> Alrr .:ın ikti adiy. ıına d .:ır- hepsi çoktan Halk cı. inin kuçük sa- zara lmr$Smda'ki duygusuna. tereü- ittifak hareketlerinin arknsında In -
0 <' ı d" k ·· "d d·ı· d B lonunu doldurmu ve dısarı ta~mış man olan bir ses y\lkseldi. Eyüb gilterenin ve Fr nsanın gizlenmis ol-.ı n ırme umı e ı ı}or u. un- Hn.lk ri d 
Qan sonrn, bütüıı ımumi be} nel - bulunacaklardır. C\ c.zası.n nn Sırrı konu.şuyar_ duklarını ı.annettikleri için Bulga -
jik) ~ukuk kaidtl rın mu <~}ır o- Ümid eder m isi iz böyle o Inea - du. Ölü ü . ristanı, milli emellerinin tnhnkku -
trak In ılız tic .ı• t !.'ll' ilerini s· - ğını? Eyiıbl..ı on kad·u kadirşinns •- m nün 25 ınci yıldonümün_ kuna muni olan bu :uifaka girme -

liihlundırrr uk ve AlrnR ı Q n .ıaltı - de lık nlı, Fıkr tin Galatasarayda de, mez rının bu h::ılile yiire!<lcr sız- rneğe teşvik ettiler ve girmerneğe t na k hi.icurr ·: f ola 1- b a' er hoca k .>• pt•gı iki zat, bir la~~n,~ bt sev V< ;anında pelt sö. mukabil de Dobnıcnnın istirdadı ve 
,anrr,.:ık ka .:ın, b • b . 1 r d, H lke\1 :ncıı. · · nu a~ me , n şınd:ı, Fıkreti Egede bir mahreç elde etmek yo]un-
q lanma suiı ·n ı 1 ' dünkü ihtıf 1 i timk edc:'n- anmak: le; n top nmış btıl•t'luvo.ruz.D daki isteklerinın tahakkukuna ynr -
tir. 1 r bu ka a.-dı. G..ızlerim, dört par-I .. n_ r'' t .. '>l '· ~' 1 •. vc-c·z b 1 aç ış s.o- dım etme ği on :ı vfıdettiler. iste bu 

Bu t d biriere .nu ] ol- "' k 1
• 1 ri ın d kol<llı } ak s: le zun u mu h rr rl rde'l I iitfı Orış. 'iıdin Dobruenya aid kısmının tn -

l'lıak Üz('re Alman} a unl.ırı ::Y '~P - merhum Filorin..ılıvı arndı. Zavallı çinin c b Fikret, ın~n }<'lkret, mev_ hakkuk ettiği veya etmek üzere bu-
ını tır.· mezar başından hırııı: kalabalık top- zulu konuşması tnklb ediyor. 1 d - b" . . un ugu ır anı yaş:yoruz. 

a - Ticaretim arka do •nı gö - lı:> ab lmek için ne usullere müracaat Bır mc.,:ır tasınn dayana rak, ırU- Bu akid, her ne kad•u Balkan itti-
t~rnıu tür Avrupıı vr A.,ya iktıs:ı- etmezdi. Cebinin varı ı yoğunu bo- cal~n. fakat m ibut konuşan. genç fakınn nleyhdar bir sivasetin muvaf
dı ahalarındon olmak üzcr ) ıye - şah ır, akrnbasına, rhibbasına ha - hati.b, Fu:ı-etln edf'bi şa.lıslyetınl, ın. fakiyeti şeklinde tecelli ediyorsa da 
tek madde ve ;ptidai maddeler it - ber salar, kapı k pı ihtifale gelecek S3"llık vn ıflarını çiuyor, şu netice- m•ticede iki Balkan hükumeti ania-
lı ı· h f 1 1 d d ye varıyordu: 1 ki · · b d a atını mü im bir ırette az. u aş- a am nrnr ı. şıp dost aşaca an ıçın un an mem 
lırınıştır. Ouşmnnlarındnn temizle - İki gencin Eyüb Halkt!vinin ha - «- Fikret 25 Bene evvel sosyal in. nun olmamak kabil değildir. 
l'tıiş olduğu Avruj)<'l nra1iinden Al- zırlndığı çelt'ngi omu:dıyarak önü - kılabm miibeşşiri olmaA-a çalışmış - Diğer cihetteıı, Dobruca mesele -

ı n iktısadiyatı lehine olarak, her m üze düştükleri dakikadn bütün ka- tırıı ve .. flA.ve ediyor: sinin ha Ili, şu anda Bulgarların reviz-
'evi iptidai madd J r miisaclerc et- file 30 kişi idik •. kahv.el~rde oturan, •- Fikreti bugunün edebiyat tnrlh. yon siyasetlerinin ilk bir muvaffa -
ttıiştir. beyaz sakallı bırkaç ıhtıyar dn ce- çlsinin, muharririnin hftlrllm!erl1c kiyeti olarak telukki olunabilir. An-

b _ Alman donanınası ve hava naze var zannile, sevnb kazanmnk tanımnğa, anlnmağa lmkfı.n yoktur ... cak bu muvaffakiyetin, Balkanlan 
kuvvetl('ri vasıtadil·. Ingilterenin için pe imize takıldılar. Birçoklan çe Suad Taşer Isimli Eyüblü bir deli_ harbe sürüklemeden, husul bulması 
emrinde bulunaıı mecmu ticaret ge- lengi görünce, cenazesini merak e- kanlı., «Fikreff unutmamalın diye, ayrıca memnun olunacak bir şeydir. 
milerinden gayri ".fi bf'!; milyon derek yürüdüler. Mezarlığın kapısı- ıztırabını dökerken gözlerim, mez:ırın =============== 
'"n batırmıştır. Hava nücumlanle na hatırı sayılır bir kAlabalıkla gel- üstündeki iki mısraa takıldı. Tokat Sulh Hukuk Bakimliğinden: 
l'tıühim hasarata uğrnt.unk ı•ayri ~n- dik. Fakat bu kalabalıktan s.ize is - Şu serviiPor mütehaşi birer talıik:ıtle Tokadın Mahmudpaşa mnhallcsin-
!i bir buçuk milyon tonluk gemiyi mini tanıdığınız hiç bir edebi oto - OkU:r gençlere ald menakiM lbret de ktıin 96 nda 29 parsel numaralı 
ks.timal edilmez bir hale getirmiştir rite söyliyemcm. Çünkü .• Fikrete e- Bu beyitten manzaraya bir iz'an zeminde bir mahzen üstünde blr oda 

bı, bu suretle yekun gayri safi altı debiyat bareminde ccihtısas mev - köprüsü kunnalta lüzum var mı?. bir sora bir fınn bir bir sukuyusu ve 
uçuk milyona haliğ olmuı~tur. kü 1 verenlerden hiç biri hazır bulun- Bchçet isminde bir zat ıızun uzun bir metruk çeşmc, bir ahır arsasını 

2 - Beynelmilel bütün hubk muyordu. Fikreti anlattı Mütefekkir Fikrctı, müştcmU mahcur Mcmdub Çağtay 
lı:aidelerine muhalif olan hnrbi ida- Fikretin mezarı başına geldiğimiz şair F"kreti, Insan Fllrretl tebarUz et- nanuna knyıdlı tn.htıanl bir bab bah.. 
rhe tarzının faydasızlığını hergün d n- zaman ka farnın içinde Rıza Tevfik tırme~c çalıştı. çesiz hanenin satılması mnhcur için 
a fazla görmekte olnn İngiltere ye- konuşuyordu: Mcliha ve İhsan isimlerinde Iki menfantli görülerek .sa.tılınnsına To-

ni usuller istimal etmeğe haclamrş - Dediler ki ıssız kalan türb ende, genç, gene az sayılabilecek yanlış • kat sulh hukuk lhftkimliğince mezu _ 
lır: Yüzücü mavnler vaz'ı, ticaret Vah,i güller nçmış, gönneğe laTin. Pikretten iki parça okudular niyet verilmiş ve satış açık artırma 
l!emilerinin açıkÇa vcyn ınestur bir geldim, ve .. yıkık duvnrlar, devrllmlş mezar suretne 20/9/94Q t.nrlhinde saat on 
jurette askeri hnrekilttn istimali, ba- O bağı cennetin hnkine hE'n de, taşları, gömülmüş kapı aralıkiann - beşte Taknt sulh mahkemesi tarnfın-
ıkçı gemilerinin s.lahl.ırının setn su- Hasretle yüzümii ııünneğe geldim. dan geçtik, Fikreti daha fazla rahat.. dan yapılac~ından mczkllr hane için 

l
t<-tile denizaltılnrıncı karşı tuzak o- Filezof, ıssız türbeyl ziyaret etti- 61Z etmedik. 300 lira bedel tnhmln edilmiş bulun-
arak istimali ve nihayet, Skagerrak ~ı z.arnan etrafında hiç olmazsa vah_ Nusret Saf:ı co,ku~ duAundan tallb olanların yevmı mez. 
•~larındn gündüziın biitün Alman ~;;;;;;=====::;:::;.==============-======= k!lrda bedeli muhanunenlnln ~zde 
tıcaret gemilerinin ve geceleyin de, metler için suiistimal edilmiş bulun-ılarına karşı ilA.n edilmiş olan açlık yedi buçu~u nlsbeUndc pey akçesUc 
l'tıilliyetleri nazarı itiLnrn alınmak - maktadır. ablukasına mukabele olmak tlz('re birlikte mezkfir mahkeme baıskatib 
••zın butun ticaret gemilerinin ha - Bizzat Ingiltere kendi usullerile ı şimdi ibu Ibeyanname lle İngniz nd:ı. muavini Ahmed Onurn müracaat et_ 
lırılacağı hakkında Çörçilin 9 Ma - sahillerini çeviren bütün deniz sa - lannın tam ablukasını il~n etmek • melen; 

Sayfa 1 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Li asr 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! VP ticari her .,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLER 28.800 
LiRA iKRA iYE VE iYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve 1bbarsız tasarru! hesablarınd~ 
en nz 50 llrıı.sı bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ilc aş;ığı
dak! plAna göre ikramlye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 

" 
" 
" 
" 
" 

1,000 Lira h k 4,000 Lira 
500 " 2,000 " 250 " 1,000 " 100 " 4,000 " 50 " 5,0 00 " 

40 " 4,800 " 120 
160 " 20 " 3,200 " 
DİKKAT: Hesabıarındaki parnlar bir sene Jçinde 50 liradan aşağı 

du.şmlycniere ikrnmiyc çıktı~ı takdirde % 20 fazlaslle verilecektır. 
Kur'alar sende 4 defa, ı Eylfil, ı Blrlncikfınnn, ı Mart ve ı Hazi.. 

ran tarihlerinde çckUecektir. 

ist:ınbul YakıfJ;ır Başmiıdürlfiğiiııden: 
tıs 1940 tarihin d..- A vnm Knmam - hasını bir harekat bölgesi haline if- tedir. 2 - Satış hakkında fazla malflmat 
& ında yapmış oldu&;TU beyunat, butun rağ etmiştir ki bu hnl bütün beynel- 4 - Almanya bu n'blnknnın lll'ınile almak istlyenler tarihi ll!'ı.ndan iti -
bu tedbirler yenı usullere tevafuk mild hukuka mugayir ''e hakikaten tmroi bitirmek ve bundan mcs'ul O- baren her za.ma.n Tokat sulh hukuk Muhnmmeı 

etınektedir. bitaraf olan herhangi bir geminin Inn şimdiki İngiliz ricallnl ortadan mahkemesine müracaat edebt1irler; scmti ve 
mahallesi 

Cnddc veya 
soknijı 

nylıfı 

Fakat İngiltere, en kuvvetli dar- Ingiltere denizlerine gitmesine mfmi kaldırmnk Için venl blr nlh~l rlemar- 3 - Satılacak malın vergi ve salr No su Cins! l.irn Kr. 
~eyi, almış olduğu şu tedbirlerle, olncak bir vnziyettir. Alman kuv - ~'1. tevessl.il ctt~i kannnt~ndedir. Bns.. mükellefiyetieri mülk sahibine ve .. u·· 

1 
Bost 

1 \ıçlincü tarnfı teşkil eden de" letlere vetleri tarafından gittikçe dah a zi- kumandanlık, harekı\tı esnasındn dellalıye ve tapu terağ harç ve pul- Yeşilkoy, mran ye a.ı 
hd· · · , .. nde iz'ar edilmekte olan Ingiltere, Blscav'dan şiinal bumuna kadar kıt'n ıan alana aıddir. Sarnatya, Snncak_ 

ırmıştır. ., ,. h ll ri h ... '·im ı k t·ı hn tnr Hayrcttin İnckçi a - Kendi tonnjının düçnr oldu- meoru harbin son koidelerini de k ı r- sn 1 e ne ar. o ma sıırc 1 e - 4ı - Bedeli muhnınmenln yüzde 
iİu nzim znyiatı kısmen olsun telafi mak suretile bitaraf vapurları ve Iz oldu~ strntejik vnZ!yettcn ve ha. yetmiş beşini doldunnad~ı takdirde Yedikule, Fntih Sul
etınek için, Norveç, Dnniınarkn, Ho- bunların mÜt'ettebatını daha ziya- vndnkl hft.kimlyeUndcn nzaml dere. son artıranın taahhüdü baki kalmak tan Meluncd h Sul 
1 d J- t" t de korkutmak ı"atemi•tir. Çörçı"l bir cede istifade edecektir. -\lmnnyn bi\. üzere artırmanın on be'" gün dııhn Yedikule, Fa U -an a, Belçika ve ·ranııanın ıcnre " v " M hmcd 
.. 1 B ·ı . kaç gu'"n e"vel bataniarn '-'ardım irin tnn Avrupanın nef'lne harek<>t etmek temdid ve on beşinci günün nynl tan e til'mi l'rini çahnıftı·. u gemı erın • ., ~ kul F t"h Sul 

h b J ·ı Kızılhaçın emrinde bulunan Alman tedir Zlra Alınanynyı açlıktan Öl - saatinde en çok artırann ihale edile- Yedi c, n ı -
aa ibierini ve mürette ntını ngı te - d 1 • dUrmenin Mla mümklln oJmadıib ftıoı.· tnn Mehmcd 
te, angaryası için ralışmağa icbar et- tayyarelerinin bu n a_n .. sonr,!': . tı8.• - c"'tiı; Merkez Ef. 
l'lıiştir. )izler tarafından düşurulecegını bıl - Londradn anlnşıl r anln.sılmnz açlık 5 - knt'i ihaleden nihayet on beş 

Taşhan 

Taşhan 

Taşhan 

Mevlevihanc 

b ı d d'ırmı"şt"ır. Yakın hezimet önünde ü- harblnin Norvee. Danimarka. Holan_ gtln içinde satış bedeli tamamen tes_ Kumkapı, Nlşancı 
- Bütün .:;arelere tevessü e e- 1 ı· hA da, Belçika, Fran<:a. İsvec. İspanya 1 cdll d"5" ttc k ı Mehmedpaşn Cami luırşısında 

tek Ingiltere, bitarnf seyrüseferin midsizliğe düşen ngiliz Tica ıne as v ye me ıı;ı surc pey a çes 
taınamını kendi kontrolü nltına ol - bu cinayet emri İngiliz hava kuv - ve Portekiz gibi diğer Avrunn mcm. oJnrnk \'erilen parayı müşteri geri Sultann.hmed, Akbıyık Cami 

trıağa tetıebbüs etmektedir. Bu ga - vetleri tarafından derhal tatbik e - ~~-etlerinc teşrnillnc çalışılmakta • ~].~~~~~! .. !~?~ .. ~!!!?.~.~·........ .. ........ ~~:panı, Yavuz- Köprü karşısında 
Y«:>ye \asıl ol mn k i:;indır ki. tama - dilmiştir. HattA harbin tnmarnlle h:ıricl!lde T A K V 1 M çarşıdA, Zincirlihnn 'tist katta 
l'tıen gn) ri me ru olar :ık pek mu h - Son hava muharebeleri esn~eı~- bulunan Japonya ve SOvvetler Bir _ çcnberlitaş, Mollafenari Vezirhan 
le)jf deniz mıntakalannn mayn ba - da iki Alman yardım ta:ıyaresı ~~r ll!tl gibi denız aqın menılekctlcrden 3 
t 1 k M ı· 1 ·ı ' dıma ko•mak üzere iken lngılız ""'USTOS ı kat -. "J nrı oymuştur. esen ngı tere )ar " 1 . .. gelen iaşe maddelerinin dr Almnn _____ A...,.._u----.----- ! çarşHin, 
ıle C 1 d d k. d ı·z mın ")otları tarafından dü.,ürü miıııtur. i tır d ~.o "'n ~ toen an arasın ıı ·ı en • pı '" yanın s a e t_-uPu CCP 1 idd"ııı~JJn K k ... hsl 

.3 - Almanya bu inki§afı aylar- ' ,- Rum! •ene Arabi sene um ·apı, •••U • takasını ve cenubi Jngiltercnin bnzı t men'Ine çal~ılmnktndır. Buna bln<>_ 20 ı~ 1 nchatun İbrn.hlm paşa 
l'lııntakalarım, bitaraf gemilerı Jn - danberi mantığın şimdiki ngiliz z.i- en İngilterenin sUra.Ue ma1!10b cdiJ_ lllli6 Çarşıdn cevnhir thedestanı solda bl. 
Riliz kontrol limaniarına girrneğe ic- amda~lannı bu cinıı.i harb usulünü mesi biltün Avruun Için ve bütün di. A~sto• Resmi •ene Hız.ır rincl adada 
bar etmek için maynlemiştir. Ayrı - :kibden menedeceğini .ü~id ede.- ğer bitarnf memleketler için Ilk Icab 7 1940 107 Çarşıda Cevnhir bedestanı sa~a bi-
ca, Sovyet Rusya, J aponyn ve İıı - rek, dikka

1
tle takibF~trnh ıo!ır. Om~~ ve lhtlynçtır. Birleşik Amerika Vf' ri nci nd ada 

Veç gibi Avrupa harbile lıiç nltıkn- b oldu. ngiltere u rerın son mu- Arjantın ciimhuriyeti git! bazı mf'm SALI Çarşıdn cevnhir bedestnnı soldn ol-
ları o lmıyan bitaraf devletlerin ge - ra

0

cşaatını da yeddetti. Bug.ün Alman lekeUer daha uzun zaman evvel fn. ıı-G-O!'!"N_'_l:..Ş-.-,ı--------ıı-~111-1~-A-11.-ıı rinci ndndn 

Tcrllkçilcrdc 

Hnsır iskelesi 

S6 

39 

12 

lO 
21 

31 
2-4 
10 

20 
12-18 

26 

so 
5 

8 

8 

Ah.şab ev 10 oa 

5 00 

Fevknni ev 14 00 

Tahtanı ev t\ 00 

» » 4 00 
Fırın elyevm hane 5 00 

Mcktcb mahalli s 00 
Barak n ' ı so 
Cami hariminde 
revkani iki oda 15 en 
Oda 2 00 
Odanın rubu hiS. 
ses ı 50 
Dükk~ 4 00 

• 2 00 
Dolabın 1/3 his. 
sesi 34 
Dolıı:bın 1/3 his. 
sesi 3-1 
Dolabın 1/S his-
ses! sı 

Arn n vu tköy op:ızıır milerini de tamamen indi mahiyette hükumeti lngilizlere
1 

ay1nı .ultsuJi er~e glltereyl çevlrf'n denizleri hnrb Ml. S. 0 Receb J. 1>. Balıkpazarı 
olınak üzere levkif t- tmişt ir. Fakat mukabeleye ve bun ~rı ngı ere .. e.: gesi olarak ilan etmiş olihıklnrı hal. · 
vin-:~i. bütün bitarıı f seyrüaefe:- şe- rafındaki seyrüsefenne he.r tukrlu de, bu tedbir ~Jimdiye knd'lr di~er d,.v tl 16 4 knyı~ı iskelesi 8 00 

b .. kesine fena bir şöhrcti olan «Na- endişeden iziide olarak tatkıbe ·a- Jetler taTatından aluım ... delhl<li,. 11_1_0-+_ı~ı..ıı...-:,-~-..---+-~-:--'--~-0_1 Vicertıı sistemini tatbik e tmek ist i • vermiş bulunmaktadıT. Gemllerinin bu 'böll!eve sevk!ndrn te. O~le h:ind• Aqıım 'ı'ııtaı 
)'or. Bu ticari kon trol sistf'mi, bi - ralnglllz hükUıneti 26 Eyliil 1939 dn vellOd edeeelt tehll!{elere bu memıe. -=.;:..:.:~~..:;:.:~;.,.ıı-.:..:.:.;F.;..ıı---r-u-ll 
taraf memleketlerde Ingiliz casusluk 0 zamanki başvekb ll .. ~=~~er=n~- keUerin dikkati mütenddlcl vıısiJplpr V ~~ ~~ ;; ·"'~ , 0 ~~ ~; '" 

tebekesinin kurulduğu bir sistem - sttll.'dlc yaptı~ı ey ........ bl k~' ld - le (;ekmiş ohn Almanva. htı devlP.tJP. · ı; 11 9 0 12 
dir. «Navicertıı vesikasını hiimil bu- nın muha.s:ua edUmiş r uıC 0 u. re bir notn göndererek bir kere da • · 

1 46 

lunınıyan gemilen harb gannimi ola- ı;unu ve Alman milletin! elzem olan ha dlkkatll'rini eelrrnlstı:-. Bn iste~ln 
rak telfıkki ediyor. Bu usullerin tııt· her tilrlü iruıesinden mahrum etme- yerinı> ~etlrilmf"li bi'77.tlt mf'?kQr dev- ( ""\ 
biki ile Ingiltere. harb gayeleri uğu- nin tamamen meşru oldu~unu bU leUerln menraatJeri icabtndandır. yeni neşrivat ,) 
runa bütün bitaraf ticaret filosunu dırmlştlr. Bu o demektır ki arzulan Herhalde Alman hükiimetı kendi he_ -----·----------' 
kullanmağa çnlışmnk tndır. başarılabilir bırsey oldu~ tnkdlrde sa.bına su clhetı t~ıt ve mUsnhf"de Jlavııcılık ve Spor - Türk Hava 

İngilterenin etrafındaki deniz mın Alman kadın ve çocultları Umumi mee.burlvetlndedir· DPnlz hqrbl f., Kurumu tarafından çıkarılan bu 
takalanon gelince, burada artık nor- ııa:rbde olduini gibi açlıktan ölcblle- giltereyi cevirrrı bölcr<--!c biitfin ~id. mecmuanın 2G8 inci sayısı intişar et-

I h h k d Ceklerdir. detlni almıocıtır Biittln bu bö1 ırı> mnyn miştir. 
ına iç bir ticnri are et mevcu 
değildir. Zira deniz ve hava kuv - Fıihrerln Alman ekonomisine dün. lt'rle doludur. Tavvnrele .. biitfln v:ı. çocuk - Çocuk F..sirgeme l{urumu-
Vetlerinin harekatı günden güne in- va mcmlekP lerinin .büyük bir kıs - purlara tanrru'Z etmektedir htikbal. nun tntilde 15 günde bir çıknrmıyn 
k k b.l d mından yi-.: ecek ithali Imkfmını açan de bu böl~eve gidecek olan her va. başlad!.{tı bu giizel çocuk mecmuası. 
işaf etmektedir. Buna ınu a ı c- " 

nizyolları ve seyrüsefer şartları bi - politikası ve bÜYÜk ha;n madde de. pur tııhrrb el'li!m('k tehlikl''llne ma - nın 197 inci sayısı dolgun mündcre_ 

d · ooıanna el konulması Ingiliz funicl - ruz kalacaktır Alman hfi!{fımctı bun caUa lnticnr etmiştir. taraf gemilere nıoynler, evuyl' ge - ·r· 

1 ı . ı .1. ıerı·nın ımh:ısınn imltt'ın bah<-etmlş - dan böyle h"Tran~i bir vannr vev<ı ç·ıı..r _ Bu !ikir ve san'at mncmu"-nıi eri, hava devriye en, ngı ız sa- '6' , .. _ 
lı i! batnryaları vt-.snire tarafından tir. in.g111z zirnamdaı-lan bunu . bU! - sahsın bu böl'!elf'rne nrtrıvncal'iı her sının 93 iıncü sayısı intişar etmıştır 
irae edilmektedir. Birçok bitaraf ge- orlar Bu vnk'alarn rnıtınen Ingniz tilriO hn,c:at'•n mf"<ı'ırllv<>tini fcıtinıı-;ız Arklteld - Bu mimar mecmuasının 

k k r·ı h 1• d !-unam.d rl~n kı>ndi miJIPtlf'rine 5iva_ btr "UrPtte rl>rlt!Pıif''" Bit<ırnf r!evlet- ııı.ıı2 inr•• savı"ı ıntı~ 1r ('tmi'~tır 
tniler mecburi olara ·a 1 c a ın e .. · ı d ı d "- -=-;;,.;============= ı Uerl·nın tamnmen akim kalrlı~ını L ler Inr: li'l n a arına O><'"tl ('Pvrfi.o;e _ == 
ngiliz muhafazası t\ltında seyrüse- c;e 

ti
-fa C'"~<ırt>t edemiyorlar. fakat bu. ferdPn tıı,qmerı ictinob Ptmek su _ 

fer etmektedirler. •.. ~ mukrıbil sonuna kadar şldrtetli -retıle l'htıltıtlrırdnn lc•i:ınba V" bu 
Buna binacn halen bu denizlerde na İ t t h ........ , bltl ,.. d t • 1 

b h '"'ar'b ll~n erlıvıorlar nıY,il ere nrn - qrrı rmP"P. var ım f' m ıı o ııi"O-
scı best bir seyrüsder mevzuu 8 8 ' 1 K b d bö 

f ndan alınan bu blz:ıti'lıi tahrib va... klArdır f"l:ı un ıın vi"' CörçU V(l 

o lamaz. Bilakis hadiselerin görüııü- ı 1·~ d ı 1 
ı .,. Vett h!lkkında Alman hilk-1\meti şu_ di~eı- a H a ~r nr cin venl bir At _ 

RÜ ı"~bat edivor ki bu,.,ün n~iltereye h ... dl · thd t k " " " b nu mü..,ah~P Vf' te<ıbit ptmelttedir: bl'nia u <ıP<:ı O!lı e mf' yanı lı:en 
Yapılan Seyru··sefc:rin her tii r lü ha r d d 1 l t 1 ·ı ii li ü bl d ] 

Bnaftn artık muha~ra ~ılmiş k~- i Pn ~ ı arı e lC tnC r eV eU' 

.. ~~~~~~~al~~v;e~b;uliiliiiiii~ ~ 

liyebUmck ümidlle bundan Alman _ 
yayı itharn etmek zor olacaktır. Al -
manya, Brıtanyn konsanlnnnın bu. 
günkü slst.emini ebcdi bir surette im
ha etmek surctile yahı:ı: Avrupayn 
ddD. ayni zamanda d:iryanın bfi -
tün bitaraf devletlerine tarihi ehem 

l\l iiddetl l<'.ar: Teslimi tarihinden 941 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Hobynr Yenı valde ha.nı zemln katta 18 Dfik.k:Cın 30 
Hobyar Yeni valdc hanı ı.cmln katta 19 • 25 
Hobyıı.r Yenı vnlde hanı zemin katta 20 .. :5 
.Hobyar Yenı vnlde hanı zemin knttn 21 • 25 

• • bodnım kntında Depo 25 
l\IÜd(letı IC'ar: Teslimi tarihinden !142 senesi Mayıs sonuna kadar. 

00 
00 
00 
00 
00 

Yukarıcln yazılı mahaller kirnyn verilmek üzere açık arttırmayrı cıkarıl. 
mıştır. ihaleleri 271 Ağustos 940 Snli günü saat on bcştcdir. İstekliler Ceıı. 
berlltnşta İstanbul Vakıflar B::tnnüdürlüğünde Vakıf Akarlar Knlcmine gP.J. 
mclerl. (4379l 

Zongul~ak Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı - ?..onguldak Vll!ı.ycti içinde Beycuma - Ç:ıycum:ı - Koknkak.ım .. 

Bartın yolumın Beycuma _ Çaycuma arasınd~ yapılacak <5372ı) ll. 
ra ı'131 kuruş keşıf bf'delli Km. 2ı + 500 • 2G+OOO arasında tcsvlyel 
turnbiye isııe Km. ıs ı-ooo _ 26 +OGII arasında yapılacak graviyc 
so"e vahidl fict v~ ınuhammen bedel üzerinden ve kapalı zarf usu
llle ıGt:ı 940 taılhlndcn itibaren on beş gün mUddeUe eksiltmeye 
konulnnı~t ur 

2 _ Eksıltmc-si 31/ll 940 Cı..martesi günü saat 12 de Zonguldaltda Vll!l • 
yeL Daimi F:neüme~ odasında yapılacakt!r. 

3 _ Eksiltme şnı tnnmesl ve buna mfıtefcrrl evrak Zonguldak Daimi 
Encümen knlemlnde ve 7.onguld k Nafi=ı Müdürlültilnde gorülebUir. 

4 - N.uvakl at tı•nıinn• S936 lırn O kuruştur 
5 - Işin bedelı Zoıırul 'ak Hu·::u~i MuhasPbe veznesinden verllf'rektır. 
6 - Fksıltmeye rinnek :stıvenlrrln ihale gününden en nı sekiz gün ev. 

ve! 7onnuldnk v•lftvf'tine mür ıcnnt ederek vl!Avct mnknmında.n n
lınmış mı.teahhıol k ehliyet vcsika.slle Ticaret Odasından bu yıl 
Için alınmış 'hıııvakkat ~'Tlinatlnrını yntırd klarına dalr makbuz 
ve td:llf mektubunu muhtevi kanunun tari11 vechile haı•r:annu~ 

saat"n<'en bir saat evvel Zonııuldalr VUA.yeU 

,_ 

L 

,. 



8 Sayfa 
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1 • • 

SON POSTA Ağustos 

1! • 
1 n r 

Istanbul • Sultanhamam irfaniye çartası No. 18 - 19 SALAHATTlN KARAKAŞLI 

Tip: 1 Kurul 

810 
835 
415 
445 

Tip: 2 Kurut 

855 
Tip: 3 Kuruf Tip: 4 Kur~ Tip: 5 KuruŞ 

Şayak takım Şayak damalı takım Yünizmlr Çulak.i taıkım 630 Acem sakalı ı ci keten takım 450 Kayseri Fasone takım 330 
• ,. Erenköy 
• Caket 
• lt Erenköy 

• Erenköy 880 
Caket 43~ 

• Erenköy 4611 

• lt 

• • 
• IIJ 

• • 

Çocuk takım 530 • • 
Ca.ket 365 • • 
KUot p9.ntalon 21~ IIJ ll 

Düz pııntalon 265 • • 

• Çocuk • 3b0 • » Çocuk takım • 250 

• Cak et 250 • » Ca ket 180 
Kilot pantalon 140 • • K il ot pa nta.lon 95 
Düz • 155 • • Düz • 105 

Dlfer malla.ruı fta.ı ve çeşldlerinl bUdlrlr l isteler VIlAyet, ka.z.a, na.hlye merkezler ine, h ve Ziraat Hankalarına rönderllmlştlr. 

·-~af ve Normal gıda 

o 

Pirinç unu- Mercimek· Bezelya- Yulaf, 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuYYet kaynağıdır. 

Hava Okulu Komutanlığından: 
Hava okulları talimatının 86. maddesinde yazılı şartlan haiz istekliler 

dilek kAğıdı ve vo.slkalarlle Tenunuz başlangıcından Atusto.s sonuna kadar 
okula başvururlar. Okulun bulundutu yerin dı.şında bulunanlar dilek ka _ 

1 
ğı ellartl e vesikaları nı posta lle okula gönderirler. Ve alııcaklan kıırşılıb gö_ 
re hareket ederl~r. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli k.ı.muna girme şartları şunlardır: 
A) Ttirk olmak. 
B l Orta mekteb (Lise sekizinci sını!) tah.cılllnl bitinnl.J en az 16 ve 

en çok 20 yQ.1ında olmak. Evli bulunmnmıık. 
Cl Sıhhl vezlyeti uçuculukta 1'e uçuş !~lerinde kullanılmağa elve 

rl.şli oldu~una dair müteha.ısısları tamam olan bır hastanede 
sıhhat heyeti raporu olmak. Boy 1,65 den aşa~ı olmıyacaktır. 

Dışarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerlr askerlik şubesıne miıraca:.ltln muayeneye gönderilir

ler. Tam teıjkiHHlı, sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük kum:ın
danına milrncaatıa :rr.uayeneye gönderilirler 

Dl AhHikı sağlam olduğuna ve hiçbir surette suçlu ve mahkfun olmadı -
ğına dair bıtlundU~ll yerin Prnniyet mÜdlırluğÜnden veya pol..s amirliğin -
den ta.t5dikll vesik:ı. gostermek. 

El Okula alınacak okuyucular. gedlkl! erb.ıcolar h'lkkmds 2505 I'Wılı ka -
nun muclblnce muamele goreceklerını. mekt hi bltırdlklerınde 12 vıl miıd. 

detle hava ~erlikl' erb::ı.ıı ol:ırak vazife gorecPkl"rını tanhhud etmek. 
Fl Okuica vap•lacak serme fmtıhnnında ~:rı?rı.,mak. 

H) istekli adNil c'lk vev:ı ım• hanını k ".a."'l'11 ıı- nıı .. ır k mtk•ardan faz
la olacak olurs::ı bu!llnrın Irinden riyazive bilg'l~>r• " h 1 iyi ve yabancı dil 
bilenler ypnlpnır. H v<ı okulları o1kuvurul'ırı askeri llseoler okuvuculnn gibi 
yedlrllir VP. qiydlrilir K'l'ı b ve di<'ipr ders !'In )l'ı .. ım o~'lnl:ır p:ırası:ı: verilir. 

V) Taliblt>r nrnsınc':ı 16.18 ya'l•nda ol:ın1 ır '>ilo•l•·•ı nvrılır Knbllivetı 
görülmlyenlerlP. 20 vo!;ınn kodar olnnlnr ih• •"''1 ıı;f"<'!ll{\l<ıi o!•ırlnr Knbll!vı>t. 
lerine göre makinlı;t, tclsız. foto, atıcı. hrımb rd'IT'""'"'· ol:ı.rık yetiı;tlri-
llrler. C21 16) C3i4ll 

GE ı ,. . Dr. IHSA N SA MI <1:' 

BAKTERIYOLOJ1 
LABORATUARI 

Umumi ka ı tahtı atı, f,ııııgı ı olctai 

nıızarıııdan (W ane nıoıı ve K .. ho teu
mülleri ı ı.. an • Ürcıyvatı aııyı mııeı, Tıfo 

1 
ve artma hasta ı ları teşh ei, ıdra~. 

e •rah:ıt, balı,rıı n, kozurat ve au tah
lıliitı, ultrıı. mıkroalı:opi. hu!uai a,ılar 
11tıhıarı, K11nda Üre, şe .. er, Klo·iir, 

Knlleate rın mılı:tıırla•ınırı tavini, 
,.. Dıva'lynlu Nu. 1111, Tel. i09tH. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Um um Müdürlüğünden: 

Şef ahnacak 
Merkezde ihtısas mevkii olmayan 140-170 lira aylık

lı üç ,eflik münhaldir· Devlet teıkilatında veya 3659 
numaralı kanunun §Ümulüne giren müeueselerde hiz
met gören Mülkiye, Hukuk ve Yüksek Ticaret mektebi 
mezunlarından baremi bu maatları almağa müsaid 
olanların tahsil ve hizmet vesikalarile Umum Müdür· 
lüğe müracaatları. (7511 ) ( 4720) 

Edremid Belediye Ri yasetinden: 
Beli'diyemiz hastanesi Için ~5 lira ücretli bir hastabakıcıya lüz.um var~ 

Taliblerın hastanelerde hizmet ettlklcrıne aid veslka ve bonservWerile oll' 
!ikte Belediye Rlyaset.lne ınuracaat etmeleri llli.n olunur. (7083) 

Denizcilere ilan 
İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 

Ayakapı kayık iskelesi civar.nda batık Nii.munel Ho.mlyet torpltoounun par; 
çalan:ırak lhracı arneliyesine başlanacağı ve bu iş 23/ 8/ 940 Cuma gılnünde 
Itibaren yırml gün devam edeceği cihetle o civardan geçecek meraklıbin dll' 
katli bulunmaları UA.n olunur. (7475) 

Yeşilköy Tohum Islah Istasyonu Sabn .. 
alm:ı Komisyonundan: 

ll 
Muvak.kat temin' l'a.hmini Tahmin bedeli 

Nev'i mlktnrı L. K . L . K . 

Saman balya bağlanması 250.350 ton 8i5. 00 45 112 . ~ 

ÇAPAMARKA MüSTAHZARATI TELE)lETR - KROSOGKAF 

Çelikten en yeni modeli 55 lira 
Altından 18 ayar 135 Hra 
Hassas _ Sağlam - Zarı.f 

• Y~ılkoy Tohum Islah t..o;tasyonunda tahminen 250. 350 ~n kadar dok vi 
halindeki saman açık elcsutme ilc b.alya yaptırılacnktır. Eksılt.me 20 A~US d• 
94.0 Salı günü saat 15 te Beyo~ıu Istlklal caddesinde 349 numaralı bınS .» 
llseler muhasebecili~inde yapılacaktır. Şartnamesi YeşUköyde Tohum ısl l · 

C T 
' 
Y A T R O L A R ) 

iStasyonunda her gün gorült·bılir. 'fallblerin muayycn gün ve saatte muv• 
_ _ ko.t lPrninatları ile birlikte ı·oınisyona müracaatınrı. c6963• 

M. Nuri ÇAPA Kurulu, tarihi 1915 

Son Posta Mathaası: Nt:Jl'İ)at Müdürü: Selim HEtgıp Emeç 

SAHiBLERİ : S. ~n~ıp EMEÇ. A. Ek rem UŞAKUCiL 

ve 15 sene garant lidir. 

!!liNGER S l\ A T 

Matazaları İstunbul, Eminönü 

.., 

AGUST 
1940 

llru,.d Rn:ıı. tiyatrosu 
Bıı ak.şa.nı Bakırköy Mıltlyadl aıle 

bahçesinde 
A F A CA~ 

vodvll 4 perde 

BIR GENC TORK IS ARlYOR ıı1 
Yüksek tahsil gönnllş ~ç dlplomayı haiz hüsnuhal sahib i. a.skerlt~i ~ 

bitlrmiş bir genç husus1 müessese ve şirketlerde iş aramaktadır. Taşr9,1 
kabul eder. Son Posta idarehanelinde Ş. B. rümuzuna mektubla mür~ 


